
Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 3167 

1978 HAKEMISTO 
DIAARIN ASIARYHMITYS 

p a a r y h m a t 

00 Yleinen hallinto, virastotilat, lainopilliset 
asiat, jasenyys yhteisoissa ja edustukset, ra
tionalisointi, tiedotustoiminta, pelastuspalvelu 
ja suojelutoimenpiteet 

10 Virka- tai tyosuhteeseen kuuluvat henkilokunta
asiat, tyoaika, koulutus, kunniamerkit ja tunnus
tuspalkinnot, sosiaali- ja muut henkiloasiat 

20 Talousasiat, kuljetus- ja muut maksut, kansainva
liset yhdysliikennesopimukset, tarkastustoiminta, 
tilastot 

30 Maa-alue- ja rakennusjarjestelyt, radan ja raken
nusten rakentaminen ja kunnossapito, RAMO 

40 Liikkuva kalusto, sahko-, viesti-, lampo- ja 
terveysteknilliset asiat, rautatien siihkoistys, 
konepajat, koe- ja tutkimustoiminta, energian 
kaytto 

50 Materiaalitoiminta 

60 Liikenne, junaturvallisuus, vuokraustoiminta, 
kotimainen yhdysliikenne, liikennepaikkamuutokset, 
kuljetustoiminta, markkinointi 

70 

80 

90 Muut asiat 127900602V-ii5 
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v. 1978 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 52 
(seuraavista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos : 1a, 5a, 
10a, 14a, 15a, 19a, 20a, 24a, 25a, 28a, 35a, 37a, 38a). 

00 YLEINEN HALLI·NTO I VIRASTOTILAT I LAINOPILLISET ASIAT I JASENYYS 
YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, RATIONALISOINTI1 TIEDOTUSTOIMINTA, 
PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

01 HALLINTOASETUS, HALLINNOLLINEN JAKO, ORGAlUSAATIO, 
TYOJARJESTYS, TEHTAVIEN MAARITTELY 

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla ei ole omaa asiaryhmaa) 
Ennakonpidatys eraissa tapauksissa VT 4; paihdeaineiden 
nauttimisen toteamiskoe VT 39; maaraaikalain muutos VT 52. 

011 Hallintoasetus 1 tyo.jarjestys 1 organisaatio 
Nimilyhenteet VT 2; VT 12; rautatiehallinnon tyojarjestys 
VT 40; liikennealuejako VT 45; liikennealueet VT 49; pien
tapaturmat: korvausten kasitteleminen ja hyvaksyminen VT 52. 

019 Erittelemattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset 
Painotuotteita Y!_2; VR:n puhelinluettelo VT 19; toimin
taohjeet ja VRS-standardit VT 43; diaarin asiaryhmitys 
VT 47. 

03 VAURI0-, KORVAUS- JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

037 Petos-, varkaus-, ilkivalta- ym· rikosasiat 
(ei VR:n henkilokunta) 
Varastetut sotilasliput VT 46. 

05 J.ASENYYS YHTEISOISSA J A EDUSTUKSET, NEUVOTTELUKUNNAT 
TYORYHMAT 

051 Kotimaiset yhteisot, neuvottelukunnat, tyoryhmat 
Toimistohenkilo~ton toimenkuvaus Y!_!Z; Valtionrautatei
den urheilutoimikunta vv. 1979-1980 VT 52. 
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08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

(palokaluston tarkastus, palo-, vaeston- ja ympariston
suojelu, OTRO, ensiapukoulutus) 

Normaaliajan halytysmerkit VT 2; ohjesaanto toimenpiteis
ta rautatieonnettomuuksien sattuessa (OTRO) VT 2; ohjeita 

kaasuvaaran varalta VT 2; yleisen halytysmerkin kokeilu 
VT 2. 

10 VIRKA- TAI TYOSUHTEESEEN KUULUVAT HENKILOKUNTA-ASIAT, TYOAIKA, 
KOULUTUS, KUNNIAMERKIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT, SOSIAALI- JA 
MUUT HENKILOASIAT 

Vuosilomalain muuttaminen Y!_!!; vuosilomaa koskevien 
saannosten muutokset VT 19a; virastotyoaika-asetus VT 48. 

11 VIRKASUHDEASIAT 

Virantoimitusrahojen verotus vuonna 1979 VT 52. 

110 Yleista (virkabudjetti, virkajarjestelyt, virkapukumaa
riiykset) 
Laki valtionrautateiden viroista ja toimista VT 23; virka
puvun kaytto VT 40; virkapukumaaraysten muuttaminen VT 49. 

111 Yleinen virkaehtosopimus, palkkaluokkatarkistukset (kuop
pakorotukset), muistutukset 
Kuluvan vuoden palkankorotusten suorittaminen !!_2; vir
kaehtosopimus valtion virkamiesten palvelussuhteen ehto
j en tarkistaminen 6.4.1978 Y!_12; muutos valtion virka
miesten ikalisasopimuksen soveltamisohjeisiin VT 17; vir
kaehtosopimus valtion virkamiesten palvelussuhteen ehto
jen tarkistamisesta 8.9.1978 VT ~· 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, sivutoimiluvat 

11~1_V!r!aya£aEd!t (myos vuosiloma, asevelv., kertausharj.) 
Vuosilomakorvaukset VT 3. 

115 Varsinainen palkkaus ja yleiset lisat (ika- ja kalliin
paikanlisat, lomaraha, vuosilomalisa) 
Liikaa maksetun palkan takaisinperiminen VT 4; suomalai-
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sessa valvontajoukossa palvellun ajan lukeminen palvelus
vuosilisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi VT 6; aitiysra
haan oikeuttavan ajan lukeminen palvelusvuosilisaan oi

keuttavaksi VT 26; ulosmittaamatta jatettavan palkan maa

ran korottaminen Y!_21. 

116 Erityiset lisat (sunnuntai- ja ylityokorvaukset, virantoi
mitusrahat, kielilisat, junanlahetyspalkkiot, ilta- ja 
yotyolisat, lauantaityo- ja aattopaivankorvaukset, vali
raha) 
Tyoaikalain alaisten virkamiesten lisatyokorvaus keskey
tyneessA tyojaksossa VT 45; yotyon aikahyvitys VT 48; aat
topaivalisan ja sunnuntaityokorvauksen maksaminen VT 49. 

117 Matkakustannusten korvaus ja paivaraha, oman auton kaytto 
Matkakustannusten korvaukset VT 10; tyosopimussuhteisen 
henkiloston ruokaraha VT 14. 

12 TYOSUHDEASIAT 

120 Yleista 
Tyosopimuslain muuttaminen VT 11; tyosopimuslain muutos 
VT 27; tyosopimuslain 37 §:n muutos VT 52. 

124 Palkkausasiat (lomaltapaluu- ja eroraha) 
Valtion virkamiesten eroraha !1_2. 

126 Loma-asiat 
Vuosilomalain muuttaminen VT 11; vuosilomaa koskevien 
saannosten muuttaminen VT 19a. 

13 EL!KE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

130 Yleista 

Muun kuin valtion palveluksen elakeajaksi lukemista koske
vat hakemukset VT 13; tyontekijain terveydenhuollon ohje
saannon 14 §:n muutos ~; elakkeiden hakemus- ja kasit
telymenettely valtionrautateilla VT 28; elakelain 6 §:n 
muuttaminen VT 29. 
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1~2 Tyosuhde-elakkeet 
LEL:n vakuutusmaksuprosentti v. 1978 Y!_2; muutos LEL elak

keisiin VT ~4. 

123 Sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturva-asiat 
Tyonantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 1978 VT 1; sairaus
vakuutus Y!_Z; VT 4?; sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muut
taminen Y!_2; kansanelake ja sairausvakuutusmaksun alenta
minen VT 11, tyonantajan sosiaaliturvamaksun muuttaminen 
v. 1978 VT 20; aairausvakuutuslain 23 §:n ja sairausvakuu
tusasetuksen 18 § :n muutokset VT 2~; tyontekijain tervey

denhuollon ohjesaannosta annetun paatoksen 14 §:n muutta
minen VT 29; asetus tyonantajan sosiaaliturvamaksusta se
ka valtiovarainministerion paa tos valtion ja sen laitos
ten toimittamien ennakonpidatysten, tyonantajan sosiaali
turvamaksun ja lahdeveron suorittamisesta VT 52; valtiova
rainministenon paatos valtion ja sen laitosten toimitta
mien ennakonpidatysten, t~tajan sosiaaliturvamaksun ja 
lahdeveron suorittamisesta ~· 

14 VAPAALIPPUASIAT 

Kansainvaliset alennustodistukset VT 4; henkilokuntalippu
jen palauttaminen VT 6; kansainvaliset vapaaliput VT 48; 
vapaalippuasetuksen ja sen lisamaaraysten muutoksia VT 50. 

15 KOULUTUS- JA SOVELTUVUUSTUTKIMUS 

150 Yleista 
Koulutusohjelmat !!_21; koulutuksen vuosisuunnitelma 1979 
VT 52. 

151 Valtionrautateiden koulutustoiminta 
Oppilaiden valitseminen syksyn 1978 konduktoorikursseille 
VT 3; veturinkuljettajakurssit 1978-79 ~; toimistovir
kamiesharjoittelijoiden ottaminen vuonna 1978 !!_2; vetu
rimiesoppilaita otetaan Y!_Z; kielitutkinnot VT 12; VT 42; 
rautat~eopiston _ ohjelma, syyskaudella ~; konduktoo
rikurssit vuonna 1979 VT 23; VT 27; VT 31; rautatieopisto 
VT 39; rautatieopilliset kurssit vuonna 1979 VT 4~; vau
numestarien V taydennyskoulutuskurssi Y!_Z!. 
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16 TERVEYDEN- JA SAIRA.ABHOITO SEKA MUUT SOSIAALIASIAT 

161 Terveyden- ja sairaanhoito (rautatielaakarit) 
Ilmoitukset rautatiehallituksen lainopilliselle toimistol
le erinaisissa sairauslomatapauksissa VT 7; tyoterveyslaa
kareiden toiminta-alueet VT 32. 

162 Tyosuojelu (kurssit, meluntorjunta) 
Sopimus tyosuojelun yhteistoiminnasta VR:lla VT 10a; vuo
den 1979 tyosuojelutoiminta VT 46. 

163 Isannoitsijatoimi, VR:n asuinhuoneistojen vuokraus 
(tyomaiden asumisohjesaanto, majoitusvaunun vuokraus, 
parakit, tyopaikkaruokailu, ruokalasopimukset) 
Keskitettyjen siivousohjeiden koordinointi VR:lla VT 11; 
valtionrautateilla kaytettavat puhdistusaineet ja vahat 
VT 28a; valtion virkamiesasuntojen vuokrat ja luontois
etujen korvaukset VT 44. 

17 VIRKA-ANSIO- JA KUNNIAMERKIT, ALOITEPALKINNOT JA MUUT 

TUNNUSTUKSET 

Aloitteiden palkitseminen VT 2; VT 4; VT 11; VT 26; VT 49; 
kiitoskirjat VR:n henkilokunnalle VT 14; aloitetoiminnan 
saannot VT 38; aloiteyhteyshenkilo~ VT 41; aloitekilpailu 

Y:U~· 

20 TALOUSASIAT, KULJETUS- JA MUUT MAKSUT, KANSAINVALISET 
YHDYSLIIKENNESOPIMUKSET, TARKASTUSTOIMINTA, TILASTOT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATO IM I, UUDISTUSRAHASTO 

223 Laskentatoimi 
Tililuettelon muutokset Y!_2g; VT 37; VT 41; Y!-21· 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 
Muuntokurssit VT 1; VT 4; VT 9; VT 10; VT 12; ~; VT 16; 
VT 18; VT 21; VT 23; VT 25; VT 28; VT 29; VT 32; VT 33; 
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VT 34; VT 36; VT 39; ~; VT 42; ~; VT 45; VT ,46; 
VT 49; VT 52; tilityspaikat VT 2; INTER-RAIL kortin hinta 
VT 9; piiatilin poistaminen VT 18; vuoden 1978 menoja kos
kevien tositteiden lahetttiminen tilitoimistoon seka matka
laskujen laatiminen vuodenvaihteessa VT 49. 

233 Tilisaannot 
Kiinteiihintaisten lippujen ja kuittien automaattisen ti
lausjiirjestelmiin kokeilu Y!_11. 

~321_Tilio~j~s~ii.Et~ 

Shekkien vastaanottaminen maksuviilineenii Y!_22. 

~322_T111tis~a~n~o 
Uusien kuukausilippujen rastitusohjeet YT 3; tilityssaiin-

non muutos !1_2; VT 50; !!_21; muutoksia uusien men~- ja 

menopaluulomakelippujen rastitusohjeisiin VT 3; tilitys
paikan lakkauttaminen VT 4; VT 14; ~; VT 27; varaus
kuittien VR 2410 tilit VT 8; tilityspaikkoja koskevia muu
toksia VT 23; VT 25; kansainvaliset tilitysmaaraykset VT 
~; lomakelippujen kirjoittaminen VT 37; kirjauskeskusten 
lakkauttaminen VT 49. 

24 KULJETUS- JA MUUT MAKSUT 

240 Yleista 
Pienlahetysrahtikirjojen palauttaminert VT 51. 

241 Kotimaiset tariffit (myos tulkinnat) 
Valmismatkalippu VT 1; VT 2; ulkomaalaisille myytava Lahti 
MM-78 junalippu VT 2; puutavararahtien korotus 1.3.78 VT 
§; sanomalehtimielippujen myynti Y!_§; koululais- ja opis
kelijalippujen myynti VT 8; SNTL:n koneellisella ja&hdy
tys- ja liimmitysjarjestelmiilla varustettujen vaunujen rah
dittaminen VT 14; Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaisu 
TI_17; VT 21; VT 43; '65- ja 1-korti t VT 20; Finnlines/VR 
-Yhdistelmalippu VT 20; VT 40; VT 47; paakaupunkiliput VT 
21; Eurail youthpass -lippujen kayton seuranta Eurailpass 
-junissa 1.6-31.7.78 VT 22; ohjeita junahenkilokunnalle 
automaattiseen paikanvarausjarjestelmaan (RAP) liittyvista 
toiminnoista VT 25a; kansainvalisten matkalippujen keraa
minen junissa VT 29; VR-lkituuri pakettimatka juna-hotelli-
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juna VT 34; ~; juna-hotellipakettien bruttohinnat 

(myyntihinnat) VT 34; VT 52; kaukojunien varapaikat 1.10. 
78 alkaen VT 37. 

£410_ !a~iff1s~a~t£ 
Matkalippujen palautus !!_2; tariffisaannon muutos Y!_Q; 

VT 52; opiskelijalippujen myynti VT 8; opiskelijaliput VT 
16; istumapaikkalipun maksuton jatkopaikka VT 21; tarif
fien korotus 1.1.79 VT 40; tariffimuutokset 1.1.79 VT 47; 
autojen kuljettaminen pikajunassa 1.1.79 VT 47; maksuton 
jatkopaikka VT 49; tavaranluokitustaulukko VT 50; itaises
sa yhdysliikenteessa lahetettavan tavaran rahdittaminen 
!!._2Q. 

g411_T!r!f£i~a~~~t~ ~aya~aQl~o!i!U2t~u!u!k~ 
Maarianhaminan liitantarahdit Y!_12; tariffitaulukot VT 22; 
lisays tavaranluolitustaulukkoon VT 31; tavaranluokitus
taulukon muutos VT 44. 

£414_Yg ~m~-t~v~r~n_t~r!!fi! 
VR oman tavaran kuljetuskirjat ja veloitustosittee t VT 22. 

242 Matkalippualennukset 
Matkalippualennuksia VT 1; VT 21; matkalippualennus hiihdon 
maailmanmestaruuskilpailuihin Lahteen VT 6; Leningradin 
junapakettimatkoille osallistuvien liityntamatkojen myynti
ja tilitysohjeet VT 47. 

243 Tavaraliikennetta koskevat alennukset 
Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja ko i vukuitupuiden seka 
jatepuiden ja hakkeen rahtialennus VT 4; VT 24; rahtialen
nus rauta- ja terasromulle, j a tepape r ille seka lumpulle 
VT 4; VT 24; alennusluokki in H1 j a H2 kuuluvien tavaroiden 
rahdittaminen VT 4. 

245 Luotto 
Lu~ttotilien valvonta tilityspaikoilla VT 3; rahtiluotto 
VT 8; VT 21; IT__22; VT 41 ; VT 49; VT 52. 

25 KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 

250 Yleista 
Kansainvalinen yhdysliikenne VT 3. 
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251 Pohjoismaat 
Pohjoismainen tavaratariffi NGTV 9760 ja NGTS 9761 VT 3; 
VT 11; ~; VT 50; Pohjola junalla VT 52. 

252 Lantinen yhdysliikenne 
Inter-Rail-kortti VT 1; VT 6; VT 51; Eurailpass/Eurail 
youthpass VT 1a; VT 33; VT 52; NORDEG-tariffi VT 4; VT 12; 
VT 30; VT 50; FIDE13AS.T -tariffi 9350 VT 13; VT 24; VT 50; 
ohjesaanto kansainvalisesta kiitotavarasta (TIEx) Y!_12; 

kansainvalinen tavaraliikenne: lantinen Y!_!2; VT 25; Y! 
26; julkaisu VT 19; Grosscontainer -tariffi VT 24; lanti
nen tavarayhdysliikenne VT 39 . 

253 Itainen yhdysliikenne 
Itaisen kappaletavarayhdysliikenteen osoitelappu Y!_i; 
itainen yhdysliikenne VT 4; VT 48; VT 52; maaraykset vaa
rallisten aineiden kuljettamisesta VT 4; VT 51; itaisen 
yhdysliikenteen erikoiskuljetukset VT 14; maaraykset tava
roiden kuormaamisesta ja kiinnittamisesta Y!_22; Y!_!Z; 
VR-julkaisujen 4784, 4784 ja 4782 uusi painos VT 16; hen
kiloliikenne Y!_lZ; rautatierajasopimus VT 20; itaisen 
kansainvalisen rahtikappaletavarayhdysliikenteen kuormaus
ja kuljetusohjeet VT 20a; lahetykset Suomeen ja Suomesta 
ei - SMGS maiden kanssa VT 32; Suomen ja Neuvostoliiton 
rautatieyhdysliikenteen rahtikirja VT 37. 

29 ERITTELEMATTOMAT KASSA-, TILI- JA TALOUSASIAT 
(kassaerehdysrahat) 
Kassaerehdysraha VT 50. 

30 MAA- ALUE- JA RAKENNUSJARJESTELYT, RADAN JA RAK.ENNUSTEN 

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO, RAMO 

RAMO:n kohta 10.2. VT 27; RAMO:n osat 3 ja 11 VT 36; 
RAMO:n 17 ja 15 1!_21. 

34 RATA, RATAPIHAT, RATAOIKAISUT, PERUSPARANNUS, KISKONVAIHTO 

345 Puhtaanapito (lumityot , hiekotus, rikkaruohojen havitta
minen) 

RAMO:n kohta 16 ~· 
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35 TIET, SILLAT, TUNNELIT, LAITURIT, RATAPIHALAITTEET 

254 Laiturit ja niiden rakenteet (pukkinosturit, vaunuvaa'at) 
Liikenneosaston pukkinosturit ja vaununvetolaitteet 1.6. 
1978 VT 24. 

·36 OPASTIN- JA TURVALAITTEET 
(asetinlaiterakennukset, kauko-ohjaus- ja releasetinlait
teet , vaihteen lammityslaitteet) 
Toimintaohje VT 52. 

38 YKSITYISRAITEET 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu (Lappeenranta) 

~-

40 LIIKKUVA KALUSTO , SAHKO-, VIESTI-, LAMPO- JA TERVEYSTEKNILLI• 
SET ASIAT, RAUTATIEN SAHKOISTYS, KONEPAJAT, KOE- JA TUTKIMUS
TOIMINTA, ENERGIAN KAYTTO 

Panssarivaunujen kuormaaminen Rmm-vaunuun VT 44. 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

411 Vetovoimakalusto varaosineen 
Tve/Otso-penveturin hinausohjeet VT 2. 

412 Vaunukalusto varaosineen 
Irtotavaravaunu Tad VT 5a; henkilovaunujen vika ilmoituk
set VT 8; tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisvii
kot VT 9; VT 27; VT 40; sotilaskuljetukset VT 11; turpeen
kuljetusvaunu Fat VT 15a; Hkb-vaunut 114733-114737 VT 24a; 
raskaan tavaran kuljetusvaunu sarja Rmm, romunkuljetus
vaunu Hbr, VTG -vaunut VT 35a; VT 36; junalauttaliikenne
vaunut VT 38a. 

43 VIESTIASIAT 

434 Valityslaitteet, kaukokirjoitinlaitteet, puhelimet 
Uudet kaukokirjoitintilaajat VT 17; VR:n kaukokirjoitin-
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verkko VT 22; Varkauden puhelinkeskuksen kokeilu VT 28; 
muutokset Varkauden puhelinyhteyksissa VT 35; Raahen auto
maattikeskuksen kayttoonotto !!_22; Helsingin kaukokirjoi
tinkeskuksen siirto VT 40; Naantalin automaattikeskus pois
tetaan kaytosta VT 44. 

435 Radiolaitteet, kovaaanislaitteet ja nauhurit, valvonta
televisio 
Konduktoorin ja kuljettajan valinen radiopuhelinyhteys 
matkustajajunissa VT 20; VT 38; ratapiharadiojarjestelma 
VT 21; VT 23; VT 46; ratapiharadiojarjestelman tukiasemien 
siirto Helsingissa VT 35; linjaradiojarjestelma VT 46. 

44 RAUTATIEN SlHKOISTYS 

440 Yleista 
Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: Kouvola-Vai
nikkala VT 12; jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: 
Luumaki-Imatra VT 16; toimintaohje VT 49. 

45 KONEPAJAT 

450 Yleista 
Konepajojen seisonta-aika 1!_12. 

50 MATERIAALITOIMINTA 

51 MUU KUIN LIIKKUVA KALUSTO VARAOSINEEN 

Uudet lipunmyyntiautomaatit !!_22. 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

536 Tekstiilit ja kemikaliot (suojavaatetus, suojakyparat) 
Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1978 VT 2; 
virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1979 VT 52, 
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56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

560 Yleista 
Ostot hankintaosaston tekemien vuosisopimusten perus
teella VT 10; ~· 

57 VARASTOT JA TUOTANTOLAITOKSET 

570 Yleista 
Lomakkeen "3875" - ilmoitus tietokonetoimistolle myynti
raporttia varten- uusitut kayttoohjeet VT 36; rahtisopi- ~ 

musten monistus ja jakelu VT 46. 
572 Lomake- ja painatusasiat 

Painatusjaoston seisonta-aika kesalla 1978 VT 18; VT 23. 

58 MYYNTI JA HYLKAYS 

Liikatavaroiden myynti VT 21. 

60 LIIKENNE, JUNATURVALLISUl~, VUOKRAUSTOIMINTA, KOTIMAINEN YHDYS
LIIKENNE, LIIKE NNEPAJKKAMUUl'OKSET , KULJEll'USTOIMINT A, MARKKINOINT I 

61 RA.Ul!ATIEKULJETUSASETUS (T""J.{M, VAK, vaununvuokrat) 

Maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja 
osoittamisesta -julkaisu VT 4; VT 34; VT 49; kuormaukset 
SNTL:oon VT 26; polkupyorien kuljetus VT 28; kirjatun mat
katavaran osoittaminen Naantaliin seka Naantalin satamaan 
Y!_g§; matkatavarapolkupyoriin kiinnitetyt esineet VT 30; 
matkatavaran luovuttaminen valiasemalla matkustajalle VT 
,2g; kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet VT 34; VT 52; vaa
rallisten a1ne1den kuljetuksista ilmoittam1nen VT 39; rau
tiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos VT 47; VT 52. 

62 JUNATURVALLISUUS 
(liikennoimissopimukset ja -maaraykset) 

Jt:n korjauslehti Y!_2; ~; ratapihojen liikennoimis
saanto VT 14; VT 43; VT 52. 
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63 AIKATAULUT 

144 lisaykset VT 8; 145 lisaykset VT 22; VT 30; 1!_22; VT 
41; VT 47; VT 52i 

64 KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

640 Yleista (Rautatien paiva, PR-toiminta) 
Rautatieliikenne Kostamukseen VT 11a; VT 16; Y!_27; VT 42; 
kappaletavarayhdysliikenne Oy Matkahuolto Ab:n kanssa VT 
26; matka- ja kiitotavaran kasittely yopikajunien Fo- ja 
EFi-vaunuissa VT 45. 

645 Lipunmyyntisopimukset matkatoimistojen ym. kanssa 
Silja Linen pakettimatkat !!_22; juna-hotellipaketti 
(Polar Ounasvaara) VT 41; VR-Vaasanlaivat yhdistelmalippu 
VT 44; Finnstar-risteilyjen liityntamatkat junalla VT 52. 

65 VUOKRAUSTOIMINTA 

652 Muu vuokraustoiminta 
Vuokratut sailiovaunut Y!_Z; VT 41; henkiloautojen vuok
raustoiminta VT 38. 

66 KOTIMAINEN YHDYSLIIKENNE (yksityiset rautatiet, yksityis
ten liikenteenharjoittajien kanssa tehdyt sopimukset) 

VR Matkailuliput 1978 VT 14a; Hopealinjan erikoisliput 
1978 VT 14a; yhdysliikennesopimus Karhulan-Sunilan rauta
tie Y!_12; valmismatkalippu VT 19; Silja Linen pakettimat
kat VT 20; Viking Line/VR-yhdistelmalippu VT 20; !!_22; 
valmismatka VT 21. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Yleistii 
Liikennepaikkojen lyhenteet muutetaan VT 49; Oriveden, 
Vainikkalan ja Raahen liikennealueiden lakkauttaminen 
VT 51. 

Kappaletavaraliikennepaikat 
Kappaletavaraliikennepaikat -kirjanen VT 12; VT 20; Y!_22; 

VT 43. 
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Liikennepaikkojen valimatkat 
Ahmovaara VT 59; Airola VT 19; Asunta VT 20; Bilnas ks. 
Pinjainen VT 40; Forssa VT 43; Hamina, Haminan satama VT 

39; Hanhikoski VT 2; Haukivuori VT 25; Heinavesi VT 25; 
Helsinki VT ~; Hietama VT 19; Hikia VT 51; Ihalempi VT 
Ikituuri VT 22; Imatra T VT 17; Jakokoski VT 29; Jokioi
nen VT 43; Jamsa Y!_!Z; Kalvitsa, Kangaslampi VT 25; Karp
pala VT 19; Kaitelepohja VT 48; Kiljava VT 11; Kintaus Y! 
20; Koivu VT 2; Koivumaki VT 25; Kontiolahti VT 29; Koura 
.Y!_!Z; VT 21; Kuivaniemi VT 2; Kukonhiekka VT 19; Kutemai
nen VT 25; Lappila VT 4; Leppakoski VT 2; Linna, Luoma VT 
19; Lyly VT 20; Malminkartano VT 20; Mommila !!_21; Muuras 
VT 25; Myrra. Y!_12; Naarakoski VT 19; Niemisjarvi VT 39; 
Nokka-Nase VT 19; Notkola Y!_12; Pajujarvi VT 2; Palosuo 
VT 19; Parantala !!_22; Pitkalahti Y!_22; Purola Y!_!Z; 
VT 20; Rahkola VT 19·; Saarijarvi kk VT 19; Sammalisto VT 
12; Santalahti VT 51; Sappu VT 25; Sarja VT 19; Sarvikumpu 
VT 25; Summakoski .YL_!2; VT 21; Syrja VT 25; Taavetti Y! 
14; Vartius !!_!1; Vihtari VT 25; Vihtavuori VT 4; Virkka
la VT 51; Vuotlahti Y!_22; VT 40; !vanti !!_!2. 

Syrjiiraiteet 
Aspo Oy:n raide (Jarvenpaa) VT 4; Batvikin baide (Kela) 
Y!_g; Dynamiitti vaihde VT 19; VT 21; GHH:n raide (Jarven
paa) VT 4; Haikalan raide (Lappeenranta)VT 20; Han.k:kijan 
raiteet (Helsinki) VT 2; Kaupungin raide (Lappeenranta) 
VT 20; Kemira Oy:n raide (Lappeenranta) VT 20; Keskon van
ha raide (Mikkeli) VT 20; Liiman raide (Hamina) VT 39; 
Metsa-Saimaan raide (L~peenranta) VT 20; Oy Starckjohann 
& Co Ab:n raide (Turku) VT 11; Pikisaaren raide (Lappeen
ranta) VT 20; Pilkon teollisuusraiteisto (Joensuu) VT 4; 
Sokerin raide (Kela) VT 2; Suomen Petroolin rai teet (Ha
mina) VT 39; Valtion Viljavaraston raiteet (Pernio) VT 11; 
Vuotlahden raide (Juankoski) VT 35; VT 37. 
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VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 46a ja 50a 

Erillisena on julkaistu Virallisia tiedotuksia 46a/77 sisalto

naan: Occ-vaunut n:o 75200-75219 ja 50a/77 sisaltonaan: Tyosuo

jelutoimintaa vuonna 1978. 

VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 1a/78 

Erillisend. julkaistaan VR Virallisia tied,otuk&ia la/78, joka 

sisa1td.a ohjeet EURAIL PASS ja EURAIL YOUTHPASS (ennen STUDENT 
RAILrASS) -matka1ipuis ta, jotka ke1paavat myos VR:n radoi11a 
1.1.1978 1ukien. Ta11oin kumoutuvat kaikki aikaisemmin annetut 

maard.ykset niiden ke1paamattomuudesta VR:11a, 

TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1978 

Joulukuun 16 paivana on annettu asetus (956/77) tyonantajan sosiaa

liturvamaksusta annetun asetuksen 1 S:n muuttamisesta . Asetuksen 

mukaan tyonantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 1978 on ennen touko

kuun 1 paivaa suoritetusta palkasta 7,875 prosenttia ennakkoperin

nan alaisen palkan maarasta seka sanottuna paivana tai sen jalkeen 

suoritetusta palkasta 8,875 prosenttia ennakkoperinnan alaisen 

palkan maarasta. 
(Hloj n:o Hlo 791/133/77, 27.12.1977) VT 1 /77 

INTER-RAIL-KORTTI 1978 

INTER-RAIL-kortin nin~a on 1.1.1978 a1kaan 6~5 mk. Ta11a hin-

11alla myyda:in i<ortit. joiJen i<el?oisuusaika a1kaa 1.1.1978' tai 

Lisd.ksi huomautetaan, etta INTER-RAIL-korttian l<e1poisuusajan 

merkitsemisessa ei nouuateta kotimaisista 1ipuista annettuja 
ohjei ta, va.an kelpoisuusaika merkitd.an ·.kansainv·a1isten. m111irdysten 

mukaisesti. 
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Ke1poisuusajan a1kamisp!iv~ PiicittymiS;,J·:iiv.:.i 

tai 

2'9. 01. '197 ill 
JO.Ol.l37o 

J.:. t) 1.: ~::' s 
01.02,197<1 

0 l. 0 3 • 19-7 6 

03,09. U73 

·23.82·.1918 

31.03.1973 

6.2 • ::. ') . 19 7 ~ 

1a.12.1s7a 17.01.1979 

(Tfu n:o Tou 264/252/77, 28.12.1977) VT 1./78.: 

VR:N PUHELINLUETTELON MUUTOKSET 

VR:n puhe1inluetteloon tehd~Hin seuraavat muutoks e t: 

Poistetaan Naantalin kohdalta 

Tulliasioimisto 
25 Tuontitavaran tullaus 
37 Vientitavaran tul1aus 

24 KansainvKlinen kappa1etavaraliikenne 

34 Kaukokirjoitin 

Lisatlan Turun tavara-aseman kohdal1e 

Toimisto 

245 Tu1liasioimisto y 396610 
311 KansainvK1inen kappaletavara ja 

kaukokirj oi tin 

Tavarasuoja ja ulkoa1ueet 

357 Kansainva1isen kappaletav. siirtokuormaus 
kmm Jarvinen 

Em. kohtien osa1ta jaetaan aikanaan uudet lehdet. 

1 



1 - 4-

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Lahti (1yhinta tieta) : 17.2. - 26.2.1978 

Hiihdon MM-ki1pai1uihin matkustavi11e . 

Matkustajalle myyd~an joko meno- tai meno-paluulippu (lomake VR 2201 

tai VR 2203} 30 %:n a1ennukse11a ehdo11a, etta a1ennus1ipun ostaja11a 

on esittaa ennakkoon hankittu MM-kisojen paasyli'ppu. Paasylipun kaan
topuo1el1e 1eimataan myyntipaikan paivaleima. 

Lomakelippuun ja sen ti1itysosan ylareunaan merkitaan "MM-Lahti-78". 

Uudenma11iseen lippuun tehdaan vastaava merkinta kenttaan "erityis-

1ippu". 

He1singin asemalla myydaan myos MM-Lanti-78 merkinnalla varustettuja 

kartonkisia 1ippuja. 

A1ennus1iput on ostettava etukateen asemi1ta tai matkatoimistoista, 

si11a konduktoorit eivat junissa myy naita 1ippuja. Lippuja ei 
myoskaan myyda a1ennettuun hintaan Lahdessa vain pa1uumatkaa varten . 

Ostetut matka1iput oikeuttavat matkustamaan vain y11a mainittujen 

paivien va1isena aikana (mainitut paivat mukaan1uettuina). 

A1ennus ei koske 1asten1ipui11a matkustavia. 

(N:o Lko 23311/242/77, 28.12.1977), VT 1/78. 
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VALMISMATKALIPPU 

VR j a Hotelli Waskia, Vaasa , .ovat tehneet 10 . 01.-20 . }..1978 v1i1isen 

ajan voimassa o1evan sopimuksen , jonka mukaan 1 vrk:n o1eske1uun 

Hote11i Waskiassa 1iittyv1in junamatkan Tampere - Vaasa - Tampere 

(via Pko} saa tehd!i oheisen ma11in mukaise11a matka1ipu11a. 

--1- MENO-PALUULIPPU 
~ TUR-RETURBIUETT oooooo ~ ~~I~:. 

Lippu (1iput) oikeuttavat matkustamaan menomatkan, mik1i1i se (ne) 
on nidottu eri11iseen osanottajakorttiin . 

Pa1uumatka11a 1iput ke1paavat hote11in nimi1eima11a varustettuna. 

Tarkastusmerkinn!it tehd1i1in normaa1in meno-pa1uu1ippuja koskevan 
k!iytannon mukaisesti. 

(N:o Mt 32442/241/77, 29 . 12 . 1977) , VT 1/78. 

1 
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Ul komaa n va l uutan muun to kurss it tavaraliikennetta varten , lukien 2 . 1.1978 

RH: n sahke n:o 139 
Voimassa lukien 2 .1 78 --Lu ku-

maara Ra hay ks i kko kod Lyhe nnys FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl 181 , 50 

100 Belgian frangia . ............ ....... 88 FrB 12 , 50 

1 Bulgarian leva •• 0. 0 0 •••• 0 •••• 0 0. 0. 0 52 Leva 4 , 50 

1 Engla nnin pu nta ••••••••••• 0 •• 0 0 •••• 70 £ 7 ' 7 0 

100 Espa njan pesetaa • • •• • •••• 0 0 0. 0 •• • • 0 71 Pta 5 . 20 

100 Ital i an liiraa 0 •• • • •• •••• • 0. 0 • • 0 • •• 83 Lit 0 , 49 

100 Ita valla n shi llinkia • • • 0 •• 0 •••••• 0. 81 Des 27 , 50 

100 Jugos l avian dinaria •• 0 •• 0 ••• • •••••• 72 Din 2 Lf , 00 

10 0 Kreikan dr akmaa •••••• 0 ••• 0 ••• 0 0 0 . 0. 73 Or 11 , 90 

100 Luxemb urgi n f ra ngia ••••••••••• 0 ••• 0 82 Frlux 12 , 50 

100 Neuvostoliiton ruplaa , clearing .. . . 20 Rbl 578 , 00 

100 Nor jan kruunua •••• 0. 0 • • 0 0 • • •• 0 0 0 ••• 76 NKr 80 , 50 

100 Portugal in escudoa •••• • • 0 •• 0. 0 ••••• 94 Esc 10 , 50 

100 Puolan zlotya ••• 0 •••••••••• • 0 0 0 •••• 51 Zl 27 , 50 

100 Ranskan frangia • • • 0 •• 0 •• 0 0 . 0 0 • • • 0 . 0 87 FF 87 . 50 

100 Romanian leita • • 0 . 0 •••••••••••• 0. 0 . 53 Lei 84 , 00 

100 Ruotsin kruunua 0 0 o I o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 SKr 88 , 30 

100 Saksa n Liittotasavalta , markkaa .... 80 OM 1 96 , 00 

100 Saksan Oem . tasavalta , markkaa ..... 50 M 185 , 00 

100 Sveitsin frangia • • ••• 0 0 • •• 0. 0 •• 0 • • 0 85 FrS 203 , 00 

100 Tanskan kruunua 0 •••••••• 0 • •• 0 •• • 0 •• 86 OKr 71 , 00 

100 Tshekkoslovakian kruunua . . •...... 0. 54 Kcs 75 , 50 

1 USA : n dollari •• 0 •• •• 0 ••••••••• 0 0. 0 . s II , 10 

100 Unkarin fori nttia •• 0 0. 0 •••• 0 • • 0 . 0 . 0 55 Ft 21 , 20 

1 UIC-frangi • • • • •• 0 • • •••••• • • • 0 0 . 0 ••• 01 FrUIC 1 , 72 

Suomen mark an kansainvalinen lyhen-

nys on •••• 0 ••• 0 ••••• 0 •• 0 ••• • •• ••• •• 10 FM 

(Tft n:o Tau 28/230/77 . 3 0 . 12 . 77) VT 1/78 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA. 

Ensi luokan asemamestarin virka (Vl9), kaksi ensi luokan kirjurin 

virkaa (Vl9'), ylemmtl.n palkkaluokan toisen luokan ki"rj urin virka (Vl6), 

a1emman pa1kka~uokan asemamestarin virka (V14) , alemman pa1kka1uokan 
asemamestarin virka (V13) ·, kaksi a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin virkaa (V13), kymmenen veturinkuljettajan virkaa, kuusi 

kondukt55rin virkaa ja kuormausmestarin virka. 

Rautatiehalli tuksen liikenneosas ton ptl.tl.llik.5lle osoi tet ut kirj alliset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeis
ttl.an he1mikuun 1. ptl.ivtl.na 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka
ajan ptl.tl.ttymisttl.).. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

1. luokan asemamestari (V19): Jyvtl.skyltl.n (1 Jy a1uese1vitys) 1iiken

nealuee11e, 

1. 1uokan kirjurit (V19): Piekstl.maen 1iikennepiiriin (1 pa1kkausasiat) 

ja Iisalmen (1 I1m henki15- ja ta1ousasiat) 1iikennealueelle, 

yp. 2 . 1uokan kirjuri (V16): Piekstl.mtl.en 1iikennepiiriin (1 pa1kkaus
asiat), 

ap. asemamestari (V14): Varkauden (Var junasuoritus ja 1ipunmyynti) 
1iikennea1uee11e, 

ap. asemamestari (V13): Kuopion (1 Sij) 1iikennea1uee11e, 
ap . 2. 1uokan kirjurit (V13): Pieksamaen (1 Pm) ja Kuopion (1 Kuo) 

1iikennea1uei11e, 
veturinku1jettajat: Pieksamaen (4), Jyvasky1an (1), Iisalmen (2) 

ja Kontiomtl.en (3) varikoi11e, 

kondukt55rit: Pieksamaen (2 Pm), Jyvasky1an (2 Jy) ja Kajaanin (2 
Kon) 1iikennea1uei1le ja 

kuormausmestari: Piekstl.maen · (1 Pm) 1iikennea1uee11e. 

2. 1uokan sahk5asentajan toimi, autonku1jettajan toimi, kaksi vaunun
tarkastajan tointa, vaihdemiehen toimi, seitseman junamiehen tointa, 

kaksikymmentako1me veturin1ammittajtl.n tointa, kaksi vaununvoite1ijan 
tointa, kaksikymmenta as·emamiehen tointa ja ko1me apu1aiskanslistin 

tointa. Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston paa1lik5lle osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava Pieksamaen 1iikennepiirin 
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p~~llik5lle viimeist~~n 1 . 2 . 19 78 . 

Edell~ mainittuihi n toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 

2 . lk s~hk5asentaja: Pieks~m~en s~hk5alueelle (1}, 
autonkuljettaja : Pieks~m~en varikolle (1) , 
vaununtarkastaja.t : Pieks~maen ( 1} j a Iisalmen ( 1} varikoille , 
vaihdemies : Jyvaskyl~n (1 Jy) liikennealueelle , 
junamiehet : Pieks~maen (1 Pm)., Jy v~skyHin (4 Jy). ja Iisalmen (2 Ilm) 
liikennealueille , 

veturinlammitt~j~t: Pieks~maen (15), Jyvaskylan (3) , Kuopion (1) 
ja Iisalmen (4) varikoille, 

vaununvoitelijat: Pieks~m~en varikolle (2), 

asemamiehet: Pieksamaen (2 Pm , 1 Hps). , Jyvaskyl~n (5 Jy), Kuopion 
(3 Kuo , 1 Sij) , Iisal men (4 Ilm , 1 Lna) ja Kajaanin (1 Kaj , 2 Kon) 
liikennealueille ja 

apulaiskanslistit: Pieksam~en . liikennepiiriin (1) , Kuopion (1 Kuo) 
1iikennea1uee11e seka Jyvasky1an variko11e (1). 

Yp 2 1 kirjurin (V 17) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa 
(Pieksamaki}. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
rauta t ieha11 i tuksen kirjaaja11e viimeistaan 1.2.1978 ennen ke11o 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista) . 
Rataesimiehen (V 12) toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Kuopio; 
opasti ntyot}. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
Pieksamaen ratapi i rin paa11iko11e vi imeistaan 1.2.1978. 

NIMITYKSIJI 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari n (V~3l vi rkaan (Tampere) rakennusmestari 
Antti Ilmari Hyvarinen; yp 2 1 kirjurin (V17} virkaan (Seinajoen ratapiirin toi

misto) y1im. toimistoapu1ainen Ritva Hi11ervo Liukkonen; rataesimiehen toimeen 
(Kerava) raidemies Timo Tauno Kiskonen ja konttoriapulaisen toimeen (Turku) 
ylim. toimistoapulainen Hi1kka Nelly Lappalainen j a rataes i miehen toimeen 

(Lappeenranta) raidemies Teuvo Eino Kailio. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: asemap~~llikko Aarne Eelis Leikko, 

apulaisasemap~~llikot Tauno Kalervo Tuurala , P~ivio Oma · Veli Kajama, 

yp . 2. lk kirjuri Eevi Margaretha Valpas , j~rjestelymestari Pertti 
Salke , veturinkuljettajat Eino Matias Heinonen, Urho Kalervo Marti 

kainen, Arvi Olavi Sepp~ , Martti Jalmari Vesala, Aaro Tapani Ojan

suu, Aapeli Pulsa, Veikko Kalervo Sutela, Onni Villstedt, Pentti 

Taavetti Huusari , Aimo Jalmari J~rvinen , konduktoorit Sulo Onni 

Koponen , Lauri Henrik Hakala, Aimo Kalevi Lindfors; Pekka Sakari 
Koivisto , vaihdemiehet Martti Koponen, Henrik Johannes Haggstrom , 

Esko Esaias M~nty·la , Aarne Matias Peltokorpi , Mikko Eemil Piironen , 

Veikko Armas Vaskonen , Alpo Rytkol~ , Voitto Asikainen , vaununtarkas 

tajat Eemeli Juvonen , Toivo Mattila , junamiehet Ni~lo Aarne Olavi 

Forsberg , Erkki Maatraiva , Erkki Tapio Pelkonen, Aatos Antero Luomala , 

Yrjo Kalervo Porsti, Esko Juhana Hakkarainen, Olavi Airas, asemamie
het Kaino Johannes Railovesi , Helmer Vilhelm Gustafsson , Jonne Armas 
Virtanen , Rauni Esko Olavi Per~m~ki , ylim . puhelunv~litt~j~ Lahja 
Sylvia Saari , ylim . tallimies Ossian Vihtori Koivu, ylim. makuuvaunun

ho i taja Sylivi Els a Lahtinen, ylim. vaununsiivooja Hilkka Saimi Rissa

nen . 

RAUTATIEOPISTO 

Liikennetutkinnossa 16.12.1977 on hyvaksytty seuraavat : 

Alanen, Jorma Antero Sk, Kortesmaki , J uhani Jaakko Sk, Koski, Sa

tu Merja Hld, Koskinen, Jorma Kalervo Hki, Ka.lvii:i., Pertti 'Juhani 

Kv, Lehtimi:i.ki, Ari Juhani Tpe, Linnasalo, Lasse Juhani Kv, Lan

tinen, Reima Julius Tpe, 1/lyyra, Pekka Otto Juhani Hki, Myyra, Pir

jo Anneli Kv, Makela, Reijo Kalevi Tpe, Mannisto, Seppo Aulis Tpe, 

Partanen, Esko Veli 'Einari Hki, Pelt ola, Lea Maria Hki, Piesanen, 

Reijo Ensio Pm, Pohjoisaho, Jo~ Ensio Tpe, Portaankorva, Esko 

Olavi 01, Punkeri, Jari Ensio 01, Puustinen, Hannu Juha Antero 

Jns, Parssinen, Veli-Matti Johannes Tpe, Rauhala, Jorma Johannes 

Hki, Schroderus, Markku Vaino Juhani Pm, Suomalainen, Timo Eero 

Ilmari Jns, Tavi, Vuokko Anneli Jns, Tikkanen, Rei j o Kalevi Pm, 

Tirronen, Martti Johannes Hki, Uimonen, Jorma Juha Mikael Sk, 

Westerlund, Nils Reinhold Tpe. 
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Konduktooritutkinnon ovat suorittaneet 13.12.1977 alla mainitut henki

lot: 

Teuvo Valtter Kalevi Heleneva (01/Roi), Kalevi Johannes Honkanen 

(Jns/Jns), Urpo Uljas Husu (Kv/Imr), Unto A:rvo Evert Jokinen (Tpe/Hpk), 

Harri Kullervo JaaskeUi.inen (Kv/Imr), ~alervo Antero Kelloniemi (01/ 

Kja), Vesa~~atti Sakari Kohonen (Tpe/Tku), Pentti Johannes Krekila 

(01/01), Leo Eino Kyrol!i.inen (01/01) 1 Veikko Viljam Laamanen (Jns/Jns) 1 

Kauko Juhani Lappi (Kv/Kv) 1 Pentti Armas Laurila (Tpe/Tl) 1 Seppo Maune 

Sakar:i. Mikkonen (Jns/Jns) 1 Pentti Kalevi Johannes Muhonen (Jns/Sl), 

Jorma Veikko Mutanen (Jns/Jns) 1 Viljo Antero Maki (Tpe/Tku), Vilho 

Mikael Makinen (Kv/Kta) 1 Oiva Fabian Mork (Kv/Kv), Jouko Olavi Mort 

(01/Roi), Simo Sakari Nordlund (01/01) 1 Jaakko Kalervo Nuppola (Kv/Kv) 1 

Mikko Papunen (Tpe/Tpe) 1 Antti Uuno Juhana Parviainen (Kv/Kv), Ville 

August Piira (Kv/Vna), Antti Olavi Ponni (Kv/Kv) 1 Antti Juhani Salonen 

(Tpe/Tku), Leino Martti Simila (01/01) 1 Esko Samuli Sokura (Kv/Rta), 

Heikki Hannes Sokura (Kv/Kv), Mauri Tervakari (Tpe/Tpe), Pertti Olavi 

Vainikka (Kv/Vna), Raimo Kalevi Vaatilinen (Kv/Kv), Leo Clavi Hautakanga 
(Sk/Sk), Veijo Juhani Heikkila (Sk/Sk), Sulo Heikki Heimonen (Hki/Hki) 1 

Mikko Juhani Heino (Hki/Lh) 1 Jussi Antero Hilama (Pm/Kaj), Matti Juhani 

Honkanen (Pm/Aki), Heikki Jaakko Juurakko (Sk/Sk), l.Ukko Fredrik Kahe
lin (Pm/Pm) 1 Ossi Kalevi Karvinen (Hlti/Hy), Antti Viljami Antero Kella

ri (Tpe/Tpe), Otto August Korhonen (Pm/Ilm), Arvo Kullervo Kupiainen 

(Pm/Pm), Kaarlo Augusti Kaariainen ~Hki/Ke), Vilho Kustaa Lassila 
(Sk/Sk), Markku Juhani Latvala (Hki/Hl), Hannu Olavi Lepisto (Hki/Lh), 

Kauko Kalervo Leppanen (Pm/Pm), Timo Antero Louneva (Hki/Hki), Esko 

Tapio Marttila (Hki/Lh), Leevi Myllyaho 1(Hki/Epo), Mauri Juhani Paavola, 

(Hki/Hki), Martti Jaakko Juhani Pihlaja (Sk/Sk), Heikki Juhani Rasanen 
(Hki/Hki), Raimo Antero Sahlberg \(Hki/Lh), Eali Eevert Salonpaa (Sk/Yv), 

Harri Veikko Sandberg (Hki/Lh), Lauri Kalevi Suokas (Hki/Hki), Toivo 

Juhani Turpeinen (Pm/Kaj), Esko Olavi Tiarakkola (Hki/r.:e). 

Rautatielilisten Opintorahastosaation stipendin saivat Raimo Antero 
Sahlberg (Hki/Lh) ja Antti Juhani Salonen (Tpe/Tku). 
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Veturinku1jettajatutkinnon teoreettisessa osassa 20.12.1977 hy

viiksytyt: 

Ekman, Erik Leevi Vilhelm Hki/Kr, Heimo1a, Keijo 01avi Hki/Ri, Hii

mii1iiinen, Aimo Kalevi Hki/Ri, Jaatinen, Veikko Juhani Pm/Kuo, Jul
kunen, Janna Tapio Hki/Lh, Jarvi1uoma, Sulo Antero Hki/Hki, .KiveUi, 

Heikki Ilmari Hki/Hki, Kivioja,Arvi Joha."l..les Pm/Jy, Koponen, Pent

ti Armas Kv/Kv, Kosunen, Ari Jukka Pm/Pm, Kuparinen, Seppo Tapani 

Kv/Kv, Kurki, Timo Juhani Kv/Kv, Kuusi1enen, -Ra~mo 01avi Mikae1 

Hki/Hki, Lai tila, Tuomo Sakari Pm/Jy, Laukkanen, Pentti Samuli Pm/ 

Ilm, Luukkonen, Lauri Vilho Ilmari Kv/Lr, Mansikka, Pekka Juhani,. 

Kv/Kv, Piirainen, Raimo 01avi Pm/Kon, Pulkka, Erkki Antero Kv/Hrna, 

Patari, Ja.a.lOco Olavi Kv/Kv, Paaliiinen, Rei 'jo Alarik Hki/Ri, Ran

tala, Veikko Adiel Hki/Hki, Tikkanen, Jouko Henrik Pm/Kon, Tolva

nen, Risto Johannes Hki/Hki, Vainionpaa, Veli-Pekka Pm/Pm, Veija

lainen, Ismo Tapio Hki/Lh, Virlander, Raimo Taisto Olavi Hki/Hki, 

Virlander, Reijo Lauri Juhani Hki/Hki, V'ahausk~, Unto Kalervo Kv/ 

Kv, Blomberg, Eero Juhani Jns/Jns, Hannula, Pekka Olavi 01/01, Hen

riksson, Heimo Johannes Sk/Sk, Isomottonen, Helge Gunnar Tpe/Tku, 

Jarvinen, Erkki Jaakko Sk/Kok, Kakkonen, Esa Armas Juhani Jns/Jns, 

Kaskinen, Erkki Jalmari Tpe/Hpk, Kaukoranta, Veli-Pekka ._01/01, 

Kirjonen, Raimo Juhani Tpe/Tpe, Korkiaml:i.ki, Kari Olavi Sk/Kok, Ku

piainen, Jouko Kalevi 01/01, Koykkii, Kari Matti Johannes Sk/Sk, 

Lavikainen, Reijo Tapani Tpe/Tpe, Lievonen, Pentti Tapani Jns/Jns, 

Lohtander, Timo Olavi Jns/Sl, Loukola, Kari Pekka Sk/Sk, Maijala, 

Pentti Elias Sk/Sk, Mustakorpi, Maurf Sk/Sk, Makinen, Seppo Mikael 

Tpe/Tpe, Nisula, Leino Matias Sk/Y~, Nummenpaa, Raimo Jalmari Sk/ 

Yv, Pakarinen, Harry Ensio Tpe/Tpe, Puumala, Tarmo Antero Tpe/Tku, 

Rantapaju, Jorma Tapio Tpe/Tku, Roininen, .Hannu Kalevi Tpe/Tpe, 

Ruokonen, Markku ~apio Tpe/Tku, Sinisalo, Mauri Kalevi Tpe/Tku, 

Suni, Seppo Sa.kari Tpe/Tpe, Tuovinen, Eero Alvari 01/Roi, Hahtonen, 

Reijo Matti (tekn) Hki/Hki, lllimiiliiinen, Esko Olavi (telm) Hki/Hki, 

Sahlman, Paavo Juhani (tekn) RH/Ktt, Heinonen~ Raimo Henrik Tpe/ 

Tpe. 

Suomem Veturimiesten Liiton stipendi annettiin Leino Matias Nisulal

le Sk:/Yv. 

Helsinki 1978. Valtion ptinatuskeskus 
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EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS - m~tkaliput 

A. YLEISTA 

1 . VR on 1 . 1 . 1978 lukien liittynyt EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS
jarjestelmaan . EURAILPASS ja EURAIL YOUTHPASS-lippuja myydaan 

useissa maissa EUROOPAN ULKDPUOLELLA henkiloille, joilla on py

syvainen asuinpaikka naissa maissa. Euroopassa naita lippuja 

myydaan vain poikkeustapauksissa . 

2 . EURAI~PASS ja EURAIL YOUTHPASS kelpaavat niissa maissa , jotka 

on lueteltu lipun kaantopuolella (ks . liitteena olevia malle

ja) . Kuitenkin vuoden 1978 alkupuolella saattaa j~ku matkusta

ja esittaa lipun , jonka kaantopuolella ei ole Suomea (Finlan~J 

mainittu , mutta kelpoisuusajaksi on ~erkitty jakin aika vuode~ 

1978 alkupuolella . NAMA LIPUT HYVAKSYTAAN, KOSKA PO. LIPPUJA 

SAADAAN MYYDA 6 KUUKAUTTA ETUKATEEN. 

3 . Lippujen mallit ovat liitteissa 5 ja 6. Liput ovat englannin 

kielisia , mutta ymmartamisen helpottamiseksi on teksti suomen

nettu liitteissa 3 ja 4 . 

B. EURAILPASS 

KELPOISUUSEHOOT 

4 . EURAILPASS oikeuttaa kelpoisuusaikanaan rajattomaan maaraan 

junamatkoja 1 luokassa . 

5 . Lippu oikeuttaa mytis vapaaseen kansipaikkaan SILJA LINEN lai

voilla valilla Helsinki - Tukholma ja Turku - Tukholma seka 

painvastoin . 

6 . EURAILPASS kelpaa vain suljetussa muovikotelossa, jonka kaan

t6puolella lukee useaan kertaan sana "RAIL" . s~ on henkil6-

kohtainen lippu , jota ei saa siirtaa toiselle . Passi on esi

tettava . (Ks . kohdat 16 ja 241 
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7 . Lipussa olevaa kelpoisuusaikaa ei saa pidentaa . Jos joku ha

luaa entisen tilalle pitemman ajan voimassa olevan lipun , ke

hotetaan hanta kaantymaan VR lipputoimiston , Helsinki (Eurail

Aid Office) , puoleen . 

8 . Istuma- , makuu- ja lepopaikkamaksut on suoritettava . 

Paikanvarauksissa noudatetaan niista annBttujQ ma~rayksij . 

KELPOISUUSAJAT 

9 . EURAILPASSln kelpoisuusajat ovat 7 , 15 tai 21 paivaa seka 1 , 

2 tai 3 kuukautta . 7 paivan lippua voidaan kayttaa vain paket

timatkan yhteydessa . 

10 . Lipun ostaja voi itse maarata kelpoisuusajan . Han voi lippua 

ostaessaan ilmoittaa ensimmaisen ja viimeisen kelpoisuuspaivan, 

jolloin myyntipaikka merkitsee kelpoisuusajan lippuun hir- , 
joituskoneella tai kuulakarkikynalla ja sulkee lipun muovikote

loon taydellisesti . 

1a 

11 . Jos lipun ostaja ei tieda , milloin han matkansa Euroopassa al

kaa , han saa avoimella paivamaaralla olevan eli ns . "OPEN-OATE"

lipun . (7 paivan lippua ei myyda " OPEN-OATE " -lippuna . ) "OPEN

OATE " -lipun ol l essa kyseessa myy ntipaikka su l kee lipun sellai 

seen muovikote l oon , jossa on " ikkuna " kelpoisuusajan merkitse

mista varten . 

12 . Kelpoisuuspaivat voidaan talloin merkita milla tahansa asemalla 

Euroopassa , myos VR : n asemalla , josta han matkansa aloittaa . 

Merkinta tehdaan huolellisesti kuulakarkikynalla arabialaisilla 

numeroilla . Korjauksia ei saa tehda . 

13 . Myos kondukt66ri saattaa joutua poikkeustapauksessa tekemaan 

nama merkinnat junassa (ks . kohta 26) . 

14 . Matkustajan esittaessa "OPEN-DATE "-lipun kelpoisuusajan merkit

semista varten hanen on samalla esitettava myyntipaikan EURAIL

PASSiin liittama EURAILPASSin numeron sisaltama lisalfpuke 

(liitteet 1 ja 2) . Toimisto , joka kirjoittaa (kuulakarki

kynalla) ensimmaisen ja viimeisen kelpoisuuspaivan lippuun , 
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merkitse8 tHmHn tiedon my6s lisHlipukkeeseen ja varmistna sen 

paivaleimalla ja allekirjoituksella seka antaa lipukkeen mat

kustajallc takaisin. Jos matkustajalla ei syysta tai toisesta 

ole tata lipuketta, liitt~5 kelpoisuusajan merkitseva toimislu 

lisiH_ijJ~~ lippLiun. Eurailpas,;in numero on .ehdottomasti mer

kitt:;va oikein . Suurernrien asemien on syytii pitaa varastossa 

niiitii lisiilipukkeita. 

Missiiiin tapauksessa matkustaja itse ei saa merkitii kelpoisuus

piiivia . 

15. Esimerkkejii kelpoisuusaikojen merkitsemisest~ ja laskemisesta 

7 paivaa: 

15 piiivaa: 

21 paiva::;: 

1 kuukausi: 

2 kuukautta: 

Lippuja ei myyd~ avoim~lla paiv;ma~r~lla, vaan 

paivamiiarat merkitaiin valmiiksi Euroopan ulko

puolella sijaitsevassa myyntitoimistossa . 

Jos mat~an alkamispaivd on esim. 22 . 7 . 1978, mer

kitiian lippuun: 

FIRST DAY 2~.07.1978 

LAST DAY 05 . 08 . 1978 

Jos matkan alkamispaiva 

FIRST DAY '14.08.1978 

LAST DAY 03.0$ .1 978 

Jos matkan alkamispaiva 

FIRST DAY 03 . 09 . 1978 

LAST DAY 02 . 10 . 1978 

Jos matkan alkardspJiva 

FIRST DAY 31 . 12 . 1978 

LAST DAY 28 . 02 . 1979 

on 14 . 8 . 1978. merkitaan : 

on 3 . 9 .1 978, merkitaan : 

on 31 . 12 . 1978, merki Uian: 

3 kuukautta: Jos matkan alkamispaivii on 30 . 11 .1 978, merkitaan : 

FIRST DAY 30.11.1978 

LAST DAY 28.02.1979 
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LIPUN MYYNTI 

1& . Lippu voidaan kirjoittaa t kuukautta ennen ensim~~istJ K~lpoi

s u us p ~ i v.:; J . S e e i Kelp a a , j o s my y n tip a ivan [ <i ~ n t:; p J o l, l1 a 

oleva leima) ja kelpoisuunajan aUarnisp:.Lvi:in ""iliL;J cr, or1 '"1-

mJn kuin 6 kuu~autta . Lippuun tul&e olla merKittyn~ 

matkustajan taydellinen nimi 

matkustajan asuinmaa , jo'3Sd h~inel~·: on pys{v'ii•ltn a<uin

paifKa 

- passin numern 

- ensimmainen ja "iimeinen kelooiauu~oai"a lvrt . "UP~N-DATE"-

liput) 

- ka-~t1puolella myyntitoimiaton leima . 

17 . Lippu suljetaan tiiviisti muoviKoc8loon. 

18 . Ks . ":>E~-DATE " -lipuista kolta 14 . 

19 . Myytaessa EURAI~PASS alle 1.-vuotiaalla lapselle l~i·ataan 

oikeasta yl~kulmasta tar•i~tu~osa ~ .ia ~nnen mLovi~otbiOLn 

sulkemista . 

20 . EURAILPASSin hinnat riippuen ~elpoisuusajasta ovat seuraav3t: 

7 paiva~ 1j, :6 us 

1 ) • 0 J z ~J 
~1 22u z ::. 

Kuukausi < 7( z '•5 

L KUJKaJtta 3ul 3 c;S 

I]')(J 'l uS 

21 . LAP3E:.- , jotka ovat t·:yt:':ire9t .~. mut:a li 1L vuotta 'iekci 1 

vuotto nuJr~mmat lapset, joille V3adicaan oma pai,Ka, ma~~3-

vat puol~t . :· . .:;ur;iav'ir3 ~'nil<.- onsi'TJm·j~acn'j lippt.un,.... r :•

tynS KB!~Jisuusp~ivjn-. 
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MATKATAVARA 

22 . Matkatavaran kuljetuksen osalta rinnastetaan EURAILPASSin 

haltijat tavallisten kansainv~listen lippujen haltijoihin . 

LI PPUJEN TARKASTUS JUNASSA 

23 . EURAILPASSIA ei l~vistet~ eik~ leimata . 

24 . . 1atkustaja on velvollinen jokaisen matkalipun tarkastuksen 

yhteydess~ esitt~m~~n passinsa (m~~r~ys t~st~ on lipun k~~n

topuolella) . Ellei h~n oma-aloitteisesti passia esit~ . ke

hotetaan h~nt~ se tekem~~n . 

25 . Junassa on erikoisen huolellisesti tarkastettava 

ett~ lipussa on myyntipaikan p~iv~leima lk~~ntopuolen oi 

keassa alakulmassa) , 

- ett~ lippuu n on m~~r~ysten mukaisesti merkitty etunimi , su

kunimi ja passin numero , voimassaoloajan ensimm~inen ja vii 

meinen p~iv~ sek~ asuinmaa , 

ett~ lipun ni met ja passin numero ovat .samat kuin esitetys

s~ passissa , 

- etta lipun oikea yl~kulma on jaljella lmcussa tapauksessa 

silla saa matk ustaa vain lapsi , joka ensimm~isen~ kelpoi

suuspaivan~ a li alle 12-vuotias) , 

ett~ lipun oi kea alakulma on jaljell~ . koska eraissa takai

sinmaksutapauksissa siita leika aan kulma pais . 

26 . Viela j~nassa li~puja tarkastettaessa saatetaan- tosin har

voissa tapauksissa - todeta , ettei EURAILPASS-lippuun ole mer

kitty ensimma i sta ja viimeista kelpoisuusp~ivaa . Tallaisessa 

tapauksesa lipuntarkastaja tekee kelpoisuusaikamerkinnat muo

vikotelossa tarkoitusta varten olevaan " ikkunaan " (ks . kohta 

11 seka kohdassa 15 Ja aputaulukossa , liitteet 7 ja 8 , olevat 

esimerkitl , ellei ole mahdollista ohjata matkustajaa merkinto 

jen tekemista varten jollekin asemalle . 
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Paivamaarien merkitsemisxa varten matkustajan on dsitettava myos 

myyntipaikan lippuun liittama lisalipuke (liitteet 1 ja 2) , jo

hon merkitaan samat kelpoisuuspaivat kuin lippuunkin ja leiman 

paikalle kirjoitetaan : VR , paivays , junan numero ja al l ekirjoi

tus seka varustetaan selvalla lavistysmerkilla tai leimalla . Li 

salipuke annetaan matkustajalle . 

Merkinta on tehtava huolellisesti kuulakarkikynalla , korjauksia 

ei sallita . Koska tamA on vaikeaa kulkevassa junassa , qn se py 

rittava tekemaan junan pysahtyessa . Jos merki nnassa sattuu vir

he, on VR Lipputoimisto Helsingissa ainoa paikka , jossa lippu 

voidaan korvata uudella . 

Aputaulukot 15 ja 21 paivien kelpoisuusajan merkintoja varten 

ajaksi 15 . 04 . - 11 . 10 . ovat liitteissa 7 ja 8 . 

27. Kun paivamaaramerkinnat tehdaan ju na~. matkustajan on makset
tava konduktoorille 12 markan (3 Z US) maksu. (Asemilla merkin 

nat tehdaar. maksutta . ) 

Kuittina konduktoori kayttaa konduktoorin lomakelippua , johon 

merkitaan sana "Eurailpass" , tai lomakelipu n puuttuessa rahas

tuslipukkeita . 

28 . Jos lippu on kokonaan muovikotelossa ilman " ikku naa " eika em . 

merkintoja ole tehty, menetellaan kuten kohdissa 29 - 3t on 

mainittu . 

VIRHEET JA VAARINKAYTDKSET 

29. Sellaiset virheet , jotka saattavat johtua rautatieaseman ereh

dyksesta , kuten 

kelpoisuusaika on merkitty vaarin 

- myyntipaikan paivaleima puuttuu lipun kaantopuolelta 

- passin numero on merkitty vaarin 

- matkustajan suku- tai etunimi on merkitty yaarin 

- muovikotelon puuttuminen 

eivat saa estaa matkustajan esteetonta matkan jatkamista . 

Muutoksia ei saa tehda EURAILPASSIIN . 
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30. Matkustaja voi eraissa tapauksissa esittamalla ~isalipukkeen 

todistaa, missa virhe on tapahtunut . 

31 . Jos lippu on vaarin taytetty [myyntitoimiston tai rautat,iease 

man virhe) tai se on esim . asiakk~an omasta syyst~ vahingoittu
nut, lippu voidaan vaihtaa uuteen . Tassa tarkoituksessa lipun 

haltija on ohjattava jollakin asemalla virkailijan luo, joka 

ottaa yhteyden VR Lipputoimistoon Hki puh . 3406. 

32 . Jos leima puuttuu lipun kaantopuolelta, on matkustajalta kysyt

tava , milloin ja mista toimistosta han on ostanut lipun . Nama 

tiedot ja lisaksi matkustajan tarkka osoite seka passin ja 

EURAILPASSin numerot on viipymatti.i ilmoitettava VR Lipputoimis

toon Helsinkiin ja kansainvaliseen tariffijaostoon . 

33 . Epiisuanniillisyydet , jotka antavat aihetta olettaa ~~~ ole

van kyseessa , tekevat EURAILPASSin kelpaamattomaksi . Matkusta

jaa kasitellaan liputtomana matkustajana . EURAILPASS otetaan 

matkustajalta pois . Se ja ilmoitus asiasta lahetetrian valitto

masti rautatiehallituksen tariffitoimistoon . Ilmoituksessa on 

mainittava matkustajan nimi, tarkka osoite ja passin numero . 

Tallaisia tapauksia ovat esim. 

- vi.iara henkilo matkustaa EURAILPASSilla , 

- EURAILPASSia kaytetaan yli viimeisen kelpoisuusp~ivi.in , 

- EURAILPASS on vi.iarenneLty (j}ljitelmril, 

kelpoisuuspaivii.i on muutottu , eikJ matkustaja voi esittaJ 

lisJlipuketta asian selvittJmiseksi 

- kun oikea alakulma on leikattu pais . 

LIPUN KAOOTTAMINEN 

34 . Jos EURAILPASS on kadonnut tai ~eon varastettu , siita ei voi

da myunUii.i takaisinmaksua eik;i korv'Justa. Er,'iissa tapaui-;,,issa 

voidaan kuitenkin antaa matkustajallc korvike-EURAILPASS. 
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Poliisipoytakirja vaaditaan. Tallaisessa tapauksessa on kaan

nyttava kansainvalisen tariffijaos.ton puoleen , puh. 2701 t.:~i 

2729. Korvike-EURAILPASS voidaan kirjoittaa vain VR Lipputoi

mistossa Helsingissa , puh. 3406 . 

TAKAISINMAKSU 

35. Takaisinmaksuanomus on esitettava lipun kaantopuolella merki

tyssa myyntitoimistossa vuoden kuluessa lipun myyntipaivasta. 

Lahempia tietoja saa kansainvalisesta tarkastusjaostosta 

puh. 2714 tai 2166 . 

C. EURAIL YOUTHPASS 

Ks . A. YLEIST.li 

KELPOISUUSEHOOT 

36 . EURAIL YOUTHPASS myydaan vain henkilolle, joka lipun ensimmai

sena kelpoisuuspaivana on alle 26-vuotias . 

37. EURAIL YOUTHPASS kel paa samoissa maissa kuin EURAILPASS. Sa 

main se oikeuttaa vapaaseen kansipaikkaan SILJA LINEn laivoilla 
valilla Helsinki - Tukholma ja Turku - Tukholma seka painvas

toin. 

38 . EURAIL YOUTHPASS kelpaa vain tiiviisti suljetussa muovikotelos

sa, jonka kaantopuolella lukee usaaan kertaan sana "RAIL ". Ko

telossa ei saa olla ns . "ikkunaa" paivamaarienmerkitsemista 

varten kuten EURAILPASSissa . Lippua ei saa siirtaa toiselle . Passi 

on myynnin ja kayton yhteydessa esitettava. 

39. Lippu kelpaa vain 2 luokassa . Silla voidaan matkustaa myos 

1 luokassa , ~utta talloin on maksettava normaalitariffin mu

kaisten tavallisten menolippujen hintojen erotus . 
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40. Istuma-, makuu- ja lepopaikkamaksut on suoritettava, samoin 

erinaisissa junissa vaadittava lisamaksu. 

HINT A 

41 . EURAIL YOUTHPASSin hinta on 250 Z US. Sita ei myyda lasten
lippuna . 

KELPDISUUSAIKA 

42 . Lippu kelpaa 2 kuukautta . Kelpoisuusaikaa ei voida pidentaa . 

43 . Lippua ei myyda avoimella paivamaaralla eli ns . OPE N DATE
~ lippuna . 

44 . Muutoin ovat voimassa EURAILPASSista annetut maaraykset . 

(Tou 272/252/77, 23.12 . 77) VT la/78 



Lisalipuke 

Etupuoli 

Eurollposs No.-----

1. Your ticket is not valid until the first and lost days of use ore 
indicated on it by o railroad official BEFORE BOARDING A 
TRAIN. FAILURE TO DO SO Will RESULT IN VALIDATION FEE 
EQUIVALENT TO 3 US dollars IN LOCAL CURRENCY LEVIED 
BY TRAIN PERSONEL. Such compulsory validation must be inlti· 
oted withjn 6 months from the dote of issuance stomped on the 
reverse side of the ticket. 

2. The bock of this slip must be filled out by the railroad official 
ot the time of validation. 

3. This slip will authenticate the validity dotes shown on the ticket. 
FOR YOUR OWN PROTECTION, DETACH IT AND KEEP IT 
SEPARATE FROM YOUR TICKET. Its presentation con be requ
ested by train conductors. 

4. Tampering or olterotion of the ticket renders it void. 

First day 

lost day 

Validating 
office 

Kaantopuoli 

Ooy Month Year l 

1 

Lii te 1 



Li ite 2 

LIS~LIPUKE. 

Tekstin suamennas 

'tu~uol.: 

Eurailpa~s n:a • • ••• • . . . .. . 

1 . Matkalippunn~, ~lppa a-inaastaal'\ , jos sii.hen ari rautatieviran

amaisen toimL~tia merkitty ensimmainen ja viimei~en kayttopaiva 

ENNEN MA~KAN ALKAMISTA , MIK~~I N~IN EI OLE MENETELTY, PERil 

JUNAHENKJU:lKUNTA •3 US~DOLLARIN SWURlJISEN MAKSUN KYSEE'ssli. OLEVAN 

MAAN VALUUTASSA . Kelpaisuuden tulee alkaa 6 kuukauden sisalla 

lipun kaantapuole'lla alevan myyntileiman paivasta l.iihtien. 

2 . Rautat'ien virkailij,an . tuleEI. t.i:i.yttiia taman li sal ipukk.een kaanta

puoli samalla kun ' lip.pu saa'tetaao voimaan. 

3 . Tama lipLike vat11l'i'staa ll.pussa esltetyt kelpaisuuspaivat. 

VARMUUDEN VUDKSL ,9N HYVI\ IRRDJT~.A SF' . JA PITI\Ii. ERILLii.iiN LIP!,JSTA. 

Kandu~to6ri voi vaatia lipukkeen esittamista. 

4 . l ipun pyyhkiminen .kumilla tai muuttaminen tekee sen mitattH-
maksi . 

- ·- - - - iz;.::intupuoli 

; . 

• ~ -
I 

ens-irtn:i i-n en .i I ·I I i ... :-, ~l~-tivJ · 
p:,;.iv:i k.k vuosi 

viime::.:1e!J I I I I :'U .. p'iiva +' - - Ul 
) :'11 

' .., 
• 

.!) r.. c: . -- -· ;,; 
) +' - ' I .... 

•(.. i<!=lpoisuus - > 
' a5an uerkit - Q) 

~ sev} toinis-
to l 

I r -
i ' -
I 
I 

~4--- - - ---- .. - ·- _.,.., -· 
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EURAILPASS 

Tekstin suomennos 

Etupuoli 

LURAILPASS 1. luokka 

en()imma ~~e~ [ I 
pa 1 va 1---~·..-+-----~L-----' 

kuukaus.i paiva kuukausi vuosi 
viime~~e~ I 

pa1va 1-.. -----L------~~----~ 

Hra/Rva/Nti ................................ 
Maa ............... Passin· n:o ........... . 

Tam5 l i ppu on h enk ilbko~tai n~n eif-a s it a 

.1 s~~o_v_u_t_t_a_a __ t_~_i_s_a_·l_l_e_._· ___________________ ~ 

Kaant6puol i ( lu kuu nottamatt a 7 paivA n lippua ) 

Li ite 3 

\ 

1. Timl lippu kelpaa vasta silten, kun myyntiase~a on merki nnyt 

lippuun en s immaisen ja viimeisen kelpoisuuspai van ennen matkan 

alai ttamista. 

2. Lippu kelpaa seuraavien maiden valtion ja joillakin muil l a 

rautateilla: IT~VALTA, BELGIA. TANSK~. SUOMI, RANSKA, SAKSAN 

LIITTOTASAVALTA, KREIKKA, ITALIA, LUXE MBURG, HOLLANTI, NORJA, 

PORTUGAL, ESPANJA, RUOTSI, SVElTSI (ks. Eurailkarttal. 

3. Lipp~ on he nkil6kohtainen eika siirrettavissa toiselle. Pass i n 

esittamine n on pakollinen. 

4. Lippu on voimassa klo 24:aan saakka viimeisena kelpoisuuspai 

vana; nain olle~ lipun haltijan tuiee matkustaa junalla, joka 

saapuu a.ik·ataulun mukaan ennen klo 24.00. 

5. Haltijan tulee maksaa sellaisista erikoispalveluista kuten: 

paikanvaraus, makuuvaunupaikka, lepopaikka jne. 



Lii te 3 j atk. 

6. Matkustaminen talla lipulla on Kansainvalisen matkustajien 

ja matkatavaran kuljetusta rautateitse koskevan yleissopimuksen 

(CIV) alaista. 

7. Takaininm~ksu: Kadonneita tai varastettuja lippuja ei korvata. 

Korvau sta ei rnyi:iskaan suoriteta , mikali sitii pyydeti:ian e nsimmiii

sen kelpoisuuspi:iivan ji:il k·oen tai yli vuod e n kuluttua my"yntipili

vasta. 

Korvau sanomus tulee esittaa myyntitoimistolle. Kaikista takai

~inmaksuista, joihin suostutaan, Vahennetaan 10 % lipun hinnas

ta. 

MYYNTITOH~ISTO 

JA P!i.IVIl.YS 

----------· - -1..-----

7 paivan Eurailpass-li.pun ka . .?nti:ipuolen teksti on sama kuin 

edelld , lukuunottamatta kohtia 1. ja 7: 

1 . Tata lippua myydaJn ainoastaan lentopakettimatkalippujen 

yhteydess;.i . 

7 . Ainoastaan pakettimatkan jarjestajalla on oikeus v~atia 

korvausta lipusta , mikali pakettimatka peruutetaan kokonaan . 



L"JRAIL YOUTtiP1\SS 

ensimmainen 
paiva 

2 kuukautta 

viimeinen 
paiva 

EURAIL YOUTHPASS-lippu 

Tekstin suomennos 

Etu puoli 

2 . luokk·a 

J 
paiva kuuknusi vuosi 

Hra/Rva/Nti • ...•.• . ..•.•. •............ • .. 

Maa .. .. .... .. .. .. Passin n:o. .. .. .. ..... . 

Tama lippu on henkilokohtainen eika sita 
s aa luovuttaa toiselle. 

Kaantopuoli 

Liite 4 

-' I' 
t/ - ...... I \ l., 

1. Tama lippu kelpaa seuraavien maiden valticn ja joillakin muilla 

rautateilla: ITAVA LTA, BELGIA , TANSKA, SDOMI, RANSKA , SAKSAN 

LIITTOTASAVALTA, KREIKKA , ITALIA , LITXEMBURG, HOLLANTI . NORJA. 

PORTUGAL, ESPANJA, RUOTSI. SVEITSI (Ks. Eurailkartta}. ,. 
2. Passin esittaminen on pakollinen. 

3. Lippu on ·voimassa klo 24:aa n saakka viimeisena kelpoisuuspaivana; 

nain allen lipun haltijan tulee matkustaa junalla. joka aikatau

lu n mukaan saapuu ennen klo 24 . 00 . 

4, Halt.ijaro tulee suorittaa maksut sell.Jisista erikoispalveluista 

kuten lis~maksut tiettyihin juniin, paikanvaraukset, makuupai

koista, lepopair,oista jne . 

5. Matkustaminen talla lipulla on Kansainvalisen matkustajien ja 

matkatavaran kuljetusta rautateitse koskevan yleissopimuksen 
(CIV) alaista. 



Liite 4 jatk . 

6; Takaisinmaksut: Kadonneita tai varastettuja lippuja ei korvata . 

Korvausta ei myoskaan suoriteta, mikali sita anotaan ensimmai

sen voimassaolopaiviin jiilkeen tai yli vuoden kuluttua myyntipiii

vasta . Korvausanomukset tulee esittaii myyntitoimistolle. Kai
kista myannetyista takaisinmak suista vahannetasn 10 % lipun hin

nasta. 

MYYNTITOIMISTO 

JA PliiV!i.YS 



EURAILPASS -LIPPUJEN MALL~T 
(koko: 68 mm x 99 mm) 

Liite 5 

Lipuista tullaan myoherrmin julkaiserra.an varillinen 
pawos. 

7 paivaa Etupuoli 

I. This ticket is delivered only in conjunction with an oil inclusive air t•cket. 
2. This ticket is valid on the Nottonol and some other Rei roods of the following countries : 

AUSTRIA, BELGIUM. DENMARK. FINlAND, FRANCE, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 
GREECE. ITAlY, lUXEMBOURG. NETHERLANDS. NORWAY, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, 
SWITZERLAND !See Ev•oilmop). 

i This ticket is personal and not transferable. Presentation of passport is compulsory. 
• · This ticket is good until midnight of the lost day of validity; therefore, it is neceuory 

to toke a train wh ich is scheduled to arrive at destination before midnight . 
S. The holder must pay special service fees such as : sect reservations, sleeping cor 

occommodotions, couchertes, etc. 1 

6. Transportation covered by th1s ticket is 1ubject to the lnternotionol Convention 
cottCerning Transportation by Roil rood of Passengers and" luggage (C IV). 

7 . The tour operator i• the onty ono authorized to request refund of tho 
ticket in cos• of complete cancellation of the all inclustve tour. 

ISSUING OFFICE 

ANO OATE 

9·77 

Ei myyda avoimella 
paivamaaralla. 

Kaantopuoli 



EURAJLPASS. tc1 
I • 

14 1 o7 78 . 

DAYS 
~!~ 1 o s 03 1 7 8 1 

r Oov BEN LAYISH MfTATON M ..................... .. _. .......................................................... ......... ...... ., ..... ~ ........... , .. 

DAYS 

~:~1 03 1 o8 I 78 
r Robert BROWN fV\ITATON M ........................ ......... ............. ............ , ............... ........................................ . 

.. 

Country ...... J.::?.RAEL.. .......... Passport N• .... 4ZJ1.4.4 .................... .. Country .... lJSA... ... . . ... .. • ... Passport N• ... .... 1<: ... ~ .. 25267 ........... . 

This' ;ticket is strictly personal and not transferable 
.., ·.:, 

21 paivaa 

MONTH 



1 kuukausi 

MONTHS 
LAST I 
DAY 31 12 78 

2 kuukaut t a 

Hu, hc ket 11 no t vol•d unl , l k ~ fusr and la11 doyl of ""~ O f f" • nd t< ot ~d h 'r a ro l lto Qd off i<e befor~ 
b oordtng o tro •n 
ltus .. att dot ton must be- in ttoated w•ttun 6 mo ntl'ls from tne dote o f ouuon. e 

2 Hul llcllet '' vo h d on the Nor •o nol and some othe1 Ro•lroo d l o f rh,. to llow•na countr •e!l · AUSTRIA. 
8EtCU.JM, DENMARK, fiNLAND . f ~ANCE . FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY. GREECE . ITAlY, lUXEMBOURG. 
NETHERLANDS. NORWAY. PORTUGAL , SPAIN . SWEO(N . SWI TZERLAND See Euroil mop). 

3 Hus ttcket u penonol and nor trorufctoble. Ptesontot•o" of pauport u compuhory 
.4. nus Ticket a good u•Htl mrdnight of the lost day of vohdtty , therefore. 11 " neceuory to toke o trai n 

wht ch is scheduled to orove o r desllnollon before mtdnight 
5 . ll\e holder m\nt pay spec•al serviCI!! fees )ucf\ as sear reservations_ sle-ep rn9 cor occommodot.ons, 

couche11e1. etc 
6 TronsportoltOI'I covered by th ts t icket is subiect to the lnternollonol ConvenT •on concerning Transportation 

by Rotlrood o l Ponengers and luggage .(IV 

R.(FUNDS N ot re fundable if lost o r stolen. Not re fundable whe n subm tHed offer the firs t 
dot ot vali d ity nor o fter one yea r f r om d ote of usu once 
Appl•cotions fo,. refund must be submdted to the issuing office All refunds, tf g r anted , 
wr/1 be subtecf to o deductto n o f 10 % from the p,.,ce of the ftcket 

M .tJJ.§~L J.9.~n. .. QAY.l$. ............ ~E~~ .. L.9..~ ...... ~ ........ . ISSUING OFFICE 

Country ... AUSTRAliA ......... Passpor t N• ••.....• G .... 6.2ZZ.6.2 .......... . AND DATE 

9 - 77 

3 kuukautta kaantopuoli 

Voidaan myyda myos avoimella paivamaaralla, 

jolloin muovikotelossa on "ikkuna" paiva

maarien merkitsemista varten . 



Liite 6 

EURAIL YOUTHPASS -LIPUN MALLI 
(koko: 68 mm x 99 mm) 

Alle 26-vuotiaille (ks. kohta C) 

2 kuukautta Etupuoli 

I. This ticke1 is vulid on the Notional and some other Ro iroods of the following cou n tries : 
AUSTRIA, BELGIUM, DENMARK, FINLAND, FRANCE, FEDERAl REPUBLIC OF GERMANY, 
GREECE, ITALY, lUXEMBOURG, NETHERlANDS, NORWAY, PORTUGAl , SPAIN, SWEDEN , 
SWITZERLAND (See Euroilmop ). 

2. Presentation of possporl is compulsory. 
3. Th11 ticket is good until midnisht of the lost day of validity ; therefore, it is neceuory 

to toke a train which is scheduled to arrive at dest i nat ion before m idnight . 
.o4. The holder must pay special service fees such as supplementary charges for certain 

trains, seat reservations , sleeping -car accommodations, couchettes, etc . 
5. Transportation c.overed by th is ticket is subject to the International Convention 

concerning Transportation by Railroad of Passengers and luggage 1CIV\. 

6. REFUNDS, Not reFundable iF lo•t or •lolen. Not reFundable when •ubmitted 
after the Fir~t day oF validity, nor after one year from date of iuuance. 

Application• For refund must be •ubmitted to the iuuing ofFice. All 
reFund<, if granted, will be subject to a deduction of 10 % From the 
price oF the tic/eel. 

ISSUING OFFICE 

ANO OATE 

9·77 

Ei myyda avoimella 
paivamaaralla. 

Kaantopuoli 



Liite 7 

EURAILPASS - 15 paivaa 

15 paivaa voimassa olevan Eurailpassin ensimmai
sen ja viimeisen kelpoisuuspaivan osoitt E~.va apu
taulukko,joka kasittaa 6 kuukautta kesakaudella. 

jens .1 viim. ens.lviim. ! .. ens ·I VlH1. ens .1 viirn. ens.lviim. 
kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv . kelp.pv. 

15.04 I 29.04 21.o5 1 o4.o6 26 .06 i 10.07 01.08 15.08 06.09 ' 20.0~ 

16.04 I 30.04 22.05 I 05.06 27.06 . 11.07 02.08 ' 16.08 07.09 I 21.09 

17.04 1 01.05 23.05 I 06.06 28.06 12.07 03.08 17.08 08.09 . 22.09 

18.04 02.05 24.05 07.06 29.06 ' 13.07 04.08 18.08 09.09 23.09 

19.04 1 03.05 25 .05 ' 08.06 30.06 H.07 05 .08 19.08 10.09 I 24.09 

20.04 04.05 26.05 I o9.o6 01.07 l 15.07 06.08 20.08 11.09 I 25.09 

21.04 05.05 27.05 i 10.06 02.01 I 16.07 07 .08 21.08 12.09 i 26 .09 
22.04 06.05 28.05 1 11.o6 03 .07 1 17.07 08.08 I 22.08 13.09 : 27.09 

23.04 07.05 29 .05 i 12.06 04.07 18.07 09.08 ' 23.08 14.09 I 28.09 
24.04 08.05 30.05 I 13.06 05.07 : 19.07 10.08 24.08 15.09 29.09 
25.04 09.05 31.05 I 14.06 06.07 I 20.07 11.08 . 25.08 16.09 I 30.09 
26.04 10.05 01.06 ' 15.06 07.07 ' 21.{)7 12.08 : 2!).08 17.o9 1 ouo 

27.04 11.05 02.06 ' 16.06 08.07 I 22.07 ?3.08 · :nos 18.09 ! 02.10 

28.04 12.05 03.06 17.06 09.07 23 .07 14.08 28.08 19.09 I 03.10 
29.04 I 13.05 04.06 I 18.06 10.07 I 24 .07 15.08 . 29.08 20.09 I 04.10 

I 

30.04 i 14.05 05.06 19.06 11.07 25 .07 16.08 ' 30.08 21.09 I 05.10 

o1.o5 1 15.o5 06.06 I 20.06 12.07 I 26.07 17.08 31.08 22.09 I 06.10 

02.05,16.05 o1 .o6 1 21.o6 13.07 I 27.07 18.08 I 01.09 23.09 I 01.10 

03.05 17.05 08.06 ' 22.06 14.07 I 28.07 19.08 : 02.09 24.09 i 08.10 

o4.o5 1 18.o5 09.06 23.06 15.07 29 .07 20.08 I 03.09 25.o9 1 o9.1o 

o5.o5 1 19.o5 10.06 24.06 16.07 ! 30.07. . 21.08 I 04.09 26.o9 I 10.10 

06.05 i 20.05. 11.06 ; 25.06 17.07 I 31.07 22.08 I 05.09 27.09 I 11 .10 

o1.o5 1 21.o5 12.06 I 26.06 18.07 I o1.os 23.08 06.09 28.09 ' 12.10 

os.o5 1 22.o5 13.06 ' 27.06 19.07 ~ 02.08 24 .08 I 07.09 29.09 i 13.10 
09.05 I 23.05 14.06 23.06 20.07 I 03.08 25 .08 . 08.09 30.09 ' 14.10 

' 1o.o5 1 24.o5 15.06 29.06 21.07 04.08 ::?6.08 I 09 .09 01.10 ! 15.10 

11.05,25.05 16.06 I 30.06 22.07 I 05.08 27.08 I 10.09 02.10 i 16.10 

12.05 26.05 17.06 01.07 23.07 I 06.08 28.08 11.09 03.10 i 17.10 

13.o5 1 21.01 18 06 ' 02.07 24.07 I 07.08 29.08 1 12.09 04.10 1 18.10 

14.o5 1 28.o5 19.06 1 o3.o7 25.07 I 08.08 30.08 I 13.09 o5.w I 19.10 

15.05 ! 29.05 20.o6 I 04.07 26.07 I 09.08 31.08 ! 14.09 06.10 I 20.10 

16.o5 1 3o.o5 21.06 i 05.07 27.07 ; 10.08 01.09 I 15.09 07.10 : 21.10 

17.o5 1 3to5 22.06 I 06.07 28.07 11.08 02.09 : 16.09 os.1o I 22.10 

18.05 1 01.06 23.06 I 07.07 29.07 12.08 o3 .o9 1 17.09 09.10 : 23.10 

19.05 i 02.06 24.06 I 08.07 30.07 13.08 04.09 I 18.09 10.10 i 24.10 

2o.o5 1 o3.o6 25.06 I 09.07 31.07 14.08 05.09 I 19.09 11.10 1 25.1o 

I 



Liite 8 

EURAILPASS - 21 pd~VQd 

21 paivaa voimassa olevan Eurailpassin ensimmal
sen ja viimei9en kelpoisuuspaivan osoittava apu
taulukko,joka kasittaa 6 kuukautta kesakaude lla . 

ens.l viim ens .J viim. ens.T viim ens .J viim ens .J viim 
kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. 

15.o4 1 o5.o5 21.05 : 10.06 26.06 i 16.07 01.08 l 21.08 06 .09 I 26.09 

16.04 1 06.05 22.05 11.06 27.06 17.07 02.08 I 22.08 07.09 27.09 

17.04 1 07.05 23.05 . 12.06 28.06 i 18.07 03.08 I 23.08 08.09 I 28.09 

18.04 08.05 24.05 ' 13.06 29.06 I 19.07 04.08 I 24.08 09 .09 i 29.09 

19.04 09.05 25.05 i 14.06 3o.o6 1 2o.o1 05.08 ~ 25 .08 10.09 30.09 
I 26.05 15.06 01.01 1 21.01 06.08 i 26.08 11.09 01.10 20.04 I 10.05 

21.04 I 11.05 27.05 i 16.06 02.07 : 22.07 07.08 I 27.08 12.09 02.10 

22.04 ! 12.05 28.05 i 17.06 03.07 23 .07 08.08 i 28.08 13.09 03.10 

23.04 13.05 29.05 i 18.06 04.07 24.07 09.08 i 29.08 14.09 04.10 
24.04 14.05 30.05 I 19.06 05.07 25.07 10.08 : 30.08 15.09 05.10 

I 

25.04 15.05 31.05 ! 20.06 06.07 26.07 11.08 I 31.08 16.09 06.10 

26.04 16.05 01.06 I 21.06 07.07 ' 27 .07. 12.08 ' 01.09 17.09 07.10 

27.04 17.05 02.06 I 22.06 08.07 I 28.07 13.08 I 02.09 18.09 i 08.10 

28.04 18.05 03.06 23.06 o9 .o7 1 29.o7 14.08 I 03 .09 19.09 I o9.lo 

29.04 19.05 04 .06 1 24 .06 10.07 ' 30.07 15.08 ' 04.09 20.09 : 10.10 

30.04 20.05 05.06 I 25.06 11.07 I 31.07 16.08 . 05.09 21.o9 1 11.10 

01.05 21.05 o6.o6 1 26.06 12.07 I 01.08 17.08 : 06.09 22.09 1 12.10 

02.05 22.05 o7.o6 I 27.06 13.07 I 02.08 18.o8 1 o7.o9 23.o9 1 13.1o 

03.05 23.05 08.06 1 28.06 14.o7 1 o3.o8 19.08 I 08.09 24.09 l 14.10 

04.05 24.05 09.06 1 29.06 15.07 I OA.08 20.08 i 09 .09 I 25 .09 1 15.10 

05.05 25.05 10.06 1 30.06 16.07 i 05.08 21.08 ! 10.09 26.09 l 16.10 

o6.05 1 26.o5 11.o6 1 o1.o1 17.07 I 06.08 22.08 : 11.09 27.09 17.10 

07.05 ' 27.05 12.06 I 02.07 18,07 : 07.08 23.08 I 12.09 28.09 : 18.10 

08.05 i 28.05 13.06 03.07 19.07 I 08.08 24.08 ' 13.09 29.09 I 19.10 

09.05 29.05 14.06 04.07 2o.o1 1 o9.o8 25.o8 1 14.o9 30.09 i 20.10 

1o.o5 1 3o.o5 15.06 05.0,7 21.07 I 10.08 26.08 : 15.09 ouo 1 21.10 

11.o5 1 31.05 16.06 06.07 22.07 i 11.08 27.08 ' 16.09 o2.1o 1 22.10 

12.05 01.06 17.06 07.07 23.07 I 12.08 28.08 : 17.09 03.1(} I 23.10 

13.05 02.06 18.06 08.07 24.07 ' 13.08 29.08 ! 18.09 04.10 I 24.10 

14.05 03 .06 19.06 I 09.07 25.07 : 14.08 30.08 I 19.09 05.10 I ,25.10 

15.05 I 04.06 20.06 ; 10.07 26.07 ' 15.08 31.08 : 20.09 o6.1o 1 26.1 o 
16.05 05 .06 21.06 I 11 .07 27.07 i 16.08 01.09 I 21.09 07.10 I 27.10 
11.o5 1 o6.o6 22.06 I 12.07 28.07 I 17.08 02.09 ' 22.09 08.10 28.10 

18.05 I 07.06 23.o6 1 13.o7 29.07 ! 18.08 03.09 : 23.09 o9.1o 1 29.10 

19.05 I 08.06 24.06 I 14.07 30.07 1 19.08 04.09 I 24.09 10.10 I 30.10 
25.06 I 15.07 05.09 : 25.09 11.10 1 3uo 20.05 I 09.06 31.07 I 20.08 

I 
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Aloitteiden palkitseminen 
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sattuessa (OTRO) 
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Yleisen halytysmerkin kokeilu 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat 

Nimilyhenteet 
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Ulkomaalaisille myytava Lahti MM-78 junalippu 
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Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Fyysisen kunnon testaus 

Halytysmerkit 

127800001N 



2 - 2-

ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Viilaaja Voitto Bjorn, Kuopion konepaj a 
TKA 7:n aks elinkaytto laitteen ralliakselin laakerin 
oljynkierron parantaminen. 
Kunniakirja seka tuhannen (1000) mk:n rahapalktnto. 

Tarkastaja Sulo Hanikka , Hyvinkaan konepaja 
Dr14- ja Dv12-veturih polttoaineen siirtopumpun 
rakenteen muutos. 
Kunniakirja seka tuhannen (1000) mk : n rahapalkinto . 

Poraaja Simo Ihalainen, Pasilan konepaja 
DRV 2A-v1vuston saatomutterin kierteenpaiden avauk
sessa kaytettavan kiinnitystavan muutos. 
Kunniakirja. seka seitsemansadan (700) mk:n rahapalkinto. 

Konduktoori Urho Suonpaa , HelRi~gin varikko 
Ravi ~t olavau~u je n lattiapaallyste~t. 
Ku11niakirja seka kuude~sada!'l (600) mk : n rahapalkintc ·. 

Teknikkc Veikko Nora nta , Helsingi~ varikko 
Vetureide n uusi tyokalukaappi. 
Kunniakirja seka nel jansadan ( 400) mk : n rahapalkinto. 

Vaununasent aja Olli Hukki, Tampereen varikko 

Vaununasentaja V~sa Skon II 

Kas-vaunun oljysailiosta pumppuun johtavan oljyputken 
korvaaminen joustavalla letkulla . 
Kunniakirjat seka yhteensa neljansadan ( 400) mk : ·':1 rahapalkinto . 

Sahkoasentaja ~auno Saarinen, Hyvinkaa~ konepaja,sahkotyokunnat 
Saksinosti~ sahkoistetyilla radoilla kiskoeristyksii n asen1t.t8 -
ville impedanssisilloille . 
Ku'1~ iakirj R seka ne l jansadan (400) mk:n rahPpP.lkinto. 

Vaunumestari Arvo Kivenmaki, Pori '1 v~rikko 

Korjattava'1 vaunu'1. osoitelapun (lom. VR 2822) muutos . 
Ku~nil'lkirj!l , 

(No Hlo 799/17/77, 31,12,77) VT 2/78 . 
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NDRMAALIAJAN HALYTYSMERKIT 

Sisaasiainministerio on 12.5.1977 paattanyt palo- ja pelastustoi

mesta annetun asetuksen (1089/75) 37 §:n nojalla ha1ytysva1ineilla 

annettavista aanimerkeista. Sama1la kumotaan sisaasiainministerion 

18.4.1974 (SM:n kirje n:o 67/690/74) paatos kaasuvaaran y1eisesta 

halytysmerkista. 

Sisaasiainministerion paatoksen mukaisesti normaaliajan aanimerkit 

ovat 1 . 1.1978 1ukien se uraavat : 

1 palo- ja pelastusmerkki 

2 yleinen halytysmerkki 

3 kokeilumerkki. 

2 

1. ~~!g:_j~-Q~!~§t~§~~r~~! tarkoittaa palo- ja pelastushenkiloston 

kokoonkutsua. Merkil la voidaan halyttaa kunnan vakinaiseen, puo

livakinaiseen, sopimuspalokuntaan tai muuhun palokuntaan kuulu

vaa henkilostoa. 

Toistuvalla palo- ja pelastusmerkilla voidaan yhteistoiminta

a lueen yhte~stoimintasuunnitelmassa esitetyl1a tava1la kutsua 

kokoon pelastuspalveluun osallistuvien viranamaisten ja yhtei

sojen henkilosto ennakkasuunnite1mien mukaan. 

Merkin antamisesta paattaa aluehalytyskeskus tai siita vaidaan 

ti1anteen niin vaatiessa paattaa paikallisesti muutainkin. 

Palo- ja pelastusmerkki an yhtamittainen tasainen aanimerkki, 

jassa halyttimen kaynnistin on kytkettyna koko merkinannon ajan. 

Merkin kestoaika on nain yksi minuutti . 

2 . X!~!o~o_b~!YtY§~~r~~! narmaaliaikana tarkoittaa vaestoa uhkaavaa 

sateilyn , myrkyllisten aineiden tai kaasujen aiheuttamaa vaaraa 

tai muuta sell~ista vaaratilannetta. 

Yleisen halytysmerkin kuu1tuaan vaeston tu1ee: 

- pysyte1la etaalla mahdallisesta annettamuuspaikasta tai onnet

tomuuden aiheuttamasta vaara-alueesta, 

- siirtya sisatilaihin , 

- sulkea avet, ikkunat ja ilmanvaihto, 

kuunnella yleisradion ulaverkon lahetysta ja noudattaa annet

tavia ahjeita, 

- alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suajautumisahjeet , 
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noudattaa niii ta . 

Merkin antamisesta paattaa aluehalytyskeskus tai asianomainen teol

lisuuslaitos . Merkin antamisesta voidaan tilanteen niin vaatiessa 

paattaa paikallisesti muutoinkin . 

Yleine n halytysmerkki on 

- sireenityyppisilla halytysvalineilla yhtamittai nen nouseva 

ja laskeva aanimerkki , joka annetaan s iten, etta halytinlaite 

pidetaan vuoronperaa n kytkettyna noin 7 sekuntia ja katkaistu

na noin 7 sekuntia . Halytinlaite kytketaan ja katkaistaan mer

kinannon kes t aessa 5 kertaa , 

- torvi- ja pillityyppisilla halyttimilla lyhyita noin kahden 

sekunnin mit t aisia aanimerkkeja , joita annetaan noin kahden 

sek unni n valei n yhteensa 18 merkkia . Ohjelmoidulla keskus

kojee l la a nnettuna merkin kestoaika on 1 , 67 sekunt ia ja merk
kie n va l i L 67 sekunt ia_. 

yleisen halytysmerkin kestoaika on noin yksi minuutti . 

3 . ~g~~!1~~~r~~!~ kaytetaan halytyslaitteiden kokeiluun tai teol

lisuus- ja muiden laitosten sisaisen toiminnan merkinantoihin 

kuten tyoajan alku , ruokatunti, tyoajan paattyminen . 

Merkki annetaan siten , etta halyttimen kaynnistin pidetaan 

kytkettyna y hde n kerran enintaan 7 sekunnin ajan . 

Kokeiluun voidaan kayttaa myo s varsinaisia aanimerkkeja , jos 

kokeilun tarkka ajankohta on tehokkaasti tiedotettu . 

Merkkeja - lukuu nottamatta kokeilumerkkia - ei saa kayttaa mui

hin kuin edella mai nittuihin tarkoituksiin eika yleisilla haly

tysvalineilla saa antaa muita kuin tassa paatoksessa tarkoitet t u

ja merkkeja , ellei sisaasiainministerio toisin maaraa . 

Edella olevan sisaasiainministerion maarayksen johdosta rautatie 

ha l litus on paatta nyt , etta 1 . 1 . 1978 lukien aanimerkit anne t aan 

vetokaluston kimea- ja karkeaaanisella viheltimella samanaikai ses ti 

seka konepajoissa ja muissa tyopaikoissa niissa olevilla halytys

l aitteilla . Halytysmerkki on annettava sen toimesta , joka vaaran 

havaitsee sil l oin kun on perusteltua syyta olettaa , etta tams muo-
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dostaa vaesto11e i1meisen vaarati1anteen . Vaaraa arvioitaessa on 

otettava huomioon mm . vuodon suuruus ja yaara-a1ueen 1aajuus. 

Ha1ytys voidaan antaa myos kaiuttime11a, puhe1ime11a tms . 

Sen 1isaksi mita ede11a on maaratty aanimerkkien antamisesta 

on ha1ytys toimitettava myos OTRO:ssa mainittujen paika11isten 

ha1ytyskaavioiden mukaisi11e viranomaisi11e . 

2 

Nama maaraykset tu1evat voimaan 1.1 . 1978 ja nai11a kumotaan rauta

tieha11ituksen 26 . 8.1974 (RH/H1o n:o 1127/08/74) antamat sove1tamis

ohjeet kaasuvaaran y1eisesta ha1ytysmerkista . 

(RH/ n : o 762/08/77 (H1j), 31 . 12 . 1977 . -Vert . VT 36/74.1 . ) 

VT 2/ 78 

OHJESAANT~ TOIMENPITEISTA RAUTATIEONNETTOMUUKSIEN SATTUESSA (OTRO) 

Ohjesaannon 1iite 3 kohta 2 . 1. muutetaan s euraavasti: 

2.1 . Kaasuvuodon s attuessa on vaara11ise11a a1uee11a o1evia ihmisia 

varoitettava . Ha1ytys annetaan y1eise11a halytysmerkil1a, joka tar

koittaa vaestoa uhkaavaa s atei1yn , myrky11isten aineiden tai kaasu

jen aiheuttamaa vaaraa tai muuta se11aista vaarati1annetta . Y1ei

nen ha1ytysmerkki on: 

S i r e e n i t y y p p i s e 1 1 a ha1yttime11a: 

Yhtemittainen nouseva ja 1askeva aanimerkki , joka annetaan siten, 

etta ha1ytin1aite pidetaan vuoronperaan kytkettyna noin 7 sekuntia 

ja katkaistuna noin 7 s ekuntia. Halytinlaite kytketaan ja katkais
taan merkinnon kestaessa 5 kertaa . 

T o r v i- j a p i 1 1 i t y y p p i s e 1 1 a ha1yttime1la: 

Lyhyita noin 2 s ekunnin mittaisia aanimerkkeja , joita annetaan 

noin kahden s ekunnin va1ein yhteensa 18 merkkia . 

Yleisen ha1ytysmerkin kestoaika on noin 1 minuutti . 

Merkin antamisesta paattaa a1uehalytyskeskus tai asianomainen teo1-

1isuus1aitos . Merkin antamisesta voidaan ti1anteen niin vaatiessa 

paattaa paika11isesti muutoinkin . 
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Yleisen halytysmerkin kuultuaan vaeston tulee: 

- pysytella etaalla mahdollisesta onnettomuuspaikasta tai onnetto

muuden aiheuttamasta vaara-alueesta, 

- siirtya ~isatiloihin, 
- sulkea ovet, ikkunat ja ilmanvaihto, 

kuunnella yleisradion ulaverkon lahetysta ja noudattaa annettavia 

ohjeita, 

- alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, 

noudattaa naita. 

Yleinen halytysmerkki annetaan valtionrautateilla vetokaluston ki

mea- ja karkeaaanisella viheltimella samanaikaisesti seka konepa

joissa ja muissa tyopaikoissa niissa olevil1a halytys1aittei11a. 

Ha1ytysmerkki on annettava sen toimesta, joka vaaran havaitsee si1-
. l 

loin kun on peruste1tua syyta o1ettaa, etta tama muodostaa vaestol1e 

i1meisen vaaratilanteen. Vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon 

vuodon suuruus ja vaara-a1ueen laajuus. 

Halytys voidaan antaa myos kaiuttime11a, puhe1ime1la tms. 

Sen lisaksi mita edella on maaratty y1eisen ha1ytysmerkin antami

sesta VR:l1a on ha1ytys toimitettava myos a1uehalytyskeskukse1le 

ja/tai paika1lisissa ha1ytyskaavioissa mainitui11e viranomaisi1le. 

(RH n:o 762/08/77 (Hlj), 31.12.1977. -Vert. VT 52/75.2.) VT 2/78. 

OHJEITA KAASUVAARAN VARALTA 

Painatusjaostosta on saatavissa uusi ohjetau1u VR 5219 "Ohje kaa

suvaaran "vara1ta". Asianomaisia esimiehia kehoitetaan huo1ehti

maan, etta ohjetau1u sijoitetaan kaikkiin sel1aisiin tyo skente1y

paikkoihin, joissa ta11ainen vaaratilanne saattaa syntya seka 

i1moitustau1ui1le. 

(N:o 762/08/77 (Hlj), 31.12.1978) VT 2 128 

YLEISEN HALYTYSMERKIN KOKEILU 

Huomautetaan, etta 18.1.1978 k1o 12.00 annetaan kaikissa kunnissa 

yleinen ha1ytysmerkki. Kyseessa on vain ha1ytysva1ineiden kokei1u 

ja merkin saattaminen vaeston tietoon. 

(N:o 762/08/77(Hlj), 31.12.78) VT 2 /78 
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VT_RKAPUKINEIDEN TILAAI'IINEN JA HINNAT VUONNA 1978 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, kanssa 
vuodeksi 1978 hankintasopimuksen valtionrautateiden (VR) 28.8.1970 
vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, jois
ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatielaisille. 
Taman lehden liitteena on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1978. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 
suuruustaulukko, jo~a mittojen ottamiseksi viitataan virkapukinei
den tilauslomakkeen n:o 3903 kaantopuolen ohjeisiin. 

Miesten virkatakin, kesatakin ja suorien housujen numero- ja mitta
taulukko 

Rinnan ymparys 
Vyotaron 
Lantion 

" ... 
Selan pituus 
Hihan " 
Housun sivun pituus 
Housun haaran 

Rinnan ymparys 
Vyotaron 
Lantion 

" 
" 

Selan pituus 

Hihan " 

" 

Housun sivun pituus 
Housun haaran " 

Vartalotyyppi C = normaali 
L y h y t 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 048 050 052 054-

3 F 96 100 104- 108 
4- G 84- 88 92 97 
5 I 102 106 110 114-
1 A-B 72 73 74- 75 
1 D-E 60 61 62 63 
6 M-N 96 98 100 101 

7 0-P 72 73 74- 75 

K e s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54-

3 F 96 100 104- 108 
4- G 84- 88 92 97 
5 I 102 106 110 114-
1 A-B 75 76 77 78 
1 D-E 62 63 64- 65 
6 M-N 100 102 104- 105 
7 0-P 76 77 78 79 

056 058 

112 116 
102 108 
118 122 

76 77 
64- 65 

103 105 
76 77 

56 58 

112 116 
102 108 
118 122 

79 80 
66 67 

107 109 
80 81 
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p i t k a 

Lomakkeen Suuruus!lumaro 
n: o 3903 

kuva 148 150 152 154 156 153 

Rinnan yupiirys 3 F 96 100 104 103 112 116 

Vyotaron II 4 G 84 88 92 97 102 108 

Lantion II 5 I 102 106 110 114 113 122 
Selan pituus 1 A-B 78 79 80 81 82 83 
Hi han II 1 D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus 6 !1-:Lf 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran II 7 0-P 79 80 81 82 83 84 

Vartalotyyppi B = solakka 

K e s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 116 

Vyotaron II 4 G 80 84 aa 92 96 100 
Lantion II 5 I 100 104 108 112 116 120 
Selan pi taus 1 A-:a 75 76 77 78 79 80 
Hihan II 1 D-E 62 63 64 65 66 67 
Housun sivcm pituus 6 11-~T 100 102 104 105 107 109 
Housu:1 haaran II 7 0-.? 76 77 73 79 80 81 

Vartalotyyppi D = tanak..l<:a 

K e 5 k i p i t k a. 

Lomakkeen Suuruusmuero 
n:o 3903 

kuva 50 52 54 56 53 

Rinnan ymparys 3 F 100 'i04 103 112 116 
Vyotaron II 4 G 94 93 102 107 112 
Lantion II 5 I 103 "112 116 120 124 
Selan pituus 1 .A-B 75 76 77 7S 73 
Hihan II 1 D-E 63 64- 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 !1-N 102 104- 106 103 110 
Housun haaran II 7 0-.? 77 73 79 80 81 
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Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 

taulukosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on merkitta

va ti~auslomakkeen 3903 asianomaiseen kohtaan (esim. 52 B tai 52 C). 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suureh
koilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edustajan 
tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen (10) paivaa aikai
semmin. Mitanotto matkoineen sisaltyy em. mittatyona valmistettavien 
pukimien hintoihin. Valtion Pukutehtaassa, Hameenlinnassa, otetaan 
tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8 - 17, ei kuitenkaan lauan
taisin, samoin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin ja 

torstaisin klo 10 - 16, missa pukuja voi tilata myos valmistetta
vaksi sovituksella: talloin velotetaan lisaa 30 markkaa takista ja 
20 markkaa housuista ja hameesta. Naista kustannuksista vastaa ti
laaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikaisesti 
tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti
lattu maara. Kaikki tilaukset tehdaan VR lomakkeella n:o 3903. Ti
lauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toimi
tetaan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri puo
lilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa tehtaan 
edustajalle. Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat Valtion 
Pukutehtaalla viimeistaan 31.12.1978. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - ~ viikon kuluttua valmistajan 
varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on 
noin ~ - 6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset 
toivomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon. 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Pukutehdas 
niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta. 

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla. Oman osuuten
sa virkapukineiden hinnoista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja 
suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa. 

(Slt n:o ~2/536/77 (Slj), 2.1.1978) VT 2/78. 
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Liite VT 2/78-; 
Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna, 

sopimus voimassa 1.1. - 31.12. 1978 

Kangaslaatu Kokonais- Hint a jakaantuu 
Villa- Trevira- hint a VR:n osuus Tilaajan osuus 
teryleeni twill mk 90 % 60% 10 % 40% 

Miest en numero-
pukineet 

Virkatakki I 700640/4- 219,00 197,10 131,40 21,90 87,60 
Housut I 700640/4 108,00 97,20 64,80 10,80 43,20 
Kesatakki 780060/18 134,00 120,60 80,40 13,40 53,60 
Paallystakki 700640/4 239,00 215,10 143,40 23,90 95,60 ..... 

0 
- irtovuori nylon/polyester 40,00 36,00 24,00 4,00 16,00 
- turkiskaulus lammas 39 , 00 35,10 23,40 3,90 15,60 
Lippalakki 700640/4 49,00 44-,10 29,40 4,90 19,60 
Turkislakki, kangasp. 700640/4 51,00 45,90 30 ,60 5,10 20,40 

II nahkap. 64,00 57,60 38,40 6,40 25,60 ' Virkatakki II 1382 .87,00 78,30 52,20 8,70 34,80 
Housut II 1382 59,00 53,10 35,40 5,90 23,60 

Miesten mitta-
pukineet 

Virkatakki I 700640/4 299,00 269,10 179,40 29,90 119,60 
Housut I 700640/4 156,00 140,40 93,60 15,60 62,40 
Kesatakki 780060/18 214,00 192,60 128,40 21,40 85,60 
l>ioi ;;, l v<::t:,. k-ld ?DQf?lt.Q/4 345 00 310 50 !'Z_ 0 138_00 



Virkatakki 70064D/~ 31~,00 282,60 188,40 31,40 125,60 

Hame 70064D/~ 94,00 84,60 56,40 9,40 37,60 

Pi:Hihine 70064D/4 37,00 33,30 22,20 3,70 14,80 

Pitkat housut 70064D/4 129,00 116,10 77,40 12,90 51,60 

Kesatakki 780060/18 192,00 172,80 115,20 19,20 76,80 

Paallystakki 70064D/~ 343,00 308,70 205,80 34,30 137,20 

- irtovuori nylon/polyester 53,00 47,70 31,80 5,30 21,20 

- turkiskaulus lammas ~9,00 44,10 29,40 4,90 19,.60 

Naisten mitta-
pukineet 

Virkatakki 70064D/~ 349,00 314,10 209,40 34,90 139,60 

Hame 70064D/4 106,00 95,40 63,60 10,60 42,40 

Pitkat housut 70064D/4 144,00 129,60 86,40 14 , 40 57,60 ~ 

~ 

Kesatakki 780060/18 214,00 192,60 128,40 21,40 85,60 

Paallystakki 70064D/4 382,00 343,80 229,20 38,20 152,80 

- irtovuori nylon/polyester 53,00 47,70 31,80 5,30 21,20 

- turkiskaulus lammas ~9,00 44,10 29,40 4,90 19,60 

Virkamerkit 

Siipipyoralaatta 6,00 5,40 3,60 0,60 2,40 

Lippa- ja turki slakin 
keltaisenpunainen 
paiillinen 15,00 13,50 9,00 1,50 6,00 
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NIMILYHENTEET 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat uudet nimilyhenteet 
kayttoon 10.1 . 1978 lukien: 

rata-alue 

rata-alueen paallikko 

sahktial ue 

sahk6alueen paallikk6 

Liikennepaikat: 

Rauma 

Sapra 

Sarvikumpu 

ra 

rap 

sa 

sap 

Rma 

Spa 

Sak 

Vastuualueen ja vastuualueen paallikon lyhenteet va ja vap jaavat 

pois kaytosta . Rautateiden automaattista paikanvarausjarjestelmaa 

tarkoittavaa lyhennetta RAP voidaan edelleen kayttaa , mikali ei 

ole epailysta etta lyhenne tulkitaan erheellisesti (esim . telex
sanomassa) rata-alueen paallikoksi . 

(N:o Hlo 1/011/78 (Hlj), 2 . 1.1978) VT 2 /7_8 . 

TILITYSPAIKAT 

Tilityss~~nnon tilityspaikkaluetteloon tehd~ari 1.1 . 1978 lukien 
seuraavat muutokset: 

Poistetaan 

Riihim~en kirjauskeskuksen kohdalta: 028 Jokela 

095 Jarvel~ 

Lis~tMn 

Keravan kirjauskeskuksen kohdalle: 028 Jokela 
Lahden 11 11 095 J~rvela 

(N:o tlt 858/230/77 , 31.-12. 77) VT 2/78 
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ULKOMAALAISILLE MYYT~VK LAHTI MM- 78 JUNALIPPU 

Lahden MM-78 kisoja varten on painettu oheisen malli n rnukainen 

ulkomaalaisille myyt~v~ j unalippu . 

JUNALIPPU · TAGBILJETT · RAILWAY TICKET· FAH111<ARTE 

HEl Si ':\1 - LAl'iTI - HELSiNKI 
Satpaussetkii 

MITATdN 2 
FM 

100 

Klsajunat · l igen hllspelen ·Trains to Games· ZUge zum Skistadlon 
HELSINKI- SALPAUSSELKA SALPAUSSELKA-HELSINKI 

182. 805 950 15.15 17.00 · 
19? 805 950 1515 17.00 
212. 1100 1250 15.15 1700 
22 2 11 .00 12.50 15.15 17.00 
?3 2. 11.00 12.50 15 35 17.28 
252 805 950 15.35 17.28 
26.2 805 9 50 15.35 17.28 

L•sciksl kaikkl vakina•set 1unnt Hei!Mk•-Lahh- Hcls•nkt 
Oessulom iilia ord•nanetag Helsmgfors- Lahti -Helstngfots 
Addtttonally all regular troms Helsmki-Lahh- Helslnki 
Ausserdcm a:llo Aegelzuge Helsinki-Lahli-Helsmkl 

MIT A TON 

0013 

Lippu oikeuttaa matkustamaan rajattomash 
t7. 2.-26 2.t978 v;ilisena aikana 

Helsingin ja Lahden vahlla. 
Lippu on henki!Okohtainen, joten s1ta e1 voi luovuttaa 

toiselle_ Uppu on esttcttava vaaditlacssa pass1n 
(tai muun henkiiOtodistuksen) kanssa. 

EP·junassa matkustettaessa on suontettava 
pakolhnen istumapa1kkamaksu. (8 mk). 

Biljetten berattlgar till obegransat antal resor 
under t1den 17 2.-26 2.1978 
mellan Helsinglors och Lahll. 

Biljetten ar personhg och kan icke overiAtas 
till annan person. Biljetten skall uppvtsas vid begaran 
ttllsammans med pass (eller Ovrigt identitelsbevis). 
P~ EP·t~g skall ytterligare erlaggas obhgatonsk 

platsavgilt (8 FM) 

The ticket entJUes to unlimited travel between 
Helsmkl and Lahlllrom 17 to 26 February 1978 
The ticket is a holder ticket. not transferable to 

another person. On demand, the passport (or some 
other identity card) Is to be shown together 

with the ticket 
On express trains (EP trains). a supplementary 
charge for seal reservation (8 FM) 1s obligatory. 

Die Fahrkarte berecht1gt zu emer unbegrenzten 
Anzahl von Aetsen tn der Lett vom 17.-26 2.1978 

zwischen Helsinki und Lahti. 
Die Fahrkarte ist e1ne lnhabckarte. an eme andere 
Person mcht Ubertragbar. Auf Verlangen ist m1t der 
Fahrkarte der Aetsepass {odor trgendctn anderer 

Personalauswets) vorzuzctgen. 
In Expressnigen (EP·ZUge) tSt etn Sttzplatzzuschlag 

(8 FM) erforderlich. 

YR 7270 Ai!l 3 000 71·1 1 

Lippuja myyd~~n Helsingin , Lahden ja HyvinkMn rautatieasemilla 

sek~ er~iss~ matkatoiniistoissa Helsingiss~. 

(N:o Mt 31036/241/78, 5 . 1 . 78) , VT 2/78. 

VALMISMATKALIPPU 

VR ja Hotelli Polar Ounasvaara (Rovaniemi) ovat tehneet 12 . 01. 

19 . 02.1978 ja 15 . 04. - 07.05 . 1978 v~liset ajat voimassa ol evan 
sopimuksen, koskien hotellimajoitukseen liittyvi~ Kemist~ tai 
Oulusta tapahtuvia meno- paluumatkoja . 

Lipunkirjoitus - , kelpoisuus- ja tarkastusmenettelyss~ viitataan 

VT 1/78 "Valmismatkalippu " annettuihin ohjeisiin . 

(N :o Mt 31035/241/78 , 5 . 1 . 78) , VT 2/78 . 

2 
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TVE /OTSO- PIENVETURIN HINAUSOHJEET 

K1:ssa 10/63 . 11 annetut hinausohjeet muutetaan seuraavaksi: 

Otso- pienveturit saadaan ku1jettaa tavarajuni11a , joiden suurin 
sallittu nopeus on 75 km/t, seuraavin ehdoin: 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5 . 

6 . 

Ennen pienveturin kytkemista junaan on sen voimansiirto

ketjujen o1tava irroitettuna ja pakattuna veturin astin-
1auda11e seka kiinnitettyna siihen 1ujasti. 

Pienveturin kasijarrun on oltava kierrettyna taysin 
auki . Jarruko1mioiden on oltava sidottuna se1laiseen 
asentoon , etteivat jarrut~nkat pa~se ku1jetuksen aikana 
1aahaamaan . 

Itsetoimijarrun ku1jettajaventtii1i kaannetaan su1kuasentoon. 

Itsetoimijarrun ku1jettajaventtii1in su1kuhana su1jetaan. 

Veturi kytketaan viimeiseksi junaan ja varustetaan 
1oppuopastimi11a . 

Veturi kytketaan junan jarrujohtoon. 

Su1kuhanoja , n:o 3A64703 , voi ti1ata Helsingin varastosta . 

(N:o Lko 31046/411/77 , 30.12 . 1977), VT 2/78 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VHIMATKAT - JULKAISU 

Korjauksia: 

Ke1an a1aisten rai teiden .kohdalla sarakkee.ssa 6 pi.tM merkintoj en 

o11a seuraavat: 

B8.tvikin raide 

Sokerin raide 

K1 5. 
K1 6 . 

He1singin a1aisen Hankkijan raiteen kohda11a sarakkeessa 1 koodi

merkintti pittia o11a 790 - 31194. 

2 

Ensimmtiinen rivi (ti1itys1iikennepaikan nimi ja va1imatka) sarakkeessa 

4 korjataan a11a 1uete1tujen 1iikennepaikkojen kohda11a seuraavasti: 

Hanhikoski 

Koivu 
Kuivaniemi 
Lepptikoski 

Paj uj tirvi 

Kemijtirvi 

Rovaniemi 
Kemi 35 . 
Turenki 7. 
Lapin1ahti 

9 . 

49 . 

14. 

(N:o Lko 31607/011/77 , 29 . 12 . 1977), VT 2/78 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi tyoterveyshoitajan (V 15) ylimaaraista tointa, tyoterveys

hoitajan (V 13) y limaarai nen toimi, toistaiseksi piirihallinnon 

hallinto-osastolla. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava rau~atiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 3 paivana helmikuuta 1978 . 

Asemaptia11ikon virka (V23). 

Rautatieha11ituksen patijohtaja11e osoitetut kirja11iset bakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaajal1e viimeistaan 

he1mikuun 8 . paivtina 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paiittymista). 

Ede11a mainittuun virkaan nirnitetty sijoitetaan toistaiseksi 

Savon1innan (S1) 1iikennea1uee11e. 
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NIMITYKSIK 

1 i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkaan (V25) 

(Helsinki) ylim . liikennetarkastaja (V23) Armas Arnold Lindroth, 

liikennetarkastajan virkaan (V23} (Oulu) ensi luokan kirjuri (Vl9) 
Atte Matti Autio , apulaisasemap~allikon virkaan (V20) (Siilinj~rvi) 

1. luokan kirjuri (Vl9) Niilo Johannes Hoffren, alemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaan (Vl4t (Xanekoski) ap. 2. luokan kirjuri (Vl3) 

Helga Onerva Havu, ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Kuopio) ap . 
2. luokan kirjuri Paavo Olavi Nupponen, ensi luokan kirjurin virkaan 
(Vl8) (Piekslmlki) yp. 2 . luokan kirjuri (Vl6) Pekka Antero Vahlman, 

ylemmln palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7} (Pieksamaki) 
ap . 2. luokan kirjuri (Vl3) Kerttu Elina Mikander, ylemmln palkkaluo
kan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Otanmaki) ylim . 3 . luokan 

kirjuri (VlO) Vesa Kalevi Mulari, ylemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (Vl6) (Jyvaskyll) ap. asemamestari (Vl3) Pentti 

Johannes Kayhko, ylemmln palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 
(Vl6) (Varkaus) ap . asemamestari (Vl4) Kaisa- Liisa Karikoski, ylemmln 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Kuopio) ap . 2 . luo

kan kirjuri Leena Elina Ponklnen , ylemmln palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (Vl6) (Iisalmi) 1. luokan kirjuri (Vl8) Yrjo Mikael 
Rasku , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Siilinjarvi) 

ap. asemamestari (Vl3) Paavo Martti Hiltunen, alemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaan (Vl3) (Pieksamlki) apulaiskanslisti (V9) Kaija 
Helena Marjatta Vahlman, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(Vl3) (Kuopio} apulaiskanslisti (V9) Ester Joutsen, alemman palkka

luokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Hyrynsalmi) ylim. 3 . luokan kir

juri (VlO) Markku Vlino Juhani Schroderus , veturinkuljettajan virkoi

hin (Piekslmlki) veturinllmmittajat Matti Jalmari Taivainen, Antti 
Johannes Lappi , Kaarlo Kustaa Halttunen, Niilo Tapani Ukkonen, Mauno 

Olavi Leikas , Pauli Pekka Olavi Kosonen , Risto Olavi Lounasaho , Hannu 

Nestori Mynttinen , Mikko Olavi Ylonen ja Eino Paavali Torronen, 
veturinkuljettajan virkaan (Jyvlskyll) veturinllmmittljl Keijo Kaler 

vo Valli , veturinkuljettajan virkaan (Varkaus) veturinlammittlja Vlino 

Valdemar Valo , veturinkuljett~jan virkaan (Kuopio) veturinllmmittajl 
Aaro Jouko Kalevi Venll~inen, veturinkuljettajan virkoihin (Iisalmi) 
veturinllmmittljlt Aarno Eelis Llhderinne, Eero Juhani Tolppanen , 
Risto Olavi Juntunen ja Matti Koponen, konduktoorin virkaan (Pieksl

mlki) junamies Lauri Aukusti Forss, konduktoorin virkaan (Jyvlskyll) 
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junamies Leo Antero Heiskanen, konduktoorin virkaan (Iisalmi) juna

mies Esa Elias Pirinen, kuormausmestarin virkoihin (Jyvaskyla) 

asemamiehet Eino Toivo Matti Hakio ja Olle Timo Erik Rosqvist, 

kuormausmestarin virkaan (Kuopiol asemamies Kaarle Fredrik Kristian 

Tuovinen, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) 

(Helsinki) ap. 2. luokan kirjuri Sirkka-Liisa Aro, ylemman palkkaluo

kan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Lansisatama) ap. 2. luokan 

kirjuri Liisa Annikki Rinne, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirju

rin virkaan (Vl7l (Herttoniemi1 ap. 2. luokan kirjuri Anna Jussilai

nen, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Lahti) 

ap. asemamestari Erkki Juhani Ajakainen, ylemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Hameenlinnal ap. asemamestari (Vl3) 

Mauri Vilhelm Iivari Mattila, ylemman palkkaluokan toisen luokan kir

jurin virkaan (Vl6) (ijameenlinna) ap. asemamestari (Vl3) Veikko Pel

lervo Natri, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) 

(Hanko) ap. asemamestari (Vl4) Pentti Ensio Salin, ylemman palkkaluo
kan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Heinola) ylim. 3. luokan 
kirjuri (VlO) Erkki Olavi von Bell, kahteen alemman palkkaluokan ase

mamestarin virkaan (Vl32 (Helsinki) apulaiskanslistit Annikki Inkeri 

Savolainen ja Elsi Ingrid Lukkarinen, alemman palkkaluokan asemames
tarin virkaan (Vl3) (Pasila) konttoriapulainen (V7) Paivi Inkeri 
Hyvarinen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Lahti) 

ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Kaarlo Olavi Grenman, alemman palkka
luokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Tammisaari) ylim. 3. luokan 

kirjuri (VlO) Viola Vilhelmina Fagerstrom, jarjestelymestarin virkoi

hin (Pasila) junamiehet Raimo Veikko Sipilainen ja Mauri Matias Ka

reinen, jarjestelymestarin virkaan (Pasila) konduktoori Eino Iisakki 

Valkonen, apulaiskanslistin toimiin (Helsinki) konttoriapulainen 

Vappu Antila ja ylim. toimistoapulainen Maj-Lis Ester Kihlberg, 
asetinlaitemiehen toimiin (Helsinki) junamiehet Jukka Tapio Partanen, 

Pertti Johannes Laaksonen ja Uuno Eelis Kovanen, asetinlaitemiehen 
toimeen (Karjaa) junamies Erkki JvJutanen, veturinlammittajan toimiin 

(Helsiw<i) tilap. veturinlammitt~j~t ~atti 0lavi Olli , Timo TaDani 

Sandholm, Seppo Juhani Hannonen, Jukka Rauno Ensio Sahlstedt ja 

Markku Tapani Hatonen, veturinlammittajan toimiin (Riihimaki) tilap. 
veturinlammittajat Arto Ensio Kauppinen, Jyrki Juhani Laiho, Kari 

Ilmari Nevajarvi, Ilkka Antero Nummela, Asko Uolevi Paavola ja 
Ari Juhani Packalen, veturinlammittajan toimeen (Karjaa) tilap. 

veturinlammittaja Erik Leevi Vilhelm Ekman, vanhemman autonasentajan 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS KEVAALLA 1978 

Rautatiehenki1okunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta 
(RH:n kirje1ma n:o H 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n 
a1ueilla kevatkaudella 1978 seuraavasti: 

Lahti 

Testipyora 1 
09.01.-21.01. 
23.0!1..~-28.01. 
30. 01.-04.02. 

Ham ina 
Kotka 
Imatra 
Lappeenranta 
Kouvola 
Helsinki, rh 

" , la 
" 
" 

, vr 
, rata 

06.02. -11.02. 
13.02.-25.02. 
27 .02.-11.03. 
13.03.-25.03. 
28.03.-08.04. 
10.04.-22.04. 
24.04.-12.05. 

Testipyora 3 
Mikkeli 09.01.-14.01. 
Pieks~maki 16.01.-04.02. 
Kuopio 06.02.-25.02. 
Iisa1mi 27.02.-04.03. 
Kajaani 06,03.-11.03. 
Kontiomaki 13.03.-25.03. 
Nurmes 28.03.-01.04. 
Lieksa 03.04.-08.04. 
Joensuu 10.04.-22.04. 
Savon1inna 24.04.-28.04. 

Testipyora 2 
Kerava 
Hyvinkaan konepaja 
Riihimaki 
Hi:imeen1inna 
Pori 
Rauma 
Tampere 
Turku 
Sa1o 
Karjaa 
Pasi1an konepaja 

09.01.-14.01. 
16. 01.-21. 01. 
23. 01.-04.02. 
06.02.-11.02. 
13.02.-18.02. 
20.02.-25.02. 
27 .02.-11.03. 
13.03.-01.04". 
03.04.-08.04. 
10.04.-22.04. 
24.04.-12.05. 

Testipyora 4 
Kemijarvi 09.01.-14.01. 
Rovaniemi 16.01.-21.01. 
Tornio 23.01.-28.01. 
Kemi 30.01.-04.02. 
Oulu 06.02.-25.02. 
Ylivieska 27.02.-04.03. 
Kokkola 06.G3.-11.03. 
Pietarsaari 13.03.-18.03~ 
Seinajoki 20.03.-01.04. 
vaasa 03.04.-08.04. 
Haaparnaki 10.04.-15.04, 
.ryvasky1a 17.04.-22.0<1, 
Pasilan kone:;:.aja 24.04,-12.05, 

Ajanti1auksesta, testauspaikasta yms. i1moitetaan tarkemmin tyo
pisteissa seinaju1istei11a ja i1moitus1ehtisi11a. 

VR:n Urhei1utoimikunta 



MERKKIEN TARKOI
TUS JA KAYTTO 

PALO - JA PELASTUS
MERKKI 
- PALO- JA PELAS

TUSHENK I LOSTON 
KOKOONKUTSU 

- TOISTETTUNA PE
LASTUSPALVELUUN 
OSALLISTUVIEN VI
RANOMAISTEN JA 
YHTEISOJEN KO 
KOONKUTSU 

- JIIORlVIA/LGT&rm li'JKRKl'l' 

S IREEN ITYYPPINEN 
HALYTIN 

.A.ii.NIMERKIN KESTOAIKA NOIN 1 MIN . 

l:'t::>/'1'/, 'I~ . :;> . 'l'j'/'1 

TORVI - JA 
P~LLITYYPPINEN 

HALYTI N 

AANIMERKIN KESTOAIKA NOI N 1 MIN. 

--------------+-------------------------------------~------------------------------
YLEINEN HALYTYS
MERKIG 
- VAROITUS VAESTOL

LE UHKAAVASTA 
VAARASTA; SIIRRY 
SISATILOIHIN, 
SULJE OVAT, IKKU
NAT JA ILMANVAIH
TO , KUUNTF.LE 
YLEISRADION ULA
VERKKOA JA NOUDA
TA OHJEITA 

KOKEILUMERKKI 
- HALYTINLAITTEI

DEN KOKEILU 

HALYTINLAITE VUORONPERAAN KYTKETTYNA 
NOIN 7 SEK . JA KATKAISTUNA NOIN 7 SEK. 
AANIMERKIN KESTOAIKA NOIN 1 MIN . 

AANIMERKIN PITUUS NOIN 2 SEK. 
AANIMERKIN VALI NOIN 2 SEK . 
AANIMERKIN KESTOAIKA NOIN 1 MIN . 

HALYTTIMEN KAYNNISTIN PIDETAAN KYTKETTYNA HALYTTIMEN KAYNNISTIN PIDETAAN KYTKETTYNA 
NOIN 7 SEK . NOIN 7 SEK . 
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OHJEITA KAASU
YAARAN YARALTA 
HALYTYS 
annetaan seuraavilla yleisilla halytys
merkeilla: 

SIREENI~ 

Nouseva-laskeva halytysaani 1 minuutin ajan. 

TORVI TAl Pllll - - - - - -
Lyhyita (...,... 2 sek. aanta ja 2 sek. taukoa) perattaisia 
aanimerkkeja 1 minuutin ajan. 

Halytys voidaan antaa myos kaiuttim.ella, puhelimella tms. 

TOIMI NAIN: 
~ Pysy sis~lla. Mikali olet ulkona, pyri sisahuoneisiin (ei kella

riin). Ala kayta hissia. Jos et paase sisalle, pyri sivutuuleen 
pais vaara-alueelta. 

~ Sulje kaikki ovet, ikkunat, ilmanvaihtoaukot ja vetoluukut. 
Pysayta ilmastointilaitteet. Myrkytysvaara on sisalla noin 
puolet siita, mita ulkona. 

~ Pysy rauhallisesti sisalla, kunnes saat lisaohjeita. Kuuntele 
alueradiota (ULA 1 ). · 

~ Jos tunnet kaasun hajua, kostuta vaatekappale ja hengita 
sen lapi. 

~ Ala kayta puhelinta, jos et ole vaarassa. 

~ Ala poistu sisatiloista ennen kuin saat siita ohjeita. 

VA 521'7 A4 1000 J7.11 1877013519-95 
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Valtion virkamiesten eroraha 

LEL:n vakuutusmaksuprosentti 

Vuosilomakorvaukset 

Uusien kuukausilippujen rastitusohjeet 

Kansainvalinen yhdysliikenne 

Tilityssaannon muutos 

n:o 3 
19.1.1978 

Pohjoismainen tavaratariffi NGTV 9760 ja NGTS 9761 

Muutoksia uusien meno- ja menopaluulomake
lippujen rastitusohjeisiin 

Luottotilien valvonta tilityspaikoilla 

Oppilaiden valitseminen syksyn 1978 
konduktoorikursseille 

Itaisen kappaletavarayhdysliikenteen osoitelappu 

JT:n korjauslehti 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

1278000665 
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VALTION VIRKAMIESTEN ERDRAHA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 1075 . 

VALTIONEUVOSTON PAAT~S 

valtion virkamiesten erorahasta . 

Annettu Helsingissa 29 paivana joulukuuta 1977 . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt : 

1§. 

Valtion virkamiehelle maksetaan erorahaa sen mukaan kuin tassa paa

toksessa maarataan. Virkamieheksi katsotaan myos virkasuhteeseen 

verrattavassa palvelussuhteessa eleva henkilo . Edella tarkoitettua 

henkiloa kutsutaan jaljempana edunsaajaksi . 

Tama paatos ei kuitenkaan koske peruspalkkaisen taikka sopimuspalk

kaisen viran tai toimen haltijaa eika virkamiesta , jonka viikottai

nen tyoaika on ollut vahemman kuin 20 tuntia. 

2 § . 

Erorahan myontamisen yleisena edellytyksena on: 

1) etta edunsaajan palvelussuhde on paattynyt sen vuoksi, etta vi

rasto tai laitos on hallinnollisista , taloudellisista tai tuotan

nollisista syista joutunut supistamaan tyovoimaansa tai lope~tamaan 

toimintansa , seka 

2) ettei edunsaajalle ole voitu valittomasti valtion toimesta 

osoittaa muuta soveltuvaa virkaa tai tyota . 

Edunsaajalla , jolla palvelussuhteensa perusteella on oikeus elak

keeseen , ei ole oikeutta erorahaan . Oikeutta erorahaan ei ole myos

kaan edunsaajalla, jolle on myonrretty ylimaarainen elake tai jolle 
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on varattu mahdollisuus erityisin edellytyksin saada ylimaarainen 

elake ennen elakeikaa. 

3 §. 

Eroraha muodostuu A-summasta ja B•summasta . 

4 §. 

Erorahan A-summan myontamisen erityisena edellytyksena on, etta 

edunsaaja on : 

1) ollut palvelussuhteessa valtioon yhtajaksoisesti vahintaan pal

velussuh£eensa paattymista edeltaneet viisi vuotta, 

2) palvelussuhteensa paattyessa a) tayttanyt 50 mutta ei 63 vuot
ta tai b) tayttanyt 40 mutta ei 50 vuotta ja ollut palvelussuhtees

sa valtioon yhtajaksoisesti niin kauan , etta hanen taysien ikavuo

siensa ja taysien palvelusvuosiensa summa on vahintaan 50, seka 

3) valittomasti palvelussuhteensa paattymisesta lukien ollut tyot

tomana tyonhakijana tyovoimatoimistossa vahintaan kuukauden ajan , 

eika han tana aikana ole ilman patevaa syyta kieltaytynyt ottamasta 

vastaan saatavissa ollutta , hanen ammattitaitoaan, tyokykyaan ja 

koulutustaan vastannutta ja hanelle muutoin soveltunutta lakosta 

tai tyosulusta taikka muusta naihin verrattavasta tyoriidasta va

paata tyota , josta olisi maksettu virka- tai tyoehtosopimuksen mu

kainen palkka tai, jollei sopimusta ollut , sel l aisessa tyossa kaypa 

palkka, tai osallistumasta hanel l e sopivaan tyollisyyskoulutuksesta 

annetun lain (31/76) mukaiseen tai muuhun ammattikoulutukseen . 

5 § . 

Erorahan A-s umman saaneel l a ed unsaajalla on oikeus saada myos ero

rahan 8-summa, jos han valittomasti palvelussuhteensa paattymisesta 

lukien on ollut tyottomana tyonhakijana tyovoimatoimistossa vahin

taan kolmen kuukauden ajan , eika han tana aikana ole ilman patevaa 

syyta kieltaytynyt vastaanottamasta 4 §: n 3 kohdassa tarkoitettua 

tyota tai osallistumasta siina tarkoitettuun koulutukseen . 
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Erorahaa voidaan myontaa edunsaajalle, joka olisi muutoin ollut 

siihen oikeutettu, mutta joka on sijoittunut uudelleen tyohon, jos 

han viiden vuoden kuluessa erorahaan muutoin oikeuttaneen palvelus
suhteensa paattymisesta on menettanyt ty6paikkansa 2 §:n 1 momen

tissa tarkoitetusta syysta ja tayttaa A-summan osalta 4 §:n 3 koh

dassa tarkoitetut ja B-summan osalta 5 §: ssa tarKoitetut edelly

tykset . 

7 §. 

Erora han A-summan suuruus maaraytyy siten, etta 

1) SO vuotta tayttaneelre edunsaajalle maksetaan 5 vuotta kasit

taneen palveluksen perusteella 2 200 markkaa ja siihen lisataan 

120 markkaa kultakin 5 vuotta ylittavalta taydelta palvelusvuodel

ta; 

2) 40 mutta ei SO vuotta tayttaneelle edunsaajalle hanen taysien 

ikavuo siensa ja ~aysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50 - 55 

maksetaan 2 200 markkaa ja siihen lisataan 120 markkaa kultakin sum

man 55 ylittavalta vuodelta . 

Palvelu s vuosia laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka edunsaaja 

on ollut vahintaan kuukauden yhdenjaksoisesti jatkuneessa palvelus

suhteessa valtioon. Eri palvelusjaksoja yhteenlaskettaessa otetaan 

huomioon kuitenkin vain taydet kuukaudet eika palvelusajaksi laske

ta yli vuoden kestaneen poissaolon edeltaneita palvelusjaksoja . 

Milloin tyo tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut kes

keytyneena yhdenjaksoisesti enemman kuin 30 paivaa, ei myoskaan ta

ta aikaa oteta huomioon , ellei silta ajalta ole suoritettu palkkaa 

eika palkattomuuden syyna ole ollut raskauden ja synnytyksen vuoksi 

myonnetty virkavapaus tai lorna . 

Erorahan B-s umma maaraytyy ikavuo sien perusteella ja se on 50-vuo

tiaalle edunsaajalle 1 910 markkaa. Jokaiselta seuraavalta taydel

ta ikavuodelta aina 61 ikavuoteen asti maksetaan lisaksi 135 mark

kaa . Alle 50-vuotiaalle edunsaajalle maksetaan erorahan B-summana 

1 910 markkaa . 

Mikali edunsaajan kuukausiansio on alle 1 600 markkaa, ei ansiolla 
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ole vaiku t usta erorahan suuruuteen . Ansion ollessa 1 600 markkaa 

kuukaudessa tai sit a enemman korotetaan A-summaa edel l a sanotun li-

saksi seuraavasti: 

Ansio/kk Korotus 
erorahaan 

600 699 mk 135 mk 

700 - 799 mk 270 mk 

1 800 - 899 mk 405 mk 

1 900 - 999 mk 540 mk 

2 000 - 2 099 mk 675 mk 

2 100 - 2 199 mk 810 mk 

2 200 - 2 399 mk 945 mk 

2 400 - 2 599 mk 080 mk 

2 600 - 2 799 mk 215 mk 

2 800 - 2 999 mk 350 mk 

3 000 - 3 199 mk 485 mk 
3 200 - 3 49 9 mk 620 mk 
3 500 - 3 799 mk 755 mk 
3 800 - 4 099 mk 890 mk 
4 100 - 2 025 mk 

Milloin edunsaajalle myonnetaan erorahaa vasta 6 §: s sa tarkoitetun 

uuden tyopaikan menettamisen jalkeen , maaraytyy erorahan suuruus 

uuden palvelussuhteen paattymisvuoden mukaan . 

Milloin 5 §:s s a tarkoitettu tyonhakuaika ei ennata tayttya ennen 

elakeikan saavuttamista , maaraytyy B-summan suuruu s siina suhteessa 

kuin tyonhakuaikaa kertyy koko summan maksamiseen vaadittavasta 

tyonhakuaja s ta, ei kuitenkaan mil1oin tyonhakuaika on ollut lyhyem

pi kuin 40 % koko vaadittavasta ajasta . Maksettavan summan suuruus 

maaraytyy talloin taysin kymmenin prosentein koko summasta . 

8 §. 

Mikali edun s aajan viikottainen tyoaika on palvelussuhteen paatty

mista edeltaneiden viiden vuoden aikana ollut paaa s iallisesti va

hintaan 35 tuntia, hanella on oikeus saada eroraha taysimaaraisena . 

Jos viikottainen ty6aika on ollut 27 - 34 tuntia hanella on oikeus 

saada kolme neljasosaa ja jos tyoaika on ollut 20 - 26 tuntia vii

kossa , hanella on oikeus saada puolet taydesta erorahasta . Edella 

3 
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sanottu koskee seka A- etta B-summaa , kuitenkin niin, etta A-summan 

suuruus on vahintaan 2 220 markkaa ja B-summan suuruus, mikali 7 §:n 

6 momentista ei muuta johdu , vahintaan 1 910 markkaa . 

9 § . 

Erorahan myontaa valtiovarainministerio . 

Erorahaa on haettava viimeistaan palvelussuhteen paattymista seu

raavan kalenterivuoden loppuun mennes s a . Hakemus on tehtava valtio

varainministerion vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella . 

Erorahahakemukseen on liitettava nimikirjanote tai sita vastaava 

selvitys . Edunsaajan on lisaksi tyovoimaviranomaisen antamalla to

distuksella osoitettava tayttavansa A-summan osalta 4 §: n 3 kohdas

sa tarkoitetut seka B-summan osalta 5 §: ssa tarkoitetut edellytyk

set. 

10 § . 

Erorahaan liittyvissa asioissa avustaa valtiovarainministeriota 

eroraha-asiain neuvottelukunta . 

Neuvottelukunnassa on kuusi jasenta . Kolme jasenista , joista yksi 

on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja , maarataan valtiovarain

ministerion ehdottamista henkiloista seka muut kolme jasenta seu

raavasti : yksi Akava ry:n, yksi TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n 

ja yksi Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY ry:n ehdot

tamista henkiloista . Kullekin jasenelle maarataan samassa jarjes

tyksessa varamies . Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jasenet 

maaraa valtioneuvosto . 

Eroraha-asiain neuvottelukunta on paatosvaltainen , kun puheenjoh

taja tai varap uhee njoh t aja ja vahintaan yksi valtiovarai nministe

rion ehdotuksesta maaratty jasen seka vahintaan yksi jarjeston eh

dotuksesta maaratty jasen on saapuvilla . 

Eroraha-asiain neuvottelukunnasta on muutoin soveltuvin osin voi

massa , mita valtion komiteoista on maaratty . 
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Aiheettomasti maksettu eroraha voidaan jattaa takaisin perimatta, 

jos sen myontamisen tai maksamisen ei ole katsottava johtuneen 

edunsaajan tai hanen edustajansa vilpillisesta menettelysta. 

12 §. 

3 

Tata paatosta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1978 ja sen jalkeen 

paattyneisiin palvelussuhteisiin . 

Talla paatoksella kumotaan valtion virkamiesten erorahasta 4 pai· 

vana syysku ut a 1975 annettu valtioneuvoston paatos (718/75) , sel

laisena kuin se on muutettuna 13 paivana toukokuuta 1976 ja 6 pai

vana huhtikuuta 1977 annetuilla valtioneuvoston paatoksilla (417/ 

76 ja 308/77), kuitenkin niin, etta sanottuja paatoksia on sovel

lettava vuosina 1975 - 1977 paattyneisiin palvelussuhteisiin, siten 
kuin naissa paatoksissa on maaratty. 

(Hloj n:o Hlo 16/124/78, 5.1.1978 • vrt . valtion virkaehdot 1977 

julkaisu s . 87 ss .) VT 3 /78. 

LEL:N VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI V. 1978 

Sosiaali- ja terveysministerio on 30 . 12 . 1977 antamallaan paatoksel

la (asetuskokoelma n:o 1099/77) maarannyt, etta perittaessa lyhyt

aikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elakelain (134/62) mu

kaista vakuutusmaksua vuonna 1978 sanotun lain piiriin kuuluvilla 

aloilla maksettavista palkoista, maksuprosenttia alennetaan yhdel

la prosenttiyksikolla. 

Vakuutusmaksu on viimeksi vahvistettu sosiaali- ja terveysministe

rion paatoksella (517/76) 12 prosentiksi maksetuista palkoista 

(Kts . julkaisua Elake ja perhe·elake, kirjoitusta 29) , joten mak

suprosentti vuonna 1978 on 11 . 

(Hlo 24/132/78, 9.1.1978) VT 3 /78 . 
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VUOSILDMAKORVAUKSET 

Valtiovarainministerio on valtioneuvoston kanslialle ja kaikille 

ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 

osoitetull a yleiskirj eellaan n:o P 5391 , 30.12.1977, ilmoittanut 

ylla mainitusta asiasta mm. seuraavaa : 

Paasaantoi ses ti lorna on annettava lomapaivina kaikissa niissa ta

pauksissa , joissa se on mahdollista. Erityisesti elakkeelle lahte

vien osalta virastojen ja laitasten seka keskusvirastojen johdon 

osalta ministerioiden on huolehdittava si ita, etta asianomaiselle 

virkamiehelle annetaan elakkeelle siirtymishetkeen mennessa an

saittu lama lomapaivina . 

Milloin erityismenoarviossa on virastojen ja laitosten kohdalla 

merkitty palkkausmomentin alamomentille oma lisajaottelu vuo s ilo

makorvauksia varten (kuten valtionrautateilla) , voidaan talta ala

momentilta suorittaa lomakorvaukset pitamatta jaaneesta lomasta 

seka asianomaiselle virkamiehelle etta myos vi rkamiehen kuolinpe

salle kaikissa sellaisissa selvissa tapauksissa , jolloin virasto 

tai laitas ei ole voinut jonkin erityisen syyn vuoksi jarjestaa 

virkamiehelle lomaa . Tallaisia tapauksia ovat muun muassa ne , jois

sa virkamies ei ole sairauden vuoksi voinut pitaa lomaa ennen loma

vuotta seuraavan toukokuun 1 paivaa tai eroaminen valtion palveluk

sesta tapahtuu niin nopeasti, ett ei virasto tai laitas pysty lomaa 

jarjestamaan. 

Kaikissa muissa tapauksissa viraston tai laito ksen on pyydettava 

valtiavarainministerion palkkaosa sto n lausunta . voidaanko lomakor

vaus suorittaa . Lausunto on pyydettava niin hyvissa ajoin, etta la

ma voidaan maarata myo s pidettavaksi lomana. 

(Hlo 8/114/78, 9 .1.1 978) VT 3/78. 
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UUSIEN KUUKAUSILIPPUJEN (VR 2127 ja 2144) RASTITUSOHJEET 

Kuukausi1ippu1omakkeet VR 2127 ja 2144 on uusittu ja otetaan kayt 

toon vanhojen painosten 1oputtua . Uudistus johtuu·ti1itysten tarkas 
tuksen konee1listamisesta , jo11oin 1ippujen ti1itysosat tu11aan 
rekisteroimaan. Tasta syysta annetaan seuraavat rastitus - ja myyn
tiohjeet: 

1. Taysihintaiseen 1ippuun on rastitettava ruutu 11 koko 11 ja 

1apse11e alle 7 v myytavaan 1ippuun ruutu 11 Lapsi a11e 7 v 11 

2 . Viimeinen ke1poisuuspaiva werkitaan se1vasti 1eimaama11a . 

3. Lipun kenttaan 11 valilla 11 merkitaan a1kamisaseman nimen peraan 
myos aseman nimi1yhennys . 

4. Myyntipaikan nimi- ja paiva1eimaus tehdaan 1ipun kaantopuo1e11e . 

VR 2127 7 000•20x2 77·10 VR 2H4 1 000-2012 11 0 

~ 
Henk.ko. t n:o • Pers.k.nr 

~ 
~nk.kort.n;o - Per .. k.nr 

KUUKAUSILIPPU lk 
MANADSBILI0:17 __ kl 

KUUKAUSILIPPU lk 
MANADSB:UETT --kl 

o Koko o Lapsl aile v 
He I Barn under 7 Ar 

o Koko r- apslalle v 
He I L_j ,Arn under 7 Ar 

Vume•n.n Vhmeinen 
kelp.p.,. kelp,pv 

Srata g1:t1~ · Sttta giltig · 
MttadiJen helsdagen 

....... - ....... 
I 

VAIIIII - Mellan ,-
I 

r-

•· I Hinla Luku 
Ant. Pris min. 

Kk· I Hinla luku 
Anl Pris min. ~ 

000000 0000 ~0 

(N:o t1t 28/2332/78 , 12 .1. 1978) VT 3/78 
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KANSAINVALINEN YHDYSLI"IKENNE 

Tilitoimiston kansainvaliseen tarkastusjaostoon lahetettavan virka

postin osoittamisessa esiintyy edelleen .entisia, vanhentuneita 
osoitteita . Siksi on painettu uusi tilipakettien osoitelappu 
VR 2837), jonka voi tilata painatusjaos~osta. Lapun voi joko liima

t~ tai nitoa tilipakkaukseen. Oheista osoitetta pyydetaan kaytta

maan myos muussa tru:lle osoitetussa postissa. 

K a n s a n v a 1 i n e n 
Henkilo Tavaraliikenne 
liikenne Lantinen Itainen T I L I T 0 I M I S T 0 

D D D 
Tru s;.atto -----------

Keskuskatu 8 

HELSINKI 

Selva ISEI'ftM nimi Oeimata~r~ ennen ki innitUimist.a ) 

VR 2837 ~l 5000 77-10 Ptjo TH;pokkii!Jksen oso;telopou 

(N:o tlt 21/250/78 , 10 . 1.1978) VT 3/78 

TILITYSSii.ii.NN~N MUUTOS 

Tilityssaannon kohdan 1002 kolmas kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: 

Lomakkeeseen merkitaan kullekin riville lipun jaljella oleva nume

r.o ja mahdolliset vahennysliput. Vahennyslippuja saadaan merkit& 

ao rivin kohdalle vain 99 kappaletta. Mikali vahennyslippuja on 
enemman, merkitaan jaljella olevien vahennyslippujen vahennysarvo 
kohtaan "muut vahennysliput". Jos jotakin lippulajia ei ole tili 

kauden aikana myyty , toistetaan lomakkeessa oleva alkunumero 

kohdassa " jaljella oleva n:o "· Kohtaan " sivusumma "merkitaan 
ko sivulla tilitettavien lippujen ja kuittien yhteinen rahamaara . 

Muita lippukohtaisia tietoja ei tarvitse merkita. Ks tili-ilmoitus· 
malli l. (N:o tlt 30/2332/78 , 12.1.1978) VT 3/78 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV 9760 JA NGTS 9761 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) ilmestyvat lisaleh

det 16 ja 17 . Lisalehti 16 , joka.on voimassa 1 . 1 . 1978 lukien, si

~altaa korjauksia 1 . 1 . 1B78 voimaan tulleeseen lisalehteen 15 . Lisa

lehti 17, joka on voimassa 1 . 2 . 1978 lukien, sisaltaa mm . er~ita 

tavaranluokitusmuutoksia (Ruotsin ja Tanskan osuuksilla) ja Ruotsin 

osuuden as akuormau ksen/- purkau kse[l maksu n·- karat u ksen. 

Pohjoismais~en kappa1etavaratariffiin (NGTS ~761~ ilm~styy lisa

lehti 10, joka on voima1ssa 1.2 . 1978 .1ukien . lisalehti sisaltaa_ 

mm . tariffin -uusitun Liitteerr 1 (Norja·n P?likkakunnat. jo_tka ovat 

ilman suoraa rautati~yhteytta, mutt~ jciille voidaan osoittaa kap

paletavaralahetyksia maaratyn yhdysaseman kauttal . 

Painatusjaosto jakaa lisalehdet . 

(Tft n:o Tau 6/251/78~ 10.1 . 78) V·T 3/78 

MUUTOKS!A UUSIEN MENO - JA MENOPALUULOMAKELIPPUJEN RASTITUSOHJEISIJN 

Soti1as1oma1ippujen myyntikokei1un paatyttya 1 . 1.1978 muutetaan 

VT 47 24.11.1977 annettuja uusien meno- ja menopa1uu1omake1ippu
jen (VR 2201 ja VR 2203) rastitusohjeita seuraavasti : 

kohta 6: muutetaan kuu1umaan 

Varusmiehe11e puo1een hintaan myytavaan 1ippuun rastite

taan ruutu " soti1as " 

kohta 7 poistetaan 

kohta 8: kappa1e a1kaa 

Luoto11a 1ipputi1austa vastaan ....... . . . . 

(N : o t1t 29/2332/78 , 12.1.1978) VT 3/78 

LUOTTOTILIEN VALVONTA TILITYSPAIKOILLK 

Useiden 1aimin1yontien johdosta muistutetaan ti1ityspaikkojen paa~-

1ikoita Ti1iohjesaannossa maaratyista ve1vo11isuuksista va1voa , 

ettei 1uottopaatoksissa mainittuja luottorajoja y1iteta 

(TOS 2316.14 , 2316.27 ja 2316 . 31). 
(N : o t1t 27/24~/78, 12 . 1 . 1978) VT 3/78 

3 
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OPPILAIDEN VALlTSEMINEN SYKSYN 1978 KONDUKT50RIKURSSEILLE 

Rautatieopistossa syyskaudella 1978 jarjestettaville konduktoori
kursseille otetaan viela aikaisemmin valittujen lisaksi oppilaita 
Helsingin (18), Tampereen (5), Seinajoen (5) ja Joensuun (3) 
lii kennepiireista . 

Kursseille voivat pyrkia henkilot, jotka ovat suorittaneet alemman 
patevyystutkinnon (liikenneperustutkinnon) 4.3.1974 tai aikaisem
min, ja joille kertyy 4.3 .1978 mennessa em. tutkinnon jalkeen 
palvelusta vahintain nelja vuotta. Tahan aikaan tulee sisaltya 
ratapihatoimintaa junamiehen tai siihen verrattavissa tehtavissa 
vahintain kuusi kuukautta . Mahdollisesti vajaa ratapihatoiminnan 
aika voidaan kuitenkin taydentaa kurssin alkamiseen mennessa. 

Kursseille pyrkimista koskevat hakemukset osoitetaan yleisen toimis
ton paallikolle ja ne on jatettava lahimmalle esimiehelle viimeis
taan 20.2.1978 . 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 4.3.1978 Helsingissa, 
Tampereella, Seinajoella ja Joensuussa jarjestettavaan konduktoori
kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa laskennon 
ja aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 6.3-10.3.1978 valisena aikana 
Helsingissa konduktoorikursseille pyrkivien soveltuvuuskokeet 
myohemmin tarkemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan. 

Jos kursseille pyrkiva on osallistunut aikaisemmin jarjestettyyn 
konduktoorikursseille pyrkivien kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, 
mutta ei ole tullut nimetyksi kursseille, on hanen edelleen kurs
seille pyrkiessaan jatettava uusi hakemus. Kelpoisuuskokeeseen voi 
hakija talloin osallistua halutessaan uudelleen, mutta edellisen 
soveltuvuuskokeen tulos on edelleen voimassa valintapaatosta tehta
essa . Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan 
kol men valivuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain 
erityisesti perusteltua syyta . 
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Y1einen toimisto antaa erikseen 1iikennepiirei 11e ohjeet hakemusten 
kasitte1yaikataulust a. Muuten kasitte1yjarjestyksessa noudatetaan 
sove1t uvin osin Lko:n kirjeessa n:o Lko 1854/151/76 , 13.9.76 
annettuja ohjeita. 

Todet takoon vie1a s e1vyyden vuoksi, etta mui sta kuin alussa maini
tuista 1iikennepi i r eista on syksyn -78 oppi1asRi intiot taytetty 
kokonaan aikaisemman haun perustee11a. (N.o Yt 172/151/78, 6.1.1978) 
VT 3/78 

ITAISEN KAPPALETAVARAYHDYSLIIKENTEEN OSOITELAPPU 

It~ises&a kappa1etavarayhdy s1iikenteess~ otetaan k~yttoon oma osoite-

1appu , jota on kaht a kokoa A 4 (VR 4769) ja A 5 (VR 4770) . Painatus

jaosto suorittaa lahiai koina osoitelapun perusjake1un keskusasemi11e . 

(N : o Lt 22019/253/78 , 10 . 1 . 78}, VT 3/78 . 

JT : N KORJAUSLEHTI 

Jt:n korjauslehti 7 on i1mestynyt ja tu1ee voimaan 1 . 2 . 1978 . 

(N:o Yt 31062/62/78 , 12 . 1 . 78) , VT 3/78 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsinoorin (V 27) virka , ylemman palkkaluokan 2 luokan kirjurin 

virka , apulaisinsinoorin (V 24) ylimaarainen toimi ja va nhemman 

tyontutkijan (V 21) ylimaarainen toimi , toistaiseksi rautatiehalli

tuksen hallinto-osastolla . Kirjalliset , rautatiehallitukselle osoi

tetut hakemukset koneinsinoorin virkaan, paajohtajalle osoitetut 

hakemukset apulaisinsinoorin ylim . toimeen seka hallinto-osaston 

johtajalle osoitetut hakemukset ylemman palkkaluokan 2 luokan kir

jurin virkaan ja vanhemman tyontutkijan ylim . toimeen on t oimitet-
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tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan helmikuun 13 pai

vana 1978 , virkojen osalta ennen klo 12.00 (postit s e ennen virka

ajan paattymistal . 

Edella mainittuihin v irkoihin nimitetyt ja yli~ toimiin ot e tut s i 

joitetaan toistaiseks i seuraava s ti: 

koneinsinoori hallintotoimistoon, 

2 1 . kirjuri yp terveydenhuoltojao s toon (tyotervey s huollon kehitta

minen) ja 

apulai s insinoori ja vanhempi tyontutkija ke hittami s jao s toon. 

Teknikon virka (V21) ja a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V13). 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa1liko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 

he1mikuun 15 . paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

teknikko (V21): Kok~o1an variko11e (vrp) ja 

ap. asemamestari (V13): Savon1innan (1 Par) 1iikennea1uee11e. 

Y1imaarainen 1 . 1uokan kirjurin toimi (V18), ne1ja vaihdemiehen 

tointa , junamiehen toimi, veturin1ammittajan toimi, apu1aiskans-

1istin toimi ja konttoriapu1aisen toimi. Rautatieha11ituksen 1iikenne

osaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava 

Joensuun 1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan 15 . 2.1978 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraiseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

y1im. 1 . 1uokan kirjuri (V18): J oensuun (1 Jns kauko- ohjaus) 

1iikennea1uee11e, 

vaihdemiehet : Joensuun (2 Jns) ja Savon1innan (2 Par) 1iikennea1u
ei11e , 

junamies: Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uee11e, 

veturin1ammittaja: Lieksan (1 Lis) 1iikennea1uee11e, 

apu1aiskans1isti: Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uee11e ja 

konttoriapu1ainen: Joensuun variko11e (1) . 
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NIMITYKSIA 
L i i k e n n e o s a s t o : vanhemman autonasentajan 

toimeen (Helainki) asemamies. Paavo Aleksi Salokorpi, junamiehen 

toimiin (Riihimaki} asemamiehet Lauri Pullinen, Juhani Linqvist, 

3 

Arto Juhani Tauru, Jaakko Rantala ja Rauno Aleksi Hupila, junamiehen 

toimeen (Hyvinkaa) ·vaihdemies Erkki Olavi Viinimaki, junamiehen 

toimiin (Lahtil asemamiehet Esko Tapia Marttila ja Eino Olavi Mietti 

nen, junamiehen toimeen (Karjaal asemamies Stig Vilhelm Lindblad, 

vaihdemiehen toimeen (Karjaal asemamies Lasse Johannes Lindholm, 

autonkuljettajan toimeen (Helsinki} asemamies Paavo Johannes Oikari, 

autonkuljettajan toim~in (Lahti) ylim. autonkuljettaja Simo Santeri 

Malm ja asemamies Arvo Antero Yrjonen·, vaununtarkastajan toimiin 

(Helsinki) ylim. vaununtarkastajat Pertti Einari Olkkonen ja Eino 

Tapia Ikonen seka vaununvoitelijat Viljo Johannes Timonen ja Taisto 

Olavi Hynynen, vaununtarkastajan toimeen (Riihimaki} vaununvoitelija 

Aarre Matti Seelmi Barholm, asemamiehen toimeen (Tikkurila} tilap. 

asemamies Heikki Johannes Kettunen, asemamiehen toimeen (Helsinki) 
tilap. asemamies Ralf Alarik Hoglund, asemamiehen toimiin (Kerava) 

ylim. asemamiehet Markku Olavi Riikonen ja Tuula Kaarina Saastamoinen, 

asemamiehen toimiin (Riihimaki} ylim. asemamiehet Lauri Johannes 
Heikkinen, Kari Ilari Niskanen, Esko Iisak Luoma, Markku Olavi Vait
tinen, Matti Kaleva Raty, Harri Antero Partanen, Taisto Albanus 

Valilehto ja Timo Ari Kalevi Hyytiainen, asemamiehen toimeen (Hyvin

kaa) ylim. asemamies Tarmo Olavi Turunen, asemamiehen toimiin (Lahti) 

ylim. asemamiehet Raimo Lindqvist, Timo Risto Pulkkinen, Erkki 
Ensio Nenonen~ Risto Armas Hantunen, Aarne Pekka Leino ja Kauko Kale

vi Jarvinen, asemamiehen toimeen (Valko) ylim. asemamies Rolf Sigvard 

Tikander, asemamiehen toimiin (Hameenlinna) ylim. asernamiehet Paavo 
Juhani Tarvonen~ Rauno Johannes Virkki ja Antero Mikael Toivonen, 

asemamiehen toimeen (Karjaa) tilap. asemamies Toivo Risto Puputti, 

konttoriapulaisen toimeen (Helsinki) ylim. toimistoapulainen Kirsi 
Sinikka Ramo, konttoriapulaisen toimeen (Riihimaki) ylim. toimisto

apulainen Ritva Hannele Lindstedt, konttoriapulaisen toimeen(Hyvinkaa) 

ylim. toimistoapulainen Riitta-Liisa Monto, konttoriapulaisen toimiin 
(Lahti) ylim. toimistoapulaiset Ulla Kaarina Kaarlampi ja Liisa 

Marjatta Hyvonen, konttoriapulaisen toimeen (Karjaa) ylim. toimisto

apulainen Ljisa Marjatta Nikulin, tallimiehen toimiin (Riihimaki) 
ylim. tallimiehet Osmo Taisto Poskiparta ja Huugo Alaksanteri Vaha

kainu, vaununvoitelijan toimiin (Helsinki) ylim. 1 pl. vaununvoiteli

jat Risto Juhani Moro ja Markus Oiva Ilvonen, vaununvoitelijan toimiin 
(Riihimakil tilap. vaununvoitelijat Jyrki Tapani Niemi ja Asko Kalervo 

Knuuti, veturinkuljettajan virkoihin (Helsinki) veturinlammittajat 
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Pertti Juhani Vahe, Heimo Juhani Ku1tti, Matti Johannes Nieminen, 

Paavo Emil Suhonen , Heino Iisakki Hakala, Viljo Aksel Juntunen, 

Heikki Veikko Tapio Luoto , Risto Johan Iisakki Santaharju , Jorma 

Kalevi Munne, Reijo Veikk<i Kaukojarvi ja Aimo Antti Antero Ojanpera , 
veturinkuljettajan virkoihin· (Riihim!ikil veturinHimmittajat Reijo 
Mikko Eerik Nieminen , Raikas Matti Hyytiainen, Reino Olavi Pelkonen, 

Maune Samuli Vironmaki, Veikko Happe ja Timo Seppo Juhani Kuhmonen 

seka Reijo Juhani Lindberg, konduktoorin virkoihin (Helsinki) juna
mihet Yrjo Alfred Nivalainen ja Tauno Iisakki Haapala, konduktoorin 
virkaan (Hyvinkaal kuormausmestari Toivo Ensio Grohn, konduktoorin 

virkoihin (Lahti) kuormausmestari Reijo Eero Ensio Lahnamaa ja 

junamies Seppo Juhani Valli , kuormausmestarin virkoihin (Helsinki) 
asemamiehet Otto Juhani Rytkonen ja Pertti Uolevi Pauna, kuormaus 

mestarin virkaan (Pitajanmaki) asemamies Heikki Rikala , kuormaus

mestarin virkaan (Riihimaki) asemamies Niilo Kaarlo Iisak Hamari, 
kuormausmestarin virkaan (Lohja) ylim. jarjestelymestari Torsten 
Harry Ragnar Lindholm, kuormausmestarin virkaan (Lahti) junamies 

Toivo Ensio Lievonen , kuormausmestarin virkaan (Hameenlinna) asema

mies Heikki Antero Vaananen, kuormausmestarin virkaan (Hanko) asema

mies Antti Ensio Vieri, jarjestelymestarin virkaan (Vaasa) ylim . 
jarjestelymestari Ahti Aarne Makinen, veturinkuljettajan virkoihin 

(Seinajoki) veturinlammittajat Lauri Juho Ojaniemi ja Juho Aulis 

Forsti, yliasentajan toimeen (Seinajoki) 1. luokan sahkoasentaja . 

Martti Johannes Lantela , veturinlammittajan toimeen (Seinajoki) 

tilap . veturinll:immittajat Olli Seppo Sakari Elmeranta, Jukka Matti 

Rintanen, Ossi Antero Talvitie, Paavo Jaakko Louvesniemi, Vaino 

Olavi Valli , Heikki Markku Tapani Lahdesmaki, Kari Heikki Juhani 
Ylisaari , Esa Eemeli Rissa, Hannu Johannes Torro .ja Hannu Veikko 

Hippi, veturinlammittajan toimeen (Vaasa) tilap. veturinlammittaja 
Matti Lasse Paasonen ja vaununtarkastajan toimeen (Seinajoki) vau
nunvoitelija Oiva Ensio Kosonen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 

Lehtonen. 

Tarkkaaja (V 23) Aat os Ensio 

Helslnil1971. v .. uon Pllk1atutbtkus 
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LIIKAA MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERIMINEN 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o P 5399, 6 . 1.1978 sen li

saksi, mita valtiovarainministerion kirjeessa n:o P 2633, 8.10 . 1973 

on sanottu valtion virkamiehelle liikaa maksetun palkan takaisinpe
rimisesta, kiinnittanyt va1tioneuvoston kans1ian ja kaikkien minis

terioiden seka niiden a l aisten virastojen ja 1aitosten huomiota 

seuraavaan : 

Mi11oin virkamiehe11e 1iikaa maksettu palkka peritaan hane11e myo

hemmin maksettavasta palkkaerasta takaisin, on asianomaisen viran

omaisen y1eensa tehtava takaisinperinnasta paatos . Ennen paatoksen 

tekemista on takaisinperinnan kohteena o1eval1e virkamiehelle yleis

ten hallinnol1isten pe_riaatteiden mukaan aina pyrittava varaamaan 

ti1ais uus tulla asiassa kuu l luksi. 

Jos liian pa1kan maksaminen on johtunut i1meisesta 1askuvirheesta 

tai muusta 1askuvirheeseen rinnastettavasta tekni11isesta virhees

t a, ei eri11isen takaisinperintaa koskevan paataksen tekeminen ole 

valttamatonta. Ta11aisessa tapauksessa on kuitenkin aihee11ista 

ensi tilassa i1moittaa takaisinperinnan kohteena o1eva1le virkamie

he11e virheen havaitsemisesta ja takaisinperintaan ryhtymisesta. 

(H1oj n:o H1o 55/115/78, 19.1 . 1978 vrt. VT 43/73.2) VT 4 /78 

ENNAKONPIOATYS ERAISSA TAPAUKSISSA 

Veroha11itus on 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin

ta1ain (418/59) 13 §: n 2 momentin noja1la maarannyt, etta mi11oin 

pa1kansaaja ei esita verokirjaansa, ennakonpidatys hanen paatoi

mestaan paaasia11isesti saanno11isin va1iajoin maksettavasta pa1-

kasta on vuonna 1978 toimitettava pidatystaulukon 24,25 A mukaan . 

(Asetuskokoe1ma n:o 1131/77 - H1oj n : o Hlo 58/010/78, 18.1 . 1978) 

V"( 4 /78 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Sahkotarkastaja Lauri Karonen, ~ieksaroaen varikko 

Sahkoasentaja Tauno Mokkonen, 

Tasoristeyksen varoituslaitteen vikojen ilrnaisun siirtaroinen rnie

hitetylle liikennepaikalle. Kunniakirjat seka yhteensa kahdentuhan

nen (2000) rnk:n rahapalkinto. 

Rakennusrnestari Yrjo Sydanrnetsa, Oulun ratapiiri 

Ulkovarastoissa olevien vaihteiden suojaarninen ruosturniselta. Kun

niakirja seka tuhannen (1000) rnk:n rahapalkinto. 

Sahkoasentaja Kalervo Latvala, Seinajoen varikko 

Raiteen tukernis- ja oikorniskoneen tukehakkujen liikkeen rajoituk

sen rnuuttarninen korvaarnalla rajakatkaisin lahestymiskytkirnella. 

Kunniakirja seka tuhannen (1000) rnk:n rahapalkinto. 

Tarkastaja Tauno Raateoja, Hyvinkaan konepaja 
Pyorakertojen akseleiden kuurnakiinnityksessa kaytettava asennuspoy

ta. Kunniakirja seka viidensadan (500) rnk:n rahapalkinto. 

Huoltornies Niilo Tuikkala, Hyvinkaan konepaja 

Oljytynnyrin nostolaite ja MGO-rnoottorin oljysuodattirnen pesukone. 

Kunniakirja seka seitsernansadan (700) rnk:n rahapalkinto. 

Vaununtarkastaja Tauno K Pukkila, Kouvolan varikko 

Suursailioiden Ss26 ja Ss27 tarkastustaulukon sijainnin rnuuttarninen 

Kunniakirja seka kolrnensadan (300) rnk:n suuruinen rahapalkinto. 

Rakennusrnestari Heikki Metso, Hki alueen radanrnuutostyot 

Raidernies Erkki Saranki, 

Traktorikaivurin nostokorkeuden rajoitin, Kunniakirjat seka yhteen

sa kolrnensadan (300) rnk:n rahapalkinto. 

Teknikko Pentti Salonen, Riihirnaen varikko 

Veturinasentaja Erkki Paajanen, 

Dr 14-veturin jarrujen saatoholkin avain. Kunniakirjat seka yhteen

sa kolrnensadan (300) rnk:n rahapalkinto. 

Kirjuri Anssi Laurila, Pieks?roaen liikennepiiri 

Hka-vaunujen pylvaiden poistarninen. Kunniakirja seka kolrnensadan 

(300) rnk:n rahapalkinto. 
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Veturinlammittaja Touko Laitinen, Kouvolan varikko 

Drl3-veturin jaahdytysveden korkeutta ilmaisevan merkkilasin suo

jaaminen teraskourulla. Kunniakirja seka kolmensadan (300) mk:n ra· 

hapalkinto. 

Veturinasentaja Jarmo Honkonen, Oulun varikko 

MGO-moottorin ruiskutusputkien suojapantojen kiinnitys. Kunniakir

ja seka kolmensadan (300) mk:n rahapalkinto . 

Koneenkayttaja Allan Kosonen, Riihimaen vastuualue 

Ratakuorma-autoon asennetut lumen lev i tyssiivet. Kunniakirja sek? 

kolmensadan (300) mk:n rahapalkinto. 

Teknikko Pentti herminen, Pieksamaen varikko 

Kasp-vaunun peltikaton kiinnityksen vahvistaminen. I<unniakirja sek~ 

kahdensadan (200) mk:n rahapalkinto. 

(N:o Hlo 751/17/77, 01.12.77) VT 4/78. 

K ANSAINV~LISET ALENNUSTOOISTUKSET 

Valtionrautateilla noudatettavan kansainvalisen vapaalippusaannon 

(FIP Reglement) muutoksen johdosta on VAPAALIPUT-julkaisun (paino

tuote VR 2639) liitt eess a Ulkomaiset vapaaliput C. Kansainvaliset 

alennustodistukset Kohta 1.b. muutettu 1 .1.1 978 lukien seuraavas

ti: 

b) edellisessa kohdassa mainitun henkilon puolisolle ja kotona 

oleville alle 25-vuotiaille lapsille, jotka eivat ole ansio~ 

tyossa, 

(RH 88/14/78 (Hlj), 13.1.1978) VT 4/78 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTkMINEN 

Jyvaskylan kirjauskeskukseen kuuluva Vihtavuoren tilityspaikka lak

kautetaan ja poistetaan Ti1ityssaann5n tilityspaikkaluette1osta 

1.2.1978 1ukien. (N:o tlt 45/2332/78, 19.1.1978) VT 4/78 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ 

J~TEPUIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

4 

Valtioneuvosto on myontanyt 1.1. - 30.6.1978 variseksi ajaksi koti

maisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapuvien P 2 luokan 

mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan m~kaan rahdi

tettavien koivukuitupuiden seka vaunukuormaluokan 6 mukaan rahdi

tettavien nimikkeeseen 5194 kuuluvien jatepuiden ja hakkeen rauta

tierahtien Suomen osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 pro

sentin su.uruisen rahtialennuksen. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus o·n maarannyt, etta alen

nus myonnetaan r a j a - a s e m ~ . l l a naiden lKhefysten rahtia 

laskettaessa vahentamalla muuten kaytettavasta hinnoitusluvusta 

luku 2. Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin maksu 

maarataan yhta valimatkavyohyketta lyhyemmalta matkalta. Tuonti

tavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisamaksut peritaan yleisten 
maaraysten mukaan. 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiometril

ta ja hakkeen osaLta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 400 kg irto

kuutiometrilta. 

Raut~teille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja

asemilla naista kuljetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n rahtipaa

toksen 785-6 mukaisista kuljetuksista) kuukausittain kahta luette

loa lomakkeella 4139 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan haapa 

ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet. Luetteloihin mer

kiUian rahtikirjan paivays ja numero, maaraasema ja Suomen alennet

tu rahtiosuus ilman lisamaksuja. Luettelojden asfakkaalle kuuluvat 

osat lahetetaan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon korvaus 

laskentaa varten. 

(N:o To 1201/243/78 (Tft), 20 . 1.78) VT 4/78 

NORDEG - TARIFF! 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NOROEG/Wel 9927/28) ilmestyy lisalehti 

no 11 ja NOROEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) iisalehti 

no 10. Molemmat lisalehdet ov~t voimassa 1.2.1978 lukien. 

Tariffitoimisto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Saksasta. 

(No Tou 21/252/78 Tft 18.1.78) VT 4/76 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERASROMULLE, JATEPAPERILLE SEKA LUMPULLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 . 1 . - 30 . 6 . 1978 valiseksi ajaksi seu

raavat alennukset: 

- kotimaasta talteenotetun vaunukuormaluokkaan 6 kuuluvan rauta- ja 

terasromun rautatierahdeista 8 %:n suuruisen alennuksen mainittu

ja romuja kotimaan sulatoille ja valimoille kuljetettaessa 

- kotimaasta talteenotetun kerayspaperin ja lumpun (tekstiilijat

teen) rautatierahdeista 20 %:n suuruisen alennuksen kerayspape

ria ja lumppua kotimaan jalostuslaitoksille kuljetettaessa . 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 

5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -paperi seka myos nimikkeeseen 

5311 kuuluva jatepahvi ja -paperi; joka lahetetaan muilta tuotanto

laitoksilta ja tehtailta kuin paperi- _ja kartonkitehtailta. Alen

nuksen alaiseksi lumpuksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimik

keeseen 5691 kuuluva tekstiilijate . 

Nama alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille . 

Alennukset myonnetaan kullekin alennukseen oikeutetulle asiakkaal

le kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. Alennuksen alai

sista kuljetuksista pidetaan lomakkeella VR 4139 luetteloa, jonka 

perusteella alennuksen maara _lasketaan. Lomakkeessa mainitun jake

lun lisaksi lahetetaan luetteloiden yhdet kappaleet tilitoimiston 

kotimaiseen tarkastusjaostoon VRillB kuuluvan korvauksen laskentaa 

varten . 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjestelyista ao . 

asiakkaille . 

(N:o To 1201/243/78 (Tft), 20 . 1.78) VT 4/78 

ALENNUSLUOKKIIN H1 JA H2 KUULUVIEN TAVAROIOEN RAHOITTAMINEN 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 . 1 . 1978 lukien polttoturpe~n rautatie

rahdista 14 , 2 %:n suuruisen alennuksen ja kehitysalueelta lahetetta 

vien sahaus- ym . puunjatteiden rautatierahdeista 7 , 4 %:n suuruisen 

alennuksen , molemmat alennukset vaunukuormaluokan 6 rahdista las

kettuna. Alennukset myonnetaan rahteja laskettaessa kuten VT:ssa 

51/77 on ilmoitettu . 

(N:o To 1201/243/78 (Tft), 20 . 1.78) VT 4/78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o 63, 13,1,1978, on kansainva1i-

sessa tavara1iike~teessa kaytettavia u1komaan va1uutan muun-

tokursseja muutettu 16.1.1978 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 7,90 FM 

100 Espanjan pesetaa = 5,10 FM 

100 Italian 1iiraa = 0,47 FM 

100 Itava1lan sh»11inkia = 27,00 FM 

100 Norjan kruunua = 79,00 FM 

100 Portuga1in escudoa = 10,40 FM 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 193,00 FM 

100 Sveitsin frangia = 206,00 FM 

(Tft n : o Tou 24/230/78, 16,.1,197·8) VT 4/78 

IT~INEN YHOYSLIIKENNE 

Neuvostoliiton rautateilta on tullut huomautuksi~ sen johdosta, 

etta rahtikirjoihin on jatkuvasti merkitty tavaranimitys epataydel 

lisesti (esim. konttilahetyksissa Iraniin on ollut tavaranimitys 

"kemikaaleja"). Taman johdosta lahetysasemia kehotetaan valvomaan, 

etta lahettajat merkitsevat rahtikirjoihi~ tariffin mukaisen tavq

ranimityksen. Sulkumerkeissa voidaan mainita tavaran kaupallinen 

nimitys, jolla on kuitenkin vain selventava tarkoitus eika sita 

oteta huomioon kuljetusmaksuja laskettaessa . 

(Tft n:o Tau 19/253/78 , 16 . 1.1978) VT 4/78 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

M~ARAYKS£T VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA 

Julkaisuun n:o VR 4785 "Maaraykset vaarallisten aineiden kuljetta

misesta Suomen ja SNTL : n valisessa rautatieyhdysliikenteessa" il

mestyy lisalehti n:o 1 , johon tehty lipukkeita koskevat, VT;ssa 

46/77 ilmoitetut oikaisut . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Tft n:o Tau 27/253/78, 16 . 1.78) VT 4/78 

4 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

Joensuun a1aisen Pi1kon teol1isuusraiteiston kohda11e sarakkeeseen 6 
tehd&&n seuraava 1isays : 

Asko Oy:ta, Keskusosuusliike Hankkijaa, Joen Putki Oy:ta, Joensuun 
H5y1aam6 Oy:ta, Joensuun Teras ja Romu Ky:ta , K-Rauta Oy:ta, Lakan 

Betoni Oy:ta, Osuus1iike Oma- Apua, Pe1tisepan1iike Mononen ja Mutanen , 
SMK:ta , Teras Oy : ta ja Timosen Auto Oy:ta varten. 

(N : o Lko 22055/67/78 , 17.1.1978}, VT 4/78. 

Lappi1an 1iikennepaikan kohda11e sarakkeeseen 2 korjataan merkinta 

seuraavaksi 5 
Lh 

(N : o Lko 31607/011/77 , 17.1.1978}, VT 4/78 . 

J arvenpaassa sijaitsevan GHH:n raiteen nimi sarakkeissa 1 ja 6 
muutetaan nimeksi Aspo Oy :n raide. 

(N : o Lko 22070/67/78, 18.1.19781, VT 4/78 . 

1 .2 . 1978 1ukien muutetaan Vihtavuoren kohda11a sarakkeissa 4 ja 5 
merkinnat seuraaviksi: 

Vihtavuori 
4 5 

Jyvasky1a 17. Hr1 Tt 

~ Hpj 193. 

(N : o Lko 22058/230/78, 18 . 1.1978), VT 4/78. 

RAMO : n kohta 16 

RAMO : n kohta 16 " VAIHTEIDEN KUNNOSSAPITO" on uusittu ja hyvaksytty 

toistaiseksi noudatettavaksi (Rto 6 7/345/78, 9.1 .1978). 

Painatusjaosto suorittaa RAMO:n ja 1yhennetyn RAMO : n perusjake1un. 
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MX~RXYKSET TAVARAN P~~LLYSTXMISESTA, PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISESTA 

-JULKAISU 

Lisays Liitteeseen I: 

Do11ytex Oy:n valmistamat 10 1itran vetoiset muoviset ku1jetusastiat on 

hyvaksytty kaytettaviksi rautatieku1jetusasetuksen mukaisina kerta

kaytt5pakkauksina vaarattomien aineiden ku1jetuksiin. Lupa ei koske 
VAK:n a1aisia aineita. 

Ku1jetuspakkausmerkin numero on Lko 01-1978. 

(N:o Lko 22020/61/78, 16.1.19781, VT 4/78. 

VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1978 - 1979 

Valintakoe syksy11a 1978 ja sita myohemmin jarjestettavi11e ve~ 
turinku1jettajakursseille pyrkivil1e pidetaan liikennepiireit
t~n 1auantaina 18.3.1978. Siihen kuu1uvat kokeet 1) suomen kie
~essa, 2) laskennossa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturimies
tutkintoon sisaltyvissa ohjesaannoissa. 

Kurssei11e pyrkijan on viimeistaan 18.2.78 jatettava 1ahimmalle 
esimiehelleen (varikonpaallikolle) koulutuatoimikunnalle osoitet
tu hakemus, johon on 1iitetty nimikortin jaljennos tai selva va-
1okopio nimikortista ja esimiehen vahvistama 1aske1ma vaaditusta 

kahden vuoden veturimieskokemuksesta 1.7.78 mennessa (veturimies
kurssiin liittyvan l vuoden 1isaksi). Hakemuksessa on i1moitetta
va mahdollisesti virei1la oleva kurinpito- tai rikossyyte. 

Esimiehen on toimitettava hakemukset 1ausuntoineen hakijain kayt

t~ymisesta ja toiminnasta liikennepiirin paa11iko11e, joka 1a
hettaa ne omine lausuntoineen ede11e~n rautatieopistoon 27.2.78 
menness~. 

Yksityiskohtaiset ohjeet liikennepiireissa pidettavista valinta
kokeista lahetetaan 1iikennepiirien paallikoi1le 13.3.78 mennes
sll. 

Kurssien a1kamisajankohdat i1moitetaan myohemmin erikseen. (Ropj 

n:o. '39/151/78, 13.1. 78) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TDIMIA 

Konttoripaallikon (V 25) virka, kaksi kamreerin virkaa, koulutus

suunnittelijan viEka, liikennetarkastajan (V 25) virka ja apulais

kanslistin toimi, ~oistaiseksi rautatiehallituksen hallinto-osas
tolla. Kirjalliset , rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset 

konttoripaallikon virkaan, paajohtajalle osoitetut hakemukset 

kamreerin, kou1utussuunnitte1ijan ja 1iikennetarkastajan virkoi
hin seka ha11into-osaston johtaja11e osoitetut hakemukset apu1ais

kans1istin toimeen on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 

viimeistaan helmikuun 17 paivana 1978, virkojen osa1ta ennen klo 
12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 

Asemapaa11ikon virka (V19). 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan he1mi

kuun 22 . paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Iisa1men 

(Soa) 1iikennea1uee11e. 

Y1imaarainen y1iteknikon toimi (V23) ja kaksi y1imaaraista y1itekni

kon tointa (V21). Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava He1singin 1iikenne

piirin paal1iko11e viimeistaan 22.2.1978. 

Ede11a mainittuihin y1imaaraisiin toimiin otetut sijoitetaan toistai 

seksi seuraavasti: 

y1im . y1iteknikko (V23): He1singin sahkoa1uee11e (1 Hki sahkohuo1to, 

turva1aiteteknikko) ja 

y1im. y1iteknikot (V21) : He1singin sahkoa1uee11e (1 Hki sahkohuo1to, 

sahkoratateknikko) ja He1singin variko11e (1). 

Rakennusmestarin (V22) viransijaisuus, toistaiseksi He1singin rata

piirissa (Helsinki; viran haltija toimii Helsingin II rata-alueen 

paallikon tehtavissa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava ratatoimiston kansliaan viimeistaan 8.2.1978. 
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Apulaisinsinoorin (V25) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistossa (Kouvola). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoite

tut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 22.2.1978 ennen kello 12 (postitse ennenvirka-ajan 

paattymista). 

Rataesimiehen (V12) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 22.2 . 1978. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

4 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Liikennetarkastajan (V 27) vir

kaan kamreeri Veikko Vi1ho Laurikainen ja tyoterveyslaakarin (S 12) 

virkaan 1aaket.1is. Antti Juhani Toppi1a. 

L i i k e n n e o s a s t o : ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) 
(Helsinki) 1. luokan asemamestari Eino Eemil Ertolahti, ensi luokan 
kirjurin virkaan (Vl8) (Helsinki) yp. 2. luokan kirjuri Anja Amanda 

M~tto, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) 
(Helsinki) ap. 2. luokan kirjuri Martta Emilia Kuuva, ylemm~n 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Helsinki) ap. 

2. luokan kirjuri Hilkka Helena Koskela, ylemm~n palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (Vl7l (Pit~j~nmaki) asemamies Pentti Valentin 

Setala, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) 

(Helsinki) ap. 2. luokan kirjuri Maija Liisa Skroderus, ylemman palk

kaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Kerava) ylim. 3. luo

kan kirjuri (VlO) Hannu-Jukka Piekkari, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Jarvenpaa) yp. 2. luokan kirjuri 
Pirkko Tuulikki Sunikka, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Vl6) (Kauniainen) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Mauno Ensio 
Haapala, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoihin (Vl6) 

(Kirkkonummi) ap. 2. luokan kirjuri Pekka Olavi Vuorinen ja apulais

kanslisti Aune Annikki Lindeman, alemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (Vl3} (Riihimaki) konttoriapulainen (V7) Aira Terttu 

Esteri Kuumola, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) 
(Lohja) yp. 2. luokan kirjuri (Vl6) Pertti Ilpo Juhani Reponen, 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Kerava) konttori

apulainen (V7) Riitta Liisa Mett~nen, veturinlammittajan toimiin (Piek
s~maki) tilap. veturinlammittajat Pekka Juhani Miettinen, Pertti 

Sakari Lindstrom, Veli-Matti Johannes Ala-Kurikka, Osmo Eljas Turpei-
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nen , Esko Ot to Ei nari Kyrolainen , Jarmo Erkki Johannes Kontio, Pentti 

Tuomo Lait i nen , Tuomo Paivio Suhonen , Markku Juhani Raitapuro ja 

Aar ne Eino Juhani Hamala i nen , veturinlammittajan toimiin (Jyvaskyla) 

tilap. ve tur i nlammittaj atJouko Tapani Hylkinen , Seppo Johannes Patja 
ja Matti Olli Ilmari Salminen, veturinl~mmitt~j~n t oimiin (Kuopio) 
tilap. veturinlammittajat Eino Antero Nissinen , Ilpo Va ino Tolonen , 

Rei j o Joha nnes Honkanen ja Reijo Antero Nurmela , veturinlammittajan 
toi miin (I i salmi) tilap . veturinlammittajat Heikki Ilmari Kokkoniemi , 

J ouni Ensio Toppinen , Heikki Juhani Komulainen j a Osmo Kalevi Vena

la inen , veturinlammittajan toimiin (Kontiomakil tilap. veturinlammit 

t aj at Juha Tapio Maki , Martti Ensio Komulainen , Markku Juhani Peksujeff 
Pekka Tapio Kemppainen , Yrjo Antero Hiltunen, Tapio Juhani Hypen ja 

Veli Jarmo Olavi Schroderus , vaununtarkas t ajan toimeen (Pieksamaki) 

y l im . vaununtarkastaja Tauno Toivo Olavi Riipinen, vaununtarkastajan 

toi meen (Kontiomakil ylim . ~aununtarkastaja Martti Ensio Kainulainen , 
junamiehen toimeen (Pieksamaki} asemamies Pauli Hannes Sakari Iivari
nen , junamiehen toimiin (Jyvaskyla l asemamiehet Saara Johanna Pakka

nen, Rei j o Kalervo Klinga ja Armas Liukkunen , junamiehen toimiin 
(Ii s almi) asemamiehet Jaakko Arvid Turunen , J a akko Henrik Jalmari 

Bovellan j a Lauri Viljami Hynynen seka asemamies Unto Olavi Rasanen , 

j unamiehen toimeen (Kajaanil asemamies Aarne Antero Rytkonen, juna 

miehen to imiin (Kontiomakil asemamiehet Jouko Ilmari Kemppainen ja 
Paul i Matti Kalervo Kemppainen, vaihdemiehen toimeen ( Iisalmi) 

junamies Aulis Poj u Kinnunen , asemamiehen toimiin (Pieksamaki) ylim . 

asemamiehet neijo Juhani Ukkonen , Paavo Kalevi Ylonen , Matti Ilkka 
Poyhonen , Seppo Tapani Holm , Hannu Tapio Niskanen , Arto Veli Tapio 
Haapsaari j a Urpo Pauli Juhani Haajanen . 

R a t a o s a s to : apulaisinsinoorin (V25) vi rkaan (Tampereen ratapi i ri n 
toimisto) ylim. apulaisinsinoori (V22) Jorma Tapia Happonen, apulaisinsinoorin 
(V24) virkaan (Tampereen ratapiirin toimisto) rakennusmestari Aarne Johannes 
Jaaskelainen, rakennusmestarin (V20) vi rkaan (Orivesi) rakennusmestari Pentti 
Eero Kalevi Paakkonen, rakennusmestarin (Vl9) virkaan (Helsinki) rakennusmes
tari (Vl8) Erkki Johannes Paananen, rataesimiehen (Vl2) toimiin (Tampere) 
raidemies Kari Kalervo Onnela ja (Yliv ieska ) raidemies Veikko Iisakki Mehtala, 
apulaiskanslistin toimiin (rautatiehall i tuksen rataosasto) ylim . toimistoapu
lainen Marjo Helena Taitto seka tilap.toimistoapulaiset Anja Kaarina Pyykkonen 

ja Tuula Hannele Seppala. 

Helsinki 1978 . Valtion painaruskeskus 
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PAINDTUDTTEIT A 

Seuraavat painotuotteet, joiden kasitte1ijayksikk6 on ha11into

toimisto, ovat va1mistuneet. 

Painotuote
numero 

VR 2607 
VR 2624 
VR 2641 

VR 2661.1 

' Nimi 

VR:n organisaatiokaavio 
VRS-standardien 1uettelo 1978 
VR:n sisaiset nimi1yhenteet 

VR:n sisaisten toimintaohjeiden hakemisto 

Painatusjaosto suorittaa painotuotteiden perusjake1un, minka 

1isaksi niita tarvittaessa voi ti1ata painotuotenumero11a. 

(H1t 72/019/77, 25.1.1978) VT 5 /78 

MATKALIPPUJ.EN PALAUTUS 

Kiinte~hintaiset, vanhanma11iset opiske1ija1iput (100 km), joissa 

m~~r~asemana on vaihtoehtoisesti kaksi tai useampia asemia ja 1is~-

1iput (pitemp~~ tiet~) pa1autetaan kotimaiseen tarkastusjaostoon 

(huone 725). Uudenma11isia opiske1ija1ippuja on ti1attavissa nor

maa1iin tapaan. (N:o t1t 58/2410/78, 24.1.1978) VT 5/78 

J 
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KADONNUT HAARUKKAVAUNU 

Kemin tavara-asema1ta on kadonnut siniseksi maa1attu haarukkavaunu, 

jossa ke1taise11a maa1i11a merkint~ VR KEMI ja meisse1i11~ 1yoty 

numero XXII. Pyydet~~n etsim~~n ja 1oydett~ess~ pa1auttamaan osoit

tee11a: Tavara-asema, Kemi. (Lap Kern 20/69/78, 19.1.78), VT 5/78. 

TOIMISTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN VUONNA 1978 

5 

Liikenneosasto ottaa 1.6.1978 1ukien toimistovirkamiesharjoitte1i

joiksi yhteens~ 24 jo rautateiden pa1ve1uksessa o1evaa henki1o~, 

jotka ovat suorittaneet v~int~~n keskikou1ututkinnon tai peruskou1u

tutkinnon ja muuten t~ytt~v~t va1intaede11ytykset. Harjoitte1ijat 

sijoitetaan He1singin, Kouvo1an, Tampereen, Pieks~m~en ja Joensuun 

1iikennepiiriin piirei11e i1moitettavien kiintioiden puitteissa. 

Toimistovirkamiesharjoitte1ijoiksi pyrkivien tu1ee j~tt~~ t~t~ 
koskeva hakemuksensa 1omakkee11a VR 1156 viimeist~~n 1.3 .1978 
ennen virka-ajan p~~ttymist~ sen 1iikennepiirin p~~11iko11e , 

johon piiriin hakija 1~inn~ pyrkii. Postitse 1~etett~vien 
hakemusten tu1ee o1la peri11~ myos edel1a mainittuna aikana. 

Hakulomakkeita, ammattiesitteit~, tietoja valintaede11ytyksist~ 
ja muita asiaa koskevia l~empia tietoja saa liikennepiirien 
toimistoista (henkiloasiainhoitaja1ta) ja liikennealueiden 
p~~llikoilt~. 

Piireille annetaan erikseen ohjeet hakulomakkeiden k~sittelyst~ . 

(N:o Lko 1220/151/78, 24.1 .78, VT 5/78. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi 1uokan kirjurin virka (V18), kaksi y1emm~n pa1kka1uokan toisen 

1uokan kirjurin virkaa (V17), y1emm~n pa1kka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin virka (V16), kahdeksan a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kirjurin virkaa (Vl3), j~rjestelymestarin virka, vaunumestarin virka, 

yksitoista veturinku1jettajan virkaa, ne1j~ kuormausmestarin virkaa 

ja viisi konduktoorin virkaa. 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pa~11ik?11e osoitetut kirja11i
set hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e vii
meista~n maa1iskuun 1. p~ivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen 

virka-ajan p~~ttymist~). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

1. 1uokan kirjuri (V18): He1singin (1 Hki, junasuoritus) 1iikenne

a1uee11e, 

yp. 2. 1uokan kirjurit (V17): H~een1innan (1 H1 tav.toim.) ja 

Joensuun (1 Jns tav.toim . ) 1iikennea1uei11e, 
yp. 2. 1uokan kirjuri (V16): He1singin (1 Tk1 junasuoritus) 

1iikennea1uee11e, 
ap . 2. 1uokan kirjurit (V13): He1singin (5 Hki), Riihimaen (1 Ri) 
ja Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uei11e seka He1singin variko11e (1), 

jarjeste1ymestari: Riihim~en (1 Ri) 1iikennea1uee11e, 

vaunumestari: He1singin variko11e (1), 

veturinku1jettajat: He1singin (5), Riihima~n (5) ja Lahden (1) 

varikoi11e, 

kuormausmestarit: He1singin (2 Hki) ja Riihimaen (2 Ri) 1iikenne

a1uei11e sek~ 

konduktoorit: He1singin (3 Hki, 1 Hki/Hrt) ja Riihim~en (1 Ri) 

1iikennea1uei11e. 

Y1iasentajan toimi, 1: 1uokan sahkoasentajan toimi, 2. 1uokan 
sahkoasentajan toimi, vanhemman autonasentajan toimi, autonku1jetta

jan toimi, ne1j~ vaihdemiehen tointa, seitseman junamiehen tointa, 

ko1mekymmentakuusi veturin1~itt~j~n tointa, ne1ja apu1aiskans1is

tin tointa, kaksikymment~seitseman asemamiehen tointa, ·seitseman 

vaununvoite1ijan tointa ja viisi konttoriapu1aisen tointa. 
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Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llik5lle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin p~~llikolle 

viimeist~~n maaliskuun 1. p~iv~n~ 1978. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

yliasentaja: Riihimaen (1 Ri sahkohuolto) sahk5alueelle, 

1. lk s~hk5asentaja: Helsingin (1 Hki sahk5huolto) sahk5alueelle, 

2. lk s~hk5asentaja: Helsingin (1 Hki sahkohuolto) sahkoalueelle, 

vanhempi autonasentaja: Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 

autonkuljettaja: Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 

vaihdemiehet: Helsingin (4 Hki) liikennealueelle, 

junamiehet: Helsingin (5 Hki) ja Riihimaen (2 Ri) liikennealueille, 

veturinl~mittajat: Helsingin (23), Riihimaen (10) ja Lahden (3) 

varikoille, 
apulaiskanslistit: Helsingin (3 Hki) liikennealueelle ja Helsingin 
1iikennepiiriin (1), 
asemamiehet: He1singin (15 Hki, 1 Tk1, 1 Pjm, 2 Kni) ja Riihimaen 

(8 Ri) liikennealueille, 

vaununvoitelijat: Helsingin (6) ja Riihimaen (1) varikoille seka 
konttoriapulaiset: Helsingin (3 . Hki, 1 Pjm) ja Riihim~en (1 Ri) 

liikennealueille. 

Liikennetarkastajan virka (V24) ja liikennetarkastajan virka (V23). 

Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n 

maaliskuun 1. paivana 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka
ajan p~~ttymista). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Kaksi ensi luokan kirjurin virkaa (Vl9), ensi luokan kirjurin virka 

(Vl8), ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (Vl7) ja 

kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (Vl3). 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle o~oitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeist~~n maaliskuun 1. paivan~ 1978 ennen kello 12 (postitse 

5 
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ennen virka- ajan p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

rautatiehallituksen liikenneosastolle, kuitenkin niin, ett~ ensi 
luokan kirjurin virkaan (Vl8) nimitett~v~ sijoitetaan toistaiseksi 
liikennetoimiston junaohjaukseen. 

Apulaiskanslistin toimi (V9) . Rautatiehallituksen liikenneosaston 

p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

liikenneosaston yleiseen toimistoon viimeist~~n maaliskuun 1 . pai
van~ 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan paattymist~) . 

Edella mainittuun toimeen nimitett~ sijoitetaan toistaiseksi 

rautatiehalli tuksen liikenneosastolle. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

1 i i k e n n e o s a s t o : asemap~allikon virkaan (Vl9) (Iittala) 

yp . 2 . lk kirjuri (Vl7) Mauri Vilhelm Iivari Mattila ja ensi luokan 

asemamestarin virkaan (Vl9) (Via) ap . asemamestari (Vl3) Antti Elias 

Uotila 1 huoltomiehen toimeen (Pieksam~ki) ylim . huoltomies Risto 

Kalevi Asikainen , vaununvoitelijan toimeen (Pieksam~ki) tilap . vaunun

voitelija Kari Juhani Virtanen , vaunurtvoitelijan toimiin (Iisal mi) 

tilap. vaununvoitelijat Jukka Tapani Hyv~rinen ja Sulo Sulevi Vornanen 

veturinlammittajan toimiin (Oulu) tilap . veturinlammitt~jat Timo 
Tapani Risteli , Reijo Olavi Sipila, Sauli Juhani Iso-Kamula ja Hannu 
Tapani Hautaniemi , tallimiehen toimeen (Kemi) . ylim . tal l i mies Mikko Oska 

Murisoja , jarjestelymestarin virkaan (Toijala) konduktoori Kaarlo 

Aleksanteri Helin, asemamiehen toimeen ylim . asemamies Esko Viljo 

Juhani Nylander , konttorip~~llikon virkaan (V22) (Kouvola) 1 . luokan 
kirjuri Tuure Leonard Heikkil~ , ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) 

(Kouvola) yp . 2. luokan kirjuri (Vl62 Ossi Tapio Vainio, ensi luokan 

asemamestarin virkaan (Vl8} (Lauritsala) yp . 2. luokan kirjuri (Vl6) 

Veikko Aukusti Siltamies , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Vl6) (Luumaki) ap. asemamestari (Vl4 ) Rauha Sivia Laukas, 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Vainikkala) 

apulaiskanslisti Sirkka Liisa Kuus isto, alemman palkkaluokan asema-
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mestarin virkaan (Vl4)_ .(Kymi) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Tuomo 

Antero Niemi, alemman ·palkkaluokan asernamestarin virkaan (Vl3} 

(Lappeenranta) ylirn. 3. luokan kirjuri (VlO) Ii.ris Irma Valokorpi, 

jlrjestelyrnestarin virkaan (Kotka) kondukt~~ri Ein~ Olavi Rernonen, 

veturinkuljettajan virkoihin (Ko~volal veturinllmrnittajlt Martti 

Antero Ikonen, Veli Veikko Kaipainen, Vain~ Jalrnari. Mehtonen, Leo 

Kalervo Koljonen, Matti Antero Kr5ger, Simo Edvard Matikainen, Taisto 

Kalervo Korja, Martti Kalevi Laari, Tapani Kokkola, Jorma Olavi Yla

talo, Tenho Raimo Huttunen ja Veikko Johannes Lehtinen, veturinkul

jettajan virkoihin (Kotkal veturinllrnrnittljlt Rauno Johannes Santala 

ja Erkki Ilrnari Kokkonen, veturinkuljettajan virkaan (Lappeenranta) 

veturinllmrnittljl Lauri Munne, veturinkuljettajan virkaan (Irnatra) 

veturinllmrnittljl Raimo Olavi K~n5nen, veturinpuhdistajain esirniehen 

virkaan (Kouvola) ylirn. polttoainety~njohtaja Keijo Kalevi Saarinen, 

kondukt~~rin virkoihin (Kotka) junarniehet Jouko Olavi Merikannel ja 

Pentti Valia Suolanen sekl ylirn. jarjestelyrnestari Martti Taavetti 

Hlrk5nen, kondukt~~rin virkaan (Irnatra) vaihderniesten esirnies Urho 
Armas Antikainen, vaunumestarin virkaan (Kouvola) vaununtarkastaja 

Veikko Antti Nyklnen, veturinllrnrnittljln toimiin (Kouvola) tilap. 

veturinlamrnittljlt Ilpo Uljas Antero Kakko, Keijo Tapani Niemi, 
Pekka Kalevi Priha ja Esko Antero Lassila, veturinllmrnittljan toirneen 

(Kotka) tilap. veturinllmrnittaja Veli-Matti Mouhu, veturinlamrnittajan 

toirneen (Irnatra) tilap. veturinlarnrnittaja Matti Sarnuli Tuovinen, 
vaununtarkastajan toirneen (Kouvola) ylirn. vaununtarkastaja Antti 

Pertti Kalevi Hamallinen, junamiehen toirniin (Kotka) asernarnies 

5 

Asko Jorrna Juhani Haavisto ja ylirn . asemarnies Pertti Johannes Iha

lainen, junarniehen toimiin (Harnina) asernarniehet Atte Isto Ilrnari 

Niskanen ja Veikko Sakari Juutilainen, junarniehen toirneen (Vainikka
la) asernarnies Mikko Tapani Sateri, junamiehen toirneen (Lappeenranta) 
asernarnies Erkki Rasa, junamiehen toirneen (Joutseno) asemarnies Elis 

Uolevi Hietala, vaihdemiehen toirneen (Mikkeli) junarnies Pauli Armas 
Eronen, vaihderniehen toimeen (Harnina) junarnies Mauri Sulevi Yllnen, 
asernarniehen toirniin (Kotka) ylirn. asernarniehet Mikko Johannes Akselila, 
Veli-Pekka Heirnonen, Arto Tapia Hlkkinen, Olle Tapia Kuokka ja Jussi 

Uljas Mouhu seka tilap. asernarnies Juha Olavi Taskinen, asemarniehen 

toimeen (Harnina) ylirn. asernarnies Jouko Kalevi Huovilainen, asernarnie

hen toirniin (Mikkeli) ylirn . asernarniehet Tauno Kalevi Leinonen ja 

Tuorno Kalevi Purosalrni, asernarniehen toirneen (Mantyharju) ylim. aserna

rnies Tuorno Ensio Ahtiainen , asernarniehen toimiin (Vainikkala) ylim. 

asernarniehet Kari Juhani Ilves, Hannu Tapia Kuuluvainen ja Markku Tapia 
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Kaihera , asemamiehen toimiin (Lappeenranta) tilap. asemamiehet 

Ukko Markku Tapani Tuuva ja Timo Kalevi J~askelainen, asemamiehen 

toimiin (Imatral ylim . asemamiehet Teuvo Antero Matikainen ja Eino 

Ensio Loponen seka tilap. asemamies Kim Juhar1i Nyholm, vaununvoite

lijan toimeen (Kotka) tilap .. ~aununvoitelija Jukka Pekka Meril~inen, 
ensi luokan kirjurin virkaan (Vl8) ylim . 1. luokan kirjuri Valde 

Suomalainen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl3) 

(Joensuu} apulaiskanslisti (V9) Aili Annikki Karjalainen, alemman 
palkkaluokan asemamestari~ virkaan (Vl4) (Savonlinna) ap. asemamesta

ri Unto Viljam Makkonen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 

(Vl3) (Joensuu) ylim . 3. luokan kirjuri (VlO) Irja Anneli Karttunen , 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Joensuu) ylim. 3. 

luokan kirjuri (VlO) Jukka Pekka Artturi Hyttinen , alemman palkkaluo

kan asemamestarin virkaan (Vl3) (Lieksa) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) 

Paavo Osmo Olavi Turunen ja tilap. toimistoapulainen Reetta Kyllikki 

H~~lainen , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl3) (Nurmes) 

ylim. 3 . luokan kirjuri (VlO) Raimo Antero Turunen , kondukt5orin vir

kaan (Joensuu) junamies Eino Aulis Martikainen, vaihdemiehen toimeen 
(Joensuu) asemamies Mauri Olavi Siimest5, vaununtarkastajan toimeen 

(Ni irala) tilap . vaununvoitelija Pekka Juhani Avonius, asemamiehen 
toimeen (Joensuu) ylim . asemamiehet Kari Antero Bertlin, Pentti Ilmari 
Karhinen , Kalle Reijo Olavi Leino , Ahti Mauri Kalevi Sinkkonen ja 

Keijo Olavi Tuovinen , asemamiehen toimiin (Savonlinna) ylim. asema

miehet Reino Olavi H~kkinen ja Asko Heikki Sairanen , junamiehen toi

miin (Helsinki) asemamiehet Risto Johannes Happonen , Aapo Oskari 
Kivist5, Tauno Ilmari Rysa , Kauko Juhani Viianto , Kalle Johannes 

Huittinen , Reijo Olavi Lajunen , Virmo Karjalainen , Veijo Johannes 

Kemppainen ja Erkki Johannes Jamsen, vaihdemiehen toimi~n (Helsinki) 
junamies Onni Tapani Koski ja asemamiehet Jarmo Tapio Lammi ja Jouko 

Arvid HeiJ<J<ineu , asemamiehen t oimiin ( Jyvas

kyla) ylim . asemamiehet Timo Olavi Koskela , Hannu Tapio Virtanen ja 
Markku Antero Patvikko , asemamiehen toimeen (Lievestuore) ylim. asema

mies Toivo Juhani Hakkinen , asemamiehen toimeen (Juankoski) ylim. 
asemamies Jari Tuomas Kanervo, asemamiehen toimiin (Iisalmi) ylim. 
trukinkuljettaja Pertti Antero Halonen ja ylim. asemamies Pertti Allan 

Kaarakainen, asemamiehen toimiin (Kajaani) ylim . asemamiehet Tapio 

Armas Olavi Merilainen , Martti Jaakko Iivari Juntunen ja Kalevi Edvard 
Lesonen, asemamiehen toimeen (Kontiomaki) ylim. asemamies Veijo Kale vi 

Lipponen . 
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PAINOVOIMALLA TYHJENTYVlt I'RT,OTAVARAVAUNU, SARJA TAD 

RAKE NNE 
Tad-vaunut ovat he1posti purkautuvan jauhemaisen tai rakeisen irto
tavaran, ti1avuuspaino1taan 1.2 .... 1.4 t / m3, ku1jetukseen tarkoitet
tuja 4-akse1isia te1ivaunuja. Numerosarja 42001 •.• 42150. 

P ~ ~ m i t a t : 
pituus puskimineen 

a1uskehyksen pituus 

te1ikeskioiden v~1i 

telin akseliv~li 

suurin korkeus kiskon harjasta 
akse1ipaino 
kuorma 
taara 

s~ilil:ln tilavuus 

suurin sa11ittu nopeus 

t~y~tl:laukon mitat; pituus 

leveys 
tyhjennysaukkojen mitat: pituus 

1eveys 

T~yttl:l- ja tyhjennysluukkujen 
ktlyttovoimana on paineilma 

k~yttopaine 

\ 

A 1 u s k e h y s - ja o r i 

15,00 m 
13,82 II 

9' 40 ,, 

2,00 II 

4,63 II 

20,00 t 

57,00 II 

23,00 II 

50,00 m3 

100 km/h 

8,99 m 
1' 20 ,, 

1,40 II 

0,80 II 

5,0 bar 

Vaunu on varustettu kumijoustoisilla veto1aittei11a sek~ kumi
joustoisi1la m~nt~puskimil1a. Vaunun rakenteessa on varauduttu 

myl:lhemmin mahdollisesti k~yttl:ll:lnotettavan automaattikytkimen 

asentamiseen, 
Vaunussa on Kl4a-tyyppiset te1it, 

Aluskehys on tavanomainen hitsattua, p~~osin suorakaide- ja nelil:l
Putki- sek~ 1evyst~ taivutettua ter~sprofii1irakennetta, 
S~ilil:losa on osittain itsekantava, tukirakenteet suorakaideputkea, 
s~i1il:ln levyrakenteet hitsatuilla ripaj~ykistei11~ vahvistettua 
levy~. S~ilil:ln pohja muodostuu purkaus1uiskan harjaan nojaavasta 
V-pohjasta, josta avautuu kaksi yl~osastaan saranoitua alaluukkua 
vaunun kummallekin sivul1e. S~ilil:lss~ on kiinte~ katto, joka on 
varustettu sivulle k~~ntyv~ll~, s~1il:ln pituisel1a yl~luukulla. 
(Kuva 3) 
S~ilil:ll:ln voidaan kiinnitt~~ erilliset t~ryttimet ~ehostamaan kuor
man purkautumista. 
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J a r r u t: 

Vaunussa on kolmipaineperiaatteella toimiva ilmajarru, Knorr BG14 

in-jarrusy1interi, 2-portainen automaattiseati ohjattu SAB VA2-LA4-

kuormaj attu, automaattinen SAB DRV2A-600H-vivust·ons!Hi.t11j a seka 

hoitotaso1ta kliytett!i.va. ruuvijarrutyyppinen k!l,s-ijarru. 

L u u k k u j e n k a y t t o 1 a it t e e t: 

Sek1i. y11i.- etta a1a1uukkujen samoin kuin t!i.ryttimen k!i.yttovoimana on 

painei1ma. Painei1ma111hteen11 voi toimia joke kiinteli u1kopuo1inen 
paineilmaverkko tai veturin p1i.1i.ilmasailio vaunuun rakennetun pa!i.
ilmas!i.ilioj ohdon v!i.li tykse1Hi. · 

Painei1masy1interien ohjaus tapahtuu keskitetysti vaunun toisessa 

pa!i.ss!i. o1eva1 ta hoi totasolta ohj auskaappiin sij oi tetui lla ohj aus

venttii1ei1111. (Kuva 4) 

Luukkujenkaytto1aitteisiin 1iittyy a1a1uukkujen mekanismien 1uki
tuslaitteet, joilla varmistetaan, etteivat luukut tahattomasti 
aukene ku1jetuksen aikana, Kuvat 5 ja 6. Lisaksi ovat y1a- ja 

a1a1uukkujen kasik!i.yttoiset vara-aukaisu1aitteet, joi11a 1uukut 

voidaan avata k!i.sivoimin, mika1i painei1ma1aitteita ei jostain 
syysta voitaisi kayttaa, Kuva 3. 

KAYTT()OHJEET 

Kuormausta ja purkausta varten vaunun painei1ma1aitteet liitet1i.an 

u1kopuo1iseen verkkoon ohjauskaapin a1la o1eval1a kynsi1iittime11a. 

Vaunu on varustettu 1iitann!i.111i. myos veturin p!i.!i.s!i.i1iojohtoon. 

H§.iri<Stapauksia varten vaunussa on k1l.ytett1i.viss§. 1uukkujen vara

avaus1aitteet. 

Purkauksessa esiintyvll.n sai1i5n a1ipainevaaran vuoksi on a1a1uukkujen 

toiminta estetty ennenkuin u1a1uukkua on avattu riitt1i.vasti (n. 0,2 m). 

Vaunun pur:-kaus 

1. Puhdista tarpeen vaatiessa a1a1uiskat 1umesta tms. 

2. Poista aineilma1etkuun mahdo.11isesti kert n t vesi. Kytke paine
ilma1etku kyns~1~ittimeen varustettu suoJakanne11a). (Kuva 5) 

3. Avaa y1111uukku vivusta 5. (Kuva 4) 
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4. Irroita alaluukkumekanismien lukitukset nostamalla ja vetamalla 
lukitus vivusta (Kuva .5} sen mukaan, kummalle puolelle vaunua 
purkaus tapahtuu. 

5. Avaa alaluukut vastaavista vivuista 1,2,3 ja 4. (Kuva 4}. 
~eda asentolukitusnuppi ylos ja kaanna samalla vipua). 
Luukkujen avautumista voidaan rajoittaa aseteltavilla 
vasteilla. 

6. Sailion purkautumista voidaan helpottaa taryttimilla. Vaunun 
kummassakin paassa on alusta taryttimien kiinnittamiseksi seka 
kynsiliittimella varustettu paineilmaliitanta. Taryttimet saadaan 
toimimaan ohjauskaapissa olevista venttiileista 6 ja 7. (Kuva 4) 

7. Sailion tyhjennyttya puhdista tiivistyspinnat ja tiivisteet seka 
tarpeen vaatiessa ala·lu:i·skat ja sulje alaluukut. 

8. Sulje ylaluukku. 
9. Tyonna lukitusvipu eteen, jolloin alaluukkumekanismit lukkiutuvat. 

10. Irroita paineilmaletku ja sulje kunsiliitin kannella, 

Vaunun purkaus, kun paineilmaa ei ole kaytettavissa 

1. 

2. 

J. 

4. 

Molemroissa paissa vaunua ylaluukun nostosalkojen alla on vara
avauslaitteet. Nostoruuvit kytketaan nostosalkojen alapaahan ja 
molemmista paista samanaikaisesti kiertamalla saadaan ylaluukku 
tasaisesti nousemaan, jolloin sailion alapainevaara poistuu. 
Nostoa. mahdollisesti paittaava sylinterin vastapaine saadaan 
poistetuksi ylaluukun kayttovivun 5 avulla . 
Alaluukkuja ei saa avata ennenkuin ylaluukku on~vattu 
Alaluukkujen lukitus poistetaan. 

Vaunun kummallakin sivulla on vaantoakselit, joita hoitotason 
vastakkaisesta paasta kiertamalla kyseisella sivulla olevat 
alaluukut aukeavat. (Kuva 3} 

\ 

Purkauksen paatyttya ylaluukku kierretaan kiinni ja vara-avaus
laitteet irroitetaan nostosaloista. 

Huom. alaluukut voidaan sulkea parhaiten, kun vaunu liitetaan seuraa
van kerran paineilmaverkkoon. 

Vaunun kuormaus 

1. Varmistaudu siita, etta alaluukut ovat sul·jetut ja lukituslaitteet 
kiinni- asennossa . 

2. Poista aineilmaletkuun mahdollisesti ke'rt n t vesi. Kytke paine-
1lmaletku kyns1l11tt1meen varustettu suoJakannella). 

3. Avaa ylaluukku vivusta 5. 
4. Kuormaa vaunu tasaisesti. 

5. Tayttoaukon yli olevaa kekoa ei saa paina·a l'uukulla alas, vaan 
keon huiput · on ensinpoistettava esim. lapioimalla. Sulje ylaluukku. 

6. Irroita paineilmaletku ja sulje kynsiliitin kannella . 
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Vaunun kuorm.aus, kun paine.ilmaa ei ole kl:iytett1ivissll. 

Katso vaunun purkaus, kun paineilmaa ei ole kl:iytettll.vissl:i, kohdat 1 
ja 4. 

(N:o Lko 22065/4l2/78, 18.1.1978}, VT 5a/78 

5s 
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SUDMALAISESSA VALVDNTAJDUKDSSA PALVELLUN AJAN LUKEMINEN 

PALV ELUSVUOSI LISAAN DIKEU TT AVAKSI PALVELUSAJAKSI 

Valtiovarainministerion palkkaosasto on kirjeellaan n : o 

VM 30/10 ~ 99/78 , 27 . 1 . 1978 ilmoittanut otsikoss~ mainitusta 
asiasta seuraavaa : 

Suomalaisesta valvontajoukosta annetun lain (276/64) 10 §:n mukaan 

valvontajoukossa palvellut henkilo saa lukea siina palvelemansa 

ajan hyvakseen valtion palveluksena ikalis§a , elaketta , ylennysta , 

vuosilomaa tai muuta sellaista etuutta varten . 

Kun on syntynyt epatietoisuutta siita , onko valvontajoukossa palvel

tu aika luettava asianomaiselle palvelusvuosilisaan oikeuttavaksi 

palvelusajaksi , valtiovarainministerio ilmoittaa, etta palvelusvuo

silisa voidaan katsoa sellaiseksi muuksi etuudeksi , jota edella 

mainitun lain 10 §:ssa tarkoitetaan . Nain allen on pidettava asian

muka i sena , etta valvontajoukossa palvellut henkilo saa lukea sii na 

palve l lun ajan hyvakseen myos palvelusvuosilisaan oikeuttavaksi 

palvelusajaksi . Ajan hyvaksi lukemisen edellytysten osalta muutoin 

viitataan mainitun lain saannoksiin . 

(H l oj n : o RH 187/115/78 , 2 . 2 . 1978 vrt . valtion yleiset tyoehdot 

1977 - julkaisu s . 175 ss . ) VT 6 I 78 

HENKILaKUNTALIPPUJEN PALAUTTAMINEN 

Kaikki henkilokuntalippujen luovutuspaikoissa vuoden aikana kaytt~

mattomiksi jaaneet lomakelippukirjojen henkilokuntaliput on jokainen 

lippu erikseen mitatoimis-merkinnalla varustettuna palautettava hal

lintotoimistoon (os . vapaaliput) seuraavan vuoden alkupuolella. Ku

luvan vuoden aikana on palautettava kaikki vuotta 1977 ja sita ai

kaisempia vuosia varten tilatut ja viela palauttamatta olevat henki

lokuntaliput . 
(Hlt 76/14/78 , 26 . 1 . 1978) VT 6/78 
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MATKALIPPUALENNUS HIIHDON MAAILMAN~ffiSTARUUSKILPAILUIHIN 

LAHTEEN 

6 

Matkalipun ostajalle , joka esittaa asianmukaisesti taytetyn ATK- kor

tin (malli oheisena), saadaan matkalippu my6s myyda 30 %:n alennuk

sel1a. 

Kutsumme Teidiit seuraamaan 17. 2.-26. 2. 1978 Hiihdon 
Maailmanmestaruuskilpailut Lahti 1978 klsatapahtumia. 

117.2. 118. 2.119. 2.120. 2.121. 2.1 ~i.~· l ~;.2.1 23. 2.1 25. 2.126. 2.1 

Kortln klytlljln tiedot:::r..,m::;,-------

""'' 
nma kortti valhdetaan kisaportilla ko. paiviin piiasyllppuun. Pyyd~me Telta 
ennen lipun luovuttamista lippukassalle raslittamaan ao. tilaisuuden ruudun. 
Llpun saannln edellytyksenii on, ettA kaikkl tiedot kortlssa ovat tiiytetyt 

Samalla huomautetaan, etta mikali nopein yhteys Lahteen ei ole 
" lyhinta tieta" , saadaan matkustajalle myyda matkalippu alennettuun 

hintaan.(Esim . Turusta voidaan myyda matkalippu myos Helsingin 
kautta Lahteen). 

(N:o Lko 23311/242/77 , 30 . 1 . 1978) , VT 6/78 . 

VARASTETru INTER-RAIL KORTTI 

Lontoossa on varastettu 19.1 .1978 Inter-Rail kortti , numero tuntematon, 
kelpoisuusaika 08 .01.78 - 07.02 . 78 , myyntipaikka Luxenbourgin asema. Nimi 
Mr D Nicholls , osoite 216 , Sth 37Th Avenue - Yakima Washington DC ~ 
Tavattaessa lippu on otettava pois ja sen kayttajan henkiHillisyys selvi

tettava, ilmoitus esimiehelle . 

(N:o tlt 85/252/78) , VT 6/78 
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PUUTAVARARAHTIEN KDRDTUS 1 . 3 . 1978 

Puutavaraluokkiin P ja T kuuluvien tavaroiden rahdit nousevat 

1.3 . 1978 lukien 8% eli 3 hinnoituslukua . Taman johdosta painetaan 
tariffitaulukot 29 ja 30 uudelleen . Painatusjaosto s uorittaa taulu
koiden perusjakelun . 

(Tft n:o To 1202/241/78 . 3 . 2 . 78 ) Vt 6/78 

SANOMALEHTIMIESLIPPUJEN MYYNTI 

Sanomalehtimieslippujen myyntia toimittajayhdistysten jasenkorttien 

perusteella on laajennettu vuoden 1978 alusta lukien . Tariffisaan

non 23 § : n 2 lm : n mukaisesti Suomen Sanomalehtimiesten Liitto ry : n 

jasenkortin lisaksi voidaan sanomalehtimieslippuja myyda mycs Paa

toimittajien Yhdistys ry : n seka Radio- ja televisiotoimittajien 

Liitto ry:n jasenkortteja vastaan . Jasenkorteissa, joiden perus

teella sanomalehtimieslippuja voidaan myyda, on rautateiden hyvak
symismerkinta . 

Malli Suomen Sanomalehtimiesten Liitto ry:n jasenkortista henkilo

kortteineen on julkaistu VT : ssa 52/74 . 2 . 

Paatoimittajie n Yhdistys ry:n ja Radio- ja televisiotoimittajien 

Liitto ry :n jasenkortit seka niihin liittyvat henkilokortit ovat 

oheisten mallien mukaiset: 
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Paatoimittajien Yhdistys ry 

(Muovisen kotelon ulkosivutl 

PTY-ChRF 
Helsinki 

Helsingfors 
SUOMI 

FINLAND 

N:o , __ ,_, ____ _ 

(Pohjavari punaruskea) 

1978 1978 

·j·~~k~····~·;·i~k·~·~·;··~~;···;·i~-;;;;;j'jji '';·i~~jj';:····~~ 
PHiltolmlttajien Yhdistys ry:n jiisen. 
Pyydetliiin ystHviillistii suhtautumista. 

vars fotografi finnes p3 motst&ende sida, 
ir medlem ev Chefredakti:Srernas FOrening 
I Finland. 
Vi hoppas p& viinligt bemotonde. 

The bearer of this cord Is a member of The 
Association of Chiefeditors in Finland. The 
photo of the bearer on the left peg~. 
We rely on your friendly attitude. 

Olkeuttoo VR ' " 
toriffi1414nn6n 
multai .. en lehti· 
miesalennuU..n 

FINNRIR 
OikeuHoo 
lehtimietalennukNen. 

(Muovisen kotelon sisasivut) 

6 



6 - 6 -

Radio- ja televisiotoimittaiien Liitto ry 

(Muovisen kotelon ulkosivut) 

RADIO 

TV 

Nlmlklrjoltus/ Namnwcknlng 

· · · · ······ · ···· ·· · ·· ··· · · · · s;~tJfii;j;j ..... , ...................... . 

PuhHnfohlafa/ Ordi!Srando 

SlhtHrl/ Sekroterore 

N :o 

(Pohjavari sininen) 

RADIO • SUOMI • FINLAND • TV 

on Radio- ja televlslotolm!Hajlen liitto 
r.y . .n jiisen 
iir medlem av Radio· och televlslonsredak· 
torernas lorbund r.l. 
1st M ltglled des Ru~ und fernseh· 
redakteurverbandri' \ -
Is a member af\~adlo and Television 
Editors' Union 

est un membra de !'Union de R~dacteurs 
pour Ia Radio et Ia T lllevision 

Z!StS.::~tl'~ollll)i~~.~~.~!(.t':~ .. ~t.E~~ 
df6rondofCholrmon 

Olkeutlaa 'VR:n 
tarttlldlnn6n mukai
JahtlmteealennuU..n 

(Muovisen kotelon sisasivut) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasemapaa11ikon virka (V20), ensi 1uokan kirjurin virka (V18) , 

kolme y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V16) , 

a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V13), kaksitoista veturin

ku1jettajan virkaa, vaihdemiesten esimiehen virka, kuormausmestarin 

virka ja kaksi konduktoorin virkaa . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeis

taan maa1iskuun 8. paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka

ajan paattymista). 

Ede1la mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apu1aisasemapaa11ikko (V20): Porin (1 Pko) 1iikennealuee11e, 

1. 1uokan kirjuri (Vl8): Kouvolan 1iikennepiiriin (1 vaununjako), 
yp . 2 . 1uokan kirjurit (V16): Imatran (1 Jts junasuoritus), Kotkan 
(1 Kta junasuoritus) ja Mikke1in (1 Mr) 1iikennea1ueil1e, 

ap . asemamestari (V13): Lappeenrannan (1 Lr 1ipunmyynti) 1iikenne
a1ueel1e, 
veturinku1jettajat: Kouvo1an (10) , Imatran (1) ja Kotkan (1) 
varikoi11e, 

vaihdemiesten esimies: Imatran (l Imr) liikennea1uee11e, 

kuormausmestari: Kotkan (l Kta) liikennea1uee1le ja 

konduktoorit: Kotkan (2 Kta) liikennea1ueel1e . 

Y1iasentajan toimi , kaksi vaununtarkastajan tointa, yhdeksan juna

miehen tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, kaksikymmentayhdeksan 
veturin1ammittajan tointa, apu1aiskans1istin toimi, ko1me vaununvoi 

te1ijan tointa ja kaksikymmenta asemamiehen tointa . Rautatieha11i

tuksen 1iikenneosaston paa1liko11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava Kouvo1an liikennepiirin paal1ikol1e viimeistaan 

maa1iskuun 8. paivana 1978. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

y1iasentaja: Kouvo1an (1 Kv) sahkoa1ueel1e, 

vaununtarkastajat: Kouvo1an variko11e (2), 

junamiehet: Kouvo1an (4 Kv), Mikke1in (1 Mi), Haminan (2 Hma) ja 
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Kotkan (2 Kta) 1iikennea1uei11e, 

vaihdemiehet: Haminan (2 Hma) 1iikennea1uee11e, 

veturin1~mmitt~j~t : Kouvo1an (18) , Imatran (2), Haminan (3) ja 

Kotkan (2) varikoi11e sek~ Lappeenrannan (4 Lr) 1iikennea1uee11e , 
apulaiskanslisti : Vainikkalan (1 Vna ) liikennealueelle, 
vaununvoite1ijat: Kouvolan (2) ja Imatran (1) varikoille sek~ 

asemamiehet: Kouvolan (1 Mki, 1 Kra), Vainikka1an (1 Si Tka:n ku1j . ), 

Lappeenrannan (2 Lr), Imatran (1 Imr, 2 Sp1 , 1 Jts) , Haminan (8 Hma) 
ja Kotkan (2 Ky , 1 Jri) liikennea1uei11e. 

Asemap~~1lik5n virka (V24) . 

Rautatieha11ituksen p~~johtajal1e osoitetut kirja1liset hakemukset 

on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaajalle viimeist~~n maalis 

kuun 8 . p~iv~n~ 1978 ennen kel1o 12 (postitse ennen virka-ajan 
p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nim~tetty sijoitetaan toistaiseksi 
Kuopion liikennealuee1le (Kuo). 

H a 1 1 in tro- o s a s to 
Ilkka Jussi Rautio . 

ylim. apulai sasianvalvoja (V 26) 

T a 1 o u s o s a s t o 
Laukkanen. 

liikennetarkastaja (V 25) Kalervo Petter 

R a t a o s a s t o vanhempi t oimistorakennusmestari Kaarle Kus ta 

Einari Petiinen. 

H a n k 1 n t a o s a s t o : apulaisjohtaja Teppo Heikki Kalervo 
Korpiranta ja kirjuri Kerttu Latvala . 

Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus 
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ILMOITUKSET RAUTATIEHALLITUKSEN LAINOPILLISELLE 

TOIMISTOLLE ERINAISISSA SAIRAUSLOMATAPAUKSISSA 

Kun valtionrautateiden palveluksessa olevan henkilon palkallinen 
sairausvirkavapaus tai -lama johtuu hanta viran tai tyon ulkopuo
lella (vapaa-aikana) kohdanneesta liikenne- tai muusta tapatur

masta , josta aiheut uv i en vahinkojen korvaamisesta on vastuussa 

liikennevakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain nojalla vakuutus

yhtio , taikka jos vamma on aiheutunut toisen henkilon tahallisesta 

tai tuottamuksellisesta teosta tai laiminlyonnista , on sairauslo

man myontaneen viranomaisen , loukkaan~uneen iasta ja sairausloman 

kestoajasta riippumatta , sairausvakuutuslain mukaisen paivaraha

hakemuksen sijasta viipymatta lahetettava rautatiehallituksen lain

opilliselle toimistolle seuraavat selvitykset kaksin kappalein : 

1 . Loukkaa ntuneen henkilotiedot . 

2 . Laakarintodistus tai -lausunto, josta ilmenee tyokyvyttomyysaika. 

3 . Selvitys sairausloma-ajalta maksetusta palkasta . 

4 . Tapahtumasta laadittu poliisitutkintapoytakirja (vain yhtena 

kappaleena) . 

5 . Ellei poliisitutkintaa ole toimitettu, on lahetettava selvitys 

loukkaantumiseen johtaneesta tapahtumasta seka mahdollisimman 

tarkat he nkilo- ja osoitetiedot loukkaantumisen aiheuttaneesta 

henkilosta taikka , jos vahingosta on vastuussa yhtio tms . , se n 

vastuullisesta toimihenkilosta, jolle korvausvaatimuksen voi 

osoittaa . Liikennevahingossa sattuneen loukkaantumisen osalta 

on selvitettava 

a) vahinkoaika ja -paikka, 

b) vahingoittuneen osallisuus liikennevahinkoon eli onko han ollut 

moottoriajoneuvon kuljettajana , matkustajana, jalankulkija-

na jne. , 

c ) va hi ngo n aihe uttanee n tai aiheuttaneiden moottoriajone uvojen 

omistaja , rekisterinumero seka vakuutusyhtio ; seka 

d) onko liikennevahingon aiheuttaneen moottoriajoneuvon omistaja 

tehnyt vakuutusyhtiolleen vahinkoilmoituksen , jossa han on 

myontanyt syyllisyytensa . 
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Mika1i tapaturman kohteeksi joutunut henki1o on tapaturman sattues

sa tyoskenne11yt toisen tyonantajan pa1ve1uksessa ja tapaturma sen 

vuoksi on katsottava toisen tyonantajan tyossa sattuneeksi tyotapa

turmaksi, on loukkaantuneelta henkilolta pyydettava valtakirja, 

jossa han valtuuttaa valtionrautatiet nostamaan hanelle kuuluvasta 

tapaturmakorvauksesta sen osan, mika vastaa hanelle valtionrauta

teiden toimesta maksettua sairausajan palkkaa. 

Mikali vahingoittunut · tulee uudelleen tyokyvyttomaksi saman louk

kaantumisen johdosta, on myos talta tyokyvyttomyysaja1ta maksetun 

palkan maarasta ilmoitettava lainopilliselle toimistolle . 

Jos 1oukkaantumisen aiheuttanut henki1o, esim . pahoinpitelija, on 

jaanyt tuntemattomaksi, on loukkaantumisen aiheuttamasta tyokyvyt

tomyydesta tehtava sairausvakuutuslain mukainen paivarahahakemus, 

johon on liitettava poliisitutkintapoytakirja tai muu sairausva

kuutusviranomaisen hyvaksyma selvitys siita, ettei ensisijaista 
korvausvelvollista voida saada selville. 

Jos syntyy epatietoisuutta siita , kuuluuko asia sairausvakuutus

lain mukaan vai muulla perusteella korvattaviin tyokyvyttomyysta

pauksiin, on paivarahahakemus tehtava asianomaiselle Kansane1ake

laitoksen paika1listoimistol1e siita erikseen annettujen ohjeiden 

mukaisesti . Mikali tapaturmasta edel1a olevan mukaisesti kuitenkin 

ilmoitetaan myos lainopilliselle toimisto1le, on ilmoituksessa mai

nittava, etta paivarahakemus on tehty myos Kansane1akelaitoksen 

paikal1istoimistol1e . 

Mikali loukkaantuminen on johtunut rikoksesta, joka tulee oikeuden 
kasiteltavaksi, on loukkaantuneelle annetusta asianomistajahaas

teesta viipymatta ilmoitettava 1ainopilliselle toimistolle, jotta 

se voisi oikeudessa valvoa valtionrautateiden etua loukkaantuneel

le maksetun sairausajan palk~n osalta . 

7 

Tama ohje, joka . tulee voi~aan 1 . 3.1978 ja jolla muutetaan RH:n 

kirjeella n:o H.473/25 . 5.1967(K1 20/67.1.) annetut maaraykset, jul

kaistaan myos Palkkausasiain kasittelyohjeissa (painotuote VR 2609). 

Perusjakelun suorittaa painatusjaosto. 
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SAIRAUSVAKUUTUS 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu : 

N:o 1086 . 

L a k i 

sairausvakuutus1ain muuttamisesta . 

Annettu He1singissa 30 paivana jou1ukuuta 1977. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

muutetaan 4 paivana heinakuuta 1963 annetun sairausvakuutus1ain 

(364/63) 4 !:n 1 momentti, 14 !:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 

23 ! seka 30 ! : n 3 ja 4 momentti, 

se11aisina kuin niista ovat 23 ! ja 30 §:n 4 momentti 20 paivana 

kesakuuta 1974 annetussa 1aissa (521/74) ja 30 ! :n 3 momentti 15 

paivana heinakuuta 1970 annetussa _1aissa (499/70), seka 

1isataan 21 ! : aan, se11aisena kuin se on mainitussa 20 paivana 

kesakuuta 1974 annetussa 1aissa,uusi 2 ja 3 momentti ja 28 §:aan, 

se11aisena kuin se on 4 paivana tammikuuta 1968 annetussa 1aissa 

(10/68), uusi 4 momentti seuraavasti: 

4 §. 

Vakuutetu11a on oikeus saada sairauden perustee11a korvausta tar

peel1isen sairaanhoidon kustannuksista ja sairaudesta johtuvasta 

tyokyvyttomyydesta paivarahaa seka raskauden ja synnytyksen perus

tee11a korvausta niista johtuvista tarpee11isista kustannuksista . 

Vakuutetu11a on myos oikeus saada raskauden ja synnytyksen tai ot

to1apsen hoidon perustee11a aitiysrahaa. 

14 §. 

Korvaukseksi sairaudesta johtuvasta tyokyvyttomyydesta suoritetaan 

paivarahaa seka raskauden ja synnytyksen tai otto1apsen hoidon 

johdosta aitiysrahaa. 

21 §. 

Oikeus saada aitiysrahaa on myos se11aise11a naispuo1ise11a vakuu

tetu11a, joka on ottanut hoitoonsa kahta vuotta nuoremman 1apsen 
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tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapsekseen edellyttaen, etta va

kuutettu on taman vuoksi poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulko

puolella suoritettavasta tyosta ja etta han on asunut Suomessa 

180 paivaa valittomasti ennen lapsen hoitoon ottamista. 

Edella 2 momentissa tarkoitettua oikeutta ei kuitenkaan ole se11ai

sella vakuutetul1a, joka on avio1iitossa tai asuu avioliitonomai

sissa o1osuhteissa ottolapseksi otettavan 1apsen isan tai ottoisan 

kanssa. 

22 §. 

Aitiysrahaan ei suoriteta huo1tajan1isaa vastasyntyneesta eika se1-

laisesta otto1apsesta, jonka hoidon johdosta aitiysrahaa suorite

taan. 

23 §. 

Aitiysrahaa suoritetaan yhteensa 186 arkipaivalta siten, etta 24 

arkipaivaa siita kohdistuu 1askettua synny~ysaikaa valittomasti 

ede1taneeseen ja 162 arkipaivaa sita va1ittomasti seuraavaan aikaan. 

Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen 

1askettua synnytysaikaa, aitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskau

den keskeytymispaivaa va1ittomasti seuraavaan 186 arkipaivaan. 

Ja1jempana 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa aitiysrahaa 

suoritetaan kuitenkin 1apsen aidi11e aja1ta, joka on 12 paivaa 

ede11a mainittua ajanjaksoa 1yhyempi. Jos 1apsen aiti sina aikana, 

jo1ta aitiysrahaa o1isi suoritettava, 1uovuttaa pais 1apsensa 

tarkoituksenaan antaa· hanet otto1apseksi,hane11a on oikeus saada 

ede11a tarkoitettua aitiysrahaa vain si1ta aja1ta, jonka 1apsi on 

o1lut hanen hoidossaan, vahintaan kuitenkin 72 ensimmaise1ta arki

paiva1ta. Aitiysrahaa suoritetaan vakuutetu11e otto1apsen hoidon 

johdosta jokaise1ta arkipaiva1ta, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen 

syntymasta on ku1unut 162 arkipaivaa, kuitenkin vahintaan 72 arki

paiva1ta. 

Lapsen aidin suostumukse11a voidaan aitiysrahaa suorittaa myos 

1apsen isa11a 12 arkipaiva1ta siita 1ukien, kun ~sa, joka on avio-

1iitossa 1apsen aidin kanssa ja joka ei asu hanesta eri11aan va1ien 

rikkoutumisen vuoksi, on va1ittomasta 1apsen syntyman ja1keen taman 

hoidon takia o11ut poissa ansiotyosta tai muusta kodin u1kopuo1el

la suoritettavasta tyosta. Isa1le suoritettava osuus aitiysrahasta 

7 



7 - 6 -

on saman suuruinen kuin se paivaraha, jonka han olisi saanut, jos 

hanta olisi kohdannut sairaus . Ilmoitus aitiysrahan suorittamisek

si molemmille puolisoille samoin kuin ilmoitus tyonantajalle isan 

jaamisesta pais ansiotyosta edella olevasta syysta on tehtava 
etukateen siten kuin asetuksella tarkemmin saadetaan . 

Si l ta ajalta , jolta aitiysrahaa suoritetaan, ei sairaude n perus

teella makset~ paivarahaa . 

28 § . 

Mita edella on sanottu synnytysloman ajalta maksetusta palkasta, 

koskee myos 21 §: n 2 momentissa ja 23 §:n 2 momentissa mainittua 

tarkoitusta varten myonnetyn loman ajalta maksettavaa palkkaa . 

30 §, 

Paiva r ahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siita paivasta , 

mista alkaen sita ha lu taan saada, aitiysrahaa viimeistaan kaksi 

kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai 21 § : n 2 momentissa 

tarkoitetussa tapauksessa kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitoon 

ottamisesta lukien , seka korvausta sairauden tai raskauden ja 

syn nytykse n aiheuttamista kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa 

siita , kun se maksu , josta korvausta haetaan , on suoritettu . 

Muutoin etuus on menetetty . Jos paivaraha on myonnetty maaraajaksi 

ja tyokyvyttomyys jatkuu sen jalkeenkin , tulee vakuutetun saadak

seen edelleen paivarahaa toimittaa siita riittava selvitys edella 

mainitussa ajassa . Myohastymisesta huolimatta etuus voidaan myon

taa joko kokonaan tai osaksi , jos sen epaamista on pidettava koh

tuuttomana . 

Jollei synnyttaja ole kanyt laakarin suorittamassa jalkitarkastuk

sessa aikana , joka alkaa viisi ja paattyy kaksitoista viikkoa syn

nytykse n jalkeen , ei hanella ole oikeutta nostaa aitiysrahaa pi

temmalta ajalta kuin 72 arkipaivalta aitiysrahaoi~euden alkamises

t a , jollei sosiaalivakuutustoimikunta erityisesta syysta toisin 

paata . Tarkemmat saa nnokset jalkitarkastuksesta annetaan asetuk

sel l a . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana maaliskuuta 1978 . 
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Lain 23 §:n 1 momenttia sovelletaan niihin vakuutettuihin , joiden 

laskettu synnytysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana maaliskuuta 

1978 tai sen jalkeen . Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua , jonka 

raskaus on keskeytynyt ennen 1 paivaa helmikuuta 1978 . 

Lain saannoksia aitiysrahan maksamisesta ottolapsen hoidon perus 

teella sovelletaan, kun lapsen hoitoon ottaminen on tapahtunut lain 

voimaan tulon jalkeen. 

(Hloj n:o Hlo 102/133/78 , 6 . 2 . 1978 VT 7 /78 

VUOKRATUT SAILI~VAUNUT 8 . 2 . 1978 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 12/76 . 10 julkaistusta vuokrattujen 

s~iliovaunujen luettelosta poistetaan Kemira Oy:lle vuokratuista 

seuraavia vaunuja koskevat merkinn~t : 

196006, 196008 , 196009 , 196011, 196015, 
196022 , 

196052, 

196027, 

199892 

196031 , 196048, 

ja 199954. 
196051, 

Luetteloon lis~t~~n Oy Alko Ab:lle os . PL 350 00101 Helsinki 10 
vuokratut s~iliovaunut: 

195006, 

195040, 
195023 , 

195045 , 
195025 , 195031, 
195058 , 195080 , 

(N:o Lt 22097/652/78 , 8 . 2.78) , VT 7/78. 

VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

195039, 
195088 . 

Valtionrautateiden Hyvink~~n ja Turun konepajoille sek~ Helsingin , 

Kouvolan, Tampereen, Sein~joen, Oulun ja Pieks~m~en varikoille 

otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka alkavat muilla paikka

kunnill~ elo- syyskuussa 1978 , paitsi Turun konepajalla marraskuussa 
1978 . Oppiaika on 2 vuotta 4 kuukautta . Oppilaille maksetaan tyoehto

sopimuksen mukaista palkkaa . Vapaata asuntoa ei ol e . 

P~~syvaatimukset: Suomen kansalaisuus , v~inta~n 17 vuoden ik~ ja 

suoritettu yleisen ammattikoulun (metallityo-, auto- tai s~hkoosas

ton) , keskikoulun tai peruskoulun oppim~~r~ tai vastaavat tiedot. 
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Ammatti- tai peruskoulua vie1a kayvat, mutta ennen kurssin alkua 

valmistuvat, voivat hakea kursseil1e , jos he paast5todistuksen 

sijasta liittavat hakemukseen jaljennoksen viimeksi saamastaan 

1ukukausitodistuksesta. 

Hakeminen on tehtava kayttama1la haku1omaketta, joka saadaan i1mai

seksi liikennepiireilta . Postitse hakulomaketta pyydettaessa ei 

tarvitse 1iittaa mukaan pa1autuspostimerkkeja. 

Osoitteet ovat: 

He1singin 1iikennepiiri Asema- aukio 00100 Helsinki 10, Kouvo1an 

1iikennepiiri Rautatieasema 45100 Kouvola 10, Tampereen liikenne

piiri Rautatieasema 33100 Tampere 10, Seinajoen 1iikennepiiri 

Rautatieasema 60100 Seinajoki 10, Ou1un 1iikennepiiri PL 170 

90101 Ou1u 10 , Pieksamaen liikennepiiri Veturital1i 76100 Pieksa

maki 10 , Joensuun liikennepiiri PL 88 80101 Joensuu 10. 

Hakemuslomakkeet on lahetettava maaliskuun 10. paivaan mennessa 
sen 1iikennepiirin toimistoon , johon piirin hakija pyrkii. Sopiviksi 

katsotut kutsutaan myohemmin sove1tuvuuskokeisiin. 

(N : o Yt 1219/151/78 , 9.1 . 78), VT 7/ 78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi teknikon (V20) virkaa toistaiseksi Pieksamaen konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 9.3.1978 ennen 

klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattym~sta). 

Helsinki 1978. Valcion painacuskeskus 
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TARifFISAANN~N MUUTOS 

Rautatiehallitus on hyvaksynyt 1 . 3 . 1978 lukien koululais- ja opis 

kelijalippuje n ostamiseen oikeuttavaksi opiskelijakortiksi Suomen 
Ka uppaopiskelijain liitto ry : n . (SKDLl oppilaskortin . Taman johdos

ta ra utatiehallitus on muuttanut Tariffisaannon 21 §: n 2 lisamaa 

rayksen ja 22 § : n 3-5 lisamaaraykset . Tariffisaannon sivut 27-30 , 

jotka sisaltavat edella mainitut muutetut lisamaaraykse~ , painetaan 

uudelleen . 

Painat usjaosto suorittaa uusien lehtien perusjakelun ennen 1 . 3 . 1978. 

(N : o To 1202/2410/78 (Tftl_ 16 . 2 . 1978) VT 8/78 

OPISKE LIJAL I PPUJEN MYYNTI 

Tariffisaa nnon 22 §:n 3- 5 lisamaaraysten muutosten johdosta muu

tetaa n 1. 3 . 1978 luk i en Tarif fi saannon l i itt e en 6 kohta 0 seuraa 

vaksi : 

0 . OPISKEL I JAL IPPUJEN , MYYNTI JUNISSA 

Rataosilla , joilla myydaan kondukt55rinlomakelippuja , saadaan 

junissa myyda myos opiskelijalippuja oppilaitoksen varmennuslei

ma l la varus t ettua opiske l ijalipun ostotodistusta tai ko . kauden 

lu kuka usi l ei mall a varustett ua ylioppilas- , STO L- tai SKOL-korttia 

vastaa n o p iske l ijoill~ , jotka aloittavat matkansa sellaiselta kot i

ta i opiskelupaikkakun nan asemalta , jolla ei ole lipunmyyntia . MyHs 

kortin esittajal l a tulee olla taytetty ostotodistus , johon paluu

matkaa varten on hankittava varmennusleima paluumatkan aloittamis 

asemalta . 

Kondukt55ri myy 2 lk : n menolipun ostotodistuksessa ilmoitetulle 

koti- tai opiskelupaikkakunnan asemalle . Lipun hinta peritaan va

hintaan 100 km : n matkalta . Lipun ylareunaan kirjoitetaan sana 

"Opiskelija " (uusimallisessa lipussa rastitetaan ruutu "Opiske

lija") , mika on osoituksena siita , etta kysymyksessa on meno-paluu

l ippu . Jokaiselle opiskelijalipun ostajalle on junassa kirjoitetta

va eri llppu 

Ostotqdistukseen (lomake VR 2422 tai VR 2422yl merkitaan lipun 

hinta . Kondukt55ri ottaa pais os~otodistuksen jaljennososan . 

Junassa opiskelijakorttia vastaan myyty opiskelijalippu kelpaa 

paluumatkalla ainoastaan aseman varmentaman ostotodistuksen kanssa . 



- 3 -

Ellei nain varmennettua ostotodistusta esiteta, on paluumatkalta 

perittava tayden tariffin mukainen maksu. 

8 

Konduktoori luovuttaa junassa keratyt ostotodistusten jaljennos

osat kotiasemansa lippukassaan, josta ne lahetetaan talousosaston 

tilastojaostolle opiskelijalipuista saatavan korvauksen laskemista 

varten . 

(N:o To 1202/2410/78 (Tft) 16 . 2 . 1978) VT 8/78 

KOULULAIS- JA OPISKELIJALIPPUJEN MYYNTI 

Tariffisaannon 21 ja 22 SS:n lisamaaraysten muutosten mukaisesti 

myydaan koululais- ja opiskelijalippuja tulevan maaliskuun 1 pai-

• vasta lukien myos ao. lukukaus.imerkinnalla varustetun Suomen 

Kauppaopiskelijain liiton (SKDL) oppilaskortin perusteslla, Opis

kelijakortti on suljetussa muovikoteloss~ oheisen mallin mukaises

ti . Lukukausime~kinta on kotelon kaantopuolella. 

(Kortin etusivul 

SKOL . FIISF ..... 
T!IHTIKLIVANAT 
!AKUVMAMPO 

fKortin kaantosivul 

(N:o To 1202/241/78 (Tft) 16.2 . 1978) VT 8/-78 
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RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon 

asiakkaista, joi11a on oikeus kayttaa rajatonta 1uottoa kaiki11a 
liikennepaikoilla , lis~t~~n 1 . 2.78 lukien 

Lahden Vaaka. 

(T1t n:o 98/245/78, 10 . 2.1978) VT 8/78 . 

VARAUSKUITTIEN VR 2410 TILIT 

Huomautetaan, etta VR 2410 ti1ityksissa ei enaa asemi11a kayteta 

ti1ikirjasaatetta VR 4024 . Ti1it on 1qadittava uude11e 1omakkee11e 

"Paatteettoman paikan RAP-tilitys" VR 4051, joka 1ahetetaan Trk:lle 

ainoastaan ti1ikauden paattyessa . (N:o t1t 114/233/78) VT 8/78 

HENKIL~VAUNUJEN VIKAILMOITUKSET 

Koska jatkuvasti esiintyy va1inpitamattomyytta henki1ovaunujen 

vikakirjojen kaytossa huomautetaan ja11een, etta konduktoorin on 
matkan aikana esiintyvista hairioista aina tehtava merkinta vika

kirjaan, myos kaikista suo'rittamistaan varokkeiden vaihdoista . 

Merkinnan huo1e11inen , toistuvakin, tekeminen on o1ennaisen 
tarkeaa vaunujen kunnossapidon kanna1ta. Vian uude11een merkitse

minen auttaa korjaajaa 1oytamaan vian varsinaisen syyn huo1to

paika11a . Samoin on korjauspaika11a tehtava vastaavat merkinnat, 

myos korjaustoimenpide mahdo11isimman tarkasti. (KL 7/68 . 7, VT 3/71. 
18 , VT 1/74.7 , VT 8/77) . 

Sama11a muistutetaan , etta 1ahtoasemien on tarkastettava CEmt-vaunu
jen 1ammityspaakytkintau1u11a o1evat automaattivarokkeet "Viemarin 

1ammitys " ovat kytketyt 10- 30 minuuttia ennen junan 1ahtoa. (VT 49/ 

76). Vastaavasti pidetaan poistopuha1timien varokkeet 1aukaistuina 

1ammityskauden ajan muista vaunuista paitsi, Eikt, Rkt ja Rt . Tama 

1umentulon estamiseksi eteisti1oihin seka paristojen kuormituksen 
vahentamiseksi . Poistopuha1timet otetaan uude11een kayttoon vaunu

huo1tojen toimesta 15 . 4 . 1ukien (VT 8/74). (N:o Lko 22251/412/78, 

16 . 2.78) , VT 8/78. 

AIKATAULUN 144 LISAYKSET 

Lisaykset n:o 11 ja 12 ovat i1mestyneet ja jaettu kaiki11e aikatau1u

kirjan ti1annei11e . (N:o Lt 22199/63/78, 16.2 . 78), VT 8/78. 
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KULUVAN VUODEN PALKANKDROTUSTEN SUORITTAMINEN 

Taloudellisen kehityksen turvaamisesta 30.12.1977 annetun lain 

(1066/77) 2 §:n nojalla, jonka mukaan valtioneuvostolla on val

ta valvoa ja saannostella vuoden 1979 helmikuun loppuun saakka 
palkkoja ja muita tyosta suoritettavia korvauksia, valtioneuvosto 

on, yhdenmukaisesti sen kanssa mita VM, Akava, JTA ja VTK 

22.12.1977 ovat sopineet palkankorotusten siirtamisesta kuluvan 
sopimuskauden aikana, 20.1.1978 antamallaan paatoksella (54/78) 

maarannyt palkkojen ja korvausten saannostelysta valtiovarainmi

nisterion ilmoituksen mukaan mm. seuraavaa: 

Virkaehtosopimusten edellyttamat 1.3.1978 toteutettaviksi sovitut 

palkankorotukset, palkkaperusteiden muutokset ja muut palkkoja 

koskevat kollektiiviset jarjestelyt toimeenpannaan sovitussa muo

dossaan 1.9.1978 tai lahinna sen jalkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta. Vastaavasti siirretaan 1.10.1978 toteutettaviksi sovitut 

korotukset 1.2.1979 tai lahinna sen jalkeen alkavan palkanmaksukau

den alusta toteutettaviksi. 

Muuna ajankohtana vuonna 1978 toimeenpantavaksi sovitut korotukset 

siirtyvat vastaavalla tavalla. 

Tyosuhteisten seka tyoehtosopimusten alaisten etta niiden ulkopuo
lella olevien osalta siirtyvat korotukset vastaavasti. 

Valtion tyosopimussuhteessa oleville suoritettavat palvelusvuosi

lisat ja henkilokohtaiset lisat seka niihin verrattavat palkan

lisat suoritetaan kuitenkin voimassa olevien perusteiden mukaan 

siten kuin niista on erikseen sovittu. 

(Hloj n:o Hlo 130/111/78, 15.2.1978) VT 9 /78 
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SAIRAUSVAKUUTUSASETUKSEN 18 S:N MUUTTAMINEN 

Asetu5kokoelma55a on julkai5tu: 

N:o 89. 

A 5 e t u 5 

5airau5vakuutu5a5etuk5en 18 §:n muuttami5esta. 

Annettu Hel5ingis5a 27 paivana tammikuuta 1978. 

Sosiaali- ja tervey5mini5terion toimialaan kuuluvia asioita kasit

telemaan maaratyn mini5terin esittely5ta muutetaan 1 paivana mar

ra5kuuta 1963 annetun sairausvakuutu5a5etuk5en 18 §, sellai5ena 

9 

kuin se on 3 paivana heinakuuta 1974 annetu55a a5etukses5a (553/74), 

nain kuuluvaksi: 

18 L 

Vakuutetun, joka ra5kauten5a perusteella hakee aitiy5rahaa, on laa

karin tai tervey5keskuk5en antamalla todi5tuk5ella o5oitettava ra5-

kauden kestaneen vahintaan 180 paivaa. ~itiy5raha 5uoritetaan tal

loin mak5ukau5ittain 5eit5emana mak5uerana 5iten, etta kolmeen en-

5immai5een mak5ukauteen 5i5altyy kuhunkin 24 arkipaivaa ja kolmeen 

5euraavaan kuhunkin 34 arkipaivaa seka viimei5een mak5ukauteen edel

lyttaen, ettei etuutta ole mak5ettu lapsen i5alle, 12 arkipaivaa. 

Vakuutetulla on oikeu5 no5taa aitiysrahan en5immainen mak5uera 

kahdentenakymmenentenaneljantena arkipaivana ennen la5kettua 5ynny

ty5aikaa, toinen era hanen toimitettuaan kan5anelakelaitok5en pai

kalli5toimistoon todi5tuk5en synnytyksesta ja 5euraavat erat kunkin 

mak5ukauden en5immai5ena arkipaivana, kuitenkin 5iten, etta neljan

nen ja 5ita 5euraavat erat vakuutettu on oikeutettu no5tamaan va5ta 

toimitettuaan paikalli5toimi5toon jalkitarkastuk5e5ta todi5tuk5en. 

Jo5 ra5kau5 on paattynyt aikai5emmin kuin kahdentenakymmenentena

neljantena arkipaivana ennen la5kettua 5ynnyty5aikaa, vakuutetulla 

on oikeu5 no5taa aitiy5rahan en5immainen ja toinen mak5uera toimi

tettuaan paikalli5toimi5toon todi5tuk5en ra5kauden paattymi5e5ta. 
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Ilmoitus aitiysrahan suorittamiseksi molemmille puolisoille on teh

tava kirjallisesti lapsen aidin kotipaikkakunnan paikallistoimis

toon ennen isan tyosta pais jaamista . Samalla on esitettava lapsen 

aidin suostumus seka selvitys tyonantajalle asiasta etukateen va

hintaan 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa tehdysta ilmoi
tuksesta . Lapsen isa ll e maksettava osuus aitiysrahasta suoritetaan 

sen ja l keen, kun la psen isa on selvittanyt o l leensa lapsen hoi don 
takia poissa tyosta. 

Haettaessa aitiysrahaa silla perusteella, etta vakuutettu on etta

nut hoitoonsa lapsen tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapsekseen, 

on vakuutetun esitettava tasta sosiaalilautakunnan tai lastensuoje

luasetuksen (203/36) 20 §: ssa tarkoitetun yhdistyksen antama to

distus. Aitiysraha suoritetaan talloin 24 arkipaivan pituisin mak

sukausin sen jalkeen, kun vakuutettu on selvittanyt olleensa lapsen 
hoidon takia poissa tyosta . 

Jos lapsen aiti luovuttaa pais lapsensa tarkoituksenaan antaa hanet 

ottolapseksi, on sos i aalilautakunnan tai 3 momentissa mainitun yh

distyksen maksutta ilmoi t ettava tasta viipymatta laps~n aidin koti

paikkakunnan paikallistoimistoon . 

(Hloj n : o 102/133/78 , 14 . 2 . 1978) VT 9 /78 . 

INTER-RAIL kortin hinta 

INTER-RAIL kortin hinta on 17 .2 .1978 al kaen 695 markkaa . 

(Tft n : o To u 60 / 230/ 7 8 , 17. 2.1978 ) VT 9 / 78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

17.2.1978 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
maara 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) ...•.• 

Belgian frangia 

Bulgarian levaa 

Englannin puntaa 

Espanjan pesetaa 

Italian liiraa •••.•••..•...•••.•.•.•. 

Itavallan shillinkia ••...•.•.•.•.••.. 

Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia .•..•. 

Kreikan drakmaa ......•.•...•.••.. . •.. 

Luxemburgin frangia ......•.•..••..... 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing ••.••. 

Nor jan kruunua ...................... . 

Portugal in escudoa · ...••.•...•.•.•.••. 

Puolan zloty a .•...••••.••.•.••..••.•• 

Ranskan frangia .••••.•.•.•••.•••.•.•• 

Romanian lei ta ...•..•.••....•••.•••.• 

Ruotsin kruunua ..•...•••.•... . •.••..• 

Saksan Liittotasavalta, markkaa 

Saksan Demokraattinen Tasavalta 

Sveitsin frangia .........•.•.••..•..• 

Tanskan kruunua 

Tsekkoslovakian kruunua ..••.....•••.. 

Turkin puntaa ....•.......•••...•.•.•. 

Unkarin forinttia .•.•.•.••.••...•..•. 

UIC-frangia , .•• , .•.........•.•.•..... 

USA: n dollari ....•.... . ..••...••.••.. 

(Tft n:o Tou 60/230178, 17.2.1978) VT9/78 

Lyhennys 

Fl 

FrB 

Leva 

£ 

Pta 

Lit 

Oes 

FrUIC 

Dr 

Frlux 

Rbl 

NKr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei 

SKr 

DM 

M 

FrS 

DKr 

Kcs 

Ltq 

Ft 

FrUIC 

mk 

195,00 

13,50 

477,30 

840,00 

5,35 

0,50 

29,30 

190,00 

12,60 

13,50 

614,70 

80,50 

10,80 

24,30 

89,90 

90,00 

93,40 

210,10 

204,10 

228,80 

76,40 

79.50 

19,50 

22,50 

190,00 

4,30 

9 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 104, 17.2.1978, on kansain

valisessa tavaralii~enteessa kaytettavia ulkomaan valuutan 
muuntokursseja muutettu 17,2,1978 1ukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 
100 Belgian frangia 

1 Bu.lgarian .levfl 

1 Englannin. punta) 
100 Espanjan pesetaa 

100 Italian liiraa 

100 Itavallan shillinkia 

100 Jugoslavian dinaaria 

100 Kreikan drakmaa 
100 Luxemburgin fr<~ngia 
100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Norjan kruunua 

100 Portugalin escudoa 
100 Puolan zlotya 

100 Ranskan frangia 

100 Romanian leita 

100 Ruotsin kruunua 

= ·;1.95,00 FM 
13,50 FM 

= 4,80 FM 
= 8,40 FM 

5,35 FM 

= 0,50 FM 
= 29,30 FM 

= 25,60 FM 

= 12,60 FM 
13,50 FM 

: 614,70 FM 

= 80,50 FM 

= 10,80 FM 

= 13,30 FM 

= 89,90 FM 

= 90,00 FM 

= 93,40 FM 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 210,10 FM 

100 Saksan Dem. tasavallal) markkaa - · 204,10 FM 

100 Sv~itsin frangia = 228,80 FM 

100 Tanskan kruunua 
100 Tshekkoslovakian kruunua 

1 USA:n. do1lari 

100 Unkarin forinttia 

= 76., 40 FM 
= 79,50 FM 
= 4,30 FM. 

= 22,50 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 24,2,1978) VT 9/78 
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TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 5.-18.3.1978 

Ku1uvan vuoden ensimm~inen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnosta

misjakso j~rjestet~~n kirje1m~n n:o Lko 31017/412/78, 9.1.1978 mukai

sesti 5.-18.3.1978 v~1isen~ aikana. Viikkojen aikana tapahtuneesta 

toiminnasta 1aaditut yhteenvedot tu1ee piirien 1~hett~~ y1eiseen 

toimistoon. 

(N:o Yty 31017/412/78, 22.2.1978), VT 9/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ap 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi rautatiehal1ituksen rataosas

tolla. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatieha11ituksen kirjaajalle viimeist~~n 29.3.1978 ennen kello 

12 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymist~}. 

Kaksi rataesimiehen (V12) tointa, toistaiseksi Oulun ratapiiriss~ 
(1 Kemi ja 1 Tornio, jalkimmaisessa opastintyBkuntien tyBnjohtoteh
tavat). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitetta

va Oulun ratapiirin p~~11ikB11e viimeist~~n 29.3.1978. 
Konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosas

to1la. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 

ratatoimiston kansliaan viimeistaan 29.3.1978. 

NIMITYKSIA 

Rat a o sa s to: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) 

virkoihin (rautatiehal1ituksen rataosasto) rakennusmestari 
Seppo Ka1evi Moisio ja (Tampereen ratapiirin toimisto) rakennus

mestari Kosti Sakari Pa1mu; konttoriapu1aisen toimeen (rautatie

hallituksen rataosasto) ylim. toimistoapulainen Mirja Kaarina 

H~malainen, apulaisinsinoorin (V25) virkaan (rautatiehallituksen 

rataosasto) apulaisinsinoori (V24) Veikko Olavi Kivinen. 
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EROJA 

L i i k en n e o s a s t o : asemap~~llik~t Taisto Ilmari Hannus, 

Aate Hannes Kyher~inen, asemamestari yp. Uuno Vilho P~ntinen, ensi 

luokan kirjuri Teuvo Armas Rautamo, yp. 2. lk kirjurit Eila Vilhel
mina Loivio, HeLmi Maria Vakeva, ap. 2. lk kirjuri Mirja Kyllikki 
Pulkkinen, yliasentajat Erkki Reino Kiiveri, Martti Johannes L~ntel~, 

j~jestelymestari Lauri Olavi Kuisma, veturinkuljettajat Teuvo Veijo 
Abraham Romppanen, Veikko Viljo Matias Hakakoski, Ilmari Immonen, 

Heikki Putkonen, Esko Aarre Rimola, Aarni Johannes Helminen, Kauko 
Yrj~ Ilmari Jokinen, Olavi Santanen, Toivo Alarik Virtanen, Erkki 
Ilmari Jokinen, kuormausmestari Keijo Aimo Vihersalo, kondukto~rit 
Erkki Fabian Jansson, Olavi Johannes Ollanketo, Onni Sakari Pynn~nen, 
Esko Istolainen, vaununtarkastaja Esko Ilmari Kohvakka, vaihdemiehet 

V~in~ Petter Pitk~nen, Emil Tenkte, Aatu Lukkarinen, koneenhoitaja 
Aapeli Utriainen, veturinl~mmitt~j~ Seppo Ilmari P~yhonen, junamie
het Onni Johannes Ollila, Yrjo Leskinen, Pauli Kupias, asemamiehet 
Matti Aatos Kuivam~ki, Tauno Johannes Anttonen, Helmi Siippainen, 
ylim. j~rjestelymestari Paavo Veikko Ossian Kosonen ja ylim. vaunun
siivooja Anni Voldi. 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmestari Simo Martti Happonen. 

RAUrATIEOPISTO 

Ratatutkinnon o~t suorittaneet alla mainitut henkil8t: 
Seppo Olavi Eskola (Tpe rp/Tku), Veikko Juhani Hasa (Tpe rp/Ov), Jo 
Erkki Haverinen (Tpe rp/Tku), Unto Matti Heikkinen (Harmt), Timo Vel' 
Heiskanen (Pm rp), Terho Reima Antero Juntunen (Pm rp), Jari Tapio 
Juvonen (Kv rp/Kta), Pertti Juhani Kainulainen (Jns rp/Sl), Jouko 
Vilho Kauhanen (Hlci rp} ,, Oiva Johannes Kauppinen (.01 rp), Taisto Hen 
rik Koponen (01 rp), Matti Kovanen (01 rp), Seppo Va1tteri Kukkola 
(Jns rp), Risto 01avi Kukkonen (Pm rp}, Veikko Mustonen (Jns rp/Vnj) 
Jukka Antero Oinonen (Jns rp/Lis), Esko Olavi Purho (Kv rp), Soini 
Antero PUiv§nranta (Kv rp/Imr), Voitto Eino Kalevi Rautio (01 rp), 
Tuomo Iivari Suutari (Hlci rp), Tenho Ilmari Wikman (Kv rp). 



WD~~ 
LnJ~[Q)®mliJ~~ 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 n:a10 
9.3.1978 

Matkakustannusten korvaukset 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten 

Ostot hankintaosaston tekemien vuosisopimusten 
perusteella 

Avoimia virkoja ja toimia 
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MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 

Valtion virkamiesten ja tyontekijain matkakustannusten korvaukset 

ovat va1tion tyomarkkina1aitoksen i1moituksen mukaan 1.3.1978 1u
kien sopimuskauden 1oppuun 28.2.197 9 saakka seuraavan 1uette1on 
mukaiset, Kilometrikorvausten 1askentavuosi vaihtuu 1.4.1978. 

Kotimaan korvaukset 

Matkakustannusten korvausperusteita (9 f) on korotettu kohdassa 

"Muu11a tava1la" 2 penni11a. Korvaus on siis 20 pennia taikka se 

korkeampi kohtuu11iseksi katsottava maksu, jonka toimitusmies 

osoittaa suorittaneensa. 

Ki1ometrikorvauksia on korotettu seuraavasti (su1uissa entinen 

korvaus): 

Auto11a 
Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajanjakson 

5 000 ensimmaise1ta ki1ometri1ta 69 (63) pennia ki1ometri1ta 

- 10 000 seuraava1ta ki1ometri1ta 62 (57) pennia ki1ometri1ta 
- seuraavilta kilometrei1ta 59 ( 53) pennia ki1omet r ilta 

Edella mainitut ki1ometrikorvaukset suoritetaan korotettuina seu

raavissa tapauksissa 

1) 8 (7) pennia silloin kun virkatehtavien suorittaminen ede1lyt

taa peravaunun kuljettamista autoon kiinnitettyna; ja 

2) 3 pennia si11oin kun 

a) virkamies joutuu ku1jettamaan autossaan koneita tai 1aitte~ 

ta, joiden paino y1ittaa 80 ki1oa tai joiden koko on suuri 
bl virkamies on viranhoitoonsa kuu1uvien tehtavien vuoksi jou

tunut autossaan ku1jettamaan koiraa, tai 

c) virkamiehen virkatehtavien hoito ede11yttaa paaasia11isesti 

liikkumista auto1la muu1ta 1iikentee1ta suljetul1a tiera

kennustyomaalla, kyseisten kilometrien osalta. 

Moottoriveneella 60 (55) pennia kilometrilta 
Moottorikelka1la 44 (40) pennia kilometrilta 

Moottoripyoralla 33 (30) pennia kilometrilta 
Moottoripolkupyoralla . 31 (28) pennia kilometrilta 
Muulla tavalla ........ 20 (18) pennia kilometrilta 
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OsapiHvaraha 

Kaupunkipaivaraha •••...••••••••• 

Muu paivaraha 

Kokopaivaraha 

30,00 (28,00) 

26,00 (25,00) 

Matka1uokka 

He1singin paivaraha I I I I I I I I I I I I I 

He1singin paivaraha I I I I I I I I I I I I 65,00 (63,00) 62,00 

Muu paivaraha I I I I I I I I I I I I I I I I I"' 60,00 (56,00) 58,00 

Ateriakorvaus korotetaan 15,00 (14,00) markkaan. 

Kurssipaivaraha korotetaan 32 (30) markkaan. 

U1komaan korvaukset 

10 

II 

(59,00) 

(54, 00) 

Uudessa sopimuksessa virkamiehet jaetaan matka1uokkiin seuraavasti: 

1) I matka1uokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet kuu1u

vat B-palkkausluokkiin, C45 tai sita ylempiin C-palkkausluok
kiin, SlO tai sita ylempiin sopimuspalkkaluokkiin tahi V25 tai 

sita y1empiin V-palkkausluokkiin; ja 

2) II matkaluokkaan muut kuin edella mainitut virkamiehet. 

Matkustamiskustannusten korvausperusteisiin matkustustavasta ja 

matka1uokasta johtuen tuli myos muutoksia. 

Lentokoneella: 

a) alle kahdeksan tunnin matkal1a kummassakin matkaluokassa maksu 

turisti1uokan paikasta; puolustusvoimain komentaja11a, oikeus

kanslerilla ja diplomaattisen edustuston paa11iko11a oma11a 

toimia1ueellaan on kuitenkin oikeus maksuun I luokan paikasta. 

b) yli kahdeksan tunnin matka11a II matkaluokkaan seka C45-pa1k

kaus1uokkaan, 510-sopimuspalkkaluokkaan ja V25-palkkaus1uokkaan 

kuuluvilla virkamiehilla maksu turistiluokan paikasta ja muilla 

I matka1uokkaan kuuluvilla maksu I luokan paikasta; reittiin 

kuuluva lentokoneen valiton vaihto ei keskeyta matkaa. 



10 4 

Uudet ulkomaan paivarahat 

Mat ka 1 uo kka 

I II 

180,- 170,-

170,- 160,-

160,- 150,-

145,- 135,-

140,- 130,-

135,- 125,-

120,- 110,-

Maa tai alue 

Amerikan Yhdysvallat, Australia, Japani, Kuwait, 
Qatar, Ranska, Sveitsi 

Alankomaat, Belgia, Iran, Islanti, Kanada, Neuvos

toliitto, Norja, Ruotsi, Saksan Liittotasavalta, 

Saudi-Arabia, Tanska 

Hongkong, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itavalta, 

Venezuela 

Algeria, Brasilia, Egyptin Arabitasavalta, Espanja, 

Fidzi, Gabon, Guinea, Indonesia, Kamerun, Keski-Af

rikan tasavalta, Libanon, Liberia, Libya, Marokko, 

Nigeria, Norsunluurannikko, Romania, Sambia, Thai

maa, Uusi-Seelanti, Zaire 

Afganistan, Filippiinit, Intia, Irlanti, Jugosla

via, Kongo, Korean tasavalta, Kuuba, Luxemburg, 
Meksiko, Puola, 1shekkoslovakia, Turkki, Unkari 

Argentiina, Bangladesh, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Etela - Afrikan tasavalta, Guatemala, 

Irak, Malesia, Pakistan, Paraguay, Peru, Senegal, 

Singapore, Sudan, Trinidad-Tobago, Urug~ay 

Maa, jota ei ole erikseen mainittu 

Ulkomaan hotellikorvaukset 

400,-

300,-

270,-

230,-

Maa tai alue 

Arabiemiraattien Liitto, Bahrein, Kuwait, Quatar, 

Saudi-Arabia 
Egyptin Arabitasavalta, Iran, Japani, Neuvostoliit 

to, Sveits.i 

Amerikan Yhdysvallat, Australia, Belgia, Iso-Bri

tannia, Kanada, Pakistan, Ranska, Saksan Liitto

tasavalta 

Alankomaat, Algeria, Brasilia, Espanja, Islanti, 

Italia, Itavalta, Libya, Norja, Ruotsi, Tanska, 

Turkki 



210,-

190,-

5 

' Argentiina, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, 

Jordania, Korean tasavalta, Kuxemburg, Puola, 

Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, Sudan, 

Tshekkoslovakia, Unkari 

Maa, jota ei ole erikseen mainittu 

(Hlo 177/117/78, 3.3.78) VT 10 /78. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 135, 27,2,1978, on kansain
va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavaa rup1an kurssia muutettu 
28.2,1978 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 608,50 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 140, 28.2.1978, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan 

muuntokursseja muutettu 1,3,1978 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,30 FM 

100 Itava11an shi11inkia = 29,20 FM 

100 Ruotsin kruunua = 93,10 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 1.3,1978) VT 10/78 

10 
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OSTOT HANKINTAOSASTON TEKEMIEN VUOSISOPIMUSTEN PERUSTEELLA 

Hankintoja koskevien yleisohjeiden (Kl 21a/69) ).4. -kohdan mukaan 
kayttajat saavat tilata hankintaosaston tekemien vuosihankintasopi
musten ja vuositilausten perusteella tarvikkeita suoraan kayttoon 
ilman varaston valitysta. 

Jotta tilausten toistamista hankintaosaston varastoissa voitaisiin 
vahentaa ja toimitusaikoja nain lyhentaa, kehoitetaan kayttajia mah
dollisuuksiensa mukaan lahettamaan sopimustarvikkeiden tilaukset 
(lom . n:o 3916) suoraan vuosisopimuksissa ja -tilauksissa mainituille 
hankkijoille. Sopimusostojen markkamaaraista suuruutta ei ole rajoi
tettu, vaan tilaukset tehdaan tavoitebudjet i n rajoissa kayttotarpeen 

kulloinkin edellyttamille tarvikemaarille. 

Vuosisopimusten ja -tilausten jakelun osastojen ja piirien ilmoitta
miin osoitteisiin suorittaa rautatiehallituksen hankintatoimisto. 
Toimitustilauksia tehtaessa on k11nnitettava huomiota sopimuskohtai
siin ehtoihin kuten tilauksen vahimmaismaaraan, hintaporratukseen ja 
pakkauskokoihin. Jokaiseen tilaukseen on merkittava ko. vuosisopimuk
sen tai -tilauksen numero. Laskutusosoitteeksi on merkittava ao. han
kintaosaston varasto, ellei sopimuksessa ole muuta paikkaa ilmoitet
tu. 

Valtion hankintakeskuksen tekemien yleissopimusten kayttoa koskevat 
ohjeet (VT 17/71 11) uusitaan lahitulevaisuudessa (HTO 124/560/78, 

28.2.1978). VT 10/78. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V22l virka, toistaiseksi 

Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere) ja rakennusmestarin 

(V19) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Turun rata

alueella (Turku). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

5.4.1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Rataesimiehen (V13) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Turku; asunto 2h+k varattul. Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paallik5lle 

viimeistaan 5.4.1978. 

EROJA 

10 

L i i k e n n e o s a s t o: konttoripaallikk5 Aarno Jorma August 

Elovaara, 1. lk asemamestari Kalle Henrik Niittynen, yp. 2. lk kir
juri Taimi Terttu Rantala, teknikko Antti Alfred Korjuslommi, vetu
rinkuljettajat Eero Jaakko Nyysti, Allan Unto Matti Ritola, konduk

t5orit Pentti Olavi Lepo, Vilho Sakari Kauppinen, vaihdemies Erkki 
Kalervo Kankainen, autonkuljettaja Ahti Adolf Salonen, junamiehet 

Aulis Siidoroff, Eino Kalervo Ristila, asemamiehet Eeva Johanna 

Heinamaki, Viljo Eskelinen, ylim. tallimiehet Heikki Petter Kokko, 

Vaino Algot Svahn, ylim. vaununsiivooja Aune Maria Terrihauta. 

Hankintaosasto: varastomestari Yrjo Vilhelm Lukus 
Hankintatoimistossa 20.1.1978 
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SOPIMUS TYOSUOJELUN YHTEISTOI

MINNASTA VALTIONRAUTATEILLA . 
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Rautatiehallitus ja toisaalta Rautatielaisten Lii t to r.y., 

Veturimiest en Li i tt o r .y., Rautatievi r kami esl i i tto r. y . seka 

VR Teknil li set r . y . ovat 26 . 1 . 1976 allek irj oittaneet ohei s e n 

sopi~u kse n t yos uojelun yhte i stoiminnasta va lt ionrautateil l a . 

Tama yhte i s toi mi nt asopimus kumoaa rautatiehall i t~ks en ja yl 

l a maini tt uj e n he nki lokuntajarjestojen 11 . 12 . 1974 (VT 52a/74 l 
kesken allek i r j oi t etun t yos uoje l un yhteistoimi ntasopimuksen . 

SOPIMUS TY~SUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA VALTION

RAUT A.TEILLJI. ; 

Rautatiehallitu s ja allekirjoittaneet jarjestot 

ovat sopineet tyonantajan ja h~nkil6st6n valisesta 

ty6suojelua koskevasta yhteistoiminnasta valtion

rautateilla seuraavaa: 

YLEISTJI. 

YHTEISTOIMINTA
ELIMET ' 

Tama ty6suojelun yhteistoimintasopimus perustuu la

kiin ty6suojelun valvonna~ta (131/73) ja siita an

nettuun asetukseen (954/73 ja 362/74) seka valtiova

rainministeri6n ja keskusjarjest6jen tekemaan yhteis

toimintasopimukseen valtioty6nantajan ja sen palveluk

sessa olevan henkil6st6n ty6suojelua koskevissa kysy

myksissa ja valtiovarainministeri6n antamiin yhteis

toimintasopimuksen toimeenpano-ohjeisiin. 

2 s 

Ty6suojelun yhteistoimintaa varten valtionrautateil

la on seuraavia yhteistoimintaelimia: 

1. liikenne-, rata- ja koneosaston paallik6n nimea

ma osaston ty6suojelupaallikk6 ja hanella varamies 

rautatiehallituksessa; 
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2. tyosuojelu- ja tyoterveysalan asiantuntijoita 

rautatiehallituksessa; 

3. erikseen liikenne- ja erikseen ratapiireissa 

piirin paallikon nimeama piirin tyosuojelupaallikko 
ja hanella varamies; 

4. henkilokuntajarjestojen nimeamia piirinvaltuutet

tuja ja heilla varamies seuraavasti: 

4.1 yksi koko veturimieshenkilostaa edustava piirin

valtuutettu, jonka toimialueena on koko rataverkko; 

4.2 yhteisesti liikenne- ja ratapiirin toimistohen

kilostoa edustava'piirinvaltuutettu kussakin rauta

tiepiirissa; 

4.3 yhteisesti liikenne- ja ratapiirin teknillista 

henkilastoa edustava piiri~valtuutettu kussakin 

rautatiepiirissa; seka 

4.4 muuta henkilostoa edustava piirinvaltuutettu 
erikseen liikenne- ja erikseen ratapiireissa; 

5. tyapaikoi11a tyosuoje1upaa11ikka ja hane11a va

ramies, jotka nimeaa: 

5.1 1 i ike nne a 1 u e i 1 1 e ja v a r i k o i 1-

1 e 1iikennepiirin paa11ikko; 

5.2 ratapiirin rat a- a 1 u e i 1 1 e ratapiirin 

paa1likka; 

5.3 r au tat i era ken n u k s i 1 1 e rakennus

paallikka; 

5.4 k one p a j o i 1 1 e konepajan paa1likko yh

dessa varaston paa1likan kanssa; 

5.5 sa h kat yak u n nat kasittavalle tyapaikal

le Hyvinkaan konepajan paa1likka; seka 

5.6 r aut at i e h a 1 1 i t u k seen rautatiehal

litus; 

6. tyasuoje1uva1tuutettu ja hanel1a kaksi varava1-
tuutettua ku11akin edella kohdassa 5 mainitulla tyo

paikalla; 

10a 
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OSASTON JA PII-

- 4 -

7. tyosuojelutoimikunta rautatiealueilla (liikenne

alue, varikko, ynna ratapiirin rata-alue) rautatie

rakennuksilla, konepajoilla, sahkotyo kunnilla yh

teisesti, rautatiehallitu ksessa seka mikali se tyo

suojelutoiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista 
erikseen suurilla liikennealueilla, varikoilla ja 
ratapiirien rata-alueilla; seka 

8. yksi tai useampia tyosuojeluasiami e hi~ ja kulla

kin varamies tyoskentelypaikoilla (tyopisteissa ja 

-osastoilla), joissa tyoskentelee vahintaan 10 hen

kiloa. Tyosuojeluasiamies varamiehineen voidaan tar

vittaessa valita myos pienemmalle tyoske ntelypaikal

le; 

9. tarvittaessa tyosuojelutoimikunnan alaisia jaos

toja. 

3 s 

Muillakin erillisilla tyopaikoilla, milloin se tyo

suojelutoiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, 

voi ella 2 §:n kohdissa 5-8 mainitut yht e istoimint a

elimet, joiden nimeamisesta, perustamisest a ja va

linnasta on voimassa, mita tassa sopimuksessa on 

niista sanottu. 

Hankintaosaston paa- tai sivuvarasto, joka sijaitsee 

konepajan yhteydessa, luetaan siihen kuuluvaksi. 

Muut varastot kuuluvat asianomaiseen liikennealuee

seen tai varikkoon. 

RIN TY~SUOJELU- 4 S 

P~XLLIKON TEH-

T~VAT Sen lisaksi, mita osaston paallikko tai piirin paal

likko on hanen tehtavistaan maarannyt, tulee osaston 

tyosuojelupaallikon ja piirin tyosuojelupaallikon: 

1 . informoida esimiehiaan tyosuojeluasioissa; 

2. seurata tyosuojelutoimintaa toiminta-alueellaan 

erilaisten ilmoitusten ja tilastojen ym. avulla ja 

esittaa havaitsemiinsa epakohtiin parannuksia; 



PIIRINVAL TUU

TET UN TEHTAVAT 

TYtlPAIKAN TYtl

SUOJELUPAALLI

KuN TEHT)WAT 
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3. suunnitella osaston eri ammatteja ja toita varten 

yksityiskohtaisia turvallisuus- ja tyoohjeita yhdes

sa henkiloston edustajien ja muiden asiantuntijoiden 
kanssa; 

4. toimia yhteistyossa keskenaan seka pitaa yhteyt

ta tyosuojeluasioissa lahinna sosiaali- ja terveys~ 

toimistoon ; seka 

5. suor i ttaa tarvittaessa tarkastuksia tyopaikkojen 

tyosuojelupaallikoiden kanssa tyomenetelmien ja tyo

olosuhteiden korjaamiseksi turvallisiksi ja terveel

lisiksi; 

6. lisaksi piirin tyosuojelupaallikon tulee toimia 

yhteistyossa piirinvaltuutetun kanssa . 

5 ! 

Piirinvaltuutetun tulee edustaessaan henkilostoa 

tyosuojeluasioissa: 
I 

1 . seurata tyosuojelutoimintaa ja -koulutusta seka 

pyrkia osaltaan kehittamaan tyosuojelutyota teke

malla esityksia ja ehdotuksia; 

2. osallistua tarvittaessa yksityiskohtaisten , tyo

ohjeisiin liittyvien turvallisuusohjeiden laadintaan; 

3 . pyrkia herattamaan henkiloston kiinnostusta tyo

suojeluun .seka osaltaan huolehtia siita, etta henki

losto tuntee ja etta silla on mahdollisuus tutustua 

alan turvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin; 

4. myotavaikuttaa siihen, etta jarjestojen tilaisuuk

sissa kasitellaan tyosuojeluasioita; seka 

5 . toimia yhteistyossa piirin tyosuojelupaallikon 

seka toiminta-alueensa tyopaikkojen tyosuojeluval-

tuutettuj~n kanssa. 

6 § 

Tyopaikan tyosuojelupaallikon tulee vastatessaan 
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tyonantajan ja henkiloston valisesta tyosuojelua 

koske~asta yhteistoiminnasta tyopaikalla: 

1. perehtya tyosuojelua koskeviin saannoksiin, maa

rayksiin ja ohjeisiin seka huolehtia niiden saatta

misesta tyontekijain tiedoksi; 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin 

ja tutkimuksiin, jos tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan olosuhteisiin, seurata niiden 

kehitysta seka ryhtya toimenpiteisiin havaitsemansa 

epakohdan tai puutteellisuuden poistamiseksi; 

4. ryhtya tarpeellisiin toimenpiteisiin taman sopi

muksen mukaisen yhteistoiminnan jarjestamiseksi ja 

yllapitamiseksi tycpaikalla seka toimia tyosuojelua 

koskevan yhteistoiminnan kehittamiseksi; 

5. pitaa yhteytta tyosuojelutoimikuntaan, tyosuoje

luvaltuutettuun ja muihin tyopaikalla tyosuojeluteh

tavissa toimiviin henkiloihin; 

6. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen maaraysten 

mukaan hanelle kuuluvat; 

7. vahintaan kerran vuodessa suorittaa tarkastus 

kaikissa toiminta-alueensa tyokohteissa tyosuojelu

toimikunnan kanssa; seka 

B. suorittaa vastaava tarkastus vahintaan kerran 

vuodessa yhdessa asianomaisen tyopaikan tyosuojelu

valtuutetun kanssa. 

Sen lisaksi, mita edella on maaratty, tulee tyopai

kan ty6suojelupaallik6n: 

9. huolehtia siita, etta tyonantaja ja taman edusta

jat saavat tarpeelliset tiedot tyosuojelua koskevis

ta saannoksista, maarayksista ja ohjeista; 



TYtlSUOJELU

TOIMIKUNTA 
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10. tehdH esityksiH tyonantajalle toimenpiteiitH tut

kimuksen jHrjestamiseksi tyopaikalla sattuneen tapa

turman tai havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammat

titaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden 

tyopaikalla ilmenneide~ tyostH johtuvien sairauksien 

johdosta; 

11. kiinnittaa tyonantajan huomiota siihen, etta saH

detyt tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liitty

vHt kaytt66notto- ja kunnossapitotarkastukset toimite

taan; 

12. yllHpitaH tarpeellisia yhteyksiH tyosuojeluviran

omaisiin; 

13. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteisiin ryh

tymisesta ensiaputoiminnan ja sitH koskevan koulutuk

sen jarjestamiseksi tyopaikalla; seka 

14. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteista tyo

paikan tyosuojeluun liittyvHn tycnopastuksen, koulutuk

sen ja tiedotustoiminnan jHrjestamiseksi, 

15. huolehtia siita, etta saHnnonmukaisten tyopaikka

tarkastusten yhteydessH kiinnitetHHn huomiota henkilo
ja paloturvallisuudesta annettujen ohjeiden ja maara

ysten noudattamiseen. 

7 

1. Tyosuojelutoimikunnan jHsenmHarH on 4, 8 tai 12 sen 

mukaan kuin tyopaikan laatu, laajuus ja ~uut olosuhteet 

edellyttavat. _ Jasenistti neljHnnes edustaa ty5nantajaa 

seka puolet suurempaa ja neljannes pienempaa tyonteki

jain ja toimihenkiloasemassa olevien tyontekijain ryh

mistH. Toimihenkiloasemassa olevilla tarkoitetaan tas

sa sopimuksessa esimies-, tyonjohto- ja toimistohsnki

lokuntaa. Yhden ty5nantaj~a edustavista jasenista tu

lee olla tyosuojelupaallikko. 

2. tyosuojelutoimikunnan tyonantajan edustajat varamie

hineen nimeaa rautatiealueilla liikenne- ja ratapiirin 
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paallikko yhdessa, rautatierakennuksilla rakennuspaal

likko, konepajoilla konepajan paallikko yhdessa varas

ton paallikon kanssa, sahkotyokunnalle Hyvinkaan kone

pajan paallikko, rautatiehallituksessa rautatiehalli

tus seka varikoilla liikennepiirin paallikko ja rata
alueilla ratapiirin paallikko. 

Tyosuojelutoimikunnan tyontekijoita ja toimihenkilo

asemassa olevia edustavat jasenet ja varajasenet vali

taan asianomaisen henkilostoryhman kes~uudesta . . 

3, Tyosuojelutoimikunta valitsee kes~uudestaan puheen

johtajan ja varapuheenjohtajan seka ottaa itselleen 

sihteerin ja talle varamie~en. Toimikunnan sihteerin 

ja taman varamiehen ei tarvitse ella toimikunnan jasen 

4. Tyosuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai 

varapuheenjortajan kutsusta. Toimikunnan kokous on pi

dettava vahintaan kerran neljannesvuodessa tai kun va

hintaan puolet toimikunnan jasenista, tyosuoj~lupaal

likko tai tyosuojeluvaltuutettu sita vaativat. Toimi

kunta on kutsuttava koolle . myos tietyn kiireellisen 

tai tarkean kysymyks e n, tapaturman tai tapaturmavaa

ran kasittelemista varten. 

5. Tyosuojelutoimikunta on paatosvaltainen, kun vahin

taan puolet jasenista seka puheenjohtaja tai varapu

heenjohtaja ovat lasna. Jos toimikunnan kasiteltavasta 

asiasta aanestettaessa aanet menevat tasan, tulee toi

mikunnan paatokseksi muissa asioissa paitsi vaaleissa, 

joiden tulos ratkaistaan arvalla, se mielipide, jonka 

puolesta puheenjohtaja on aanestanyt. 

6. Valtionrautateiden tyoterveydenhuoltoon perehtyneen 

henkilokunnan tulee kutsuttaessa osallistua tyosuoje

lutoimikunnan kok~uksiin ja tarkastuksiin. Tyosuojelu

toimikunta voi tarvittaessa kutsua eri alojen asian

tuntijoita kuultavakseen. 

7. Tyosuojelupaallikko kutsuu tyosuojelutoimikunnan 

sen ensimmaiseen kokoukseen. 

B. Sopijaosapuolet piattavat tyosuojelutoimikuntien 

esityksesta mahdollisesti perustettavista jaostoista, 



TYOSUDJELUTDI
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joiden tehtavana on suorittaa tyosuojelutoimikunnan 

toimeksiannosta tarkastuksia tyopaikkaan kuuluvilla 

tyoskentelypaikoilla seka alustavasti kasitella ja 

valmistella toimikuntatyoskentelyssa esille tulevia 

tyosuoJeluasioita. 

8 § 

Tyosuojelutoimikunnan tulee tyon turvallisuuden ja 

terveellisyyden edistamiseksi tyopaikalla: 

10a 

1. toimia tyonantajan, tyontekijain ja toimihenkilo

asemassa olevien tyontekijain valisena yhteistyoeli

mena tyosuojelua koskevissa asioissa; 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen 
toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. myotavaikuttaa muun kuin edellisessa kohdassa 

tarkoitetun tutkimuksen suorituttamiseen tai toimeen
panemiseen, milloin tallainen tutkimus on tarpeen 

tyopaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapa
turmanvaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun 

ammattitautivaaran tahi muiden tyopaikalla ilmennei

den tyosta johtuvien sairauksien johdosta; 

4. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan oiosuhteisiin ja seurata niiden 

kehitysta seka tarvittaessa ja milloin se on mahdol

lista muun muassa tarkastuksia suorittamalla kiinnit

taa erityista huomiota vaarallisiin tyoolosuhteisiin 

ja tyotapoihin seka tehda esityksia niiden korjaami

seksi; 

5. tutustua tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen 

vaikuttaviin tyopaikan muutos- ja uudistussuunnitel

miin seka antaa niista lausuntoja tyonantajalle; 

6. seurata tapaturma- ja terveystilannetta tyopai

kalla seka ryhtya toimenpiteisiin tutkimusten toi-
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meenpanemiseksi tapaturmien ja tyosta johtuvien sai

rauksien syiden selvittamiseksi; 

7. seurata tyoterveyshuollon toimeenpanoa tyopaikal

la ja tehda sita koskevia esityksia tyo~antajalle; 

8. seurata tyonopastusta tyon turvallisuuden ja ter

veellisyyden kannalta seka tehda sita koskevia esi

tyksia tyonantajalle; 

9. suunnitella tyopaikan tyosuojelukoulutusta seka 

tehda sita koskevia esityksia tyonantajalle ja m11-

loin niin on sovittu, jarjestaa tata koulutusta; 

10 . pyrkia kehittamaan tyon turvallisuutta ja ter

veellisyytta edistavia menettelytapoja ja tehda nii

ta koskevia esityksia tyonantajalle; 

11. huolehtia tyosuojelua koskevaan tyonantajan ja 

tyontekijain valisen yhteistoimintaan liittyvasta 

tiedottamisesta; 

12. laatia vuosittain oma toimintasuunnitelma ja 

suunnitelma tyopaikkojen tyosuojelutoiminnan yleises

ta jarjestelysta ja kehittamisesta seka tapaturmien 

ja terv~ysvaarojen ehkaisysuunnitelma kustannusarvi

oin een; 

13. sepia tyosuojeluasiamiesten toimialue ja tehtava

jako; 

14. valita tyopaikkaruokaloiden ruokalatoimikuntiin 

kayttajien edustajat; 

15. kasitella paihteiden vaarinkaytt66n liittyvaa 

tiedottamis- ja valistusaineiston jakamista seka 

paihteiden vaarinkayttajien hoito~nohjaamisen kay

tannolliseen toteuttamiseen liittyvia yhteistyakysy

myksia; seka 

16. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain 

ja -asetuksen seka niiden nojalla annettujen maarays

ten mukaan sille kuuluvat. 
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9 § 

Tyosuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan tyopaikan 

tyontekijoita tyosuojelua koskevassa yhteistoimin

nassa seka suhteessa tyosuojeluviranomaisiin: 

10a 

1. perehtya tyosuojelua koskeviin saannoksiin, maa

rayksiin ja ohjeisiin; 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuks~n 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; · 

3. osallistua tyonjohdon ja tyosuojelun yhteistoimin

taelinten suorittamiin tyosuojelua koskeviin tarkas

tuksiin ja tutkimuksiin; 

4. osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen 
luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin 

edellisessa kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, jo- J 

ka on toimeenpantu tyopaikalla sattuneen tapaturman 

tai havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammattitau

din tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden tyo

paikalla ilmenneiden tyosta johtuvien sairauksien 

johdosta; 

5. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan o1osuhteisiin tarkkailemalla nii

ta saannollisesti eri tyoskentelypaikoissa ja seuraa

malla niiden kehitysta tyon tLrvallisuuden ja ter

veellisyyden kannalta seka ilmoittaa havaitsemistaan 

puutteista ja epakohdista ensiksi asianomaiselle 

tyonjohdolle ja tyosuojelupaallikolle seka tarvit

taessa tyosuojeluviranomaisille; 

6. toimia tyosuojelua koskevan tyonantajan ja tyon

tekijain ~alisen yhteistoiminnan kehittamiseksi tyo

paikalla; 

7. pitaa yhteytta tyopaikan tyosuojelutoimikuntaan, 

tyosuojelupaallikkoon ja muihin tyosuojelutehtavissa 

toimiviin henkiloihin seka tyosuojeluviranomaisiin; 
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seka 

B. suorittaa ne muut tehta~at, jotka valvontalain 

ja -asetuksen seka niiden nojalla annettujen maa

r aysten mukaan hanelle kuuluvat. 

1 0 § 

1. Tyosuojeluasiamies ja hanelle varamies voidaan 

valita tyoskentelypaikalle, jossa tyoskentelee va

hintaan 10 henkiloa _ja tarvittaessa pienemmallekin 

tyoskentelypaikalle. 

2. Tyosuojeluasiamiesten lukumaaraa sovittaessa ote

taan huomioon tyoskentelypaikan tyoaikamuodot ja eri 

ammattiryhmien riskialttius tyoturvallisuuden ja 

-terveyden kannalta. 

3. Tyosuojeluasiamiehen ja varamiehen toimikaysi on 

kaksi vuotta. Tyosuojeluasiamiecten valintaan osal

listuu sen tyoosaston tai -pisteen henkilosto, jota 

t yosuojeluasiamies paikallisesti edustaa. 

4. Mikali tyoskentelypaikalla, sen mukaan kuin edel

la on sanottu, on kaksi tai useampia tyosuojeluasia

miehia, sovitaan heidan valisesta tyonjaosta tyosuo

jelutoimikunnassa. 

5 . Mikali tyosuojeluasiamies eroaa tai siirtyy pais 

toimialueeltaan, tulee hanen tilalleen varamies sii

hen asti, kunnes uusi vakinainen tyosuojeluasiamies 

valitaan. Milloin toimikauden aikana jollekin tyos

kentelypaikalle tai muuten on valittava uusi tyosuo

Jeluasiamies, vaali on toimeenpantava ensi tilassa 

ja viimeistaan eroamista seuraavan kuukauden aikana. 

11 § 

Tyosuojeluasiamiehen tehtavana on toimialueellaan 

(tyoskentelypaikallaanl: 
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1. osallistua tarvittaessa tyosuojelua koskevaan 

tarkastukseen; 

10a 

2. osallistua tutkimukseen, jonka toimeenpanemiseen 

sattuneen tapaturman laatu tai sen mahdolline n va i 

kutus tyosuojelutyon suunnitteluun ja toteuttamiseen 

antavat aihetta; 

3. tarkkailla tyosuojelumaaraysten noudattamista ja 

huomauttaa niiden rikkomisesta; 

4. ilmoittaa havaitsemistaan epakohdista ensisijas

sa asianomaiselle tyonjohdolle . ja milloin se on 

asian laatuun nahden tarpeellista, tyosuojeluvaltuu

tetulle seka huomauttaa tyosuojelumaaraysten noudat

tamisesta ja havaituista vaaratekij5ista henkilos 

tolle seka 

5. pitaa yhteytta toimialueensa asioista tyosuoje(u
valtuutettuun ja tyosuojelupaallikkoon. 

12 § 

1. Tyosuojelutehtavissa toimiville annetaan tyosuo

jelukoulutusta: 

1.1 osaston tyosuojelupaallikolle ty6suojeluhenki-

15sto- tai muu vastaava kurssi; 

1.2 piirin tyosuojelupaallikolle, piirinvaltuutetul

le, tyopaikan tyosuojelupaallikolle ja tyosuojelu

valtuutetulle tyosuojelun perus-, jatko- seka tay

dennyskurssi; 

1.3 tyosuojeluasiamiehelle ja tyosuojelutoimikun nan 

jasenelle tyosuojelun perus- seka taydennyskurssi. 

2. Rautatiehallitus ja allekirjoit~aneet jarjestot 

valttaen paallekkaiskoulutusta suunnittelevat j a 

toimeenpanevat tyosuojeluun liittyvaa koulutusta 

seka huolehtivat tyosuojeluun liittyvan tiedotustoi

minnan jarjestamisesta henkilostolle. 
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3. Tyosuojeluhenkilostolle varataan tarpeen mukaan 

tilaisuus osallistua myos muiden tyosuojelukoulutus

ta toimeenpanevien yhdistysten ja laitosten kursseil

le tyonantajan kustannuksella. 

4. Rautatieopistossa, rautatiepiireissa, konepajoil
la jne toimeenpantaville eri ammattiatlojen kursseil

le samoin kuin henkilokuntajarjestojen jarjestamille 

kursseille ja opintopaiville sisallytetaan tyosuoje

lua. 

13 f 

1. Tyonantaja ei saa_ ilman patevaa syyta kieltaytya 

antamasta tyosuojelutehtavissa toimiville, tassa so

pimuksessa mainittujen tehtavien hoitamista varten, 

tilapaista tai saannollisesti toistuvaa vapautta jo

ke kokonaan tai osittain heidan varsinaisesta tyos

taan. Vapautuksesta on sovittava etukateen asianomai 

sen esimiehen kanssa. Tyosuojelutehtavien hoitamista 

varten tarvittavaa aikaa maarattaessa on otettava 

huomioon tyo- tai tyoskentelypaikan tyontekijain lu

kumaara, alueellinen laajuus. tyoskentelypaikkojen 

luKumaara ja niissa suoritettavan tyon laatu seka 

muut mahdollisesti asiaan vaikuttavat tekijat. 

Asianomaisten tulee antaa esimiehelleen erikseen pai 
netulla muistiolla (VR 5203) selvitys suoritetuista 

tai suoritettavista toimenpiteista. Muistio tulee 

mahdollisten korjausten .tai toimenpiteiden jalkeen 

liittaa tyopaikkakirjaan. 

2. Suurehkoilla tyopaikoilla (liikennealue, varikko, 

rata-alue, rautatierakennus, konepaja) tulee tyosuo

jelullinen tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen pyr 

kia tyopaikkakohtaisiin ratkaisuihin tyosuojeluval

tuutetulle etukateen sovittavasta ajankayttomahdolli 

suudesta. 

3. Tyosuojeluhenkiloston varamiesten osallistumises

ta tyosuojelun yhteistoimintaan noudatetaan soveltu

vasti Tyosuojeluhallituksen tyosuojeluvaltuutetun 
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varamiehen osallistumisesta antamia ohjeita. 

14 f 

1. Kokoukset ja tarkastukset on pyrittava jarjesta

maan virka- tai tyoaikana. Tyonantaja korvaa taman 

sopimuksen mukaisesn tyosuojeluorganisaatioon kuulu

valle henkilolle (tyosuojelupaallikko, tyosuojelu

ja tyoterveysalan asiantuntija, piirinvaltuutettu, 

tyosuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu, tyosuoje

lutoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tyo

suojelutoimikunnan jasen ja sihteeri, tyosuojelu

asiamies ja varamies seka vaalitoimitsija) ansiome

netyksen silta ajalta, jonka han on ollut estynyt 

suorittamasta tyotehtaviaan yhteistoimintasopimuk

sessa edellytetyn tyosuojelutehtavan hoitamisen joh
dosta. 

Tyoaikalain 5 §:n mu~aista tyoaikaa nouaattavien an

sionmenetys maaritetaan asianomaisen edellisen pal

kanlaskenta- eli tilikauden keskiansion perusteella. 

Keskiansio saadaan jakamalla kyseisen tilikauden 

palkka lisineen tilikauden todellisilla tyotunneil

la. Jaettavana olevassa palkassa otetaan huomioon 

saannollisen tyoajan ansion lisaksi ylityon perus

osan palkka muttei korotusosaa. 

Tyoaikalain 6 !:n alaisissa toissa ~eriodityol las
kentaperusteeksi otetaan edellisen tilikauden keski

ansion sijasta edellisen periodin (3-viikkoistyojak

son) keskiansio. Tama saadaan jakamalla kyseisen 
tyojakson _ajalta ansaittu _palkka lisineen tyojaksoon 

sisaltyvien todellisten tyotuntien lukumaaralla (il

man yotyon aikahyvitysta). Jaettavana olevassa pal

kassa otetaan, kuten edellisessakin tapauksessa, 

huomioon saannollisen tyoajan ansion lisaksi ylityon 

perusosan palkka muttei korotusosaa. 

Mikali asianomaiselle ei noudatsttavasta palkanlas

kutavasta johtuen ole suoritettu edellisen tilikau-
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den tai t yojakson aikana varsinaisen kuukausi- tai 

tuntipalkan lisaksi mitaan lisia, ansionmenetyksen 

korvaaminen on toteutettu, kJn hanen varsinaista 

palkkaansa ei tyosuojelutehtavien hoitamiseen kayte

tyn tyoajan johdosta vahenneta. 

2. Mika li tyosuojeluvaltuutettu hanen tehtaviensa 

laaj uutee n nahden kokonaan vapautetaan varsinaisis

ta t yotehtavistaan, sovitaa n t ai todetaan hanelle 

valtuutetun tehtavista suoritettaya palkkaus kussa

kin tapaukses sa eriks~en. Virkasuhteisten osalta on 

palkkauksen maara, mikali se on er~tyisista syista 

tarpeen uahv is taa varsinaista palkkausta (peruspa l

kan tai vuo sipalkk ion, ikalisien, kalliinpaikan li

sien, VR:n ns. valirahojen ja syrjaseu tul isien sum

mal korkeamma~ . si alistetta~a viraston tai laitokse n 

esityksesta valtiovarainministerion paatettavaksi. 

3. Tyoajan ulkopuolella (vapaa-aikana) suoritetta 

vat s opimuksen edellyttamat valttamattomat tehtavat 

tai tyosuojelutoimikunnan kokoukset on pyrittava 

jarjes temaan ni in, ettei niihin valittomasti tai 

laheisesti liittyvaa tyovJoroa jouduta siirtamaan 

ta i peruuttamaan. Jos nain joudutaan pakoittavista 

sy ista kuitenkin menettelemaan, niin kokoukseen tai 

tarkastu~seen, joista as ianoma inen on ilmoittanut 

tyona ntajal le , Kaytetty aika luetaan asianomaise ll e 

tyoajaksi ja ansionmenetys talta ajalta korvataan 

14 5 1 kohdassa mainitulla tavalla. 

Muutoin tyoajan ulkopuolella suoritetuista sopimuk

sen edellyttamista valttamattomista tehtavista tai 

kokoukse en osallistumisesta, joista on tyonan tajalle 

ilmoi tettu, suoritetaan asianomaisille valtio n komi-
' teapal kkion suuruinen korvaus. Talloin ei tyosuojelu-

tehtav iin tai kokouksiin kaytettya aikaa lueta asi an

omaisille tyoajaksi. 

4. Tyosuoj elun yhteistyohon liittyvasta koulutukses

ta koituvat kustannukset ja koulutusajan palkkaus 

maksetaan kulloinkin voimassa olevien koulutussopi

mus ten mukaisesti . 
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15 § 

Tyonantaja hankkii tyosuojelutehtavissa toimiville 

heidan tehtaviensa hoitamista varten tarvittavat 

tyosuojelulait, -asetukset ja muut tarvittavat tur

vallisuusmaaraykset. 

Tyosuojelutoiminnan yhteydessa tarvittavan materiaa

l in sailyttamiseksi tyonantaja osoittaa sopivan sai

lytystilan ja tarvittaessa tarkoituksenmukaista huo-n 
netilaa. 

16 § 

Tama sopimus tulee voimaan valittomasti. Samalla ku

motaan rautatiehallituksen seka Rautatielaisten 
Liitto r.y:n, Veturimiesten Liitto r.y:n, Rautatie

virkamiesliitto r.y:n ja VR Teknilliset r.y:n kesken 

11.12.1974 tehty sopimus tyosuojelun yhteistoiminnas
ta valtionrautateilla (VT 52a/74). 

Mikali osapuolet myohemmin haluavat saada tahan so

pimukseen lisayksia tai muutoksia, on niista sovit

tava rautati,hallituksen ja allekirjoittaneiden jar

jestojen kesken kaytavilla neuvotteluilla. 

Helsingissa 26. 1 . 1978 

t~ ~~ 
Earr Jaakkola 

Rautatielaisten Liitto r.y . 

. tfyJ~., 
Rautatilvirkamiesliitto r.y . 

\[CJ_p<. Pa~u&~ . 
VR Teknilliset r.y. 
~c;_~· ~'':.'%'..-'V--...___ 
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Ylla olevan tyosuojalun yhteistoimintasDpimuksen 2 §:n 1, 3 ja 

5 kohtiin viitaten kehoitetaan asianomaisia esimiehia nimeamaan 

tyosuojelup~allikoille varamiehet samoin kuin jarjestoja nimea

maan sopimuksen 2 §:n 4 kohdan mukaiset piirinvaltuutettujen va

ramiehet, joiden nimet, henkilonumero , virka tai toimi seka teh

tava tyosuojeluorganisaatiossa on ilmoitettava tyosuojelujaos
tolle 31 paivaan maaliskuuta 1978 mennessa. 

(Sl t 48/162/78, 24,2 . 1978) VT 10a/78 . 
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KANSANELAKE JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN ALENTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 158. 
Verohallituksen paatos 

kansanelake- ja sairausvakuutusmaksun alennusten huomioon ottami

sesta toimitettaessa ennakonpidatysta 1 paivana maaliskuuta 1978 

tai sanotun paivan jalkeen vuonna 1978. 

Annettu Helsingissa 16 paivana helmikuuta 1978. 

Verohallitus on 30 paivana joulukuuta 1977 taloudellisen kehityksen 

turvaamisesta annetun lain (1066/77) 9 §:n 1 momentin noja1la maa

rannyt: 

1 L 

Toimitettaessa ennakonpidatysta ennakkoperinta1ain 13 f:n 1 momen

tin mukaan vakuutetun kansanelakevakuutusmaksun alennus 0,25 pennia 

ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun alennus 0,50 pennia veroayril

ta otetaan huomioon siten, etta pidatysvelvollisen on toimitettava 

taulukonmukainen ennakonpidatys 0,75 pennia tai mikali verovelvol

liselta ei perita vakuutetun kansanelakevakuutusmaksua 0,50 pennia 

pienemman ayritunnuksen mukaan kuin verovelvollisen verokirjaan mer 

kitty ayritunnus osoittaa. 

Sellaiselle verovelvo1liselle, jolta ei perita vakuutetun kansan

elakevakuutusmaksua, merkitaan verokirjaa annettaessa pidatystun
nuksen jalkeen tahti ( ). Sarna koskee myos elakelaisen ennakonpida

tystunnuksesta elakelaitokselle tehtavaa ilmoitusta. 

2 L 
Jos verovelvolliselle annetaan uusi verokirja tai verokirjan ayri

tunnusta muutetaan, otetaan ayritunnuksessa sairausvakuutusmaksu 

huomioon 1,50 pennin suuruisena ja kansanelakevakuutusmaksu 2,25 

pennin suuruisena. 

3 L 

Toimitettaessa ennakonpidatysta ennakkoperintalain 13 f:n 2 momen

tissa mainitussa tapauksessa sovellettavan verohallituksen vahvis

taman pidatystaulukon mukaan, ei kansanelake- ja sairausvakuutus -
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maksun a1ennuksia oteta huomioon. 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana maa1iskuuta 1978 ja sita so

ve11etaan toimitettaessa ennakonpidatysta sanottuna paivana tai 

sen ja1keen maksetuista pa1koista ja muista ennakonpidatyksen a1ai

sista suorituksista vuoden 1978 1oppuun asti. 

(H1oj n:o H1o 191/133/78, 7.3.1978) VT 11 /7 8. 

TYOSOPIMUSLAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 152. 

L a k i 

tyosopimus1ain muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 24 paivana he1mikuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

m u u t e t a a n 30 paivana huhtikuuta 1970 annetun tyosopimus-
1ain (320/70) 37 §:n 4 momentti seka 

1 i s a t a a n 1akiin uusi 34 a § seuraavasti: 

34 a §. 

Tyotekija11a on oikeus 34 §:n 1 momentissa tarkoitettua synnytys-

1omaa vastaavaan 1omaan aikana, jo1ta hanelle sairausvakuutuslain 

21 §:n 2 ja 3 momentin seka 23 §:n 2 momentin perusteella suorite
taan aitiysrahaa. 

37 L 

Tyonantaja ei saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta 34 §:n 1 me

mantissa ja 34 a S:ssa tarkoitetun loman aikana eika myoskaan, saa

tuaan tietaa tyontekijan olevan raskaana, paattymaan synnytysloman 

alkaessa tai aikana. Muu sopimus on mitaton. 

Tama laki tulsa voimaan 1 paivana maaliskuuta 1978. 

(Hloj n:o H1o 192/120/78, 7.3.1978) VT 11 /78 

11 



11 - 4 -

VUDSILDMALAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 153. 
L a k i 

vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 24 paivana helmikuuta 1978. 

Eduskunnan paato ksen mukaisesti muutetaan 30 paivana maaliskuuta 

1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momentin 5 kohta nain 

kuuluvaksi: 

3 L 

Tyossaolopaivien veroisina pidetaan myos niita tyopaivia, jbina 

tyontekija tyosuhteen kestaessa on ollut estynyt tyota suoritta 
masta: 

5) tyosopimuslaissa saadetyn synnytysloman ja sita vastaavan loman 

aikana; 

Tama laki tulee voimaan . 1 paivana maalis kuuta 1978. 

(Hloj n:o Hlo 190/10/79, 7.3.1978)VT 11 /7 8. 

ALDITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Rakennusmestari Teuvo Majamaki, He1singin ratapiiri 

Raiteen mittauspei1i. 

Kunniakirjs seka tuhannen (1000) markan rahapa1kinto. 

Liikennetarkastaja Aatos Laakkonen, RH 1iikennetoimisto 

Hk-vaunujen kiinteiden sivu1aitojen korvaaminen irto1aidoi11a. 

Kunniakirja seka tuhannen (1000) markan rahapalkinto. 

Tyoesimies Pel1ervo Paivinen, Joensuun varikko 

Ov 11-, Ov 15- ja Ov 16-vetureiden jarruvivuston janne1ukon var

mistaminenja jarrut5nkan asetinsalvan muutos. 

Kunniakirja seka tuhannen (1000) markan rahapa1kinto. 
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Hitsaaja Markku Laakso, Ou1un varikko 

Tekn. harjoitte1ija Ve1i-Pekka Knuuti, Ou1un varikko 

Ov 15- ja Ov 16-veturaiden jarrutonkkien vaihto1aite, 

Kunniakirjat seka yhteensa kuudensadan (600) markan rahapa1kinto. 

Teknikko Veikko Noranta, He1singin varikko 
Vaturinasentaja Pakka Okka • 
Lammitys1aitoksen katti1akiven astoainaan sekoitin. 
Kunniakirjat saka yhtaensa viidensadan (500) markan rahapa1kinto. 

Teknikko Seppo Tuomainen, Piaksamaen varikko 

Ov 12-veturin jaahdytysjarjasta1man parantaminen, 
Kunniakirja seka ne1jansadan (400) markan rahapa1kinto. 

Rataasimias Jenne Putkonan, Vainikka1a 
Ku1matankojan hitsaaminen Mas-vaunujan kauka1on y1araunaan. 
Kunniakirja saka kahdansadanviidankymmanan (250) markan rahapa1-
kinto. 

Viilaeje Keuka Keiheveare, Peeilen konepaja 

Eit-vaunun istuimen se1kanojan iskunvaimantajan rakannamuutos. 

Kunniakirja seka kahdansadanviidankymmanan (250) markan rahapa1ki~ 
to. 

Taknikko Vaikko Noranta, Ha1singin varikko 

Ty6asimias Eino Varjonan 
Ov 11- ja Ov 15-vaturaidan jaahdytysvadan 1isatayttoputken seka 
kaaianpasuvasisai1i6n tayttBputkian asentaminen, 
Kunniakirjat saka yhtaensa kuudensadan (600) markan rahapalkinto. 
Taknikko 01avi Sokka, Pasi1an konapaja 
Koonta1uatteloiden laatiminan arilaisten profii1ian poikkileikkau~ 
piirroksista. 
Kunniakirja. 

Kirjuri Ai1i Koivu, Halsingin 1iikannealua 
Pasi1an asaman laituritunnalin portaikon ylimman askelman korkaus
aron merkitseminen maalauksal1a, 
Kunniakirja, 

Vaturinlammittaja Mikko Tavola, Turun varikko 
Kasikahvan poistaminen Om 8/9 moottorijunan paai1masai1ion pohja
hanasta. 
Kunniakirja, 

(H1t 200/17/78, 8.3.1978); VT 11 /78. 

11 
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KIINTEAHINTAISTEN LIPPUJEN JA .KUITTIEN AUTOMAATTISEN 

TILAUSJARJESTELM~N KOKEILU 

233 

Kiinte~hintaisten 1ippujen ja kuittien t~ydennysti1auksissa 
otetaan k~ytt55n kokeiluluontoisesti automaattinen tilausj~r

jeste1m~ 20.3.1978 a1kaen toistaisesti. J~rjeste1m~ koskee niit~ 
1ippuja ja kuitteja, jotka ti1itet~&n esit&ytetyl1~ atk-1omakkee1-

1a. Kokei1usta johtuen n~iden 1ippujen t~ydennysti1auksia ei tar
vitae tehd~ em. p&iv~maaran ja1keen. 

Uudet yhteydet ti1ataan · entiseen tapaan 1omakkee11a VR 3902 atk. 
Uutena tietonamerkit&~n naihin ti1auksiin arvioitu vuoden ku1u

tus tarkoitusta varten varattuun sarakkeeseen. (Lomakkeesta on 
otettu uusi painos, jossa on t~m~ sarake. Vanhassa painoksessa 

arvioitu ku1utus merkit~an sarakkeeseen "1ippujen tai kirjojen 
1ukumaara".) 

Ti1ityspaikkoja kehoitetaan seuraamaan, miten jarjeste1ma toimii 

kayt~nn~ss~. Mahdo11iset huomautukset, toivomukset ja kyse1yt 

osoitetaan ti1itoimistoon puhe1in 2947/Nousiainen tai 2075/ Huovi
nen. 

(No t1t 151/233/78, 7.3.1978) VT II/78 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV 9760 JA NGTS 9761 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin · (NGTV 9760) ilmestyy lis8lehti 

n:o 18, jok~ on voimassa 1.4.1978 lukien. Lis8lehti sis8lt88 mm. 

Ruotsin os~uden rahtikqrotuksen liikenteess8 Suomen ja Tanskan 

kanssa (korotus on noin 8-9 %, lyhyill8 matkoilla jonkin verran 

enemm8n) sek8 10 tannin painoluokan poistamisen S~: n tarif.filuo

kasta 2. 

Pohjoismaiseen · ka.ppaletavaratariffiin (-NGTS 9761i ilmestyy lis8-

lehti n:o ·11, jo-ka on . .-oimassa 1.4.197-8 ·luk:i:en. -Lis8lehti sis8lt88 

mm. Ru ots in osuuden ra.ht i en korotu ks en (no in 7-9 %, v8limat ka.sta 

·riippuen). Hft n:o Tou 6/251/78, 9:3.78) VT 11/7'8 
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SOTILASKULJETUKSET 

Miehist6- ja kentt&keitinvaunujen varaaminen 

Gb1-vaunujen kattojen muutost6iden vuoksi VT:ssa 42a/75 soti1as
ku1jetuksiin ke1paavaksi i1moitettu Gb1-vaunusarja 48001-49400 
supistuu lukum&&r&isesti. 

Luette1o soti1asku1jetuksiin ke1paavista vaunuista on l&hetetty 
piirien 1iikenneryhmille. 

11 

Asiasta tu1ee my6s oma kohta liikenneosaston toimintaohjeisiin (Lto). 

(N:o St 80/412/78, 6.3.-78), VT 11/78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.3.-78 lukien tehd~~n julkaisuun seuraavat lis~ykset: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Turku 
Oy Starckjohann Tku 5. Tt Oy Starckjohann & Co 
& Co Ab:n raide Ab:t!i varten 

790-33293 

Vartiuksen kohda11e sarakkeeseen 4 1is&t111in merkint!i: Raja 2. 

Ki1javan kohda11a korjataan nimi1yhennys merkinn!iksi: Kiv. 

(N:o Lko 22207, 27.2.-78 ja Lko 31121/67/78, 27.2.-78), VT 10/78. 

15.3.-78 1ukien 1is1it&1in ju1kaisuun Perni6n kohda11e Va1tion Vi1ja
varaston raiteet seuraavin merkinn5in: 

Perni5 

Va1tion Vi1ja
varaston raiteet 

790-33294 
Po 3. Tt 

(N:o Lko 31287/67/78, 8.3.-78), . VT ll/78. 

Va1tion Vi1javarastoa 
varten. 
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KESKITETTYJEN SIIVOUSOHJEIDEN KOORDINOINTI VALTIONRAUTATEILLA 

Is&nn~itsij~toimen hoitarnisen siirrytty& rataosasto11e on my~s 

va1tionrautateiden siivoustoimi siirtynyt rataosaston alaisten 
is&nn~itsij~iden huolehdittavaksi. Kun on esiintynyt ep&tietoi
suutta keskitettyjen siivousohjeiden koordinoinnista i1moitetaan, 

ett~ n&it& asioita hoitaa rataosasto11a siivousp&&11ikk~ Su1o 

J&rvi, jonka virkapuhe1in on 2910 ja toimipaikka rautatieha11i

tuksessa huone 446. 

(No Rto 110/163/78, 27.2.1978} VT 11/78 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yp. 2. 1uokan kirjurin (V17) viransijaisuus. 

Liikenneosaston p~~11ik~11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava y1eisen toimiston kans1iaan viimeist~~n 31.3.1978. 
Viransijainen tu1ee toimimaan RAP-j~rjeste1m~n va1vontateht~viss~ 
1iikennetoimistossa. 

Tarkempia tietoja asiasta antaa 1kt Risto Ha1me, puh. 2958. 

Rakennusmestarin (V19} virka, toistaiseksi Tampereen ratapiiriss& 

Tampereen rata-a1uee11a (Tampere}. Rataosaston johtaja11e osoi

tetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 

viimeist&&n 12.4.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
p&&ttymist&). 

Helsinki 1978. Valtion poinatuskeskus 
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NIMILYHENTEET 

Passazhirskajan nimi1yhenteeksi on vahvistettu Psz . 

(N:o H1o 224/01 1/78 (Tfkl. 17 . 3.1978) VT 12 /78 . 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG-Wgl 9927/28) iltnestyy lisaleh

ti n:o 12 ja. NORDEG-kappa1etavaratariffiin (NDRDEG/Stg 9929) lisa-

1ehti n : o 11 . Mo1emmat,lisa1ehdet ovat voimassa 1 .·4 . 1978 lukien ja 

sisaltavat mm . Ruotsin osuuden uudet korotetut rahdit . Tariffi

toimisto jakaa lisalehdet niiden saavuttua 6aksasta . 

(Tft n : o Tau 21/252/78 , 14 . 3 . 78) VT 12/lil. 

ULKO!~~ VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoirniston sahkee11a n:o RH 65, 15,3.1978, on kansain

valisessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan rnuun

tokursseja muutettu 16.3,1978 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,20 FM 

100 Itava1lan shi11inkia 29,00 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 622,00 FM 

100 Portuga1in escudoa = 10,60 FM 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa 208,50 FM 

100 Sveitsin frangia = 220 , 00 FM 

1 UIC-frangi = 1,85 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 17.3.1978) VT 12/78 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

Julkaisun lii te V "Kappaletavai'aliikennepaikat" korjataan 

seuraavasti. 
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Lisataan 15.3.1978 lukien: 
1 2 3 4 

Vartius 941 38 Kaj 6 

Muutetaan 1.4.1978 lukien: 

5 6 
D 

7 
171 

Karhu1an kohda11e sarakkeeseen 6 PTR-tunnukseksi D 
Kymin 11 11 11 C 

Ede11isessa kohdassa mainitut korjaukset tehdaan myos Kappaletava
ra1iikennepaikat-kirjaseen (VR 3726). (N:o Lko 31329/67/78, 17.3. 
1978) VT 12/78 

JXNNITTEEN KYTKEMIN EN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 

KOUVOLA - VAINIKKALA 

Ra tajohtoihin a1ueella Kouvo1a - Vainikka1a kytl:etaan 25000 V:n 

jannite 3.4.1978 k1o 8.00. 

Janni tteisen a1ueen raja rataosal1a Luumaki - Lappeenran ta on km 

252 + 400 1 py1vas n:o 252/13. 

VaaratUan teista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 
on i1moitettava va1itti:imasti Kouvo1an a1ueva1v·)moon. 

Kouvo1an a1ueva1vomon ha1ytyspuhe1im et ovat: 

- Y1eisesta puhe1inverkosta 

tai 
- VR:n puhe1inverkosta 
- VR:n se1ektoriverkosta 

a1uee11a Kouvo1a - Luumaki 
a1uee11a Luumaki - Vainikka1a 

951-17332 
951-17231/531 ja 532 

971-531 ja 971 - 532 

6-531 ja 6- 532 

5-971-531 ja 5- 971-532 

Mikali halytyspuhe1imet ovat varatut, otetaan yhteys lahimpaan 

VR:n puhe1unvalit~ajaan (VR:n puhelinverkossa puh. 81), joka toi
mittaa ha1ytyk~en ede11een. 

(Stt 138/440/78, 13.03.1978) VT 12/78 

12 
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KIELITIJTKINNOT RAUT.I\.TIEOPISTOSSA 

VR Kiislcylehdessa 8/59.1. julkaistujen rautatiehallituksen 17.02. 
1959 antamien maariiysten mukaiset kielitutkinnot ruotsin, englan
nin, venajiin, saksan ja ranskan kielissa jarjestetaan rautatie
opistossa myohemmin asianomaisille lahemmin ilmoitettavana aika
na toukokuussa 1978. Ilmoittautumiset liihetetaiin koulutusjaos
toon huhtikuun 25 paiviiiin 1978 mennessa. Taydellisen nimen, vir
ka-aseman ja virantoimituspaDcan lisiiksi on tal1oin mainittava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen miiliraysten § 3-6) ja mis
sa kielessa ilmoittautuja aikoo suorittaa. Sama1la on ilmoitet
tava mahdollisesti aikaisemmin ao. kie1essa suoritettu arvosana. 
Kielitaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mita il
moi ttautuminen edel1yttaa seka ainoast·aan yhdessa kielessa ker

rallaan. 

Seuraava tutkintotilaisuus on joulukuussa 1978. (Ktj 170/151/78, 
10.3.1978). 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkasta,jan virka (V 27), asemapaallikon virka (V 24) .ja 
kolmannen 1uokan 1 pl. asemapaallikon virka (V 21). Rautatieha1li
tuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeistaan huhtikuun 19. pai
vana 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

Liikennetarkastaja (V 27): Oulun liikennepiiriin (yleisen ryhmii.n 
paallikko), 
asemapaal1ikko (V 24): Kajaanin 1ii kennealuee11e (Kaj) ja 
3 luokan 1 pl. asemapaallikko (V 21): Toi jalan liikennealueelle 
(Vi). 

Ap 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistos
sa (Pieksamaki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaaja1le viimeistaan 19.4.1978 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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NIMITYKSIA 

L i j k e n n e o s a s t o: 

asemapaallikon virkaan (V26) (Riihimaki) asemapaallikko (V24) Ahti 

Johannes Haapakoski, apulaisinsinoorin virkaan (V25) (Joensuu) 

apulaisinsinoori (V24) Pentti Untamo Koljonen , ensi luokan kirjurin 

virkaan (Vl9) (Kuopio) ap . asemamestari (Vl3) Pekka Ensio Kurkko , 

ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Oulu) yp. 2 . luokan kirjuri (Vl7) 

Tyyra Tuulikki Tellervo Roppola , ylemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (Vl7) (Oulu) ap . 2 . luokan kirjuri Taina El i sabet 

Palsola, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) 

(Oulu) ap. 2. luokan kirjuri Alice Kaarina Karhula, ylemman palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Oulu) ap. asemamestari 

(Vl3) Alli Marjatta Brotherus, ylemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (Vl6) (R~ahe) ap. asemamestari (Vl4) Ritva Tellervo 

Matela, veturinkuljettajan virkaan (Kemi) veturinlammittaja Esko 
Ilmari Jarvela , konduktoorin virkaan (Oulu) kuormausmestari Aarre 
Matasaho , konduktoorin virkaan (Raabe) kuormausmestari Teuvo Kalevi 

Vaghals , konduktoorin virkaan (Rovaniemi) asemamies Kauko Ilmari 
Honkasilta, kuormausmestarin virkaan (Kemi) asemamies Reina Markus 
Hast, kuormausmestarin virkaan (Tornio) asemamies Eero Juhani Holma , 

kuormausmestarin virkaan (Rovaniemi) asemamies Jouko Paavali Kallo , 

veturinkuljettajan virkoihin (Joensuu) veturinlammittajat Pertti 

Kalevi Tolvanen , Eero Antero Mielonen ja Aimo Aarne Olavi Honkanen , 

veturinkuljettajan virkaan (Joensuu) veturinlammittaja Paavo Heikki 

Ruotsalainen, veturinkuljettajan virkaan (Lieksa) veturinlammittaja 

Heikki Aarno Antero Pajamo , konduktoorin virkaan (Joensuu) vaihde

mies Teuvo Olavi Papunen , veturinlammittajan toimiin (Joensuu) tilap . 
veturinlammittajat Olli Ilmari Koivulahti , Seppo Juhani Tuononen ja 

Jouni Juhani Karvonen , ensi luokan sahkoasentajan toimeen (Riihimaki) 

ylim. 1. luokan sahkoasentaja Ti mo Santeri Kesanto, junamiehen toi

meen (Porvoo) asemamies Leo Stepanoff , junamiehen toimeen (Heinola) 

asemamies Teppo Peltojoki , asemamiehen toimiin (Helsinki) ylim. 
asemamiehet Pekka Juhani Laukkanen, Mauri Johannes Paavola , Jorma 

Johannes Pekkala , Raimo Kauko Ka l evi Tissari , Matti Juho Rissanen, 

Christina Viola Salenius, Leo Ensio Lempinen, Erik Johan Svartsjo, 

Pauli Ensio Rontynen, Heikki Jussi Hemminki , Mauri Veikko Juhani 
Partanen , Seppo Juhani Eerola , Eino Hartikainen , Aira Vaittinen, 

Anja Sinikka Turunen, Jyri Sakari Katajalehto , Raimo Johannes Nyys

sola , Hannu Johannes Lipponen , Pertti Juhani Litmanen , Pekka Heino 
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Ilmari Kokkonen , Hannu Olavi Aulis Saarinen, Pertti Einari Puhjo ja 

Erkki Pekka Kalervo Kovalainen, asemamiehen toimeen (Porvoo) ylim. 

asemamies Heino Ilmari Kuusisto , asemamiehen toimeen (Nikkila) ylim . 

asemamies Veikko Roope Reijo , veturinlammittajan toimiin (Oulu) ti 
lap. veturinlammittajat Pentti Antero Tokoi, Veijo Tapio Kemppainen, 

Esko Kyosti Tapani Arvo , Reino Kalervo Kamunen , Risto Tapani Pakka, 

Jari Veikko Simila , Pentti Johannes Ponto, Jukka Tapio Taipaleenmaki 
ja Eero Juhani Vaananen , junamiehen toimiin (Oulu) asemamiehet Heino 

Kalevi Haapalainen , Raimo Kalevi Moilanen ja Pentti Johannes Krekila , 

junamiehen toimeen (Tornio) asemamies Pauli Kalevi Hentila; junamie

hen toimiin (Rovaniemi) asemamiehet Valo . Akseli Riimala, Niilb Ilmari 

Poikela ja Esko Oskari Uusihanni , vaihdemiehen toimeen (Oulu) asema

mies Seppo Henrikki Raiha , apulaiskanslistin toimeen (Rovaniemi) 

ylim . toimistoapulainen (V6) Maija Kaarina Railavo , asemamiehen 

toimiin (Oulu) ylim. asemamiehet Matti Juhani Tirinen ja Heikki 
Oskari Stenberg seka tilap. asemamiehet Pentti Kalevi Kamarainen ja 
Risto Jaakko Olavi Merikivi , asemamiehen toimeen (Oulu) ylim . asema

mies Jouni Henrik Paakinaho , asemamiehen toimeen (Kemi) ylim . asema
mies Vilho Benjami Ylisuvanto , asemamiehen toimeen (Kolari) ylim . 

asemamies Mikko Valdemar Rundgren, asemamiehen toimeen (Kemijarvi) 

ylim . asemamies Markku Uolevi Seppala, konttoriapulaisen toimiin 

(Oulu) ylim . toimistoapulaiset Irma Helena Sarkkinen ja Tuula Irene 

Visuri , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virk~an (Vl7) 
(Kouvola) ap . 2 . luokan kirjuri Maija-Liisa Saura, ylemman palkka 

luokan toisen luokan kirjurin virkoihin (Kouvola) ap . asemamestarit 

(Vl3) Heikki Olavi Taina ja Jorma Antero Laukkanen , ylemman palkka

luokan toise'n luokan kirj urin virkaan (Vl6) (Kuusankoski) ap . 2 . 
luokan ki·rjuri Erkki Tapio Hyotylainen, ylemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Imatra) ap . asemamestari (Vl3) Kerttu 

Tuulikki Linnapuomi , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Vl3) (Kouvola) ylim. 3 . luokan kirjuri (VlO) Ilta Mirjami 

Nissinen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoihin (Vl3) 

(Kotka) ylim . 3 . luokan kirjurit (VlO) Tuula- Marja Tellervo Kuusala 

ja Heino Kullervo Pusa, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(Vl4) (Inkeroinen) ap. asemamestari (Vl3) Erkki Juhani Kujanpaa , 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkoihin (Vl3) (Kouvola) apulais

kanslisti Aino Puttonen ja ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Eila Hellik

ki Lassinpelto , kuormausmestarin virkaan (Kouvola) junamies Martti 

Veikko Linnasalo, junamiehen toimiin (Kouvola) asemamiehet Veikko 
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Valdemar Ahl, Seppo Johannes Inki l a , Vaino Johannes Niinimaki, Reijo 

Olavi Nippala, Antti Uuno Juhana Parviainen, Seppo Ilmari Rantalainen 

ja Pekka Olavi Voutilainen, asemamiehen toimiin (Kouvola) ylim. ase

mamiehet Mauri Simo Juhani Hamalainen, Tarmo Tapani Laherto, Matti 

Tuomas Miettinen, Kari Juhani Myyra, Hannu Kalevi Purho, Timo Kalevi 

Skytta, Hannu Martti Talikka, Esko Aarre Viiala, Eero Tapio Villikka 

ja Teemu Antero Ylimmainen, ensi luokan kirjurin virkaan (Vl8) (Kou

vola) yp. 2. luokan kirjuri (Vl6) Seppo Ilmari Kilkki, ylemman palk

kaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Joutseno) ap. asema

mestari (Vl4) Eino Eero Pudas, jarjestelymestarin virkaan (Imatra) 

konduktoori Veikko Olavi Kurri, veturinkuljettajan virkaan (Hamina) 

veturinlammittaja Reijo Pellervo Laulainen, konduktoorin virkaan 

(Mikkeli) junamies Veikko Ilmari Ylonen, junamiehen toimiin (Savon

linna) asemamiehet Leo Kalevi Ruusuvuori ja Eero Litmanen, ensi 

luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Karjaa) yp. 2. luokan kirjuri (Vl6) 

Kari Tapio Johansson, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (Vl6) (Helsinki) ap. asemamestari (Vl3) Jarmo Reijo Jarvinen, 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Karjaa) 

ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Saija Irene Vikman, alemman palkkaluo

kan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl3) (Kerava) konttoriapulainen 

Viivi Valkama, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 

(Vl3) (Hameenlinna) apulaiskanslisti Tuovi Elisabet Ojanen, alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Hanko) ylim. toimistoapu
lainen Paivi Hannele Marjanen, alemman palkkaluokan asemamestarin 

virkoihin (Vl3) (Hameenlinna) konttoriapulainen Anita Helmi Maria 
Kurki ja ylim. siivooja Eeva Esteri Lehtinen, junamiehen toimeen 

(Kerava) asemamies Olof Vilhelm Borgstrom, asemamiehen toimeen 

(Hameenlinna) ylim. asemamies Juha Matti Harju, konttoriapulaisen 
toimiin (Kerava) ylim. toimistoapulaiset Sinikka Nieminen ja Mirja 

Helena Lehtikangas, yliteknikon virkaan (V22) (Oulu) teknikko (V21) 

Urho Anders Tirinen, teknikon virkaan (V21) (Oulu) teknikko (Vl8) 

Raimo Veikko Huhta, ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Oulu) ap. 

asemamestari (Vl3) Pekka Olavi Kauppinen, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Oulu) ap. asemamestari (Vl3) Seija 

Tuulikki Nauha, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl3) 

(Kemijarvi) apulaiskanslisti Riitta Margit Suopajarvi, veturinkul

jettajan virkoihin (Oulu) veturinlammittajat Pertti Juhani Parkkila, 

Erkki Juhani Kuoppala, Jorma Erkki Rajavaara ja Kari Jaakko Erkki 

Nappa, konduktoorin virkaan (Oulu) vaihdemies Eino Johannes Vesa ja 
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kuormausmestarin virkaan (Oulu) junamies Tauno Kalervo Rank~ . 

R a t a o s a s t o: apulaisinsinoorin (V25) virkaan (Kouvolan rata
piirin toimisto) ylim. apulaisinsinoori Veikko Olavi Toivanen ja 
yp 2 1 kirjurin (V17) virkaan (rautatiehallituksen rataosasto) ap 21 

kirjuri Irja Helena Savolainen, yp 2 1 kirjurin (V17l virkaan 

(Pieksamaen ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjuri Maire Katriina 

Silvennoinen ja rataesimiehen(V12) toimeen (Kotkal raidemies Jari 

Tapio Juvonen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: nuorempi toimistorakennusmestari Harry Johan 
Emil Uussaari, rataesimies Veikko Armas Tamminen ja talonmies-l ammit
taja Tauno Pellervo Hyvatti. rataesimies Vaino Petter Juutinen ja 

tilap. toimistoapulainen Kaija Sinikka Tikkanen . 

Helsinki 1978 . Valtion painatuskeskus 
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VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 10a, 11a ja Hakemisto 1977 

Erillisena on julkaistu 10a sisaltaen: Sopimus tyosuojelun yh
teistoiminnasta valtionrauta~eilla, 11a sisaltonaan: Rautatie
liikenne Kostamukseen seka Hakemisto 1977· 

MUUN KUIN VALTION PALVELUKSEN ELAKEAJAKSI LUKEMISTA KDSKEVAT 
HAKEMUKSET 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o P 5417, 10.3.1978 ilmoit 

tanut valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille seka 

niiden alaisille virastoille ja laitoksille otsikossa mainitusta 
asiasta seuraavaa: 

Valtion elakelain voimaanpanolain taytantoonpanosta ja soveltami

sesta joulukuun 9 paivana 1966 annetun asetuksen (612/66) 2 §:n 

2 momenttia, virkamieselakkeista syyskuun 30 paivana 1950 annetun 

asetuksen (460/50) 3 §:n 8 momenttia seka valtion tyontekijain 

elakkeista kesakuun 30 paivana 1960 annetun asetuksen (331/60) 

4 §:n 3 momenttia on muutettu helmikuun 17 paivana 1978 annetuilla 

asetuksilla (132-134/78) siten, etta valtiovarainministerion sijas 

ta valtiokonttori maaliskuun 1 paivasta 1978 lukien voi oikeuttaa 

valtion palveluksessa olevan henkilon laskemaan elakeaikana hyvak

seen sellaisen muun kuin valtion palveluksen, jota ei lueta elake

ajaksi jo suoraan lain tai asetuksen nojalla. Elakeajaksi lukemis

ta koskevat hakemukset on siten tasta lahtien osoitettava valtio

konttorille. 

Palveluksen lukemista elakeajaksi haetaan edelleenkin vapaamuotoi

sella kirjallisella hakemuksella, jonka oheen on liitettava ote 

nimikirjasta tai, ellei hakijasta pideta nimikirjaa tahi nimikirjan 

o~esta ei kay ilmi niita palveluksia, joita anotaan luettavaksi 

elakeajaksi, hakemuksen kohteena olevia palveluksia koskevat tyo

todistukset. 

Valtiokonttorin osoite on Fabianinkatu 19 00130 Helsinki 13. 
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E1akeajaksi 1ukemista koskeviin tieduste1uihin vasta~aan va1tio

konttorin henki1ostoha11into - osastossa , puhe1in 90/12081/vaihde . 

Edella mainitut asetusten muutokset tu1laan aikanaan ju1kaisemaan 

Elake ja perhe-elake ju1kaisussa (n : o VR 2614) . 

(H1oj n:o H1o 221/130/78, 20 . 3 . 1978) VT 13 /78 

FIOEBAST-TARIFFI 9350 

Suomen-Saksan rautatie-meri1iikennetariffista FIOEBAST (9350) i1-

mestyy uusi painos, joka on voimassa 1.4 . 1978 1ukien . Sama11a il

mestyy uusi painos tariffiin liittyvasta osasta •roimitusohjeet ". 
Tariffi julkaistaan erikseen saksankielisenH ja erik5een suomen

kie1isena . Asemaluettelosivut j~ rahtitaulukkosivut on kui±enkin 

painettu molemmille kielil l e . 

Tariffi sisaltaa seuraavat muutokset 

- vahimmat rahdituspainot: 

kappaletavaralahetyksille 

vaunukuormalahetyksille 

1 000 kg 

enintaan 14 m kuormausa1a n ·pituisissa vaunuissa (2-aks . vaunu) 

10 000 kg 

- yli 14 m kuormausalan pituisi.ssa te.livaunuissa (4-aks . vaunul 

20 000 kg 

13 

- rautateiden omistamien . sailioiden (tilavuus enint . 3 m3J kaytta

mine.n salli taan 

- Saksan tariffiasemien l~kumaaraa on 1isatty . 

Rahdit ori rahtitaulukoissa ilmoitettu 

- kappaletava:r>elahetyksille Salssan Pfenningeina (Pfl 100 kiloa 

kohti 

- enint. 20 000 kg : n vaunukuormalahetyksille valmiina rahteina 

Saksan markoissa (OM ) 

- yli 20 000 kg : n vaunukuorma l ahetyksille Saksan markoissa (OM) 

1 000 kg kohti . 
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Tariffissa tlmoitetut rahdit ovat kokonaisrahteja Lglobaalirah

teja) tariffissa mainitun Suomen aseman ja tariffissa mainitun 

Saksan aseman valiselta kuljet~smatkalta . Rahdit sisaltavat myos 

siirtokuormauskustannukset Lyypekissa ja Helsingin satamassa (Sor

nainenl seka tullivalitysmaksut . 

Lahettajan rahtikirjaan tekemien merkintojen (kentta 31) nojalla 

voidaan Lyypekista lahtien kayttaa myos muita voimassa olevia ta

riffeja . 
Lahetettaessa sellaiselta V~:n liikennepaikalta, jota ei ole mai

nittu tariffin asemaluettelossa , rahditetaan lahetys CIM~rahtiki.r
jaan VR : n sisaisten maaraysten· mukaan Sornaisiin ja s e n jalkeen 

lasketaan FIDEBAST-tariffin rahti (kayttaen Suomen asemaryhmaa 1) 

DB:n asemalle . 

Pai natusjaosto suorittaa tariffin jakeiun . 

(Tft n:o Tou 17/252/78, 22.3 . 78) VT 13/78 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

Korjataan seuraavat painovirheet: 

Myrr~ nimi1yhennys pit&& o11a Mr& . Notko1a nimi1yhennys pitaa o11 
N1a . (N:o Yt 22461/67/78 , 22 . 3.78), VT 13/78 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisinsinoorin (V24) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimis
to~sa (Helsinki); rakennusmestarin (V18) virka, toistaiseksi Seinajoen 
ratapiirissa Vaasan rata-alueella (Vaasa) ja kaksi ap 2 1 kirjurin virkaa, 
joista toinen toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla ja toinen tois
taiseksi Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu). Apulaisinsinoorin viran 
osalta rautatiehallituksen paajohtajalle seka rakennusmestarin ja kirjurin 
virkojen osalta rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 27.4.1978 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 
Opastinasentajan toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa {Turku). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 27.4.1978. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Tyontekijain terveydenhuollon 0hjesaannon 
14 §:n muutos 

Tyosopimussuhteisen henkiloston ruokaraha 

Tilityspaikan lakkauttaminen 

Itaisen yhdysliikenteen erikoiskuljetukset 

n=o14 
6.4.1978 

SNTL:n koneellisella jaahdytys- ja lammitysjarjes
telmalla varustettujen vaunujen rahdittaminen 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 
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TYONTEKIJ~IN TERVEYDENHUDLLON OHJES~~NNON 14 §:n MUUTOS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 203. 

VALTIONEUVOSTON P~~TOS 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun 

valtioneuvoston paatoksen 14 §; n muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 9 paivana maal~skuuta 1978. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

valtion tyontakijain tarveydanhuollon ohjesaannosta 29 paivana hu~ 

tikuuta 1976 antamansa paatoksen (386/76) 14 §:n nain kuuluvaksi: 

14 L 

Naispuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden ja 
synnytyksen vuoksi lomaa ajaksi, johon hanelle sairausvakuutuslain 

(364/63) 23 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 30 

paivana joulukuuta 1977 annetulla lailla (1086/77), mukaan tulevan 

aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta 

aitiysrahaan, katsottaisii~ kohdistuvan, jos hanella olisi sellai

nen oikeus eli talla hetkella 186 arkipaivaksi. Jos synnytys ta

pahtuu aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysai

kaa, alkaa lorna synnytyspaivasta lukien. 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on valittomasti lapsen 

syntyman jalkeen taman hoidon takia ollut poissa ansiotyosta tai 

muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta ja hanelle on sa~ 

rausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella maksettu aitiysra

haa, naispuolisella tyontekijalla on kuitenkin oikeus vain 174 ar

kipaivan pituiseen lomaan. 

Taydet palkkaedut suoritetaan naispuoliselle tyontekijalle synny

tysloman alusta lukien ajalta, johon sisaltyy 72 arkipaivaa. Edal

la 1 ja 2 momentissa tarkoitattuun synhytyslomaan liittyen voidaan 

naispuoliselle tyontekijalle synnytyksen johdosta lisaksi myontaa 

kuuden kuukauden palkaton lorna, edellyttaen etta han on tasta poi~ 

saolostaan sopinut tyonantajan kanssa. Sanotuin edellytyksin ta

pahtuvan poissaolon tyosta ei katsota katkaisevan tyosuhdatta. 

Naispuolisella tyontekijalla, joka saadessaan aitiysrahaa luovut

taa lapsensa pais tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi, on oi-
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keus lomaan vain siksi ajaksi, jolta hanella suoritataan aitiysra

haa. Tyontakijan on valittomasti ilmoitattava tallaisasta lapsan 

luovuttamisasta asianomaisalla virastolla tai laitoksalla. 

Miaspuolisalla tyantakijalla myonnataan haksmuksasta palkatonta 

lomaa vastasyntynsan lapsan hoitoa vartan ajaksi, jolts hanalla 

sairausvakuutuslain 23 §:n 2 momantin parustaalla suoritataan ai

tiysrahaa, Lomaa on haattava vahintaan 24 arkipaivaa annan laskat

tua synnytysaikaa. Samella hanan on asitattava tarvayskaskuksan 

tai laakarin antama todistus raskau,dan kastoajasta tai oikaaksi 

todistattu jaljennos siita seka puolisonsa suostumus aitiysrahan 

suorittamiseksi miespuoliselle tyontekijalls, 

Naispuoliselle tyontekijalle, joka on ottanut hoitoonsa 2 vuotta 

nuoremman lapsen tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapseksasn, myon

nataan hakamuksasta palkatonta lomaa ajaksi, jolta hanalla saira

usvakuutuslain 21 §:n 2 momantin ja 23 S:n l momantin parustaalla 

suoritataan aitiysrahaa. Lomaa on haattava, mikali mahdollista, 
vahintaan kuukautta annan lapsan hoitoon ottamista. Tyontakijan 
tulsa saatuaan sosiaalilautakunnalta tai lastansuojaluasatuksen 

(203/36) 20 S:ssa tarkoitatulta yhdistyksalta asiaa koskavan to
distuksan esittaa siita oiksaksi todiststtu jaljennos asianomai

salla virastolla tai laitoksella. 

Edslla 3 momentissa tarkoitatun palkan saamisan sdsllytyksena on 
kuitenkin, etta asianomainan on ollut valtion palveluksassa valit

tomasti annan loman alkamista vahintaan 6 kuukautta ja etta han 
toimittaa tyonantajalle viimeistaan 70 paivaa annan laskattua syn

nytysta tervayskaskuksan tai laakarin antaman todistuksen raskau

dan kastoajasta. Lisaksi hanan tulsa toimittaa tyonantajalla to
distus sairausvakuutuslain 30 §:n 4 momsntissa sdellytetysta jalk~ 

tarkastuksasta viipymatta sanotussa tarkastuksassa kaytyaan. 

Jos tyontakija adalla tassa pykalassa tarkoitstun loman jalkaen 

sairaudan vuoksi on edelleen estynyt ryhtymasta tyohonsa, makse

taan sairausajan palkkaa tassa pykalassa tarkoitatun loman paatty

mista seuraavasta paivasta lukien 9 §:n saannostsn mukaisesti. 

Tata paatosta sovelletaan maaliskuun 1 paivasta 1976 lukien sitsn, 
etta 14 S:n 1 ja 2 momentissa mainittua synnytyslomaa ja 5 momen

tissa mainittua miespuolisen tyontekijan lomaa koskevia maarayksia 

sovelletaan niissa tapauksissa, joissa laskettu synnytysaika tai 

14 
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synnytyspaiva on 1 paivana maaliskuuta 1978 tai sen jalkeen, seka 

14 S:n 6 momentin maarayksia loman myontamisesta ottolapsen hoi

don perusteella niissa tapauksissa, joissa lapsen hoitoon ottami

nen on tapahtunut sanottuna paivana tai sen jalkeen. 

Ylla olevan tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon- 14 S:n muu 

toksen soveltamisessa on otettava huomioon seuraavaa: 

Kun ensimmaisen momentin viimeisessa virkkeessa olevaa saannosta 

synnytysloman alkamisesta siina tapauksessa, etta synnytys tapah
tuu 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa verrataan sairaus

vakuutuslain 23 §:n 1 momenttiin, ~euraa tasta, ettei synnystyslo

maan talloin lueta synnytyspaivaa. Synnytysloman ensimmainen pai

va on tassa tapauksessa siten synnytyspaivaa seuraava paiva. 

Kolmannen momentin toisessa virkkeessa olevaa saannosta naispuoli
selle tyontekijalle synnytysloman lisaksi myonnettavasta palkatto

masta lomasta on sove1lettava siten, etta siina mainittu 6 kuukau

den aika tarkoittaa loman enimmaispituutta. Tyontekijal1e voidaan 

siten synnytysloman jatkoksi myontaa 6 kuukautta lyhyempikin pal

katon 1oma,jos han tata pyytaa. 

(Hloj n:o Hlo 220/130i78, 23.3.1978) VT 14/78. 

TYOSOPIMUSSUHTEISEN HENKILOSTON RUOKARAHA 

Sen lisaksi mita VR Virallisissa tiedotuksissa VT 10/78 on il

moitettu matkakustannusten korvausten muutoksista 1.3.1978 luki

en, valtiovarainministerio on kirjee1laan n:o P 5419, 20.3.1978 

ilmoittanut valtion tyosopimussuhteisen henkiloston ruokarahasta 

seuraavaa: 
Va1tiovarainministerion ja keskusjarjestojen (Akava, TVK, VTK ja 
VTYl valilla on 23.2.1978 paivaty1la p5ytakirjal1a sovittu siita, 

etta valtion tyoehtosopimuksiin sisa1tyvien ruokarahojen maaria 

tarkistetaan, niiden maksuperusteita muuttamatta, 1ahinna 1.3. 
1978 alkavan palkanmaksukauden alusta 1ukien va1tion tyontekijoi

den matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston paa

toksen 17 §:ssa tarkoitetun ateriakorvauksen korotusta vastaavas
ti eli yhdella (1) markalla. Mainittu ruokarahojen maaran tarkis

tus on tullut valtion tyoehtosopimusten osaksi 22 paivana joulu

kuuta 1977 allekirjoitetun sopimuspoytakirjan 2 §:n perusteella 

ja ilman ty5ehtosopimusosapuo1ten sri toimenpiteita. 

(Hloj n:o H1o 177/117/78, 29.3.78) VT 14/78. 
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KIITOSKIRJAT VALTIONRAUTATEIOEN HENKILOKUNNALLE 

Ta11a ohjee11a kumotaan RH:n kirjee11a n:o 1226/17/73, 30.8.1973 

annetut ohjeet. 

14 

Rautatieha11itus on antanut henki16kunna11e jaettavista kiitoskir

joista seuraavat uudet maaraykset ja ohjeet. 

1.1 Nii11e va1tionrautateiden pa1ve1uksessa o11ei11e henki16il1e, 

jotka paatoimisina palveltuaan siirtyvat e1akkeelle, annetaan tun
nustukseksi valtionrautateiden hyvaksi suoritetusta tyosta erityi

nen kiitoskirja, jonka ulkoasun rautatieha1litus on vahvistanut. 

1.2 Kiitoskirjan saamisen yleisena edellytyksena on tunnustuksen 

ansaitseva vahintaan 20 vuoden tyo valtionrautateiden palvelukses

sa. 

1.3 Henki16, joka on tuomioistuimen paat6kse1la tai saadettya ku

rinpitomenettelya noudattaen tuomittu virassa tai tyossa tehdysta 
rikoksesta tai virheesta vankeuteen, viralta pantavaksi tai ero
tettavaksi virantoimituksesta taikka rikoslaissa viraltapanon tai 

virantoimituseron sijasta saadettyyn rangaistukseen, ei ilman eri

tyisia syita saa kiitoskirjaa, ellei han rangaistuksen karsitty
aan ole ollut valtionrautateiden palveluksessa 20 vuoden aikaa. 

Hallinto-osaston johtaja ratkaisee muiden rangaistusten vaikutuk
sen kiitoskirjan saantiin seka asianomaisen osaston johtajan esi

tyksesta onko erityisia syita kiitoskirjan antamiseen naista maa

rayksista poiketen. 

1.4 Kiitoskirja annetaan joko suomen- tai ruotsinkielisena, riip

puen saajan aidinkielesta. Kiitoskirjan allekirjoittavat rautatie
hallituksen paajohtaja ja sen osaston paallikko, jonka alaisuuteen 

asianomainen on viimeksi kuulunut. 

2.1 Kiitoskirjojen jakotilaisuudet jarjestetaan joke vuosittain, 

puo1ivuosittain tai neljannesvuosittain - saajien lukumaarasta 

riippuen - rautatiehallituksen osastoissa, piirien, konepajojen, 

varastojen, liikenne- ja rata-alueiden tms. toimistojen sijainti
paikoilla. Kiitoskirjojen jakamisen toimittaa osaston, piirin, ko

nepajan tai varaston paallikko tai hanen maaraamansa seka rautatie

rakennuksi11a rakennuspaa11ikk6 tai hanen maaraamansa. 

2.2 Jakotilaisuuksien jarjestajien on hyvissa ajoin ilmoitettava 

jakotilaisuuden aika ja paikka rautatiehallituksen sosiaalijaos

tolle. 
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2.3 Kiitoskirjojen saajat kutsutaan henkilokohtaisesti naihin ti

laisuuksiin. Jakotilaisuuksien jarjestajat ovat oikeutettuja kir

joittamaan kiitoskirjan saajalle ylimaaraisen vapaalipun hanen 

asuinpaikkansa ja kiitoskirjan jakopaikan valista matkaa varten. 
Lipun kelpoisuusajaksi merkitaan 7 vuorokautta. Jos kiitoskirjan 

saaja on estynyt jakotilaisuuteen saapumasta toimitetaan kiitos

kirja hanelle, tai jos han on kuollut, hanen lahimmalle omaisel

leen virkateitse, tarvittaessa entisen esimiehen valityksella. 

3.1 Kiitoskirjojen saantiin oikeutettujen henki16iden se1vittami

seksi 1aativat 2.1 kohdassa mainitut paallikot 20-vuotisen rau

tatiepalveluksen jalkeen eroavista henkiloista luettelot (lorn: 

1180), joista tulee ilmeta: 

taydellinen nimi (sukunimi ja kaikki etunimetl 

- virka/toimi/ammatti aidinkielen mukaisesti (oma virka tai toimi, 

johon saanut ni.mityksen tai maarayksen) 

- aidinkieli (suomi tai ruotsi) 

palvelusvuodet valtionrautateilla, jolloin mukaan luetaan myos 

sel1aiset virantoimituksen tai tyon keskeytykset, jotka asiano

mainen saa lukea hyvakseen ikalisia tai palvelusvuosilisia las

kettaessa, ei kuitenkaan muualla palveltua aikaa, vaikka se oli

sikin mainittuihin lisiin oikeuttavaa 

- eroamispaiva 

- nykyinen asunto-osoite 

- kaikki rangaistukset taydellisesti merkittyina 

3.2 Luette1ot toimitetaan sosiaa1ijaosto11e, joka huo1ehtii kii

toskirjojen 1aatimisesta ja joka tarvittaessa antaa 1isaohjeita 

kiitoskirjojen jakamiseen ym. 1iittyvista kysymyksista. 

(N:o RH 218/17/78, 29.3.1978) VT 14/78 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Lappeenrannan kirjauskeskukseen kuu1uya Taavetin ti1ityspaikka 1ak

kautetaan ja poistetaan Ti1ityss~~nnon ti1ityspaikka1uette1osta. 
(N:o t1t 188/2331/78, 30 . 3.~978) VT 14/78. 
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ITKISEN YHDYSLIIKENTEEN ERIKOISKULJETUKSET 

Koska erikoiskuljetukset it&isess& yhdysliikenteess~ ovat viime ai

koina lis~~ntyneet ja koska kansainv~1inen tarkastusjaosto on toden
nut lukuisia virheellisyyksi~ kuljetusmaksujen perinn~ss~. pyyd~mme, 
ett~ asemat kiinnitt~isiv~t ~euraaviin rahtiin vaikuttaviin seikkoi
hin suurempaa huomiota. 

Sopimusnumero: 

Tavaranimike: 

Kuljetusmaksu: 

K~sittely- ja 
tarkastusmaksut: 

Kuormauksessa k~y
tett~v~t vaunut: 

Suoj a vaunut: 

L~htev~ss~ liikenteess~ l~hetysasema huolehtii 
siit~. ett~ erikois~uljetusnumero on merkitty 

rahtikirjan vasempaan yl~laitaan. Saapuvassa 
liikenteess~ t~s t~ vastaa·va t raj a-asemat. 

Aseman on ehdotto·masti valvottava, ett~ asiakas 
kirjoittaa tavaranimikkeen rahtikirjaan sopi
muksen mukaisena. Esim. ei "teollisuusvaruste-

' lukoneita" vaan "I-palkkeja". 

Sopimuksessa m~~r~tty tai yleinen tariffi mah
dollisine·m~~r~ttyine lis~maksuineen tai pro
senttikorotus sek~ lis~ksi vaununk~yttBmaksut 
ja tulliselvitysmaksut. 

T~m~ maksu m~~r~t~~n yleens~ l~hetyser~~ kohti. 
Jos on poikkeuksellisen suuri, sis~lt~~ ilmei
sesti koko sopimuksenalaisen m~~r~n riippumatta 
siit~. kuinka monessa er~ss~ tavara kuljetetaa~ 

Esim. syv~kuormaus- ja suojavaunut 

Vaikka it~isess~ yhdysliikenteess~ vaaditaan 
jokaiselle vaunulle oma rahtikirja, on l~he
tys suojavaunuineen katsottava yhdeksi l~he
tykseksi. P~~vaunun rahtikirjan kohtaan 2 "Mer
kint~ vaununlaadusta" kirjoitetaan p~~vaunun 
numeron alapuolelle suojavaunun numero esim. 
"475678 suojav.". Jos l~hetys kuormataan siten, 
ett~ samanaikaisesti l~htee useampi p~~vaunu, 



14 - 8-

joiden v~1iss~ on suojavaunu, on jokaisen p~a

vaunun rahtikirjassa i1moitettava mo1emmi11a 

puo1i11a o1evien suojavaunujen numerot. 

Kauttakulkutie: Lyhin tai sopimuksessa m~~r~tty. 
(N:o t1t 195/253/78, 30.3.1918) VT 14/78 

SNTL:N KONEELLISELLA J~~HOYTYS- JA L~MMITYSJ~RJESTELM~LL~ 
VARUSTETTUJEN VAUNUJEN RAHDITTA~INEN 

Lisays VT:ssa n:o 40/77 oleviin rahditusohjeisiin. 

Jos jaahdytysVaunuryhmassa on sellainen venal~inen konaistovaunu, 

johon on kuo~mattu tavaraa, rahditetaan tama kuten kaksiakselinen 
vaunu ja vahintaan 15 ODD kg:lta. Muutoin noudatetaan VT:ssa 40/77 

annettuja rahditusohjeita [3 lk,hl + 14). 

Jos tallainen vaunu kuljetetaan kuormassa yksinaan, rahditetaan se 

annettujen ohjeiden mukaisesti vahintaan 30 DOD kg:lta. 

Jos tallainen vaunu joudutaan kuljettamaan ryhmassa tyhjana, peri

taan siita neliakselisen vaunun vihin maksu ryhman kuormassa kulke
malta matkalta. 

(Tft n:o To 1256/241/78, 30 •. 3 .• 78) VT 14/.78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

1.4.-78 1ukien muutetaan Taavetin 1iikennepaikan merkinn~t sarakkeis

sa 4 ja 5 seuraaviksi: 

Taavetti sarake 4 

Luum1:1ki 11. 

L/:1 11. Kv 47. 

Par 139. 

sarake 5 

Hr1 Tt 

(N:o Lko 131330/67/78, 29.3.1978), VT 14/78. 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~ANN~T 

vaasan ratapihojen uusittu 1iikennoimiss~~nto otetaan k~yttoon huhti

kuun 17. p~iv~st~ 1978 a1kaen, jo11oin sama11a 1akkaa o1emasta voimas

sa toukokuun 28. p~iv~st~ 1972 1ukien k~ytoss~ o11ut ko. ratapihojen 

1iikennoimiss~~nto. 

(N:o Yt 22483/62/78, 28.3.1978), VT 14/78. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 110, 28.3,1978, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavaa Neuvosto1iiton rup1an 

muuntokurssia muutettu 29,3.1978 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 611,00 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 140, 31.3.1978, on kansain
va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muun
tokursseja muutettu 1,4.1978 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta= 7,90 FM 
100 Ranskan frangia = 93,00 FM 

100 Sveitsin frangia = 228,00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 31.3.1978) VT 14/78 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ratainsinoorin (S14) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
rataosastolla ja rat4insinoorin (S12) virka, toistaiseksi Tampereen 

ratapiirin toimistossa (Tampere). Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 26.4.1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista). 

Rataesimiehen (Vl2} toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa 
(Lieksa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava Joensuun ratapiirin paallikolle viimeistaan 3.5.1978. 

NIMITYKSIX JA MAARAYKSIX 

m a 1 1 i n t o - o s a s t o : tyoterveyslaakarin (S 12) vir
kaan (Pieksamaki) laaketieteen lis. Erkki Toivo Sakari Hokkanen, 
koneinsinoori (V 27) virkaan ylim. koneinsinoori (V 25) Hilkka 
Kyllikki Vayrynen, konttoripaallikon (V 25) virkaan osastosihteeri 
Ensi Kerttu Kyllikki Reitamo, liikennetarkastajan (V 25) virkaan 
tarkkaaja (V 23) Yrjo Uolevi Lappi, ylim. apulaisinsinoorin (V 24-) 
toimeen vt. ylim. apulaisinsinoori (V 24-) Toivo Matti Kristola, 
ylim. vanhemman tyontutkijan (V 21) toimeen tekn. toimihenkilo 
Eetu Juhani Rahkonen, koulutussuunnittelijan (V 25) virkaan vt. 
koulutussuunnittelija Leena Anita Lauren, yp 2 1 kirjurin (V 17) 

virkaan ylim. tyoterveyshoitaja (V 15) Marketta Irmeli Karppinen, 
ylim. tyo~erveyshoitajan (V 15) toim!in (Kouvola) ylim. · tyoter
Vtt8Ishoitaj-a ('fj'J$) Hil-kka Mhjam·i Ker.otie, (Ilmala) tyoterveyshoi
taja (tss) Marina Louise Lindholm ja (TurkU) vt. ylim. tyoterveys
hoitaja (V 13) Hanna Mari'itta Uusitalo, apulaiskanslistin (V 9) 
toimiin konttoriapulaiset (V 7) Leena Hannele Heiskanen ja Seija 
Helena Partanen. 

~ 
H a 1 1 i n t o - 0 s a s t o 
Koneinsinoori (V 27) Viljo Kosti Mikael Kelomaa. 
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L i i k e n n e o s a s t o: asemapaallikko Erkki Sakari Rasanen, 

apulaisasemapaallikot Heimo Mattias Uusitalo, Aarne Viljami Veirto, 

1. lk asemamestari Viljo Ilmari Saari, 1. lk kirjurit Valfrid Alvar 

Valdemar Moisala, Siinto Armas Paivio Heltimoinen, yp. 2. lk kirjurit 
Ilmari Johannes Voutilainen, Reino Kaarlo Kalevi Lehtonen, Samuel 

Mikael Kuiro, Mailis Gunvor Sarajala, Laina Sylvia Tyynela, asema

mestari ap. Martta Eliina Koukku, jarjestelymestarit Martti Hannula, 

Vilho Olavi Myyra, veturinkuljettajat Reino Valdemar Hakojoki, Aate 

Johannes Kankaanpaa, Arvo Olavi Pajunen, Viljam Kuutti, Esko Pellervo 

Tuumanen, Matti Tahonen, Matti Vestu, Johan Erik Jossfolk, Eino Mika

el Salonen, Urho Johannes Pukki, Pentti Johannes Mustonen, Kaino 
Keijo Vihtori Laaksonen, Tauno Viljo Esajas Juho, Alpo Einari Aho, 

Teuvo Pentti Johannes Taberman, Tauno R1khard Sumelles, konduktoorit 

Otto Mikael Haapakangas, Yrjo Eero Sakari Hakanen, Kauko Pellervo 

Pihlaja, Kauko Olavi Vuorela, vaihdemiehet Unto Matias Harviala, 

Jaakko Antero Kylmala, Onni Armas Alanen, Erkki Olavi Salmela, Pentti 
Juho Korhonen, Tauno Olavi Savolainen, Mauno Mikael Viiri, Pentti 
Ilmari Sinkkonen, veturinlarnmittaja Matti Tuomas Lehto, junamiehet 
Artur Guy Heilimo, Arvo Pellervo Pekkanen, Veikko Kalervo Kukkonen, 

Pekka Ilmari Malmgren, Bruno Mikael Kidron, Kalervo Roobert Lackstrom, 
Vilho Charles Makimaa, autonkuljettaja Kaarlo Gunnar Nieminen, asema
miehet Hilja Saarinen, Pentti Augusti Hytonen, Eeli Reino Johannes 
Jarvinen, Esko Erit Einar Peltonen, Tauno Olavi Kuronen, Armi Susanna 
Rantala, Irja Annikki Runsala, Ragnar Alexander Lang, Vaino Olavi 
Kurkinen, Aleksi Valdemar Isoaho , tallimies Eino Fridolf Leppanen, 
ylim. huoltomies Jorma Tapio Viantie, ylim. tallimies Edit Inkeri 

Kuokkanen, ylim. vaununsiivoojat Hanna Haakana, Anna Maria Huovinen, 
Martta Ollila ja ylim. siivooja Tyyne Maria Hedman. 
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Sisiillys: 
1. VR Matkailuliput 1978 2. Hopealinjan erikoisliput 1978 

VR Matkailuliput 1978 

Tassa VR Virallisissa tiedotuksissa ju1kairstut matkailulipun myynti
ohjeet ja ·~hinnat ovat voimassa 1. 4. 78-31. 3. 79. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoisella 
huolellisuudella. 

Jiirviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa liiken
noimisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatauluihin tutustutaan. 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 
tiedot on mainittu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih
kossa "Jarvimatkat Suomessa 1978", jota jaetaan mainosjaoston toi
mesta rautateiden liikennepaikoille virkakiiyttoon. Samat tiedot jul
kaistaan Suomen Kulkuneuvot ( turisti) -nimisessa julkaisussa, joka 
tulee voimaan 28. 5. 1978. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia 
mat<koja kiiyttamalla rautatiematkojen lisiiksi vain niita kulkuneuvoja 
ja matkustusreitteja, jotka on jiiljempanii mainittu laiva-, auto,- ja 
lentomatkojen osalta. 

Lipunmyyjiii kehoitetaan tekemaan asiakkaalle esityksia eri matkus
tusmahdollisuuksista. 

127800653P 

1 
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1 VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1. 4. 78-31. 3. 79 

a) Tiissi:i VT:ssi:i mainittujen matkailulippujen myynti alkaa 1. 4. 
lukien ja piiiittyy 31. 3. Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin eh
dolla, etta ensimmaiseksi matkustamiseen oikeuttavaksi paivamaiiraksi 
lippuun merkitaan 01. 4. 

Mikali 1. 2.-31. 3. 1979 valisena aikana myytaviin matkailulippui
hin sisallytetaan auto-, laiva- tai lentomatkoja, saadaan tassa VT:ssa 
mainittujen auto-, laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoastaan 
siina tapauksessa, etta auto-, laiva- tai lenomatkat suoritetaan viimeis
taan 31. 3. 1979. 

lb) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisi:il
lytetti:ivi:i viihintiii:in 200 kilometrin pituinen rautatiematka. 

Matkailulippuun sisiiltyvi:i lentomatka ei saa olla meno- ja 
paluumatka. ]os lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki
Jyviiskyli:i, ei lippuun saa eniii:i sisi:illytti:ii:i lentoa Jyviiskyli:i
Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessii Finnair Oy myonti:ii:i normaalit 
lapsialennukset, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta lapses/a sa
main kuin 4-11 vuotiaasta lapsesta peritiiiin 50 % samalle 
matkalle sovellettavasta matkailulippuun liittyviisti:i lentomatkan 
hinnasta. Muita alennuksia ei myonnetii. 

c) Matkailulipuista perltaan valtionrautateiden radoilla tehtavien 
matkojen osalta sama maksu kuin meno-paluulipusta rautatieosuuk
sien yhteenlasketun kilometrimaaran puolikkaan mukaiselta matkalta, 
kuitenkin viihintaan 100 kilometrilta. (VR tariffitaulukot, taulukko 
3 A, lapset: 3 B). 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika kos
kee myos lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoi
suuskuukautena leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana 
klo 24. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jiirjestysnumeroltaan 
vastaaava paivaa, paattyy kelpoisuusaika kuukau.den viimeisena pai
vana klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

e) Myydyssa .J.ipussa pitaii aina olla rautatiematkan sisaltiivii mat
kustusreitti. Lisaksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan Iaatia 
vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan matkaan tai matkan 
osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enintaan 
kaksi. 
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f) Lipusta kannettava lisamaksu sekii lapsilta etta aikuisilta on 1 
luokasta riippumatta 2,00 markkaa. 

g) Neljii vuotta tliyttiineille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydaiin matkailulippuja puoleen hintaan. 

Esimerkki: 

Matkailulippu ( 2 lk) puoleen hintaan lasketaan seuraavasti : 

aikuisen hinta lapsen hinta 
rautatiematka ( 500 tkm) . . . . . . . . . . . . . . 56,00 mk 28,00 mk 
laivamatka (Lappeenranta-Savonlinna) . . 54,00 , 27,00 , 
lentomatka (Joensuu-Kuopio) . . . . . . . . . 46,00 , 23,00 , 
lisamaksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 , 2,00 , 

------------~~~~----~--~ 

lipun hinta 158,00 mk 80,00 mk 

Myytaessii matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja 
sen kantaosaan seka lehtiin 1--:-6 merkittava rasti (X ) ruutuun "aile 
12-vuotias". 

h) Muita kuin ti:issa virallisissa tiedotuksissa mainittuja auto-, 
laiva- ja lentomatkoja ei saa sisi:illyttai:i lippuun. 

i) Lippua myytliessii on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimat
tava myyntipaikan nimi- ja paiviileima. 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen auto-, laiva
ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkitiii:in ao. matkan 
hinta. Myos rautatiematkojen osuudet kirjoitetaan eri lehdille, ei 
kuitenkaan merkita hintaa. Matkat on tehtava siina jarjestyksessa kuin 
ne ovat lippuvihkossa. Lipuissa rastitetaan ao. ruutu ilmoittamaan, 
missa kulkuneuvossa •ko. lippu kelpaa matkalippuna. 

k) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 
1) Mikali yksi matkailulippuvihko ei riita koko matkareitin mer

kitsemiseen on kiiytettava useampia lippuvihkoja, ns. jatkolippuja . 
Matkailulipun ja siihen llittyvien jatkolippujen yhteinen rautatiemat
kojen kilometrimiiara seka rautatie-, auto-, laiva- ja lentomatkojen 
yhteenlaskettu hinta merkitaiin vain varsinaisen lipun ao. riveille. 
Hintamerkintoja ei tehda jatkolippuihin, vaan merkitaiin jatkolipun 
ja sen tilitysosan hintarivin kohdalle "Liittyy matkailulippuun n:o 
. . ... . " . Matkailulipun liiaksi jaavat lehdet on irroitettava ja kiin
nitettiiva ao. lipun tilaukseen. 

m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse matkusta
maan oikeuttava lehti menolipun veroiseksi. 

n) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 
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o) Matkailulippuun liittyviistii laivamatkan meno- ja paluumat
kasta kannetaan hinta, joka saadaan esitevihkosta "Jiirvimatkat 
Suomessa 1978". 

Laivamatkan Koli-Vuonislahti menopaluuhinta on 13,50 mk 
lapset 6,60 mk) 

Meno- ja paluumatkan hinta merkitiii:in menomatkan lehdelle, joten 
paluumatkan kuponkiin tehdaan vain merkinta: "Kuponki paluumat
kaa varten ja menomatkan lehden numero". 

Tilitysohjeet 

VR Matkailul1ppujen ti1itys tapahtuu VR Tilityssaannon 10 § :n 
mukari.sesti . 

Matkailulippuihin voidaan sisallyttaa rautatiematkojen ohella myos 
jiiljempana mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 
(Matkailulippuun liittyvasta meno- ja paluumatkastlli, ks. myyntiohjeet 

o ) ~kohta, sivu: 4) 

S a i m a a: ( Saimaan Laivamatkat Oy) 

Menolipun hinta 23. 6.-6. 8. 1978 

Laivamatka ( tai painvastoin) 

Heinavesi-Kuopio 
Heinavesi-Savonlinna 
Joensuu-Savonlinna 
Kerma-Kuopio 
Kerma-Savonlinna 
Kuopio-Savonlinna 
Kuopio-Varkaus 
Lappeenranta-Lomakyla 
Lappeenranta-Mikkeli 
Lappenranta-Puumala 
Lappeenran ta-Savonlinna 
Lomakyla-M1kkeli 
Lomaky la-Savonlinpa 
Mikkeli-Pistohiekka 
Mikkeli-Puumala 
Mikkeli-Savonlinna 
Pistohiekka-Savonlinna 
Puumala-Savonlinna 
Savonlinna-Varkaus 

aikuinen 
mk 

32,40 
40,50 
54,00 
34,20 
34,20 
67,50 
34,20 
28,80 
67,50 
34,20 
67,50 
45,00 
45,00 
31,50 
34,20 
67,50 
45,00 
34,20 
34,20 

aile 12 v 
mk 

16,20 
20,30 
27,00 
17,10 
17,10 
33,80 
17,10 
14,40 
33,80 
17,10 
33,80 
22,50 
22,50 
15,80 
17,10 
33,80 
22,50 
17,10 
17,10 

3.-22. 6. ja 
7.-20. 8. 1978 

aikuinen aile 12 v 
mk mk 

26,10 13,10 
32,40 16,20 
43,20 21,60 
27,50 13,80 
27,50 13,80 
54,00 27,00 
27,50 13,80 
23,00 11,50 
54,00 27,00 
27,50 13,80 
54,00 27,00 
36,00 18,00 
36,00 18,00 
25,20 12,60 
27,50 13,80 
54,00 27,00 
36,00 18,00 
27,50 13,80 
27,50 13,80 



- 5 - 14 a 

Menolipun hinta 1 turistiluokassa 
ilman hytti-
paikkaa mk 

Saimaa: aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Joensuu-Koli 45,00 22,50 Nurmes-Marina 
Koli-J oensuu 45,00 22,50 N urmes-Marina 
Koli-Lieksa 18,00 9,00 Nurmes.Marina 
Koli~Nurmes 27,00 13,50 Nurmes-Marina 
Koli-Vuonislahti 8,10 4,10 Pentti Hinkkanen 
Lieksa-Koli 18,00 9,00 Nurmes~Marina 
Nurmes-Koli 27,00 13,50 Nurmes-Marina 
Vuonislahti-Koli 8,10 4,10 Pentti Hinkkanen 

Piiijanne: 

Jyvaskyla-Lahti 53,10 26,60 
(TEHI) Paijanteen Kantosiipi Oy 
Lahti-Jyvaskyla 53,10 26,60 
(TEHI) Paijiinteen Kantosiipi Oy 

V anajavesi-Niisijarvi: 

Hameenlinna-T ampere 50,00 25,00 Laiva Oy Matkailu 
Hiimeenlinna-Toijalan 

satama 35,00 17,50 Laiva Oy Matk.ailu 
Hameenlinna-V alkeakoski 35,00 17,50 Laiva Oy Matkailu 
T.ampere-Hameenlinna 50,00 25,00 Laiva Oy MatkaJlu 
Tampere-Toijalan satama 35,00 17,50 Laiva Oy Matkailu 
T ampere-Virrat 50,00 25,00 Oy Runoilijan tie 
Toijalan satama-

Hameenlinna 35,00 17,50 Laiva Oy MatkaHu 
Toijalan satama--T ampere 35,00 17,50 Laiva Oy Matkatilu 
V alkeakoski-Hameenilinna 35,00 17,50 Laiva Oy Matkailu 
Virrat-Tampere 50.00 25,00 Oy Runoilijan tie 

Keitele: 

Ruuponsaari-Suolahti 50,00 25,00 Ilves Laivat Oy 
Suolahti-Ruuponsaari 50,00 25,00 Ilves Laivat Oy 
Suolahti-Viitasaari 40,00 20,00 Ilves Laivat Oy 
Viitasaari-Suolahti 40,00 20,00 Ilves Laivat Oy 
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Turku/Naantali
Ahvenanmaa: 

T urun satama-Maarinahamina 
( tai painvastoin) yhteisluokka 

N aantali-Maarianhamina 
( tai painvastoin) yhteisluokka 

Menolipun hinta 
ilman hytti
paikkaa mk 

aikuinen Liikenteenharjoittaja: 

30,00 Vi:kinglinja Oy 

27,00 Viki~glinja Oy 
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AUTOMATKAT 1 
Hinnat voimassa 1. 4. 78-31. 3. 79 

Matka ( tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

vakiovuoro pikavuoro 
mk mk mk mk 

EnonteklO--Rovaniemi 51,40 25,70 53,40 27,70 
Evijarvi-Pietarsaari 10,20 5,10 
Forssa-T ampere 16,20 8,10 18,20 10,10 
Forssa-Turku 15,40 7,70 17,40 9,70 
Haapa j iirvi-Viltasaari 20,10 10,10 
Heinola-Lahti 6,50 3,30 8,50 5,30 
Heinola-Mikkeli 16,20 8,10 18,20 10,10 
Hameenlinna-Pall.ciine 8,30 4,20 10,30 6,20 
Iisalmi-J oensuu 34,20 17,10 36,20 19,10 
Imatra as.-Puumala 11,40 5,70 
Imatra as.-Rantasalmi as. 20,10 10,10 
Imatrankoskl-Puumala 12,20 6,10 
Imatrankoski-Rantasa:l.mi as. 21,70 10,90 
I valo--Rovaniemi 47,50 23,80 49,50 25,80 
J oensuu-Koli 13,00 6,50 
Joensuu-Kuopio ( Outokummun 

kautta) 24,00 12,00 26,00 14,00 
J oensuu-Kuopio ( Polvijarven 

kautta) 26,40 13,20 
Joensuu-Mikkeli 35,00 17,50 37,00 19,50 
Joensuu-Nurmes 23,70 12,90 
Joensuu--Savonlinna 24,80 12,40 
Joensuu-V ark.aus 20,90 10,50 22,90 12,50 
Juuk.a-Koli 7,30 3,70 
Juuka-Kuopio 20,90 10,50 
Jyvaskyla-Karstula 17,00 8,50 
J yvaskyla-Kokkola 44,00 23,00 
Jyviiskyla-Kuopio 26,00 14,00 
J yvaskyla-Mikkeli 20,90 10,50 22,90 12,50 
J yvaskyla-Oulu 58,00 30,00 
J yvaskylii-Vii tasaari 19,00 10,50 
Jiimsa kk-Liinklpohja 7,80 3,90 7,50 4,80 
Jiimsa ~-Orivesi as th 13,00 6,50 
Jiimsii kk-Orivesi k.k 12,20 7,10 
Kaivanto--Kangasala k:k 2,00 1,00 
Kaivan to--Piilkiine 3,20 1,60 
Kajaani-Kokkola 42,40 22,20 
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1 Matka ( tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

vakiovuoro pikavuoro 
mk mk mk mk 

Kajaani-Kuhmo 18,50 9,30 
Kajaani-Kuusamo 41,20 20,60 
Kajaani-Nurmes 24,50 13 ,30 
Kajaa:ni-Sotkamo 7,80 3,90 9,80 5,90 
K13!jaani-Ammansaari 18,50 9,30 
Kangasala kk-T,ampere 3,90 2,00 5,90 . 4,00 
K;arstula-Kokkola 26,40 13,20 28,40 15,20 
Karstula-Kuopio 38,50 20)0 
Karstula.__Saari j arvi 6,80 3,40 
Karstula-Seinii j oki 

( Alajiirven kautta) 23 ,20 11 ,60 
( Lehtimaen kauHa) 20,90 10,50 

Kars tula-Vii tasaari 13,00 6,50 15,00 8,50 
Kemi-Akaslompolo * ) 42,00 21,00 44,00 23,00 
Kemijal'vi-Kuusi3Jffio 24,80 12,40 
Kemijarvi-Rovaniemi 15,40 7,70 
Kilpisjarvi-Muonio 32,60 16,30 34,60 18,30 
Kilpisjiirvi-Palojoensuu 24,80 12,40 26,80 14,40 
Kittila-Muonio 14,60 7,30 16,60 9,30 
Kittila-Rovaniemi 26,40 13,20 28,40 15,20 
Kokkola-Vaasa 22,50 11 ,30 24,50 13,30 
Kokkola-Vaasa (Evijarven 

k.autta) 35,80 17,90 
Koli-Kuopio 27,20 13,60 
Kuhmo--Lieksa 18,50 9,30 
Kuhmo--Nurmes 14,60 7,30 
Kuhmo--Sotkamo 11,40 5,70 
Kuhmo--Suomussalmi 21 ,70 10,90 
Kuopio--Nurmes 

( Kaavin kau tta) 25,60 12,80 
( Sillinjarven kautta) 22 ,50 11,30 

Kuopio-Saarijarvi 36,50 18,30 
Kuopio-V aasa 68,00 35,00 
Kuopio--V arkaus 15,80 8,90 
Kuopio--Viitasaari 24,00 12,00 26,00 14,00 
Kustavi-Turku 12,20 6,10 
Kuusamo-Oulu 35,80 17,90 37,80 19,90 
Kuusamo-Rovaniemi 31 ,90 16,00 
Kuusamo--Rukatunturi 5,20 2,60 

*) Liikennoidaan vain 15. 2.-30. 4. 
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Matka ( tai painvastoin) Menolipun hinta 1 aikuinen aile 12 v. aile 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Kuusamo--T aivalkoski 11,40 5,70 13,40 7,70 
Kuusamo-Ammansaari 24,00 12,00 
Lappa j arvi-Pietarsaari 

(Evijarven kautta) 13,80 6,90 
Lappeenranta___,Mikkeli 20,50 11,30 
Lankipohja-Orivesi as. th 6,50 3,30 
Lankipohja-Orivesi kk 7,20 4,60 
Mikkeli-Lappenranta 20,50 11,30 
Mikkeli-Puumala 13,00 6,50 
Mikkeli-Savonlinna 17,80 8,90 19,80 10,90 
Mikkeli-V arkaus 15,40 7,70 17,40 9,70 
Muonio--Pallastunturi 6,10 3,10 
Muonio--Palojoensuu 9,20 4,60 11,20 6,60 
Muonio-Rovaniemi ( Kittilan 

kautta) 38,90 19,50 40,90 21,50 
Muonio--Tornio 45,60 23,80 
Muonio--Akasjoensuu 11,40 5,70 
Nurmes-Sotkamo 18,20 10,10 
Oulu-Pihtipudas 37,00 19,50 
Oulu-Pyhasalmi 29,90 16,00 

\ Oulu-Rukatunturi 42,40 22,20 
Oulu-T aivalkoski 25,60 12,80 27,60 14,80 
Oulu-Viitasaari 42,40 22,20 
Pallastunturi-Rovaniemi 40,40 20,20 42,40 22,20 
Palojoensuu-Rovaniemi 46,70 23,40 48,70 25,40 
Pekkala-Rovaniemi 11,40 5,70 
Pello-Tornio 20,90 10,50 
Peilo--Akasjoensuu 14,60 7,30 
Pihtipudas-Vii tasaari 9,30 5,70 
Pori-Turku 26,00 14,00 
Pori-Vaasa (Pirttikylan kautta) 33,40 16,70 35,40 18,70 
Posi()--JRovaniemi 22,50 11,30 
Pyhiisalmi-Viitasaari 16,60 9,30 
Rauhrua~Rovaniemi 34,20 17,10 36,20 19,10 
Rauma-Turku (Laitilan kautta) 16,20 8,10 
Rauma-Uusikaupunki 9,20 4,60 
Rovaniemi-Ruka tunturi 31,90 16,00 
Rovaniemi-Sirkka 29,50 14,80 31,50 16,80 
Rovaniemi-Sodankyla 21,70 10,90 
Rovaniemi-Siirkijiirvi 37,30 18,70 39,30 20,70 

2 127800653P 
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Matka ( tai painvastoin) 

Saarijarvi-Viitasaari 
Suomussalmi-Ammiinsaari 
Toijala-Valkeakoski 
Tornio--Aklisjoensuu 
Tornio--Akiislompolo 
Turku-Vaasa 
Akasjoensuu-Akaslompolo *) 

* ) Liikennoidaiin vain 15 0 2 0-30 0 4 0 
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Menolipun hinta 
aikuinen aile 12 v 0 

vakiovuoro 
mk mk 

11,40 5,70 
2,60 1,30 
4,20 2,10 

34,20 17,10 
38,10 19,10 

5,50 2,80 

aile 12 Vo 
pikavuoro 

mk mk 

36,20 
40,10 
57,30 

19,10 
21,10 
29,70 
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LENTOMATKAT 1 
Hinnat voimassa 1. 4. 78:-31. 3. 79 

mk mk 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

Helsinki-J oensuu 124,- 62,- Maarianhamina-Pori 93,- 46,50 
Helsinki-J yvaskyla 90,- 45,- Maarianhamina-
Helsinki-Kuopio 124,- 62,- Tampere 100,- 50,-
Helsinki-Lappeen- Maarianhamina-

rant a 79,- 39,50 Turku 60,- 30,-
Helsinki-Maarian- Mikkeli-Helsinki 79,- 39,50 

ham ina 107,- 53,50 Oulu-Ivalo 134,- 67,-
Helsinki-Mikkeli 79,- 39,50 Oulu-Jyvaskyla 104,- 52,-
Helsinki-Pori 86,- 43,-
Helsinki-Savonlinna 105,- 52,50 Oulu-Kajaani 57,- 28,50 

Helsinki-Tampere 64,- 32,- Oulu-Kemi 46,- 23,-

Helsinki-Turku 66,- 33,- Oulu-Rovaniemi 72,- 36,-
Helsinki-Vaasa 124,- 62,- Pori-Helsinki 86,- 43,-
Helsinki-V arkaus 101,- 50,50 Pori-Kokkola/ 
Ivalo-Kemi 114,- 57,- Pietarsaari 99,- 49,50 
Ivalo-Oulu 134,- 67,-
I valo-Rovaniemi 80,- 40,- Pori-Lappeenranta 134,- 67,-

Joensuu-Helsinki 124,- 62,- Pori-Maarianhamina 93,- 46,50 

Joensuu-Jyvaskyla 87,- 43,50 Pori-Turku 49,- 24,50 

J oensuu-Kuopio 46,- 23,- Rovaniemi-I valo 80,- 40,-

J yvaskyla-Helsinki 90,- 45,- Rovaniemi-Kemi 46,- 23,-

Jyviiskyla-Joensuu 87,- 43,50 Rovaniemi-Oulu 72,- 36,-

Jyviiskyla-Kuopio 56,- 28,- Savonlinna-Helsinki 105,- 52,50 

J yviiskyla-Oulu 104,- 52,- Tampere-Helsinki 64,- 32,-

J yviiskylii-Tampere 63,- 31,50 Tampere-Jyviiskylii 63,- 31,50 

Jyvaskylii-Turku 104,- 52,- Tampere-Kuopio 102,- 51,-

Kajaani-Oulu 57,- 28,50 Tampere-
Kemi-Ivalo 114,- 57,- Lappeenranta 88,- 44,-

Kemi-Oulu 46,- 23,- T ampere-Maarian-
Kemi-Rovaniemi 46,- 23,- hamina 100,- 50,-
Kokkola/Pietarsaari- Tampere-Turku 57,- 28,50 

Pori 99,- 49,50 Tampere-Vaasa 108,- 54,-

Kokkola/Pietarsaari- Turku-Helsinki 66,- 33,-

Vaasa 47,- 23,50 Turku-Jyvaskyla 104,- 52,-

Kuopio-Helsinki 124,- 62,- Turku-Lappeen-
Kuopio-J oensuu 46,- 23,- ranta 120,- 60,-

Kuopio-Jyviiskylii 56,- 28,- Turku-Maarian-
Kuopio-Tampere 102,- 51,- hamina 60,- 30,-
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1 m.k m.k 
aikuinen aile 12 v. aikuinen aile 12 v. 

Lappeenranta- Turku-Pori 49,- 24,50 
Helsinki 79,- 39,50 Turku-Tampere 57,- 28,50 

Lappeenran ta-Pori 134,- 67,- Turku-Vaasa 101,- 50,50 
Lappeenranta- Vaasa-Helsinki 124,- 62,-

Tampere 88,- 44,- Vaasa-Kokkola/ 
Lappe.enranta- Pietarsaari 47,- 23,50 

Turku 120,- 60,- V a as a-T ampere 108,- 54,-
Maarianhamina- Vaasa-Turku 101,- 50,50 

Helsinki 107,- 53,50 Varkaus-Helsinki 101,- 50 ,50 

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 
lehti vaihdetaan lentolippuun joko matkatoimistossa tai Finnair Oy:n 
toimipaikassa. _ 

Huom! Lentohinnat eiviit ole voimassa seuraavina aikoina: perjan
tai klo 12.00-24.00 ja maanantai klo 00.01-12.00. 



I 
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Hopealinjan erikoisliput 1978 

Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8.valisena aikana myydaan Helsingin, 
Hameenlinnan ja Tampereen asemilla seka nailla paikkakunnilla sijait
sevissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia meno-paluu
lippuja, jotka kelpaavat rautatiematkan lisiiksi joko meno- tai paluu
matkalle vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-Kaivanto tai Ha
meenlinna-Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja maan
teitse Kaivanto--Tampere viilillii liikennoivassii erikoislinja-autossa. 

Niinikaan myydaan Helsingin asemalla ja paikkakunnalla sijaitse
vissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia menolippuja, 
jotka oikeuttavat rautatiematkan lisiiksi suorittamaan vesitiematkan 
edella maini tuissa moottorialuksissa viililla Hameenlinna-Tampere tai 
Hameenlinna-Kaivanto seka maanteitse Kaivanto--Tampere valilla 
liikennoi vas sa erikoislinj a-au tossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydaiin seuraaville matkoille: 

Helsingissi:i: 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere~Helsinki ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 86,00 mk 
1 " 104,00 " 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa 
laivassa sekii Valkeakosken ettii Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 84,00 mk 
1 " 101,00 " 

Hi:imeenlinnassa: 

Hiimeenlinna-T ampere-Hiimeenlinna (kelp a a laivassa sekii 
· Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 61,00 mk 
1 " 66,50 " 

T ampereella: 

Tampere-Hameenlinna-Tampere (kelpaa laivassa sekii 
V alkeakosken etta Toij alan kau tta) 

Hinta: 2 luokka 61,00 mk 
1 " 66,50 " 

2 
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Tampere-Helsinki-Hameenlinna-T ampere ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 86,00 mk 
1 " 104,00 " 

Lippujen subteen on voimassa, mitii meno- se.ka meno-paluulipuista 
on saadetty. Jos jollakin edellamainitun myyntipaikkakunnan asemalla 
tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilapaisesti loppuneet voi
daan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno·paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun yliireunaan on talloin merkittiiva: "Hopealinjan erikois-
lippu". 

Istumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin
maksuja. 

Moottorilaivat kulkevat joko Hiimeenlinnasta Tampereelle Toijalan 
sataman ja Lempaaliin kanavan kautta ja painvastoin tai Hameen
linnasta Kaivannolle Valkeakosken kautta ja painvastoin. Moottori
laivamatkan piiatyttya leimaa rahastaja lipun kiiantopuolelle laivan 
leiman osoitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 

Hopealinjan erikoisliput tilitetiiiin matkustajaliikennetilissa VR 4003 
Tilityssiiiinnon 10 § :n maiiriiysten mukaisesti. 

Nelja vuotta tayttaneille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydaan Hopealinjan erikoislippuja puoleen hintaan. 

Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus 
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VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUS
SUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMINEN 6.4.1978 

Poytakirja (virkaehtosopimus), joka 
laadittiin valtiovarainministerion 
seka va1tion virkamiehia edustavien 
virkamiesyhdistysten keskusjarjesto
jen Akava ry:n, Julkiaten tyoalojen 
ammattijarjesto JTA ry:n ja TVK:n 
Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n valilla 
He1singissa 6 paivana huhtikuuta 1978 
kaydyissa neuvotte1uissa. 

Va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta 
14 p~ivlnl maa1iskuuta 1977 tehdyn pHyt~kirjan (virkaehtosopi

mus) 10 §:n turva1ausekkeen mukaisesti ja va1tioneuvoston teh

tyl 31 p~iv~n~ maa1iskuuta 1978 periaateplltHksensl toimenpi
teistl inf.1aation hilli tsemiseksi sek~ in~&estointien j a tyH-

1isyyden e1vytt~iseksi, ovat neuvotte1uosapuo1et sopineet seu

raavista muutoksista voimassa o1eviin virkaehtosopimuksiin. Tlml 
aiheuttaa vastaavat muutokset myHs siihen, mitl pa1kkojen ja mui

den tyHstl suoritettavien korvausten s~~nnHste1yst~ 20 p~ivln~ 

tammikuuta 1978 annetun va1tioneuvoston p~~tHksen (54/78) noja1-
1a on voimassa pa1kankorotuksista, pa1kkausperusteiden muutok

sista ja muista pa1kkoja koskevista ko11ektiivisista j~rjeste-

1yistl. 

1 §. 

Helmikuun 1979 a1ussa toteutettavaksi tarkoitetusta 2,5 %:n suu

ruisesta pa1kankorotuksesta siirret~~n 1,5 %-yksikkHI maksetta

vaksi 1 pliv~stl toukokuuta 1978 1ukien siten, ettA virkamiesten 
peruspa1kkoja, vuosipa1kkioita ja asteikon mukaisia sopimuspa1kko
ja korotetaan 34 marka11a kuukaudessa, kuitenkin vlhintlln 1,0 
prosenti11a. 

Yhdenmukaisesti tar'kistetaan virkamiehiin verrattavien va1tioon 
plltoimisessa virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoi

keude11isessa pa1ve1ussuhteessa o1evien henki1Hiden pa1kat tai 
pa1kkiot, jo11ei erikseen toisin sovita. 

He1mikuun 1979 a1ussa toteutettavan pa1kankorotuksen ml~r~ muute

taan 1,0 prosentiksi. Voimassa o1evien sopimusten mukaisen·ansio

, kehitystakuun toisen vaiheen maksu siirret~~n toteutettavaksi hel

mikuun 1979 a1ussa suoritettavan y1eiskorotuksen yhteydess~. 
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2 §. 

P§AsiAisen jA1keisen 1auantain ja toisen jou1up§iv~n j~1keisen 

1auantain ty5aikajArjeste1yjen suhteen noudatetaan oheisessa 

1iitteessa 1 o1evia maarayksia. 

3 §. 

Posti- ja 1ennatin1aitoksen postiaseman hoitajien, postinjaka

jien, puhe1inaseman hoitajien ja postipa1ve1uauton hoitajien 

pa1velussuhteen ehtojen tar~istamisesta on sovittu siten kuin 

1iitteessa 2 on cainittu. 

4 §. 

Tahan virkaehtosopi~ukseen 1iittyy osana a11ekirjoituspoytfi

kirj a. 

5 §. 

Todettiin turvalausekkeen mukaiset Suomen markan u1koisen ar
von muuttamisesta johtu~eet, 2.3.1978 aloitetut tarkistusneu
vottelut paattyneiksi. 

Valtiovarainministeri5 

Akava ry 

, '"( __/. /::lr7 ~ .......... -<... .... (1-.---

Wft'·:::·•ttij<rj~~ J '/8~ 
J~~ TVK-V ry 4ffi·~ 
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Lisataan tyoaikalain alaisten valtion virkamiesten tyoajoista 

14 paivana maaliskuuta 1977 tehtyyn virkaehtosopimukseen uusi 
7 b §: 

7 b §: 

1. Muuksi pAivAksi kuin l auanta i ksi tai sunnuntaiksi sattuvan ta
paninpaivan ja toisen paasiaispaivan jalkeinen 1auantai on va

paapAivA, mi11oin se tehtAvien 1uonne huomioon ottaen on mahdo1-
1ista. 

2. Jollei ede11a tarkoitettuja 1auantaipaivia ole voitu jarjestaa 

vapaapaiviksi, on vastaava kokonainen vapaapAiva annettava jona

kin muuna paivana saman tahi erityisesta syysta seuraavan viikon 

tai tyojakson aikana. 

3. Sen tyojakson tai tyoviikon, jol1e ede1la sanottu 1auantaipaiva 

sattuu, tyoaika on 112 tuntia jaksotyossa ja 32 tuntia viikko
tyossa. Mikali uudenvuodenpaiva, vapunpaiva tai itsenaisyyspaiva 
sattuu muu11e paiva11e kuin 1auantai11e tai sunnuntai11e ja 1i
saksi samal1e tyoviikolle tai tyojaksolle kuin paasiaisen tai 
tapaninpaivan jalkeinen 1auantai, tyoaika on 104 tuntia jakso 
tyossa ja 24 tuntia viikkotyossa. 

4 . Mika1i tyoaika kyseisen lauantain sisaltava11a viiko11a tai tyo
jaksossa y1ittaa edel1a sanotut tuntimaarat, virkamiehelle suo

ritetaan 1isatyokorvauksena yksinkertainen tuntipa1kka jaksotyos

sa 112 tuntia y1ittavalta tyotunnei1ta ja viikkotyossa 32 tuntia 

y1ittavilta tyotunnei1ta, kuitenkin enintaan 120 tuntiin tai 

40 tuntiin saakka. 

Ko1mannen momentin 2 1auseessa tarkoitetuissa tapauksissa suori
tetaan 1isatyokorvaus jaksotyossa jo 104 tuntia y1ittavi1ta tyo

tunnei1ta ja viikkotyossl 24 tuntia y1ittlvi1ta tyotunnei1ta 
kui tenldn enintAan 112 j a 32 tun.ti:im saakka. 

Lisatyokorvausta ei suoriteta mikl1i vastaava kokonainen vapaa
paivl annetaan vasta seuraavan viikon tai tyojakson aikana. Lisa
tyokorvausta suoritetaan kuitenkin niin mone1ta tunni1ta kuin 

seuraavan viikon tai tyojakson tyoaika y1ittaa 32 tuntia tai 112 

tuntia taikka 3 momentin 2 lauseessa tarkoitetuissa tapauksissa 

24 tuntia tai 104 tuntia. 

5. Edella tarkoitetulla jarjestelylla ei. muuteta y1ityokorvausten 

1askentaperusteita. 

Uutta pykalla sove1letaan ensimmlisen kerran joulukuussa 1978. 
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Lis~t~~n virastovirkamiesten tyBajasta l~ p~iv~n~ maaliskuuta 

1977 tehtyyn virkaehtosopimukseen uusi ~ b §: 

4 b §. 
Sen tyoviikon, jolle toisen paasi~isp~iv~n ja muuksi paivaksi 

kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvan tapanin

paivan jalkeinen lauantai sattuu, s~~nnollinen tyoaika on 29 

tuntia. Lisatyo- ja ylityokorvaukset maaraytyvat talloin siten, 

ett~ korottamaton tuntipalkka suoritetaan tai vastaava vapaa

aika annetaan 29 viikkotuntia ylittav~lt~ ll ensimmaiselta 

tunnilta ja 50 %:lla korotettu tuntipalkka 40 viikkotyotuntia 

ylitt~valta osalta. 

Viikkotyoajalta, joka ylittaa 48 tuntia, suoritetaan 100 %:lla 
korotettu tuntipalkka. 

Uutta pykalaa sovelletaan ensimmaisen kerran joulukuussa 1978. 

Talomiesten tyoajasta 14 paivana maaliskuuta 1977 tehdyn 
virkaehtosopimuksen 6 §:n l momentti muutetaan seuraavaksi: 

6 §. 
Lauantai silla viikolla, jolla uudenvuodenpaiva, vapunpaiva 

ja itsenaisyyspaiva sattuu muulle paivalle kuin lauantaille 

tai sunnuntaille, seka muuksi paiv~ksi kuin lauantaiksi tai 

sunnuntaiksi sattuvan tapaninpaivan tai toisen p~asiais
paivan jalkeinen lauantai ovat vapaap~ivia, milloin se lai

toksen ja asianomaisen kiinteiston tehtavien luanne huomioon 

ottaen on mahdollista. 

Muutosta sovelletaan ensimmaisen kerran joulukuussa 1978. 
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PByt~kirja, joka 1aadittiin va1tiova

rainministeriBn sekg va1tion virkamie~ 

hi~ edustavien virkamiesyhdistysten 

keskusj~rjestBjen Akava ry:n, Ju1kis

ten tyBalojen ammattij~rjestB JTA ry:n 
sek~ TVK:n Virkamiesj~rjes tBt TVK-V 

ry:n v~1i11g He1singissg 6 p~iv~n~ huh

tikuuta 1978 va1tion virkamiesten pa1-
velussuht~en .ehtojen tarkistamista kos
kevan pBytgkirjan a11ekirjoitusti1aisuu

dessa. 

Neuvotte1uosapuo1et ovat yksimie1isi~ seuraavasta: 

1 §. 

Todettiin, ett~ STK ja SAK ovat yritysten tyBvoimapo1itiikasta 

ja tyBsuhdeturvasta esittgmiens~ kannanottojen perustee11a so

pineet siit~, ett~ ne periaatteet, joista tyBmarkkinain keskus

j~rjestBt sopiessaan 1akiehdotuksesta yhteistoiminnasta yrityk

siss~ ovat 1omautusi1moitusten antamisen ja tyBsopimusten irti

sanomisen osalta sopineet, tu1ee ottaa STK~n j~senyrityksissl 
k~yttBBn, vaikka ha11ituksen esitt~m~a 1akiehdotusta ei vie1a 
o1ekaan kasite1ty eduskunnassa. Tgmgn mukaisesti STK:n j~sen

yritysten, joiden tyBsuhteessa o1evan henki1ostBn m~lra on 
s~~nnB11isesti v~hint~~n 30, tu1ee kes~kuun 1978 alkuun mennes

sa ryhtyg ede11g mainitussa 1akiehdotuksessa tarkoitettuun yh

teistoimintamenette1yyn ta1oude11isista tai tuotanno11isista 
syist~ tapahtuvien tyBntekijBiden 1omautusten ja tyBsopimusten 

irtisanomisen osa1ta. Mik~1i yrityksen o1osuhteet ede11ytt~vgt, 

etta yhteistoiminnasta noudatettavista menette1ytavoista pai

kal1isesti sovitaan, a1kaa yhteistoiminta sen j~1keen, kun tar
vittavista menette1ytavoista on sovittu. 

Osapuolet ovat yhta mie1t~ siit~, etta ede11~ tarkoitettujen pe
riaatteiden sove1tuvuus va1tion hal1intoon ja niiden toteutta
minen va).tion virkami~sten osa1ta se1vitet~an osapuo1te·n asetta
massa tyBryhm~ss~. TyBryhm~n tu1ee suorittaa se1vitystyBns~ ja 

tehdl ehdotuksensa mahdo11isiksi toimenpiteiksi toukokuun 15 
p~ivl~n 1978 mennessl. Tyoryhm~n tyBn valmistuttua osapuo1et 

ryhtyv~t v~1ittBmgsti tyBryhm~n ehdotuksen ede11ytt~miin toimen

piteisiin. 
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2 §. 

Todettiin, ett& ku1uvan sopimuskauden aikana toteutettavaksi 

sovittujen pa1kankorotusten yhteydess~ ja rajoissa tu11aan neu

votte1uosapuo1ten erikseen sopima11a tava11a niihin pa1kkaus1uok

kiin, joiden osa1ta toukokuun 1 p~iv~st~ 1978 tu1eva korotus ei 

t~yt~ 1,5 %:n tasoa, suorittamaan t~st~ aiheutuva hyvitys. 

3 §. 

Todettiin, ett~ ha11itus on tehnyt 31.3.1978 periaatep~~t6ksen 

~itiysp~iv~rahakauden pident~misest~ 1 . 7.1978 1ukien 12 arkip~i

v~11~. T&h~n 1iittyvien sairausvakuutus1ain s~~nntlsten muutosten 

vaikutukset va1tioon virkasuhteessa o1evien henki15iden osa1ta 

se1vitet&~n ja tarvittavat muutokset toteutetain 1.7.1978 men

ness~. 

4 §. 

Todettiin, etta ha11itus on tehnyt 31.3.1978 periaatep&&t5ksen 
ty6tt5myyse1~kkeen ik~rajan a1entamisesta 60 vuodesta 58 vuoteen 
1.7.1978- 31.12.1979 v~1iseksi ajaksi. Periaatep~~t6s Xoskee 
my5s va1tion e1&ke1akia. 

5 §. 

Todettiin, ett~ ty5ajasta (ja vuosi1omista) va1tion virastoissa 

ja 1aitoksissa annettua asetusta muutetaan 1iitteess~ 1 maini
tu11a tava11a. 

Vastaavat j~rjeste1yt tehd&&n my5s postiaseman hoitajien osa1ta. 

6 §. 
Tapaninp~iv~n j~1keisen 1auantain ja toisen p&~si~isp~ivan 

j&1keisen 1auantain ty5aikaj~rjes~e1y korvataan opetusa1a11a 
(C-asteikossa o1evien virkamiesten osa1ta) neuvotte1uosapuo1-

ten sopima11a tava11a 1.2.1979 1ukien siten, ett~ siit~ aiheu
tuva kustannusvaikutus on 0,4 % niiden C-asteikossa o1evien 

virkamiesten varsinaisen pa1kkauksen mukaisesta pa1kkasummas

ta, joiden vuotuisten ty5p~ivien 1ukuma~r~ ei arkipyh~viikkoja 
koskevien m~~r~ysten muuttamisen johdosta vahene. 
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7 §. 

Sopijapuo1ten kesken 1aaditaan yhteisesti suhtee111sten tyB

tuntien normitau1ukot 1is~tyBkorvauksen 1askemista varten kes

keytynee11a tyBjakso11a. Tau1ukot 1aaditaan 1.9.1978 mennessa 
samojen periaatteiden mukaan kuin nykyiset y1ityBkorvauksia 
koskevat ~eskeytyneen tyojakson tau1ukot. Tau1ukoita sove11e

taan 1.12.1978 1ukien. Siin~ mahdo111sesti syntyvi~ ongelmia 
se1vitetaan tyBaikasaannBsten kodifiointitoimikunnassa. 

J~rjestel;::an yi:si ~:.· :skohtaisesta soveltar:rl.sesta kaytl!.ntoon 

neuvote11aan ja sovitaan osapuo1ten kesken 1.9.1978 mennessa. 

8 §. 

Va1tion pa1ve1uksessa o1evi11e 1aakarei1le maksettavien sairaa

la1isien, niit1!. vastaavien pa1kkioiden sekl!. laakareiden paivys
tyksen peruskorvausten ~kista~isesta on sovittu taman poytakir

jan liitteestl 2 ilnenevl111 taval1a. 

9 §. 

Sovittiin, ettl poytlkirjan tarkastavat Pentti Virmalainen, 
Lauri J. Havia, Matti Koivistoinen ja Iikko B. Voipio. 
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Asetus tyoajasta va1tion virastoissa ja 1aitoksissa 

er~in~ 1auantaipaivina annetun asetuksen kumoamisesta 
seka tyoa jasta ja vuosi1omista va1tion virastoissa ja 

1aitoksissa annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu He1singissa kuuta 1978. 

LIITE 1 

Va1tiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia tehtavia hoitamaan 

maaratyn ministerin esitte1ysta 
kumotaan tyoajasta va1tion virastoi5sa ja 1aitoksissa eraina 1au
antaip~ivina 14 paiv~na huhtikuuta 1972 annettu asetus (276/72) 

ja 
muutetaan tyoajasta ja vuosi1omista va1tion virastoissa ja 1aitok
sissa 20 p~ivan~ kesakuuta 1960 annetun asetuksen (294/60) 1 §:n 
3 momentti, se11aisena kuin on 15 paivana maa1iskuuta 1968 anne
tussa asetuksessa (161/68), nain kuu1uvaksi: 

1 §. 

Virastoissa ei tyoskenne11a 1auantaisin, e11ei viraston toiminta 

sita vaadi. 

He1singissa kuuta 1978. 

Tasava11an Presidentti 

Ministeri 
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1. S. 1979 LUKIEN 

PAL K K AU S TAU L UK 0 T 1. S. 1979 LUKIEN 

V-, ... .JA S-PALKKAUSLUOKAT 

TAlt..UKKO 1 

v-PALKKAUSLUOKKIEN P£RlJSPALKAT .JA I/IJOSI
PALKKIOT, HI< 

PALKKAUS
LUOKKA 

P£RUSPALKKA TAl 

v 1 .............. . 
v 2 ...........•... 
v 3 ............ . . . 
v 4 ........... .. . . 
v s ............ . . . 

v 6 .............. . 
v 7 . ....... .. ... . . 
v 9 ....... . ...... . 
v 9 .. . .. .. .. . .... . 
v 10 ..........• . . . . 

v 11 .............. . 
v 12 .........••.... 
v 13 . .. ... .. •... . .. 
v 14 .............. . 
v 15 ... . . . ..• . . . ... 

v 16 ............ . . . 
v 17 ..... . ..... . .. . 
v 19 .... . .. . •.. ... . 
v 19 .............. . 
v 20 ........ . . -· . . . 

v 21 . .. . ... . .•. . ... 
v 22 .............. . 
v 23 ........ .. .... . 
v 24 ...... . ... . . . . . 
v 25 .......... . ... . 

VUODESSA 
18 708 
19 708 
19 709 
19 128 
19 S60 

20 004 
20 508 
21 060 
21 528 
22 009 

22 548 
23 160 
23 772 
24 409 
25 116 

25 996 
26 640 
27 576 
28 584 
29 616 

30 804 
32 148 
33 588 
35 208 
36 984 

v 26 . . . ... . ........ 38 928 
V27 .. .. ..... ... ... 40860 

VUOSIPALKKIO 
KLU<AUDESSA 

1 559 
1 559 
1 559 
1 594 
1 630 

667 
709 
755 
794 
834 

879 
930 
981 

2 034 
2 093 

2 158 
2 220 
2 298 
2 382 
2 468 

2 S67 
2 679 
2799 
2 934 
3 082 

3 244 
3 405 

TAULUKKO 2 

8-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT JA VUOSI
PALKKIOT. HI< 

PALKKAUS
LUOKKA 

PERUSPALKKA TAl VUOSIPALKKIO 
KUUKAUDESSA 

4 462 8 1 
8 2 .... . ......... . 
8 3 .............. . 
8 4 .............. . 
8 5 .... . ....... . . . 

8 6 
8 7 
B 8 .. .. 
B 9 

VUODESSA 
53 544 
S6 076 
59 568 
63 768 
68 992 

74 940 
81 840 
99 688 
98 280 

TAULUKKO 3 

4 673 
4 964 
5 314 
5 741 

6 245 
6 820 
7 474 
8 190 

SOPI~ALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAT, MK 

SOPIMUSPALKKA
LUOKKA 
S I .............. . 
s 2 . . ............ . 
s 3 ...•......•.... 
s 4 ... . .. . ....... . 
s 5 .............. . 

s 6 
s 7 
s 8 
s 9 
s 10 

s 11 
s 12 
s 13 .... . . . . . . 
s 14 ..........•.... 
s 15 .............. . 

s 16 .........••.... 
s 17 ... . .. . 
s 18 .. . ... . 
s 19 .. 
s 20 

s 21 .............. . 

SOPIMUSPALKKA 
VUODESSA KUUKAUOESSA 

27 624 2 302 
28 848 2 404 
30 228 2 519 
31 740 2 645 
33 372 2 781 

35 184 2 932 
37 128 3 094 
39 408 3 284 
42 000 3 500 
44 868 3 739 

48 144 4 012 
51 600 4 300 
53 544 4 462 
56 076 4 673 
59 568 4 964 

63 768 5 314 
68 892 5 741 
74 940 6 245 
81 840 6 820 
89 688 7 474 

98 280 8 190 
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TAULUKKO 7 IY-VHDISTEL~AULUKKO) 

Y...PAI..I<KAUSUJOKKIEN 'PERUSPALKAN TAl VUOSJPALKKION, KALLIINPAIKANLISRN SEKR IKilLJSIEN 
VHTEISI1AARR IKRLISARVHMITTRIN KUUKAUDESSA, 111< 

Ill KALLEUSRVHt111 

PALKKAUS- IKRLISIEN LKH 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 
v 1 ·············· 606 718 830 926 2 006 2 086 
v 2 . . ... . .. . ..... 606 718 830 926 2 006 2 086 
v 3 · ····· · ······ · 606 718 830 926 2 006 2 086 
v 4 ... . ....... . .. 642 757 872 1 971 2 053 2 135 
v 5 . . .......... .. 679 797 915 2 016 2 100 2 184 

v 6 ········ · · · ··· 717 837 I 957 2 060 2 146 2 232 
v 7 . 760 883 2 006 2 112 2200 2 288 ... . .... . ..... 
v 8 · · ··· · ··· · ·· ·· 808 935 2 062 2 170 2 260 2 350 
v 9 . . ...... . . . . .. 848 1 977 2 106 2 217 2 309 2 401 
v to ........•..... 889 2 021 2 153 2 266 2 360 2 454 

v 11 ····· · ········ 935 2 070 2 205 2 321 2 418 2 515 
v 12 . . .. . . . . . .. . . . 1 988 2 127 2266 2 385 2 484 2 583 
v 13 .. . . ... . ...... 2 040 2 183 2 326 2 448 2 550 2 652 
v 14 . .. .. .. .. ..... 2 095 2 242 2 389 2 515 2 620 2 725 
v 15 ... . .. . .... .. . 2 156 2 307 2 458 2 587 2695 2 803 

y 16 ... . ....•..... 2 223 2 379 2 535 2 668 2 779 2 890 
v 17 . . ......•..... 2 287 2 447 2 607 2 744 2 858 2972 
v 18 .. . . .. .•••.... 2 367 2 533 2 699 2 841 2 959 3077 
v 19 ....... . ...... 2453 2 625 2 797 2 944 3 067 3 190 
y 20 ....... .. ..... 2 542 2 720 2 898 3 051 3 178 3 305 

y 2 1 .............. 2 644 2829 3 014 3 173 3 305 3 437 
v 22 .............. 2 759 2 952 3 145 3 311 3 449 3 597 
v 23 ........... .. . 2 983 3 095 3 297 3 460 3 604 3 749 
v 24 ........ . ..... 3022 3 234 3 446 3 627 3 778 3 929 
y 25 .............. 3 174 3 396 3 618 3 808 3 967 4 126 

y 26 ......... .. ... 3 341 3 575 3 809 4 009 4 176 4 343 
y 27 .............. 3 507 3 752 3 997 4 207 4 382 4 557 

II KALLEUSRVHHR 

PALKKAUS- IKRLISIEN LKH 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 
y 1 . ....... . ..... 653 769 885 984 2 067 2 150 
v 2 · · ············ 653 769 985 984 2 067 2 150 
y 3 ...... ....... . 653 769 985 1 984 2 067 2 150 
y 4 ... . ........ . . 690 808 926 2 027 2 Ill 2 195 
y 5 ········· ···· · 728 849 970 2 074 2 160 2 246 

y 6 ... . .......... 767 891 2 015 2 121 2 209 2 297 
y 7 ..... . ... . .... 812 939 2 066 2 175 2 266 2 357 
Y8 . . . . . . . . . . . . . . 860 1 990 2 120 2 232 2 325 2 418 
Y9 ... . .......... 902 2035 2 168 2 282 2 377 2 472 
y 10 ..... .. •.... . . 944 2 080 2 216 2 333 2 430 2 527 

y 11 . ............. 1 992 2 131 2 270 2 390 2 490 2 590 
y 12 ............. . 2 046 2 189 2 332 2 455 2 557 2 659 
v 13 ...... . •...... 2 100 2 247 2 394 2 520 2 625 2 730 
y 14 .......•...... 2 156 2 307 2 458 2 587 2 695 2 803 
y 15 ......•.....•. 2 219 2 374 2 529 2 662 2 773 2 884 

y 16 .....••..... . . 2287 2 447 2 607 2 744 2 858 2 972 
y 17 .. . .. . .... .. .. 2 353 2 518 2 683 2 .824 2 942 3 060 
y 18 ......•... . . .. 2 436 2 607 2 778 2 924 3 046 3 168 
y 19 .... . ..... . ... 2 525 2 702 2 879 3030 3 156 3 282 
y 20 .............. 2 616 2799 2 982 3 139 3 270 3 4<?1 

y 21 . .. ... ........ 2 721 2 911 3 101 3 264 3 400 3 536 
y 22 .. ..... .. .. .. . 2 840 3039 3 238 3408 3 550 3 692 
y 23 .......... .. .. 2 967 3 175 3 383 3 561 3 709 3 857 
y 24 ............•. 3 110 3 328 3 546 3733 3 988 4 043 
y 25 .. ...... .... .. 3 267 3 496 3 725 3 921 4 084 4 247 

v 26 ...... ........ 3439 3 680 3 921 4 127 4299 4 471 
y 27 ... ...... ..... 3 609 3 862 4 115 4 332 4 512 4 692 
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TAllJ.JKKO 1 JATKOA 

KALLEUSRYHI'IR 

PALKKAUS- JKJW..JSJEN LKI1 
LUOKKA 0 I 2 3 4 5 
y I ............. . 699 818 I 937 2 039 2 124 2 209 
y 2 ...... . .. . . . . . 699 818 I 937 2 039 2 124 2 209 
y 3 .... . . . . . ..... 699 818 I 937 2 039 2 12 4 2 209 
y 4 .... . . . .... .. . 737 859 I 981 2 085 2 172 2 259 
y 5 .......... . . . . 777 901 2 025 2 132 2 22 1 2 3 10 

v 6 ····· ·· ······· 817 944 2 071 2 180 2 271 2 362 
y 7 , . ... .. .. ..... 863 I 993 2 123 2 235 2 328 2 42 1 
y 8 ......... .. ... . 913 2 047 2 181 2 296 2 392 2 468 
y 9 ··· ····· · ····· 955 2 092 2 229 2 346 2 444 2 542 
y 10 . .... . ... . . .. . 999 2 139 2 279 2 399 2 499 2 599 

v II . . ..... . . . . ... 2 048 2 191 2 334 2 457 2 559 2 661 
v 12 ....•. .... . ... 2 104 2 251 2 3 98 2 524 2 629 2 734 
y 13 ........ . ..... 2 159 2 310 2 461 2 591 2 699 2 807 
v 14 ..... ' ' ' ... '.' 2 217 2 372 2 527 2 660 2 77 1 2 882 
y 15 .... . ... •..... 2 281 2 441 2 601 2738 2 852 2 966 

y 16 . . ' . . ' .... . ' .' 2352 2 517 2 682 2 823 2 941 3 059 
y 17 ...... . ..... .. 2 420 2 :589 2 758 2 903 3 024 3 145 
v 18 . .... ' ... '.' .. 2505 2 680 2 855 3 005 3 130 3 255 
y 19 .. . .... . ...... 2 596 2 778 2 960 3 116 3 246 3 376 
v 20 .. .. .. ....... . 2 690 2 878 3066 3 227 3 361 3495 

v 21 . . ........ . ... 2798 2 994 3 190 3 356 3 496 3 638 
y 22 ... .... .. .... . 2 920 3 124 3328 3 503 3 649 3 795 
y 23 ..... . ........ 3 051 3 265 3 479 3 662 3 815 3 968 
v 24 ... .. ......... 3 198 3 422 3 646 3638 3998 4 158 
y 25 .. ........ .. .. 3 359 3 594 3 629 4 031 4 199 4 367 

y 26 .............. 3 536 3 764 4 032 4 244 4 421 4 598 
v 27 .. .. . .. ....... 3 711 3 971 4 231 4 454 4 640 4 826 
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TALUJIO(O 10 18-YHDlSTELMRTAULUKKOI 

8-f'ALJCKAUSLUOKJ(lEN PERIJSPALKAN TAl \IUOSlPALKKION. KALLIINPAlKANLISAN SEKR I'IRRRAVUOSl
KOROTUSTEN YHTEISP111RRA MRIWMJOSIKOROTUSRYH11ITTAIN KtO<AUDESSA· I1K 

PAI..KKAUS
LIJOIO(A 

8 1 ........ . . .. ... . . . 
s. 2 . ·- ......• -· -·- .• ·-
8 3 ............. . ·- .. 
8 4 ...•.....•.. -··· .. 
tl 5 ...........••...... 

8 6 ... . •.......... . .. 
8 7 .•.. -· ......•.... . 
8 8 ............•..... 
8 9 ....•........ : . ... 

PAUCKAUS
L.UOICKA 

8 1 ......•.......... . 
8 2 . ....... . .... . ... . 
8 3 .... . ...... . . . ... . 
8 4 . .....•.....•..... 
8 5 ................. . 

8 6 ...........• . ..... 
8 7 . ........ . ....... . 
• 8 ............ . .. . . . 
8 9 .............. . .. . 

PALICICAUS
L.UOICKA 

8 1 ...... . ........ . . . 
8 2 ....• • •. .. • ... ..•. 
8 3 ............•..... 
8 4 ..•......•..... . .. 
8 5 ............... . . . 

8 6 . ...•.. . ....... ... 
8 7 . ............ . ... . 
8 8 ......•.. . .... . . . . 
8 9 ................. . 

Ill KAU.£USRYHMR 

I'IMRIIVUOS I KOROTUSTEN LI01 
0 1 

4 596.00 
4 813.00 
5 113.00 
5 473.00 
5 913.00 

6 432.00 
7 025.00 
7 b98.00 
8 436.00 

4 730.00 
4 9S3.00 
ll 262.00 
5 633.00 
6 ~.oo 

6 620.00 
7 229.00 
7 922.00 
8 681.00 

4 917.72 
5 149.91 
5 470.91 
5 85b. 11 
6 321..91 

b 882.24 
7 511..75 
8 236.86 
9 026.52 

5 061. 10 
ll 299.71 
ll 630.34 
6 027.31 
6 510.95 

7 083.40 
7 73li.03 
8 476.54 
9 288.67 

2 

5 239.44 
5 486. 82 
5 828.82 
6 239.22 
6 740. 82 

7 332.48 
8 008. 50 
8 775. 72 
9 1.17.04 

2 

5 392.20 
ll 646.42 
ll 998.68 
6 421.62 
6 936.90 

7 546.80 
8 241.06 
9 031.08 
9 896.34 

1 KALLEUSRY.

IIIRRIMJOSlKOROTUSTEN LI01 
0 1 

4 864. 00 
5 094.00 
ll 411.00 
5 792. 00 
6 258.00 

b 807. 00 
7 434.00 
8 147.00 
8 927.00 

5 204,48 
5 450.58 
5 789.77 
6 197.44 
6 696.06 

7 283.49 
7 954.38 
8 717.29 
9 551.89 

2 

5 544.96 
5 807.16 
6 168.54 
6 602.88 
7 134.12 

7 759. 98 
8 474.71. 
9 287.58 

10 176.78 

3 

5 331 . 36 
5 583. 08 
5 931.08 
6 348.68 
6 859.08 

7 461. 12 
8 149,00 
8 929.1.8 
9 785.76 

3 

5 486. 80 
ll 74:1.48 
6 103.92 
6 534.28 
7 058.60 

7 679.20 
8 38S.64 
9 189. 52 

10 069.96 

3 

5 642.24 
5 909.04 
6 276.76 
6 718.72 
7 259.28 

7 896,12 
8 623.44 
9 4:10,52 

10 3ll:s. 32 



15 - 14 -

TAU..U<KO 13 15-YHDISTELI'tRTAl.UJKKOI 

S-soF'II1USPAl.IO(AUJOKI(IEH SOPII1USPALKAN, KALLIINPAIKANLISRN SEKA I'IIW'!IMXISI
KOROTUSTEH YHTEI- -IIUOSIKOROTUSRYHI11TTRIN KUUKAUDESSA, 1'1< 

III KAU.EUSR~ 

SOPI11USPAl.IO(A- IRWMJOSIKOROTUSTEH LK/1 
LUOKICA 0 1 2 3 

s 1 ··· · · · · ···· ·· -·· · 2 371 . 00 2 :536.97 2 702. 94 2 7:50. 36 
s 2 ·········· ·· ····· 2 476. 00 2 649.32 2 822.64 2 872. 16 
s 3 ...... . .. .. ...... 2 :595.00 2 776. 6:5 2 9:58.30 3 010. 20 
s 4 ... ......... . . .. . 2 724.00 2 914.68 3 105.36 3 159. 84 
s :5 · ··· · · ········ ··· 2 864.00 3 064. 48 3 264.96 3 322.24 

s 6 ...... . .. . .. . .... 3 020.00 3 231.40 3 . 442 . 80 3 503. 20 
s 7 ·· ····· ····· ··· · · 3 187. 00 3 410. 09 3 633. 18 3 696.92 
s 8 ········ · ···· ··· · 3 383.00 3 619. 81 3 8:56. 6 2 3 92 4. 2 8 
s 9 . . . . ....... . ..... 3 60:5. 00 3 857.35 4 109.70 4 181 .80 
s 10 .. .. ... .. •.. ... •. 3 8:51 . 00 4 120. :57 4 390. 14 4 467. 16 

s 11 ... . .............. 4 132. 00 4 421 . 24 4 710.48 4 793. 12 
s 12 .. . .... . •....... . 4. 429.00 4 739. 03 :5 049.06 :5 137.64 
s 13 . ................ 4 :596.00 4 917. 72 :5 239. 44 ( :; 33 1. 36 
s 14 .. .. ....• .. .. . .... 4 813.00 :5 149.91 :5 486. 82 5 583.08 
s 15 ······ · · · · · ······ :5 113.00 :; 470.91 5 828. 82 :5 931. 08 

s 16 ·········· · ···· · · :s 473.00 :s 8:56. 11 6 239. 22 6 348.68 
s 17 ....... • • . ...... . :5 913. 00 6 326. 91 6 740. 82 6 8:59. 08 
s 18 .......••.. ... . .. 6 432.00 6 882.24 7 3 32. 48 7 461. 12 
s 19 . . . . .. . .. . ...•... 7 025. 00 7 516. 75 8 008.50 8 149. 00 
s 20 .......... .. ..... 7 698.00 8 236.86 8 775. 72 8 929. 68 

s 21 . ......... ... .... 8 436.00 9 026.:52 9 617. 04 9 78:5.76 

II ~ 

SOPI11USPAUCICA- ~IKOROTUSTEN LK/1 
LUOIQ(A 0 1 2 3 

s 1 · ·· · ·· · · · ····· ··· 2 440.00 2 610. 80 2 781 . 60 2 830. 40 s 2 · · ·· ·· ······ · ···· 2 :548.00 2 726.36 2 904. 72 2 9 55.68 s 3 ................. 2 670.00 2 856, 90 3 043.80 3 097, 20 s 4 ··· ·· ············ 2 804.00 3 000.28 3 196. 56 3 2:52. 64 s 5 · · · ········ · ···· · 2 948.00 3 1:54.36 3 360.72 3 419. 68 

s 6 ...... . .. . .. .. ... 3 108.00 3 32:5.56 3 ·543. 12 3 605. 28 s 7 ········ · ·· · ··· · · 3 280.00 3 :509.60 3 739. 20 3 804.80 s 8 ... .. .. . ... .. ... . 3 481.00 3 724.67 3 968, 34 4 037.96 s 9 ······.·· · · · · · · · ·· 3 710. 00 3 969. 70 4 229.40 4 30 3. 60 s 10 . . : ... .. .. .. ..... 3 963.00 4 240. 41 4 517.82 4 597.08 

s l1 ... . ..... . .... ... 4 r.IJ, 00 4 :5:50.71 4 848.42 4 933. 48 s 12 . .. •. . .. .... ... .. .. :5:58.00 4 .877.06 5 196. 12 5 287.28 s 13 .. . .. .. ..•• ... .. . 4 730.00 5 061 . 10 5 392. 20 !5 48 6 .80 s 14 ··· · ··· ··· · ··· ··· 4 953.00 s 299. 71 s 646.42 5 745, 48 s IS .......... . ... . . . 5 262.00 5 630. 34 5 998 , 68 6 103. 92 

s l6 . . ...... .. ... . •.. :s 633.00 6 027.31 6 421 . 62 6 534,28 s 17 ...... . .. .. ... ... 6 os:s. 00 6 :510. 95 6 936.90 7 058.60 s 18 ... . ... . ...... . . . i> 620. 00 7 083.40 7 546.80 7 679. 20 s 19 ..... .• . . . .•..... 7 229. 00 7 735. 03 8 241 . 06 8 38:5. 64 s 20 ................. 7 922.00 8 476.54 9 031.08 9 189.:52 

s 21 · · · ····· · ········ 8 681 . 00 9 288. 67 9 896.34 10 069. 96 
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Taulukkos 13 jatkoa 

I ICALLEUSR~ 

SOPIIIJSPALIQ(A- lllfiRIMJOSIKOROTUSTEN LKI1 
LUOI«A 0 l 2 3 

s l ················· 2 509.00 2 684.63 2 800.26 2 910.44 
s 2 ··········· · ····· 2 620.00 2 803.40 2 980.80 3 039. 20 
s 3 ······-·········· 2 746.00 2 938.22 3 130.44 3 185.36 
s 4 ········ ······· ·· 2 883.00 3 084 . 81 3 286.62 3 344.28 
s 5 ......... ........ 3 031.00 3 243.17 3 4:j5.34 3 515.96 

s 6 ······· · ····· ·· ·· 3 196.00 3 419.72 3 643.44 3 707136 
s 7 ············ · ···· 3 372.00 3 608.04 3 844.08 3 911.52 
s 8 ········• · ····· · · 3 sso.oo 3 830.60 4 081.20 4 152.80 
s 9· ........ . .. . ...... 3 815.00 4 082.05 4 "349. 10 4 425. 40 
s 10 ........•.... . ... 4 076.00 4 361.32 4 646. 64 4 728. 16 

s 11 ................ . 4 373.00 4 679, II 4 985.22 5 072.68 
s 12 .........•.....• . 4 687.00 s 015.09 5 343. 18 5 436.92 
s 13 . ..•.. . ........•. 4 864.00 5 204.48 5 544.96 s 642. 24 
s 14 ........... ..... . 5 094.00 5 450.58 5 807. 16 5 909.04 
s 15 ................. 5 411.00 5 789.77 6 168. 54 6 276.76 

s 16 . . ............. . . 5 792.00 6 197.44 6 602.88 6 718.72 
s 17 ················· 6 258.00 6 696.06 7 134. 12 7 2.S9. 28 
s 18 ... .. ...... .. .... 6 807.QO 7 283.49 7 759,98 7 896. 12 
s 19 ................. 7 434.00 7 954.38 8 474.76 8 623.44 
s 20 ........... . ..... 8 147.00 8 717.29 9 287. 58 9 450.52 

s 21 ················· 8 927.00 9 551.89 10 176.78 10 355.32 

YHDYSLIIKENNESOPIMUS KARHULAN - SUNILAN RAUTATIE 

1.1.1978 voimaan tullut uusittu yhdysliikennesopimus Karhulan
Sunilan rautatien kanssa, tariffisaannon l iite 5, on painossa. 
Jakelun suorittaa painatusjaosto. 
(Tft n:o To 1196/66/78, 3.4.1978) VT 15/78. 

MAARIANHAMINAN LIITANTARAHDIT 

15 

Lisayksena tariffitaulukkoon 28 B on painettu aputaulukko Maarian
haminan liitantarahdeista 28 %:lla korotettuna. Jakelun suorittaa 
painatusjaosto. (Tft n:o To 1261/2411/78, 3.4.1978) VT 15/78. 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 
MAARAYKSET TAVAROIDEN KUORMAAMISESTA JA KIINNITTAMISESTA 

Suomen ja SNTL:n yhdysliikennetariffin liitteeseen n:o 4 "Miiariiyk
set SNTL:n ja Suomen valisessa suorassa rautatieyhdysliikenteessa 
kuljetettavien tavaroiden kuormaamisesta ja kiinnittiimisesta" 
(VR 4777) ilmestyy lisiilehti n:o 1, joka on voimassa 17.4.1978 
lukien. 
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Lisalehti sisaltaa mm. maaraykset 20' konttien kuormaamisesta ja 

kiinnittamisesta. Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(N:o Lt 22537/253/78, 6.4.78) VT 15/78. 

VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA SIDONTATILAUKSET 

Sidottaviksi haluttavat VT 1977 vuosikerrat pyydetaan lahettamaan 
painatusjaostoon Hyvinkaalle 24.04.78 mennessa yhteistilausta 
varten. 
Vuosikerrat sidotaan sellaisina kuin ne ovat painatusjaostoon saa
puneet, joten ne on ennen lahetysta jarjestettava halutulla taval
la. Metalliset niitit ja liittimet on ehdottomasti poistettava. 
(Ptjo n:o 29, 06.04.1978) VT 15/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatieha11ituksen sosiaa1i- ja terv eystoimistossa on haettavana 

liikunnanohjaajan tyosuhteinen toimi. 

Liikunnanohjaajan tehtaviin kuuluu mm. osa11istuminen kunto1iikun

nanohjaajien ja kuntotestaajien kou1utuks een samoinkuin tyosuoj e1u

kou1utukseen. 

Toimeen va1ittavalta henkilo1ta vaaditaan Vierumaen tai Paju1ahden 

urhei1uopistossa suoritettu liikunnanohjaajan tutkinto. 

Lahempia tietoja asiasta antaa 1iikennetarkastaja Veikko Laurikai

nen puh. Hki 2007. 

Hakemukset pa1kkatoivomuksineen tulee toimittaa ha11into-osa s ton 

johtaja11e osoitettuina rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 

28 paivana huhtikuuta 1978. 

Kolme tarkkaajan (V 23) virkaa, toistaiseksi rautatieha11ituksen 

ha11into-osasto11a. Ha11into-osaston johtajal1e osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaaja11e 

viimeistaan toukokuun 3 paivana 1978 annan kel1o 12.00 (postitse 

ennen virka-ajan paattymista). 
Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
2 tarkkaajaa sosiaa1i- ja terveystoimistoon 

1 tarkkaaja tiedotusjaostoon 
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Apulaisasernap~~llikon virka (V21), teknikon virka (V21), kuusi apu

laisasernap~~llikon virkaa (V20) , ensi luokan asernarnestarin virka (Vl9) , 

ensi luokan kirjurin virka (VlB) , teknikon virka (VlB), ylemm~n palk

kaluokan asemamestarin virka (Vl7), ylemm~n palkkaluokan toisen luo

kan kirjurin virka (Vl6),kaksi alemman palkkaluokan asernarnestarin 

virkaa (Vl4), nelj~ alernrnan palkkaluokan asernarnestarin virkaa (Vl3), 

kaksi alernrnan palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (Vl3), nelj~ 

veturinkuljettajan virkaa, kaksi kuorrnausrnestarin virkaa ja kaksi 

konduktoorin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle 

osoitetut kirjalliset hakernukset on toirnitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle viirneist~~n toukokuun 10. p~iv~n~ 1978 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ rnainittuihin virkoihin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasernap~~llikko (V21): Riihirn~en (Ri) liikennealueelle, 
teknikko (V2l): Oulun varikolle (l veturihuolto), 
apulaisasemap~~llikot (V20): Helsingin (l Hki henkiloasiat, 1 Hki 

tulev. tav. p~~ll., 1 Kkn), Keravan (1 Ke tap), Karjaan (1 Kr henki

loasiat, 1 Kr tap) liikennealueille, 
1 . luokan asemarnestari (Vl9): Riihirn~en (1 Oi) liikennealueelle, 

1. luokan kirjuri (VlB): Oulun liikennepiiriin (l kappaletav.asiat), 

teknikko (Vl8): Oulun varikolle (l veturihuolto), 

yp. asernarnestari (Vl7): Oulun (1 Kml) liikennealueelle, 
yp 2. luokan kirjuri (Vl6): Oulun liikennepiiriin (l laskenta-asiat), 

a, . asernarnestarit (Vl4): Oulun (1 Tja junasuor.) ja Raahen (1 Rhe 

junasuor.) liikennealueille, 
ap. asernarnestarit (Vl3): Oulun liikennepiiriin (l) sek~ Oulun (l 01), 
Kernin (1 Kern) ja Rovaniernen (l Roi) liikennealueille , 

ap. 2. luokan kirjurit (Vl3): Oulun (1 01) s~hkoalueelle ja Oulun 

(1 01) liikennealueelle, 

veturinkuljettajat: Oulun varikolle (2) sek~ H~rneenlinnan (1 Hl) ja 

Rovaniernen (1 Roi) liikennealueille, 
kuorrnausrnestarit: Raahen (1 Rhe) ja Oulun (1 01) liikennealueille ja 

konduktoorit: Oulun (l 01) ja Kernin (1 Kern) liikennealueille. 
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Kaksi y1im~~raista 1iikennet~rkastajan tointa (V23) toistaiseksi 

He1singin 1iikennepiirissa (1 tutkinta-asiat, 1 tavara1iikenneasiat). 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan touko
kuun 10. p~iv~n~ 1978. 

Y1imaarainen 1. 1uokan kirjurin toimi (V19), y1ima~rainen a1emman 
palkka1uokan 2. 1uokan kirjurin toimi (Vl3), ylim~~r~inen j~rjestely

mestarin toimi, kaksi vaihdemiehen tointa, kaksi junamiehen tointa, 

kymmenen veturinlammittaj~n tointa, apulaiskanslistin toimi ja nelj~
toista asemamiehen tointa. 

Rautatiehal1ituksen liikenneosaston paal1ikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin pa~11iko1le 

viimeistaan toukokuun 10. paiv~n~ 1978. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1im~~r~isiin toimiin otetut 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim. 1. luokan kirjuri (Vl9): Hameenlinnan (1 H1 1apt), 
y1im. 2. luokan kirjuri ap. (Vl3): Oulun variko1le 1, 

ylim . j~rjestelymestari: Kemij~rven (1 Kj~ maaraysesim.) liikenne
alueelle, 

vaihdemiehet: Oulun (2 01) liikennealuee11e, 

junamiehet: Oulun (1 01) ja Rovaniemen (1 Roi) liikennealueille, 
veturinl~mmittajat: Oulun (8) ja Kemin (1) varikoille ja Rovaniemen 
(1 Roi) liikennealueelle, 

apula·iskanslisti: Kemij~rven (l Kj~) liikennealueelle sek~ 
asemamiehet: Ou1un (4 01, 1 Lka, 1 Hvn), Kemin (1 Kern), Tornion 

(2 Tor) ja Rovaniemen (4 Roi, 1 Mis) 1iikennea1uei11e. 

Kaksi y1iteknikon (V23) virkaa, rakennusmestarin (V18) virka ja ko1me ap 2 1 
kirjurin virkaa. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 10.5.1978 ennen ke11o 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 
Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
y1iteknikot (V23): 1 rautatieha11ituksen ratatoimisto ja 1 rautatieha11ituksen 
ratatekni11isen toimiston turva1aitejaosto, 
rakennusmestari (V18): Jyvasky1an rata-a1uee11e 
ap 2 1 kirjurit: 1 rautatieha11ituksen ratatoimisto ja 2 rautatieha11ituksen 
ratatekni11inen toimisto. 
Kaksi tekni11isen apu1aisen (V15) tointa, toistaiseksi rautatieha11ituksen rata
tekni11isessa toimistossa. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toi
mitettava ratatekni11isen toimiston kans1iaan viimeistaan 10.5.1978. 
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RAUTATIEOPISTON OHJELMA SYYSKAUDELLA 1978 

Yleiset toimistokurssit 

kurssi 2/78 a1kaa 14.8.78 k1o 9.15 paattyy 15.9.78 
kurssi 3/78 " 18.9.78 " 9.15 " 20.10.78 

H ~=a=1=1=inn~o~1~1~i~n~e~n~ku~r=s=s=i~2~/~7~8 (pidetaan kru1dessa osassa) 
1. jakso a1kaa 20.11.78 k1o 9.15 paattyy 8.12.78 
2. " " 8.1.79 " 8.55 " 26.1.79 

Liikenneosaston toimistokurssi 3/78 

21.8. - 13.10.1978 Tampere 

Liikenneosaston toimistokurssi toimistovirkamiesharjoit-
te1ijoi11e .4/78 . 

a1kaa 23.10.78 k1o 9.15 paattyy 15.12.78 

Liikenteenohjauskurssi 2/78 

alkaa 14.8.78 k1o 9.15 paattyy 3.11.78 

Liikennekurssi 2/78 
a1kaa 6.11.78 k1o 9.15 paattyy 15.12.78 

Rautatieopil1inen kurssi 2/78 

1. jakso 4.9. - 8.9.78 
2. " 9.10.-13.10.78 
3. 23.10.-27.10.78 
4. " 13.11.-17.11.78 
5. " 11.12.-15.12.78 

Tyonjohdo11iset kurssit 

Hyvinkiia 
Vuokatti 

" 
II 

Kurssi 2/78 1. jakso 14.8. - 18.8.78 Vuokatti 
2. " 

Kurssi 3/78 l. jakso 

2. " 

25.9. - 29.9.78 " 
6.11. - 10.11.18 Hyvinkaa 
11.12.- 15.12.78 Vuokatti 

Veturinku1jettajrucurssit 3-4/78 
a1kavat 7.8.78 k1o 9.30 paattyvat 21.12.78 
Veturirucu1jettaja~urssei11e saapuvi11a on o1tava mukanaan 
seuraavat ohjesaannot: Jt (2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 
1975 painos), Yleisohjeet henkilokunnalle YOH (2501), 1ii
kenneosaston toimintaohjeita LTO (2514), Hoyryvetureiden 
painei1ma- ja jarrulaitteet (2707}, Vaunujen uudet jarru-
1aitteet (2708), Itsesaatava ku1jettajaventtii1i (2709), 
Vnunujen 1ammitys-, tuu1etus- jaahdytys- ja kayttovesi-
1aitteet (2718 v. 1974 painos~, Diese1veturit ja moottori
vaunu I-II osat, Ku1jetuskaluston tunteminen, y1einen osa 

15 
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(2694 v. 1974 painos), Tavara1iikenteen ku1jetuskalus
to (2679 v. 1975 painos), Radiopw:elimen kayttoohjeet 
(2740 v. 1972 painos), Rataoppi (3214), Turvalaiteoppi 
(3264) seka Sahkoratamaar aykset (3554). 

K~nduktoo~ikurssit 3-4/78 
alkavat 7.8.78 klo 9.1 5 paat t yvat 13 .12.78 
Kurssei11e saapuvi11a on o1tava mukanaan s euraavat ot je
saannot: Jt (2660 v. 1975 painos korjattuna), OTRO (2635 
v. 1975 painos), Liikenneosas ton toimintaohj eita LTO 
(2514), Se1vitte1yoh jeet Se1o (2651), Yleisohjeet henki-
1okunna11e YOH (2501), Terasrunkoisten matkustajavaunujen 
Uimmitys-, tuu1etus- ja vesilaitteiden kayttoopas (2718 
v. 1974 painos), Tavara1iik.ku1jetuskalusto (2679 v. 1975 
painos), Radiopuhelimen kayttooh jeet (2740 v. 1972 pai~os), 
Rataoppi (3214), Turvalaiteoppi (3264) ja Vaunujen uudet 
jarrulaitteet (2708). 

Rakennusmestarikurssi 
1. jakso alkaa 4.9.78 k1o 9.15 paat tyy 15.9.78 
2. II II 9.10.78 II 8.55 II 27.10.78 

Ratalrurssi 
1. jakso alkaa 18.9.78 klo 9.15 paattyy 6.10.78 
2. II II 30.10.78 II 8.55 II 17.11.78 

Varastomestarilrurssi 

alkaa 7.8.78 klo 9.45 paattyy 1. 9. 7 8 

Sa!1koperuskurssin pu.."l.elintekniikan osa 
1. jakso 25.9. - 6.10.78 pidetaan He1singissa 
2. II 23.10. - 2.11.78 II II 

Sahkoneruskurssin radiotekniikan osa 2/78 peruutettu 

Sahlcoperuskurssin turvalaitetekniikan osa 2/78 peruutettu 

Veturisahkotekniikan osa 2/78 
4.9. - 22.9.1978 Helsinki 

Tarkemmista alkamisajoista ja paikoista seka ylemmista si:i.hk:Ot
ammattitutkinnoista ja muusta koulutustoiminnasta tiedotetaan 
erikseen. 
Kurssien i1moitettuihin ltestoaikoihin sisaltyy myos tutkinto. 

Koska rautatieopistosta ei enaa jaeta sel1aisia tassa kuulutuk
sessa mainittuja oh jesaantoja, joita voidaan tilata painatusjaos
ta, on esimiehien ja piirien koulutussihteerien huo1ehdittava 
ajoissa niiden hankkimisesta kurssi1aisil1e. 

Rautatieopisto on suljettu 26.6. - 16.7.1978. (Ropj 215/151/78) 

Helsinki 1978 . Valt ion painatuskeskus 
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TURPEENKULJETUSVAUNU , SARJA FAT 

Numerosarja 78001 78025 

Fat vaunut (kuvat 1 ja 2) on tarkoitettu 1ahinna po1ttoturpeen 
kuljetukseen, mutta niil~~ voidaan kuljettaa my5s muuta kevytt~ 

tavaraa kuten esim. haketta . 

Vaunun tekniset arvot 
Pituus puskimineen 

A1uskehyksen pituus 

Te1ikeskiBiden va1i 

Vaunukorin sisa1eveys a1haa11a 

Vaunukorin sisa1eveys y1haa11a 

Kuormauskorkeus kiskon pinnasta 

Korin suurin ka11istusku1ma tyhjennettaessa 
Ti1avuus 
Vaunun paino (taara) 
Vaunun bruttopaino 

Vaunun kuorma 
Akselipaino 

Vaunun te1ikeskiBt ovat kestovoide1tuja 

Kuormatau1ukko 

A B 1 c 
31 t 51 t ... 
23 t 43 t 

20680 mm 

19500 mm 

15000 nun 

3000 mm 

2400 mm 

4105 mm 

60° 

151,5 m' 

28,7 t 
80 t 

51 t 
20 t 

01ee11ista naissa vaunuissa on se, etta ne voidaan ka11istaa sivu
suunnassa purkauksen jouduttamiseksi. Tama ede11yttaa paika11ista 
kal1istus1aitetta (kuva 2, tapaukset A jaB). Vaunu voidaan purkaa 
myBs sama11a tava11a kuin hakkeenku1jetusvaunu Ohn nostama11a 
sivuseinat y1Bs (kuvan 2 y1aosa). 
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VAUNUN RAKENNE 

Vaunun aluskehysrakenne on paaosiltaan sama kuin hakkeenkuljetus

vaunussa Ohn.Vaunun kori lepaa aluskehyksen varassa ja on kallis

tettavissa kummallakin sivulla olevien laakeritappien suhteen (kuva 

3 alemman nuolen kohta). 

15a 

Vaunun kori on jaettu poikittaisella valiseinalll kahteen n. 9 m 

pitkaan osaan. Sivuseinat, 2 kpl vaununsivua kohti, ovat ylakulmis

taan saranoidut platy- ja keskiseinaan siten, etta ne kallistusmah

dollisuuden puuttuessa voidaan irroittaa nostamalla. Sivuseinien 

alareuna on kuljetuksen aikana lukittu salpalaitteistolla (kuvan 3 

ylempi nuoli ja kuva 4). Salpalaitteita hoidetaan purkauspuolen vas

takkaiselta puolelta (kuva 5), mikali aukaisu tapahtuu kasin. Kuva 7 
esittaa purkauspuolen salpalaitetta aukaistuna. 

Huom. Kasiaukaisussa on lukituksen varmistus poistettava kaantamalla 
toisella kadella kuvan 4 osan 2 mukainen sappi nuolen osoittamaan 
suuntaan samalla kuin toisella kadella kalnnetaan kahva, osa 1, 

ylaasentoon (kuvat 4, 5 ja 6). 

· Sivuseinien lukitus tapahtuu purkauksen jalkeen painamalla kahva 

(kuva 4, osa l) takaisin ala-asentoonsa, jolloin sippi (osa 2) itses

taan asettuu varmistusasentoonsa eli estaa asiattomien henkiloiden 

tahallisen lukitusmekanismin aukaisun (kuva 4, kuljetusasento) . 

Vaununkoria kallistettaessa tapahtuu kallistuspuolen sivuseinien 

lukituksen avautuminen itsestaan kallistustapahtuman alkuvaihees sa. 

Vaununko;in palauduttua perus- eli kuljetusasentoonsa on suor itetta

va sivuseinien lukitus klsin. Ennen vaunujen lahettamista linjalle 

on VR:n taholta tarkastettava, etta lukituskahvat ovat ku ' jetusasen

nossa ja vastapuolen sahalaitaiset pidikkeet kuvan 3 ja kuvan 4 

kuljetusasentoa esittavassl asennossa. 
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Kal/i.<lusost?n!o 

Ku(etllsnsent'O 

Kuva 't 
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Kuva 5 

Kuva 6 
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Kuva 7 

Kuva 8 
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Mit~ edell~ on esitetty sivuseinien lukituksesta kallistustapahtuman 

j~lkeen, on otettava huomioon myos siin~ tapauksessa, ett~ purkaus 

tapahtuu nostamalla sivusein~t ylos. Ennen sivuseinien ylosnostoa 

on lukitukset avattava ja j~lleen suljettava seinien paikoilleen
asettamisen jalkeen. 

Siis: 

- Lukitukset auki (hoidettuna purkupuolen vastakkaiselta puolelta) 
- Sivuseinat ylos 
- Tyhjennys 

- Sivusein~t paikoilleen 

- Lukitusmekanismia rynkyteta~n edestakaisin mahdollisen turpeen 
irroittamiseksi sivusein~n alapaarteen ja sahalaitaisen lukitus
kiskon v~list~ 

- Lukituksen suorittaminen painamalla lukituska~va ala-asentoonsa 
(putkiakselia vasten, kuvat 4 ja 8). 

Jos on vaara olemassa, etta vaunu purkauksen aikana paasee 
liikkumaan, on huolehdittava vaunun paikoilleenpysymisesta. 

uva 9 esittaa vaunua kallistusasennossa. 

(N:o Yt 22065/412/78, 8.3.78), VT 15a/78 . 
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Kuva 9 
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VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 14a/78 

Erillisena on julkaistu Viralli sia tiedotuksia 14a sisal taen·:· 

1. VR Matkailuliput 1978 ja 2. Hopealinjan erikoisliput 1978. 

OP ISKE LI JALIPUT 

Valtioneuvosto oli 16 pHivHnH syyskuuta . 1977 annetuila as~tuksella 

no 681 mu~tt~nut tariffisHHnnon 22 S:ssH mainitun 100 kilometrin 

rajan 1 . 7 .1 978 lukien 200 kilometriksi. Mainitun muutoksen valtio

neu vosto on nyt kumonnut . THstH syyst~ tariffisH~nnon 22 S:n· ase

tusteksti sHilyy sella~sena kuin se on.1.1.1978 voimaan tu1leessa 

tariffis~~nnossa. Tekstin j~lkeen, sulksi·s-sa oleva merkinta 

(17.3.197?/217) muutetaan merkinn~ksi (20 . 1.1978/60). 

(Tft n:o Te.1059/2-410/78, 10 . 4 . 19781 VT .16/78 

ITAINEN YHOYSLIIKENNE 

VR-JULKAISlJJEN . 4?84 , 47"8·1 JA 4782 ·UUSI PAINDS . 

Sopimus Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteestH, Rauta

tieyhdysliikennekonferenssien sHannot , Tariffi (VR 478~). Toimitus

ohjeet (VR 4781) ja Rautatierajasopim~s · (VR 4782) on p~inettu ~ude} 

leen offset-menefelmHlla : Mainitut julkaisut jHrjestetHan uusiin 

4-renkaisiin kansiin samaan jHrjestykseen, jossa ne ovat olle~t 

aikais·emmin vaalPanruskeissa, ti.heHrenkaisissa kansissa . 

VirkakHyttoon tarkoitetut uudet painokset ja niiden kannet jakaa 

painatusjaosto aikaisemman jakoluettelon mukaan . 

Asiakkaille myydHHn ainoastaan ·julkaisua VR 4784 kaikkien liikenne

alueiden keskusasemilla (Helsingin asemalla painotuotteiden myynti
piiteessa, · puh. 707340al . 

Julkaisuun myohemmin ilmestyvien li~Hlehtien jakelun takia on vHit

tHmHtont~ . ettH asiakkaat, myos ne, joilla on aikaisempi ladottu 

painos, lunastavat uuden julkai,sun ltR 4784 ·edell~ maini tuista 

myyntipaikojsta. Hinta on 15,- · mk + kannet 5,- mk . Muutosten ja 

korjausten takia uudelle~n painettavat irtolehdet jaetaan ko. jul
kaisun ostaneille asi~kkaille maksutta . 

(Tft n·: o Tou ~02/253/78 , 11.4.1978) VT 16/78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkil5- ja kiitotavaraliikenteessa 

1,5,1978 alkaen ovat seuraavat: 

Luku

m.l1l.r.l 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

1 

Rahayksikk5 Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (gulden),, F1 • 
Belgian frangia ... , , , . , , , .. , . , . . FrB 

Bulgarian levaa .. , . , , ... , . , , .. , . Leva 

Englannin puntaa 

Espanjan pesetaa •••••••••••••••• 

Italian liiraa •••••••••••••••••• 
Itava11an shil1inkia •••••••••••. 

Jugoslavia, kaytt.la UIC-frangia • 

Kreikan drakmaa ••••••••••••••••• 

Luxemburgin frangia ••••••••••••• 
Neuvosto1iiton ruplaa, clearing • 

Norjan kruunua •••••••••••••••••• 
Portugalin escudoa •••••••••••••• 
Puolan zlotya , , . , . , , , , , ... , . , , , , 

Ranskan frangia ••••••••••••••••• 

Romanian leita •••••••••••••••••• 

Ruotsin kruunua ••••••••••••••••• 
Saksan Liittotasava1ta, markkaa , 

Saksan Demokraattinen Tasavalta , 

Sveitsin frangia •••••••••••••••• 

Tanskan kruunua 
Tsekkoslovakian kruunua ,,,,,,,,, 

Turkin puntaa ••••••••••••••••••• 

Unkarin forinttia ••••••••••••••• 
UIC-frangia . , , , , , , , . , , , , , . , .. , . , 

USA:n dollari ••••••••••••••••••• 

£ 

Pta 

Lit 

Oes 

FrUIC 
Dr 
Frlux 

Rb1 

NKr 

Esc 

Zl 
FF 
Lei 

SKr 

DM 

M 

FrS 

DKr 
Kcs 
Ltq 

Ft 

FrUIC 

$ 

(Tft n:o Tou 60/230/78, 14,4.1978) VT 16/78 

rnl< 

197,62 

13,58 

484,00 

825,00 

5,34 

0,50 

29,32 

178,17 
12,81 
13,58 

613,77 

80,57 

10,66 

13,38 

89,69 
88,00 

92,87 
211,46 

210,13 
229,91 

76,67 
80,77 

18,45 

22,86 

178,17 
4,26 
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KOSTAMUS/SNTL : OON OSOITETTUJEN VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETTAMINEN 

Rautatie1iikenteest~ Kosta~ukseen VR Vira11isissa Tiedotuksissa 

n : o 11a/78 annettuihin m~~r~yksiin 1is~t~~n 15.4 . 1978 1ukien 
s euraavaa . 

Ko s tamus/SNTL =OON osoitetut vaunukuorma1~hetykset voidaan m~~r~t~ 

rautatiehal1ituksen j a Ku1jetuskeskusten Liitto ry :n kesken tehty~ 

vaunukuormien kotiinku1jetussopimusta n:o 870/66/73, 30 . 5.1973 

(VT 29a/73 ja VT 21/77) sove1taen kotiinku1jetettaviksi . 

Ku1jetusmaksu kotiinku1jetuksesta 1asketaan kuitenkin siten, ett~ 

em . sopimuksen 1iitteess~ 4 julkaistun tariffin mukaiseen kotiin
kuljetusmaksuun 1is~t~~n eri summana merkiten 10 %:n 1is~maksu. 

N~m~ kotiinku1jetukset hoidetaan Oy Pohjo1an Liikenne Ab :n toimesta. 

(N : o Lko 31263/640/78 , 13 . 4.78), VT 16/78. 

JANNITTEEN KYTKEMINEN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 

;LUUMAKI - IMATRA 

Ratajohtoihin a1uee11a Luum&ki - Imatra kytketaan 25000 V:n 
jannite 2.5.1978 k1o a.oo. 

Vaarati1anteista ja mahdo11isesti havaittavista ratajohdon 
vioista on ilmoitettava va1ittomasti Kouvo1an a1ueva1vomoon. 

Kouvo1an a1ueva1vomon ha1ytyspuhe1imet ovat: 

- y1eisesta puhe1inverkosta 
tai 

- VR:n puhelinverkosta 
- VR:n se1ektoriverkosta 

a1uee11a Lappeenranta - Imatra 
tai 

951 - 17332 
951 - 17231/531 j a 532 
971 - 531 ja 971 - 532 

7 - 971 - 531 ja 7 - 971- 532 
6 - 971 - 531 ja 6 - 971- 532 

Mika1i ha1ytyspuhe1imet ovat varatut, otetaan yhteys 1ahimpaan 
VR:n puhe1inva1ittajaan (VR:n puhe1inverkossa puhe1in n:o 81), 
joka toimittaa ha1ytyksen ede11een. 

(stt 138/440/78, 10.04.1978) VT 16/78 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Teknikon virka (V21), kuusi apu1aisasemaoaa11ikBn virkaa (V20) , ensi 

1uokan kirjurin virka (V18), y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kir

jurin virka (V17), ko1me y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin 

virkaa (V16), y1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V16), a1emman 

pa1kka1uokan asemamestarin virka · (V14), ne1ja a1emman pa1kka1uokan 

asemamestarin virkaa (V13) , kaksi a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin virkaa (V13), kaksi jarjeste1ymestarin virkaa ja ko1me 

konduktoorin virkaa. Rautatieha11~tuksen 1iikenneosaston paa11iko11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaaja11e viimeistaan toukokuun 17. paivana 1978 ennen ke11o 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

teknikko (V21): Kouvo1an 1iikennepiiriin (1 vaunuteknikko), 
apu1aisasernapaallikot (V20): Vainikkalan (1 Vna tap), Lappeenrannan 
(1 Lr tap), Imatran (1 Imt tap), Kemin(lKem henki1oasiat), Tornion 

(1 Tor tap) ja Ou1un (1 Tua) 1iikennea1uei1le, 

1 . luokan kirjuri (V18): Kouvo1an (1 Kv kauko-ohjaus) 1iikennea1u
ee11e, 

yp. 2. 1uokan kirjuri (V17) : Kouvo1an (1 Kv a1uese1vitt . ) 1iikenne
a1uee11e, 

yp . 2. 1uokan kirjurit (V16): Haminan (1 Hma junasuoritus) ja Mikke

lin (1 Mi pa1kkausasiat) 1iike~nea1uei11e seka Kouvo1an 1iikennepii

riin (1 tuntikirj. esim.), 

yp . asemamestari (V16): Lappeenrannan (1 La junasuoritus) 1iikenne
a1uee11e, 

ap. asemamestari (V14): Lappeenrannan (1 La junasuoritus) 1iikenne

a1uee11e, 

ap. asemamestari (V13): Kouvo1an (1 Kv), Haminan (1 Hma junasuoritus), 

Lappeenrannan (1 Lr 1ipputoim.) ja Imatran (1 Imt) 1iikennea1uei11e, 

ap. 2 . 1uokan kirjurit (V13): Kouvo1an (2 ~v) 1iikennea1uee11e, 

jarjeste1ymestarit: Imatran (1 Imt) ja Vainikka1an (1 Vna) 1iikenne
a1uei11e ja 

konduktoorit: Imatran (1 Imt), Kouvo1an (1 Kv) ja Ou1un (1 01) 

1iikennea1uei11e. 
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Kolme ylim~~r~ist~ 1. luokan kirjurin tointa (Vl9), kolme junamiehen 

tointa, kaksi vaihdemiehen tointa, apulaiskanslistin toimi , kahdeksan 

asemamiehen tointa ja konttoriapulaisen toimi . Rautatiehallituksen 

liikenneosaston p~~llik6lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin p~~llik5lle viimeist~~n touko
kuun 17. p~iv~n~ 1978. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim~~raisiin toimiin otetut 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim. 1 . luokan kirjurit (Vl9): Kouvolan (1 Kv kirjauskeskus) ja Oulun 

(1 01 alueselvitt . ) liikennealueille ja Kouvolan liikennepiiriin (1 

ty6suhdepalkat), 

junamiehet: Kouvolan (2 Kv) ja Imatran (1 Imt) liikennealueille, 

vaihdemiehet: Kotkan (1 Kta) ja Imatran (1 Imt) liikennealueille, 

apulaiskanslisti : Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 

asemamiehet: Kouvolan (5 Kv, 1 Kra js-p~tev~, asunto varattu), 

Imatran (1 Jts js-p~tev~) ja Oulun (1 Ova) liikennealueille sek~ 

konttoriapulainen: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V24) virka, viisi 1 1 kirjurin 

(V19) virkaa ja nelja ap 2 1 kirjurin virkaa. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen~irJaajalleviimeistaan 17.5.1978 ennen kello 12 (postit

se ennen virka-ajan paattymista). 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
vanhempi toimistorakennusmestari (V24): Pieksamaen ratapiirin toimist 

1 kirjurit (V19): 1 Helsingin, '1 Seinajoen, 1 Oulun, 1 Pieksamaen j 

1 Joensuun ratapiirien toimistot ja 
ap 2 1 kirjurit: 1 rautatiehallituksen rakennustoimisto, 1 Helsingin, 

1 Oulun ja 1 Pieksamaen ratapiirien toimistot. 
Teknillisen apulaisen (V15) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen 

rakennustoimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rakennustoimis ton kansliaan viimeistaan 17.5.1978. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : kamreerin (V 25) virkoihin 
osas tosihte eri ( V 22) Yrjo Kalevi Nuppola j a apulaiskamreeri 
(V 22) Olga Annikki Lamppu. 

R a t a o s a s t o: ap 2 1 kirjurin virkaan (rautatiehalli-

tuksen rataosasto) ylim. 3 pl kirjuri Liisa Orvokki Pesonen ja 

konttoriapulaisen toimeen ( rautatiehallituksen rataosasto ) 

ylim. toimistoapulainen Soili Hannele Arminen , 

rataesimiehen (Vl2) toimi in (Hels i nk i) raidemiehet 
Kalle Tuomas Vuorela ja Matti llmari Litukka. 

H a n k i n t a o s a s t o 

Ahonen. 
ylim. var t i ja Toivo Edvard 
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Ammattimies ei mene 

hetkeksikiin puskinten viliin 

Kolmasosa kuolemaan johtavista 
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Muutos valtion virkamiesten ik~lis~sopimuksen soveltamis
ohjeisiin 

Itainen yhdysliikenne, Henkiloliikenne 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Kokeiluhakkilavojen etsinta ja palautus 

Rautatieliikenne Kostamukseen 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

It~inen yhdysliikenne, Maaraykset tavaroiden kuormaamisesta 
ja kiinnitt~misesta 

Uudet kaukokirjoitintilaajat 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksiii 

Eroja 

1278009465 
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TOIMISTOHENKILOSTON TOIMENKUVAUS 

Va1tiovarainministerion ohjeiden mukaisesti toteutetaan VR:11a 

toukokuun aikana tiettyjen toimistotehtavissa tyoskente1evien he~ 

kiloiden toimenkuvauskokeilu. 

Toimenkuvauksen tarkoitus on palvella paaasiassa valtiovarainmi

nisterion palkkaosastoa va1tion henki1ostoha11innon suunnitte1u
ja kehittamistyossa. 

Nyt suoritettava kysely on koko va1tionha11intoa koskien ensimm~ 

nen ja siksi etupaassa kokei1u1uontoinen. Tasta syysta on kyse1yn 
piiriin kuu1uvaa henki1ostoa myos rajattu siten, etta lomakkeen 

tayttavat vain seuraavan virka- tai toiminimikkeen omaavat henki

lot, joiden hoitaman viran tai toimen palkkausluokka, eli ns. vi
ran sijoituspalkkaluokka on kqrke intaan V. 18 tai tyosuhteisi11a 
s;ta vasta~va saannol1isen tyoajan kuukausipa1kka: . 

Apukamrae~i, apulaisarkistonhoitaja, apulaisjaostonhoitaja, 

apulaiskamreeri, apulaiskanslisti, apulaiskassanhoitaja, apulais

kirjaaja, apu1aiskirjanpitaja, apulaislahettaja, apu1aisosastosih

teeri, apu1aisreviisori, apu1aissihteeri, apu1aistaloustarkasta

ja, apu1aistarkastaja, arkistoapu1ainen, arkistojarjestelija, ar

kistonhoitaja, atk-kirjoittaja, informaatioapulainen, jaostonhoi

taja, jaljentamoapu1ainen, ja1kikasittelija, kamreerinapulainen, 
kanslia-apu1ainen, kans1ia·apulainen 1 1., kanslia-apu1ainen 2 1., 

kanslia-avustaja, kanslianhoitaja, kanslisti, kans1isti 1 1. yp., 

kartanpiirtaja, kartanpiirtaja 1 . 1., kartoittaja, kassa-apu1ainen, 

kassanhoitaja, kirjaaja, kirjanpitaja, kirjanpitaja 1 1., kirjan

pitaja 2 1., kirjanp·itaja yp., kirjanpitaja ap., kirjanpitaja-kas

sanhoitaja, kirjanpitajan apulainen, kirjastoapulainen, kirjoitu~ · 

apu1ainen, kirjuri, konekirjaaja, konekirjappitaja, konekirjanpi

taja 1 . 1., konekirjanpitaja 2 1., konekirjoittaja, konekirjoitta

jien esimies, konttoriapulainen, kortistoapulainen, kortistonhoi
taja, korvauskasitte1ija, kurssisihteeri, laboratorioapulainen, 

laboratoriosihteeri, 1askenta-apulainen, laskentasihteeri, lasku

apulainen, laskujen jakaja, laskuttaja, laskutusapulainen, loma

kevarastonhoitaja, 1ahettaja, 1avistaja, monistaja, nuor.kanslia
apulainen, nuor.kanslia-avustaja, nuor. kanslisti, nuor.kirjasto

amanuenssi, nuor. rekisteriapulainen, osastoavustaja, osastosih

teeri, piirikasoori, piirtaja, piirtaja 1 , 1., piirustaja, puheli~ 

apulainen, puhelinkeskuksenhoitaja, puhelinvaihteenhoitaja, puhe-
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1inva1voja, puhe1unva1ittaja, puhe1unva1ittaja yp., puhe1unva1it

taja ap., puhtaaksikirjoittaja, paakirjanpitaja, rahastonhoitaja, 

reikakortti1avistaja, rekisteriapu1ainen, sihteeri, sahk5ttaja, 

ta1oudenhoitaja, tarkastusapu1ainen, te1ekirjoittaja, ti1astoapu-

1ainen, ti1astoitsij~, ti1astonhoitaJa, ti1astokoneenhoitaja, ti-

1aston1aatija, ti1astonpitaja, ti1inpaattaja yp., ti1inpaattaja 

ap., ti1intarkkaaja, ti1ittaja, toimia1asihteeri, toimistoapu1ai

nen, toimistonhoitaja, toimistosihteeri, toimistotyontekija, toi
mistovirkai1ija, toimitusapu1ainen, toimitusapu1ainen 1 1., toi
mitusapu1ainen 2 1., tuntiavustaja, tuntikirjuri, tutkimusapu1ai
nen, tutkimusapu1ainen yp., tutkimusavustaja, ty5kas55ri, tyoka

soorin apu1ainen, vanh.kana1ia-apu1ainen, vanh.kana1ia-avustaja 

ja vanh.kana1isti. 

Kyae1y1omakkeet toimitetaan VM:ata suoraan vastuuyksikkoihin, 

joissa pa1kkausasioita hoitava henki15 tarkistaa kunkin 1omakkeen 

eaitaytetyn y1aosan tietojen paikkansapitavyyden. Taman ja1keen 
esitaytetyt lomakkeet toimitetaan lomakkeissa mainituille henki-
15i11e, jotka tayttavat sen mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Esimiehen on tarkastettava, etta myos sel1aiset henkilot taytta
vat lomakkeen, jotka edella mainittujen kriteerien mukaan (V 16 
~ nimike) kuuluvat kyae1yn piiriin, vaikka hei1le ei toimitettai
aikaan joatain ayysta esitaytettya lomaketta. 

Mika1i kyse1yn piiriin kuuluva henkilo ei ole kyselyn suorittami~ 
aikana tyopaikal1aan (lorna, virkavapaa tms.) merkitsee esimies 
poissao1on syyn 1omakkeen kohtaan 11 ja palauttaa 1omakkeen hen

ki15stotoimistoon. 

Esimiehen velvollisuus on myos tarkistaa taytetty lomake yhdessa 
alaisensa kanssa ja a11ekirjoittaa se seka toimittaa kaikki tay

tetyt lomakkeet 17.05.1978 mennessa suunnitte1ija Rau1i Nummen
maalle henkilostotoimistoon huone 213a. 

Mika1i 1omakkeen tayttaja ja hanen lahin esimiehenaa eivat ole 
yksimielisia ko. toimeen kuuluvista tehtavista tai tehtavien vaa
tivuudeata, pitaa neuvotte1uun ottaa mukaan lomakkeen tayttajan 
luottamusmies ja pyrkia yhdessa maarittelemaan ko. henkilon suo
rittamat tehtavat ja niiden vaativuus. 

Mika1i neuvottelussa ei saavuteta yksimie1isyytta toimitetaan a1-
lekirjoittamattoman 1omakkeen mukana selvitys erimieliayydesta ja 
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osapuolten nakemyksista henkilostotoimistoon. 

VR:lla suorit~ttavaa toimenkuvausta varten on valtiovarainminist~ 

rio asettanut tyoryhman, johon kuuluu nelja tyonantajan, seka ka~ 

si TVK-V:n ja kaksi JTA:n edustajaa. Tyoryhman tehtavana on vast~ 
ta kyselyn toteuttamieeeta eeka koordinoinnieta ja eiten ratkaie
ta mahdollisesti esiintulevat tulkinnalliset tai muut vaikeudet. 

Tyoryhman puheenjohtajana toimii jaostopaallikko Hannu Palsi, puh. 
Hki 2902, ja aihteerina henk.suunnitte1ija Rau1i Nummenmaa, puh. 
Hki 2664, jotka vastaavat mahdollisiin tulkinnallisiin erimie1i

syyksiin. Muut tyoryhman jasenet ovat: 

Lea Nikkinen 
Tauno Virkki 

Raimo Malmi 

Arja Uusitalo 

Paul Enqvist 
Jenny Salonen 

Aira Kivisto 

liikenneosasto, yleinen toimisto 

rataosasto , ratatoimisto 

koneosasto , yleinen jaosto 

Tampereen varikko, TVK-V 

talousosasto, ti1itoimisto, TVK-V 
Riihimaen rata-alue, JTA 

Hyvinkaan konepaja, JTA 

(N:o H1o 167/051/76, 21,4,1976) VT 17/76. 

MUUTOS VALTION VIRKAMIESTEN IK~LIS~SOPIMUKSEN SOVELTAMISDHJEISIIN 

Va1tiovarainministeri5 on kirjee11aan n:o P 5425, 11.4.1976 ilmoit

tanut va1tioneuvoston kanslial1e ja kaikille ministeri5il1e seka 

niiden alaisille virastoi11e ja 1aitoksille otsikossa mainitusta 

asiasta seuraavaa: 

Va1tiovarainministeri5 on muuttanut va1tion virkamiesten ika1isista 

14 paivana maa1iskuuta 1977 tehdyn virkaehtosopimuksen soveltami

sesta 15 paivana huhtikuuta 1977 y1eiskirjee11a P 5316 annettuja 
sove1tamisohjeita (Va1tion virkaehdot 1977, sivu 91) seuraavasti: 

Virantoimituksen keskeytyksen vaikutus ika1isissa 

5 §:n 2 momentin 2 kohta: 

2) ~itiy~paivarahaan oikeuttava aika 

- naispuo1isen virkamiehen, 1apsen aidin osa1ta 

enintaan 166 arkipaivaa 
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- miespuo1isen virkamiehen osa1ta 12 arkipaivaa, 

kun han on ol1ut virkavapaana vastasyntyneen 1apsensa 
hoitoa varten 

- naispuo1isen virkamiehen osa1ta enintaan 162 arkipaivaa, 

kun han on o11ut virkavapaana a1le 2-vuotiaan otto1apsen 
hoitamista varten 

(Hloj n:o Hlo 310/111/78, 18.4.1978) VT 17 /78 

ITAINEN YHOYSLIIKENNE 

HENKILOLIIKENNE 

17 

"Matkustajain, matkatavaran, kiitotavar~n ja tavarain kuljetus

tariffiin" (VR 4784) i1mestyy 1is~lehti n:o ~. joka on voimassa 
1. 5 .1978 " lukien. Lis~lehti sis~lt88 paikkalippujen hintojen ko~o

tuksen johdo.sta uusi tun taulukon henkili:i1i.ikenteen maksuista 

SNTL:n rautatei11a Suomen ja SNTL:n yhdys1iikenteessa (~iite n:o 51 
(Tft n:o Tou 102/253/78, 19·.4.78) VT 17/78 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

Orivesi - Jamsa - Jyvaskyla rataosan henkili:i1iik,ntee11e avaamisen 

johdosta on Lii kennepaikkojen v81imatkat-ju1kaisun 1iitteesta I, 

Paaristeysas~mien · ke~kin~iset 1yhimm~t valim~tkat henki1i:iliiken

teessa, otettu· uusi korjattu painos. Samoin on· em. ju1k.aisu·n liit

teesti;i II, Tiemerkinnat, . ote_ttu uusi painos. Tiemerkintakaavioon 

on uus~na tiemerkintapaikkoina 1isatty Kankaanpaa (Kkp) ja Virrat 

(Vir). 

Molemmat uudet liitteet otetaan kaytti:ii:in. 28.5.1978· 1ukien. Paina

tusjaosto suorittaa fiitte~den perusjake1un. 

(Tft n:o To 1202/241/78, 21.4.78) VT 17~78 
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KOKEILUHAKKILAVOJEN ETSINTA JA PALAUTUS 

Kaksi vuotta sitten otettiin koekayttoon 10 kappaletta taysmetalli
sia,n. 200 em korkeita hakkilavoja. Osassa hakkeja on meta11iverkko
seinat osan o1lessa seiniltaan putkirakenteisia. Hakkien kolme 
seinaa on kiinteaa ja yksi avattava. Hakit ovat variltaan sinisia. 

Rataverkolla, etenkin tavarankasittelypisteissa, pyydetaan etsi
maan em. hakkilavoja ja tavattaessa palauttamaan ne kuljetus
saatteella os6itelapulla varustettuina osoitteella: Se1vittely/ 
Tulevan tavaran toimisto, Helsinki. 

RAUTATIELIIKENNE KOSTAMUKSEEN 

Erillisena julkais~ussa Virallisissa Tiedotuksissa, (VT lla) on 
ohjeet Rautatieliikenteesta Kostamukseen. Rahditusohjeena on siina 
maaratty, etta vaunukuormalahetyksissa peritaan erillisena erana 
8 mk tonnilta Suomen osuuden lisaksi. Tehtyjen tiedustelujen 
johdosta ilmoitetaan selvennyksena, etta ko. lisamaksu voidaan 
sisal1yttaa vuosirahtisopimuksiin. 
(N:o Lko 31263/640/78, 21.4.1978, VT 17/78) 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

28.5.1978 lukien muutetaan merkinhat sarakkeissa 4 ja 5 seuraa
vasti: 

Sar. 4 Sar. 5 
Jams a mt 
Koura HilTt 
Imatra T T 
Purola Kel2.Hyl8. 

Psl38. 

Purolan kohdalta poistetaan koodimerkinnat sarakkeesta 1 ja 
valimatkamerkinnat sarakkeesta 6. 
(N:o Lko 31391/67/78, 17.4.1978, VT 17/78) 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 
MAARAYKSET TAVAROIDEN KUORMAAMISESTA JA KIINNITTAMISESTA 

Suomen ja SNTL:n yhdysliikennetariffin liitteeseen n:o 4 
"Maaraykset SNTL:n ja Suomen valisessa suorassa rautatieyhdys1ii
kenteessa kuljetettavien tavaroiden kuormaamisesta ja kiinnittami
sesta" (VR 4777) ilmestyneessa lisalehdessa n:o 1 on sivulla 142 
painovirhe. 187 § yhdeksannella iivil1a eleva teksti korjataan 
"oltava vahintaan 0,8 X~~ jolloin B2 ~ B1 • 11 ja kahdennellatoista 
rivilla korjataan "vahintaan 1,25 x hk' jol1oin 12 ~ 11

11 • 

(N:o Lt 22537/253/78, 21.4.78, VT 17/78) 

UUDET KAUKOKIRJOITINTILAAJAT 

Maanan taina 3. pai van a huhtikuu ta 1978 otet tiin kayt to on seuraava 
va1tionrautateiden kaukokirjoitinverkkoon 1iittyva kaukokirjoitin 

Helsinki Numero Tunnus 

Pasi1an vaunuhuolto 91-68 PSL VAH 
1168 Tpe:n ti1aajille 

Tiistaina 2. paivana toukokuuta otetaan kayttoon seuraava valtion
rautateiden kaukokirjoitinverkkoon liittyva kaukokirjoitin 

Kouvola Numero Tunnus 

Lauri tsala 97-47 Laurits~la 

71~47 Tpe:n tilaaji11e 

Uusi1la tilaajil1a ei ole oikeutta liikennoida yleiseen te1ex
verkkoon Suomeen ja ulkomai1le. (Stt 2719/434/78, 14.4.78) 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Liikennetarkastajan (V 23) y1imaarainen toimi, toistaiseksi rau

tatieha11ituksen ha11into-osasto11a, Rautatieha11ituksen paajoh

taja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaaja11e viimeistaan toukokuun 15 paivana 1976. 

Ko toimeen otettu sijoitetaan toistaiseksi henki15st5toimistoon 
(paaasia11isena tehtavana kou1utussuunnitte1u). 
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Tutkijan virka (S13). Rautatiehal1itukse11e osoitetut kirjal1iset 
hakemukset on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaajal1e v~imeis
taan toukokuun 24. paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymis~). 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 
rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e (jaostopaa11ikko). 

Ko1me 1iikennetarkastajan virkaa (B1)1 1iikennetarkastajan virka 
(V27)~ kaksi 1iikennetarkastajan virkaa (V23) ja asemapaa11ikon 
~irka (V20). Rautatiehal1ituksen paajohtajal1e osoitetut kirjal1i
set hakemukset on toimi tet.tava rautatiehal1i tuksen kirjaajal1e 
viimeistaan toukokuun 24. paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymis~). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

1iikennetarkastaja (B1): rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e 
(3 jaostopaa11ikkoa). 
1iikennetarkastaja (V27): rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e (1). 
1iikennetarkastajat (V23): rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e (2). 
asemapaa11ikko (V20): Kajaanin (1 Vus) 1iikennealuee11e. 

Ne1ja apu1aisasemapaa11ikon virkaa (V20)1 ensi 1uokan asemamestarin 
virka (V19), y1emman palkkaluokan toisen 1uokan kirjurin virka (Vl7) • 
ko1me y1emman palkkaluokan toisen 1uokan.kirjurin virkaa (V16). 
alemman palkkaluokan asemamestarin virka (V14) 1 alemman palkkaluokan 
asemamestarin virka (V13) I kaksi alemman palkkaluokan toisen 1uokan 
kirjurin virkaa (V13)~ ko1me jarjeste1ymestarin virkaal ko1me vetu
rinkuljettajan virkaa ja ne1.1a konduktoorin virkaa. Rautatiehal1i
tuksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset 
on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaajal1e viimeistaan touko
kuun 24. paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Ede11a m~inittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
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apulaisasemapaa11ikot (V20): Kokko1an (1 Kok henki1oasiat), Yli
vieskan (1 Yv tap) ja Kajaanin (1 Kaj henki1o- ja talousasiat) 
1iikennealuei11e seka Pieksamaen 1iikennepiiriin (1 palkkaus- ja 
Pm vr henki1oasiat), 
1 1uokan asemamestari (V19): Seinajoen (1 Yhm) 1iikennealuee11e, 
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yp 2 1uokan kirjuri (V17): rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e(1), 
yp 2 1uokan kirjurit (V16): Kokko1an (1 Kok aluese1vitt,) 11ikenne
aluee11e ja Seinajoen 1iikennepiiriin (1 kalusto- ja kassantarkas
tusasiat, 1 1askenta-asiat), 
ap asemamestari (V14): Kokko1an (1 Klv, enint. kauko-ohjauksen 
kayttoon ottoon asti) 1iikennealuee11e, 
ap asemamestari (V13): Ylivieskan (1 Yv) 1iikennealuee11e, 
ap 2 1uokan kirjurit (V13): rautatiehal1ituksen 1iikenneosasto11e 
(2), 
jarjeste1ymestarit: Seinajoen (2 Sk ratapihatoiminta) ja Vaasan 
(1 Vs maaraysesimies) 1iikennealuee11e, 
veturinkuljettajat: Seinajoen variko11e (3) ja 
konduktoorit: Kokko1an (2 Kok), Kajaanin (1 Otm) ja Kuopion (1 Sij) 
1iikennealuei11e. 

Y1imaarainen 1iikennetarkastajan toimi(V23) toistaiseksi Pieksamaen 
1iikennepiirissa (talous- ja 1askenta-asiat). Rautatiehallituksen 
paajohtajal1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeistaan toukokuun 24. paivana 
1978. 

Kaksi y1imaaraista 1 luokan kirjurin tointa (V19), kaksi ylimaarais
ta jarjeste1ymestarin tointa, yliasentajan toimi, vanhemman auton
asentajan toimi, vaununtarkastajan toimi, kaksi autonkuljettajan 
tointa, kuusi junamiehen tointa, seitseman veturinlammittajan 
tointa ja viisitoista asemamiehen tointa. Rautatiehal1ituksen 
liikenneosaston paa1liko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin paalliko11e viimeistaan 
toukokuun 24. paivana 1978. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin 
otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
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y1im. 1 1uokan kirjurit (V19): Seinajoen 1iikennepiiriin (1 Jt
asiat, 1 tyosuhdepalkat), 
y1im. jarjeste1ymestarit: Y1ivieskan (1 Yv maaraysesim., 1 Yv rata

pihatoiminta) 1iikennealuee11e, 
yliasentaja: Seinajoen (1 Sk) sahkoalueelle, 
vanhempi autonasentaja: Kokko1an variko11e (1), 
vaununtarkastaja: Y1ivieskan variko11e (1), 
autonkuljettajat: Kokko1an (1 Kok) ja Seinajoen (1 Sk) 1iikenne
aluei11e, 
junamiehet: Vaasan (1 Vs), Pietarsaaren (2 Pts) ja Kokko1an (3 Kok) 
1iikennealuei11e, 
veturinlammittajat: Seinajqen (5) ja Kokko1an (2) varikoi11e seka 
asemamiehet: Seinajoen (3 Sk, 1 Yhm), Pietarsaaren (1 Pts), Kokko-
1an (4 Kok, 2 E1a, ja1kimm. enint. kauko-ohjauksen kayttoon ottoon 
asti), Ylivieskan (2 Yv, 1 Svi, jalkimm. enint. kauko-ohjauksen 
kayttoon ottoon asti) ja Iisalmen (1 Lna) 1iikennealuei11e. 

Apu1aiskans1istin toimi toistaiseksi rautatiehal1ituksen 1iikenne
osasto11a. Liikenneosaston ·paa11iko11e osoitetut kirjal1iset hake
mukset on toimitettava 1iikenneosaston y1eiseen toimistoon viimeis
taan toukokuun 24. paivana 1978. 

1 1 kirjurin (V19) virka ja ap 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi 

Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere). Rataosaston johtaja11e 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 

viimeistaan 24.5.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

Ko1me teknikon (V19) virkaa toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 
Koneosaston johtaja1le ·osoitetut kirja11iset hakemukset on toimi
tettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 18.5.1978 en
nen k1o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
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Kolme kir.janpi tajan virkaa (V19), kaksi ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (V17) .ja alemman palkl<aluokan 
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toisen luokan kir.jurin virkaa (V13). Rautatiehallituksen hankinta
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta
va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan toukokuun 22. paiva
na 1978 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
kaksi kirjanpitajaa (V19) Hyvinkaan varastoon, kirjanpitaja (V19) 
painatusjaostoon (Hyvinkaa), kirjuri 2 1 yp (V17) Pieksamaen va
rastoon, kirjuri 2 1 yp (V17) painatusjaostoon (Helsinki) ja 
kirjuri 2 1 ap (V13) Helsingin varastoon. (Hto 208/114/78,21.4.78) 

NIMITYKSIA 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V24) virkaan (Pasilan konepaja) 
yliteknikko Paavo Johannes Ruuska, teknikon (V21) virkaan Pasilan 
konepaja) teknikko Pertti Kalervo Kolhi, teknikko Olavi Antero 
Raivio, ylim. teknikko Seppo Ilmari Hakala ja vs. teknikko Raimo 
Kalevi Salovaara, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin(V14) 
virkaan (Pasilan konepaja) konttoriapulainen Vieno Maria Ruuskanen, 
teknikon (V21) virkaan (Hyvinkaan konepaja) teknikko Rainer Aarto 
Kaarlo Paasonen, teknikko Tauno Arvo Nieminen ja teknikkd Teuvo 
Ilmari Laaksonen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: ratainsinBBri (Sl3) Lauri Johannes Paakkunai

nen ja yp 2 1 kirjuri (Vl7) Alvar Tapio. 

K o n e o s a s t o : ylim.teknikko Olavi Saarinen ja ylim.kustan
nuslaskija Voitto Ossian Itkonen. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Virallisia tiedotuksia 15a 

Paatilin poistaminen 

Painatusjaoston seisonta-aika kesalla 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

1.27801018F 

n:o18 
4.5.1978 



18 - 2 -

VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 15a 

Erillisena on julkaistu Virallisia tiedotuksia 15a sisaltona: 

Turpeenkuljetusvaunu Fat. 

PAATILIN POISTAMINEN 

Varastokirjanpidon ATK-sovellutuksen johdosta tarpeettomaksi kaynyt 
varastotili tai·vi·kkeiden paatilinumero poistetaan 1.6.1978 lukien 
kaytosta . Samalla kayttajille huomautetaan, etta hankintaosaston 
alaisiin varastoihin osoitettaviin varastotarvikkeiden tilauksiin 
(varastomaartiyksiin) tulee ehdottomasti merkita tavaranimiston mu
kainen ko . tarvikkeen hakutunnus ja tavaranumero (Vtt 219/230/78, 

28.4.78) VT 18/78. 

PAINATUSJAOSTON SEISONTA-AIKA KES~LL~ 1978 

VR:n painatusjaoston (Hyvinkaa) painon, latomon ja sitomon seison
ta-aika on 3-28.7.1978 vuosilomien johdosta. Sanottuna aikana on 
lahettame toiminnassa, mutta to1m11 vajaateholla. Painotuotteita 
t11attaessa pyydetaan seisonta-aika huomioimaan ja valttamaan ti
lausten suorittamista mainittuna aikana lukuunottamatta kiireelli
sia tapauksia. (Hto 220/572/78, 28.4.78) VT 18/78. 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee1la n:o RH 110, 21.4.78 on kansainva-

1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan valuutan 

muuntokursseja muutettu seuraavasti 24.4.1978 1ukien: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 622,00 FM . 
100 Sveitsin frangia 220,00 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 136, 28.4.78, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavaa rup1an kurssia 

muutettu 1.5.1978 1ukien: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 616,00 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a vastaisuudessa i1moitettavat kurssi
muutokset pyydetaan merkitsemaan seuraavassa tau1ukossa o1eviin 
sarakkeisiin. 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 28.4.1978) VT 18/78 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.5.19 

RH:n sahke n:o 

-.-.---r--------------------------------------~~V~o~i~massa lukien 
Luku-
maara Rahayksikko kod Lyhennys 

Fl 
FrB 

Leva 

s: 

llO 
24.4.J,ill 

FM 

195.00 

13,50 

4,80 

7,90 

100 

100 

1 

1 

100 

Alankomaiden floriinia (gulden) . . . . 84 

Belgian frangia .........•.......... 88 

Bulgarian leva . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 52 

Englannin punta .........••.•.....•. 70 

Espanjan pesetaa . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 71 Pta ____ -+----~5~3~5~ 

1 DO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Italian liiraa .. , .............. , . . . 83 . 

Itavallan shillinkia ....•.......... 81 

Jugoslavian dinaria .•.•............ 72 

Kreikan drakmaa .................... 73 

Luxemburgin frangia ................ 82 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 

Nor jan kruunua . .. .. .. . .. .. .. • . .. .. . 76 

Po~tugalin escudoa ................. 94 

Puolan zlotya . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . 51 

Ranskan frangia •.............•.•... 87 

Romanian lei ta .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 53 

Ruotsin kruunua • . • . . • . . . • . . • • . . . . . . 74 

Saksan Liittotasavalta, markkaa ..•. 80 

Saksan Dem. tasavalta, markkaa . . . . . 50 

Sveitsin frangia ...........••...... 85 

Tanskan kruunua . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

Tshekkoslovakian kruunua •.•........ 54 

USA:n dollari .......•...•...•••.•.. 

Lit o,so 
Des 29 00 

Din 25 60 

Dr 12 60 

F r 1 u x ----1-----~1::..3.....::..5~0-1 

Rbl 

NKr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei 

SKr 

OM 

M 

622,00 

80.50 

10.60 

13 30 

93 00 

90 00 

~3..!1.Q___, 

,____£9 8 .. 5 ~ 
204,10 

FrS ______ I---__ 2_2_0~,~0_0~ 

DKr 76 40 

Kcs 79 50 

$ 4 30 

Ft 22 50 
1 

100 

1 

Unkarin forinttia ..............•.•. 55 

UIC-frangi .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 01 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

FrUIC __ -+----~1~8~5~. 

nys on . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 FM 

(Tft n:o Tau 24/230/78, · 28.4.78 l VT 18/78 
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Tessa VT:ssa (VT 18/78) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM 

18 

FM 



18 - 6 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi apu1aisasemapa~11ikon virkaa (V20), ensi luokan kirjurin virka 
(V19), ylemman palkka1uokan asemamestarin virka (V17), ylemm~n pa1k

ka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (V16), a1emman pa1kka1uokan 

asemamestarin virka (V14), a1ernman pa1kka1uokan asernamestarin virka 

(V13), alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V13), 

ko1rne veturinku1jettajan virkaa, kuorrnausrnestarin virka ja konduk

toorin virka. Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston p~~11ikol1e osoi

tetut kirja11iset hakernukset on toirnitettava rautatieha1lituksen 

kirjaaja1le viirneist~~n kes~kuun 1. paivan~· 1978 ennen kel1o 12 

(postitse ennen virka-ajan p~attymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apu1aisasemapaal1ikot (V20): Joensuun (1 Jns henki1oasiat, 1 Kit) 
1iikennealueel1e, 

1. 1uokan kirjuri (V19): Joensuun 1iikennepiiriin(lliikenneasiamies), 

yp. asemamestari (Vl7): Savonlinnan (l S1 henki1o- ja palkkausasiat) 
1iikennea1uee1le, 

yp. 2. 1uokan kirjuri (V16): Savon1innan (l S1 junasuoritus) 1iiken

nea1ueelle, 

ap. asemarnes,tari (V14): Savon1innan (1 Sl junasuor . pateva) liiken

nealueel1e, 

ap. asernamestari (V13): Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uee11e , 

ap. 2. 1uokan kirjuri (V13): Joensuun (l Jns) liikennea1uee11e, 

veturinku1jettajat: Joensuun varikol1e (3), 

kuormausmestari: Joensuun (1 Jns) liikennealueel1e ja 

konduktoori: Joensuun (1 Nr1) 1iikennealueel1e. 

Y1im~~r~inen apu1aisinsinoorin toimi (V24) toistaiseksi Joensuun 

variko11a (suunnitte1u). Rautatieha11ituksen p~~johtaja11e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa

jal1e viimeista~n kesakuun 1 . p~iv~n~ 1978. 

Y1ima~rainen y1iteknikon toirni (V23), ylim~ar~inen 1. luokan kirju

rin toimi (Vl9), yliasentajan toimi, vaununtarkastajan toimi, vaihde
miehen toimi, junamiehen toimi, nelja veturin1ammittajan tointa ja 

ko1me asemamiehen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paal1ikolle osoitetut kirjal1iset hakemukset on toirnitettava 



- 7 -

asianomaisen 1iikennepiirin p&a11iko11e viimeistaan kesakuun 

1. paivana 1978. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraisiin toimiin 
otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
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y1im. y1iteknikko (V23): He1singin 1iikennepiiriin (1 autoteknikko), 

y1im. 1. 1k kirjuri (V19): Joensuun (1 Jns TIHARE~1ipputoim. esim.) 

1iikennea1uee11e, 

y1iasentaja: Joensuun (1 Jns) sahkoa1uee11e, 
vaununtarkastaja: Joensuun variko11e 1, 

vaihdemies: Joensuun (1 Jns) liikennealuee11e, 

junamies: Joensuun (1 Jns) liikennea1uee11e, 

veturin1ammittajat: Joensuun variko11e 3 ja Savonlinnan (1 S1) 
1iikennea1uee11e seka 

asemamiehet: Savon1innan (2 Sl, 1 Par) 1iikennea1uee11e . 

Tampereen ratapiiriin otetaan kuu5i 1rakennu5mestaria tyo- tai 

virkasuhtee5eeen, joi5ta toistaiseksi neljan sijoitu5paikkana 

Turku ja kahden sijoituspaikkana Tampere . Rataosa5ton johtaja1le 

osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paa1li

kol1e viimei5taan 14.6.1978. 

EROJA 

R a t a o 5 a 5 t o: opastinasentaja Onni ' Patari. 
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VR:N PUHELINLUETTELO 

Sisaisen puhelinluettelon ajantasallapitoa koskevat ohjeet on 
vahvistettu. Painatusjaosto jakaa ohjeet, jotka on tarkoitettu 
liitettavaksi puhelinluettelon alkuun puhelimen kayttoohjeiden 
yhteyteen. (N:o Stt 2362/019/78, 1.4.1978) VT 19/78 

OHJESAANTO KANSAINVALISESTA KIITOTAVARASTA (TIEx) 

Kansainvalinen Rautatie-Kuljetuskomitea on 1.5.1978 lukien lisan
nyt kiitotavaran kuljetusta varten kansainvalisessa liikenteessa 
laaditun ohjesaannon, VR lomake 4664, 6 artiklan 3 §:n 6 kappaleen 
jalkeen seuraavan lisayksen: 

"Mikali tavaran ilmoittamista varten tarkoitettu kentta ei 
riita, tulee ensisijaisesti kayttaa apuna kayttiimatonta tilaa 
kolliluvun ja paallyksen ilmoittamista varten tarkoitetuissa 
kentissa ja toissijaisesti kayttamatonta tilaa kentassa 
"Tulli- ja muita muodollisuuksia varten esitettavat asiakir
jat". Jalkimmaisessa tapauksessa tulee tavaran ilmoi ttamis
ta varten tarkoitettuun kenttaan merkita: "Jatkuu, ks. kent
ta Tulli- ja muita muodollisuuksia varten esitettavat asia
kirjat". Ellei tila riita kaytettaessa apuna edella mainit
tuja kenttia, tulee kayttaa CIM:n 6. artiklan 7 §:n mukai
sia lisalehtia." 

(Tft n:o Tou 118/252/78, 27.4.78) VT 19/78 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE: LANTINEN 

Koska on ilmennyt, etta liikennepaikat eivat ole tietoisia, etta 
Iso- Britannian rautatiet on lopettanut CIM-sopimuksen puitteissa 
tapahtuvan kappaletavaraliikenteen 1.6.76 lukien, huomautetaan, 
etta Iso-Britanniaan ei saa ottaa vastaan kappaletavaralahetyksia. 
Ks. VT 17/76.7. 

Ennakkomaksulaskelman laatiminen 

Mikali liihetysasema ei voi lahetysvaiheessa laskea rahtia tai mui
ta kustannuksia, jotka liihettaja on ottanut suorittaakseen, on 
liihetysaseman aina laadittava ennakkomaksulaskelma (PIM:n liite 4), 
joka liitetaan rahtikirjaan. Ks. PIM kohta 204. 
(Tft n:o Tou 113/252/78, 5.5.78) VT 19/78 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE: LANTINEN -julkaisu 

Julkai sun KANSAINVALINEN TAV ARALIIKENNE, Lan tinen, osaan I "CIM" 
(VR 4660) ilmestyy lisalehti n:o 1, joka on voimassa 1.3.1978 lu
kien seka lisalehti n:o 2, joka on voimassa 1.6.1978 lukien. 

Julkaisun osaan II "PIM" (VR 4669) ilmestyy lisalehti n: o 7, joka 
on voimassa 1.3.1978 lukien. Lisalehti sisaltaa muutoksia mm. PIM 
liitteisiin. 

Painatusjaosto jakaa lisalehdet. 
(Tft n:o Tou 113/252/78, 4.5.78) VT 19/78 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

19 

28.5.1978 lukien muutetaan Dynamiittivaihteen liikennoimistapamer
kinnaksi sarakkeessa 5 Tf. 

28.5.1978 lukien muutetaan Luoman liikennepaikan merkinnat sarak
keessa 4 seuraaviksi: Psl 25 ja ~· 

28.5.1978 lukien poistetaan julkaisusta seuraavia liikennepaikko
ja koskevat merkinnat: 

Airola 
Hietama 
Ihalempi 
Karppala 

Linn a 
Naarakoski 
Nokka-Nase 
Palo suo 

Rahkola 
Saarijarvi kk 
Sammalisto 
Sarja 

Kukonhiekka Parantala Sammakoski 
(N:o Lko 22325/67/ 78, 2.5.1978), VT 19/ 78 

KONEPAJOJEN SEISONTA-AIKA 

A.vanti 

Vuosilomien johdo sta on kaikkien konepajojemme seisonta-aika kulu
vana vuonna 3.7.-2.8.1978. (Kpt 2691/450/78, 28.4.78) 

KOKEILURULLAKONEIDEN ETSINTA JA PALAUTUS 

Kaksi kappaletta pienkiitotavaran kuljetuskokeilussa 4.-6.4.1978 
valilla Helsinki-Rovaniemi kaytettyja rullakoita on kadonnut ja 
niita kehotetaan etsimaan rataverkolta, lahinna tavarankasittely
pisteista. Rullakoiden pohjapinta-ala on 65 x 85 em ja korkeus 
175 em. Loytyneet rullakot on palautettava kuljetussaatteella os: 
Lahtevmkiitotavaran toimisto, Helsinki. 
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VALMISMATKALIPPU 

VR ja Pohjolan Liikenne Oy ovat tehneet 10 . 5 . 78 lukien toistaiseksi 
voimassa olevan sopi muksen, koskien Kostamus-tyovoiman meno- paluu

matkoja valilla Kostamus- Kajaani- Etela- Suomi . 

Matka t t ehdiian ohei s en mall in mukaisilla matkalipuilla : 

~:;.I MENO·PALUUUPPU ...< Lk I ... ..... 

TOR·RETURBILJETT 00000 0 _ _ KI I R-god• 

t.4en6 lu,. K•lpa ·G• Ilef 

- /~, b'" 197t 
P•IUV • Retut 

~ };?, ':), f ! 
o Puoll i i 0 ~~ro Halv 

f 
0 65 ·kortti O • :~g~ !!! 

·kort 
~ 0 Sotllas i ? Mllitir 
£ 

i Eooty;.~,tP•7J'E~ 
-. ;! 

~ii!ftf 
G'-ilet> ,., 
•tf"l~·tl 

Tarkastusmerkinnat tehdaan normaalin meno-pal uulippuja koskevan kiiy

tannon mukaisesti . (N:o Mt 22668/66/78, 7 . 5 . 1978) , VT 19/78 . 

AVOIMIA VIRKO JA JA TO I MIA 

Vanhemman toimis torakennu smesta rin (V24) vi r ka, toistai seksi Kouvo
lan r atapiiri n toimistos sa (Kouvola) ja r akennusmestarin (V20) virka 
to i staiseksi Oulun ratapiiris s a (Tor nio; viran haltija to imii Tor
nion rata- alue en paal l ikon tehtavissa) . Rataosaston johtajalle os oi 

tetut hakemukse t on. toimitettava rautatiehalli tuksen kirjaajalle 
viimeistaan 7 . 6 . 1978 ennen kell o 12 (postitse ennen virka- ajan paat
tymista) . 

Cpastinasentajan t oimi ja viis i varastomestarin tointa. 

Ratao saston johtajalle osoitetu t hakemukse t on toimitettava ao ra
tapiirin paall ikolle ja rakennuspaallikolle viimeistaan 7 . 6.1978 . 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt si j oitetaan toi stai s eksi 

seuraavasti : 
opastinasentaja: Pieksamaen ratapiiri (Pieksiimiiki) ; varastomestari t: 
1 Kouvolan ratapiiri (Kouvola), 1 Tampereen ratapiiri n toimisto 
(Tampere), 1 Seinajoen ratapiirin toimisto (Seinajoki), 1 Joensuun 
ratap i irin toimisto (Joensuu) ja 1 Helsingin radanmuutostoiden 

toimisto (Helsinki) . 
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VUOSILOMAA KDSKEVIEN S~ANNOSTEN MUUTOKSET 

1. Virkamiehia ko5kevat 5aannok5et 

1.1. Virkamie5ten vuo5iloma-a5etuk5en muutok5et 

· A5etu5kokoelma55a on julkai5tu: 

N:o 28~. 

A 5 e t u 5 

valtion virkamie5ten vuo5iloma5ta annetun a5etuk5en 

muuttami5e5ta. 

Annettu Hel5ingi55a 21 paivana huhtikuuta 1978. 

Valtiovarainmini5terion toimialaan kuuluvia a5ioita ka5ittelemaan 

maaratyn mini5terin B5ittely5ta k u m 0 t a a n 31 paivana elo

kuuta 1973 valtion virkamie5ten vuo5iloma5ta annetun a5etuk5en 

21 §:n 2 momentti 5eka . m u u t e t a a n 2 §, 3 §:n 3 momentin 

2 kohta, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 3 momentti , 16 § 5eka 19 §:n 1 

ja 3 momentti, nai5ta 2 § 5ellai5ena kuin 58 on 7 paivana huhti

kuuta 1977 annetu55a a5etuk5B55a (306/77), 3 §:n 3 momentin 2 koh

ta 5Bllai5ena kuin 58 on 14 paivana ke5akuuta 1974 annetu55a a5e

tuk5e55a (472/74) ja 16 § 5ellai5ena kuin 5e on 05ittain muutet

tuna 14 paivana ke5akuuta 1974 ja 7 paivana huhtikuuta 1977 anne

tui55a a5etuk5i55a (472/74 ja 306/77), nain kuuluvik5i: 

Vuo5iloman pituu5, 

2 §. 

Virkamie5 5aa vuo5ilomaa: 

1) kak5i arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymi5kuukaudel

ta; kuitenkin on virkamiehella oikeu5 5aada lomaa kak5ikymmenta

kuu5i arkipaivaa kahdeltatoi5ta taydelta lomanmaaraytymi5kuukau
delta; 
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2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymis

kuukaudelta, jos hanella lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa 

on vuosilomaan oikeuttavaa keskeytymatonta palvelusaikaa vahintaan 

seitseman vuotta; ja 

19a 

3) kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta, 

jos hanella ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa pal

velusaikaa yhteensa viisitoista vuotta. 

Jos virkamies ennen lomavuoden, jolla tarkoitetaan kalenterivuot

ta, paattymista saavuttaa 1 momentin 3 kohdan mukaisen pitempaan 

lomaan oikeuttavan palvelusajan, han saa aikaisemmin pitamastaan 

lomasta huolimatta saman lomavuoden alkana tasta johtuvan loman 

pitennyksen. Pitamatta jaanytta loman pitennysta tai sen osaa ei 

voida siirtaa seuraavaan lomavuoteen eika asianomaisella myoskaan 

ole oikeutta saada siita korvausta. 

Jos loman pituutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule koko

naisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

3 §. 

Virassaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosiloman pituutta 

maarattaessa myos vuosilomaa seka poissaoloa 

2) raskauden ja synnytyksen, miespuolisen virkamiehen vastasynty

neen lapsensa hoitoon osallistumisen tahi naispuolisen virkamiehen 

ottolapsen ottamisen vuoksi myonnetyn virkavapauden aikana silta 

osin, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan aitiysrahan katso

taan kohdistuvan; 

7 §. 

------------------------------------------------------------------
Milloin vuosilomaan oikeuttava virkasuhde tai tyosopimussuhde ei 
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katkea ei myoskaan palkaton virantoimituksen tai tyosuhteen ke~key

tyminen katkaise vuosiloman edellytyksena olevaa keskeytymatonta 

palvelusta. 

13 L 

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen .osan alkaessa on sairauden 

tai tapaturman johdosta ty5kyvyt5n tai raskauden ja synnytyksen 

vuoksi virkavapaana tahi miespuelinen virkamies vastasyntyneen lap~ 

sensa hoitoon osallistumisen ja naispuolinen virkamies ottolapsen 

ottamisen vuoksi virkavapaana sellaisen ajan osalta, johon sairaus

vakuutuslain mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan, on 

lorna, jos virkamies sita pyytaa, siirrettava my5haisempaan ajankoh~ 

taan. Virkamiehella on vastaava oikeus lo.,man tai sen osan siirtiimi

seen, mikali loman tai sen osan alkaessa tiedetaan, etta virkamies 

loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnas

tettavaan hoitoon, jonka aikana han on tyokyvyton tahi etta mies

puolinen virkamies tulee saamaan virkavapautta vastasyntyneen lap

sensa hoitoon osallistumisen ja naispuolinen virkamies ottolapsen 

ottamisen vuoksi sellaisen ajan osalta kuin edella on mainittu. 

Talvilomapitennys. 

16 L 

Milloin 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosi

lomasta osa pidetaan muuna kuin lomakautena, myonnetaan lama talta 

osin pitennettyna puolella, kuitenkin enintaan asianomaisen koko 

loman puolesta maarasta ja siten, etta 1 kohdan mukaisessa lomassa 

on pitennys enintaan seitseman ja 2 kohdan mukaisessa lomassa enin
taan kuusi arkipaivaa. 

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

pidetaan enintaan kolmekymmenta arkipaivaa lomakautena, my5nnetaan 

lorna kolmella arkipaivalla pitennettyna. Oikeus loman pitennykseen 
on virkamiehella, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmaa -
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raytymiskuukaudelta. 

Jos loman pitennysta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule koko

naisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuok

si pitaa lomakautena, tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mu

kaan myonnetysta lomasta, samoin kuin jos virkasubde katkeaa ennen 

lomakauden alkua tai alkaa edellisen lomakauden jalkeen, ei asian

omaisella on oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskey

tyminen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetys

ta, jos 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskau

desta ja synnytyksesta, miespuolisen virkamiehen vastasyntyneen 

lapsensa hoitoon osallistumisesta ja naispuolisen virkamiehen otto

lapsen ottamisesta silta osalta, jobon sairausvakuutuslain mukaan 

tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan; tai 

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edella mainituista syista, 

mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla 

vabintaan 70 paivaa. 

Vuosilomakorvaus virkasuhteen paattyessa. 

19. L 

Milloin virkasuhde val t ioon paattyy, on virkamiehella oikeus saada 

varsinaista palkkaustaan vastaava lomakorvaus tai vuosiloma yhta 

monelta lomanmaaraytymiskuukaudelta kuin han 2-6 S:n mukaan saisi 

lomaa 3 S:ssa tarkoitetun lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennessa 

palvellun ajan perusteella niilta virkasubteen paattymista edelta

neilta kalenterikuukausilta, joilta han siiben mennessa ei ole 

saanut lomaa tai korvausta. 

·-----------------------------------------------------------------

Edella tassa pykalassa tarkoitettu oikeus lomakorvauksean tai vuo

silomaan on myos asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittamaan 

ryhtyvalla virkamiehalla, jos han sita haluaa. vaikka banen virka
suhteensa ei ole paattynyt. 
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Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 1978 lukien, kui

tenkin siten, etta 3 §:n 3 momentin 2 kohtaa sovelletaan 1 paivasta 

maaliskuuta 1978 lukien ja etta oikeus 2 S:n ~ momentin 2 kohdan 

mukaiseen vuosilomaan tulee 1 paivana huhtikuuta 1978 alkavalta lo

manmaaraytymisvuodelta. Lomanmaaraytymisvuodelta 1.4.1977- 31.3. 

1978 on sellaisella virkamiehella, jonka vuosilomaan oikeuttava 

keskeytymaton palvelusaika on 31.3.1978 mennessa jatkunut vahintaan 

seitseman vuotta, oikeus saada kahdeltatoista taydelta lomanmaaray

tymiskuukaudelta vuosilomaa kaksikymmentakahdeksan arkipaivaa ja 

16 §:n 1 momentin mukaisesti laskettua talvilomapitennysta enintaan 

kuusi arkipaivaa. 

(RH/Hlo 595/10/78, 4.5.1978) VT /78 

1.2. Soveltamisohjeet 

Edellisesta kohdasta ilmenevien virkamiesten vuosilomasta annettuun 

asetukseen tehtyjen muutosten vuoksi on valtiovarainministerio an

tanut kirjeellaan n:o P 5434, 26.4.1978 seuraavat soveltamisohjeet: 

VALTIONEUVOSTON KANSLIALLE JA KAIKILLE MINISTERI~ILLE SEKK NIIOEN 

ALAISILLE VIRASTOILLE JA LAITOKSILLE 

Valtion virkamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 annettua 

asetusta on muutettu 21 paivana buhtikuuta 1978 Tasavallan Presi

dentin esittelyssa. Asetusta sovelletaan 1 paivasta huhtikuuta 1978 

lukien, kuitenkin erain alempana mainituin poikkeuksin. 

Asetukseen on tehty seuraavat muutokset: 

Vuosiloman pituus 

2 §:n m u u t o s merkitsee sita,· etta 1.4.1978 alkavasta loman

maaraytymisvuodesta lukien sellainen virkamies, jolla on lomavuoden 
(z kalenterivuosil maaliskuun loppuun mennessa vuosilomaan oikeut

tavaa keskeytymatonta palvelusta vahintaan 7 vuotta, saa vuosilomaa 

kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau-
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delta. Loman pituus on talloin taydelta kahdeltatoista lomanmaaray

tymiskuukaudelta 30 paivaa. Jos loman pituutta laskettaessa lomapai

vien lukumaaraksi ei tule kokonaisluku, annetaan paivan osa taytena 

lomapaivana. 

Esim. Kunnan palveluksessa 6 vuotta ollut henkilo siirtyy valtion 

palvelukseen 1.5.1976. Lomavuonna 1979 hanella on oikeus lo

maan 11 kuukaudelta eli 11 x 2 1/2 pv = 27 1/2 pv eli taysi

na paivina 28 lomapaivaa. 

Lomanmaaraytymisvuodelta 1.4.1977 - 31.3.1978 asetusta sovelletaan 

siten, etta virkamies, jolla on oikeus lomaan valtiolta kahdelta

toista taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta ja jolla on 31.3.1976 

mennessa vuosilomaan oikeuttavaa keskeytymatonta palvelusta vahin

taan 7 vuotta, saa lomaa 28 arkipaivaa. 

Esim. Valtion palveluksessa 31.3.1976 mennessa yli 7 vuotta ollut 

virkamies on 1.4.1977 - 31.3.1978 valisena aikana ollut kuu

kauden palkattomasti virkavapaana yksityisasioitten vuoksi. 

Loman pituus on 11 x 2 pv = 22 lomapaivaa. 

3 §:n 3 momentin 2 kohtaan on 1 i s a t t y virassaolopaivien ve

roisiksi lomanmaaraytymisvuoden loman pituutta maarattaessa myos 

miespuoliselle virkamiehelle vastasyntyneen lapsensa hoitoon osal

listumisen tahi naispuolisen virkamiehen ottolapsen ottamisen vuok

si myonnetyn virkavapauden aika silta osin, johon sairausvakuutus

lain mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan. Taman kohdan 

osalta asetusta sovelletaan jo 1.3.1978 lukien. 

Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika 

7 §:n 3 momentin m u u to s selvittaa, mita tarkoitetaan asetuk

sen 2 J:ssa tarkoitetulla vuosilomaan oikeuttavalla kes·keytymatto

malla palvelusajalla. 

- vuosilomaan oikeuttavat palvelusajat on lueteltu asetuksen 7-9 

§:issa. Valtion virka- ja tyosuhteisen palvelun ohella on vuosi

lomaan oikeuttavaa palvelusta myos muu ikalisaan oikeuttava pal

velusaika (Valtion virkaehdot 1977, sivu 66: Valtion virkamiesten 
ikalisasopimusl. 
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- keskeytymattomalla palvelusajalla tarkoitetaan, ei vain sananmu 

kaisesti keskeytymatonta palvelusta edella mainituissa virkasuh

teissa tai tyosopimussuhteissa, vaan myas sita etta palvelus kat

sotaan keskeytymattamaksi, vaikka henkilo on kesken palvelustaan 
ollut palkattomastikin virkavapaana, kunhan virkasuhde tai tyoso

pimussuhde ei ole talloin katkennut. Keskeytysta ei myoskaan ai

heuta sellainen palvelussuhteesta toiseen siirtyminen, jolloin 

siirtymavali on enintaan 30 paivaa. Kyseisia aikoja, palkatonta 

virkavapautta (yhta ikalisaan oikeuttavaa kuukautta lukuunotta

mattal ja palvelusten valista aikaa ei kuitenkaan lueta vuosilo

maan oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

Esim. AA on ollut Imatran Voiman palveluksessa 1.6.1969 - 15.12.1974 

kunnan palveluksessa 1.1.1973 - 31.5.1975 ja tullut valtion 

palvelukseen 18.6.1975. ~itiyslomalla han on ollut 20.1.1976-

20.2.1977, josta aika 20.8.1976 - 20.2.1977 on ollut pal ka

tonta ja aitiyspaivarahaan oikeuttamatonta. 

Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika: 

1.6.1969 - 15.12.1972 

1.1.1973 - 31.5.1975 

18.6.1975 - 19.8.1976 

20.2.1977 - 31.3.1978 

Loman pituus vuonna 1978 

Vuosiloman aika 

3 v 6 kk 
2 • 5 • 

1 • 2 • 

1 • 1 • 

8 v 2 kk 

28 arkipaivaa 

13 S:n 3 momentin m u u t o s merkitsee sita, etta isalle vasta

syntyneen lapsensa hoitoa varten ja ottoaidille alle 2-vuotiaan 

ottolapsen ottamisen vuoksi myonnetyt aitiyspaivarahaan oikeutta 

vat virkavapausajat oikeuttavat asianomaisen niin halutessaan siir

tamaan vuosilomansa tai sen osan alkami s en myohemmaksi. 

Talvilomapitennys 

16 }:aa on m u u t e t t u siten, etta loman pituuden noustessa 

7 palvalusvuoden jalkeen lomavuonna 1978 ensin 28 arkipaivaan ja 

loma~uodesta 1979 30 arkipaivaan on pitennyspaiville asatattu yla-
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raja. Loman pitennysta laskettaessa on paasaanto sama kuin 26 pai- • 
van tai sita lyhemman loman pitennysta laskettaessa eli etta loma
kauden ulkopuolella pidetty lorna (asetuksessa mainituin rajoituk
sin) annetaan pitennettyna puolella, kuitenkin enintaan loman puo
lesta maarasta. 26 arkipaivan lomaan oikeutetuilla tama merkitsee 
7 lisapaivaa ja talloin voi lomakautena pitaa lomaa enintaan 13 

paivaa. 26 arkipaivan lomassa on ylarajaksi asetettu 6 paivaa, jol

loin lomakautena voidaan pitaa lomaa 16 arkipaivaa taysien piten

nyspaivien saamiseksi. 30 arkipaivan lomassa on ylarajana samoin 6 

pa1vaa, joiden saamiseksi lomakautena pidetty lorna voi ella enin

taan 16 arkipaivaa. 

4 momentin 1 kohtaan on 1 i s a t t y isalle ja ottoaidille ai

tiyspaivarabaan oikeuttava virkavapausaika lomakautena sellaiseksi 
ajaksi, joka ei aiheuta pitennysoikeuden menetysta. 

Vuosilomakorvaus virkasuhteen paattyessa 

19 f:n 1 ja 3 momenttia on m u u t a · t t u siten, etta virkamie

hella virkasuhteen paattyessa tai asevelvollisuutta suorittamaan 
lahtevalla on oikeus saada vuosilomakorvauksen sijasta vuosiloma 

niilta kalenterikuukausilta, joilta han annan virkasubteen paatty

mista tai asepalveluksen alkamista ei ole saanut lomaa tai korvaus
ta. 

Asetuksen 6 f:n soveltaminen 

Asetuksen 6 f:n soveltamisen yhdenmukaiseksi t o d e t a a n , 

etta 3 momentin vapaapaivalla tarkoitetaan seka tyovuorotaulukkoon 

merkittyja vapaapaivia etta myos niita vapaapaivia, jotka virkamies 

on oikeutettu saamaan korvauksena jo suorittamastaan tyosta. 

Paasaantoisesti vuosiloma voidaan maarata alkavaksi vasta edella 
mainitulla tavalla maaritellyn vapaapaivan jalkeen. Virkamiehen 

suostumuksella tahi milloin lomapaivien lukumaara ei vahene, lorna 
tai sen osa saadaan kuitenkin maarata alkavaksi myos virkamiehen 
vapaapaivana. 

(R~/Hlo 595/10/76, 4.5.19761 VT /76 

2 l2780ll25X 
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Tyosubteisia koskevat saannokset 

Vuosilomalain muutokset 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: · 

N:o 233. 

L a k i 

vuosilomalain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 30 paivana maaliskuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 30 paivana maaliskuuta 

1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 S:n 1 momentti ja 5 momentin 

11 kohta, 4 S:n 1-3 momentti, 5 S:n 1 ja 4 momentti, 7 S:n 2 mo

mentti ja 16 S:n 2 ja 4 momentti nain kuuluviksi: 

3 L 
Vuosiloman pituus. 

Tyontekijalla on oikeus saada lomas kaksi arkipaivaa kultakin tay

delta lomanmaaraytymiskuukaudelta. Tyontekijalla, jonka tyosuhde on 

lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden ' loppuun mennessa kes

keytymatta jatkunut vabintaan seitseman vuotta, on oikeus saada lo

maa kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymis

kuukaudelta. Jos loman pituutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei 

tule kokonaisluku, on paivan osa annettava taytena lomapaivana. 

Tyossao lop a i vi en verois ina pi detaan myos ·n i ita tyopai via, j o ina 

tyontekija tyosuhteen kestaessa on ollut estynyt tyota suorittamas

ta: 

111 lomauttamista vastaavan tyoviikkojen lyhentamisen tai muun 
siiben verrattavan tyoaikajarjestelyn takia, kuitenkin enintaan 

kuusi kuukautta kerrallaan. Tallaisen tyoaikajarjestelyn jatkuessa 
· keskeytyksetta lomanmaaraytymisvuoden paattymisen jalkeen aloite-
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taan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmaaraytymisvuo

den vaihtumisesta. 

4 L 
Lomakausi. 

19a 

Lomakausi on toukokuun 2 paivan ja syyskuun 30 paivan valinen aika, 

nama paivat mukaan · luettuina. Vuosiloma annetaan lomakautena tyon

antajan maaraamana aikana. Kuitenkin sa osa lomasta, joka ylittaa 

24 lomapaivaa, annetaan tyonantajan maaraamana aikana lomakauden 

jalkeen annan seuraavan vuoden lomakauden alkua. Ilman tyontekijan 

suostumusta ei tyonantaja saa kuitenkaan maarata lomaa tai sen osaa 

alkavaksi tyontekijan vapaapaivan~, mikali tama johtaisi lomapai

vien · lukumaaran vahenemiseen. Ennen loman maaraamista on tyonanta

jan varattava tyontekijalle tai taman edustajalle tilaisuus esit

taa mielipiteensa loman ajankohdasta. 

Milloin kausiluontoisessa tyossa loman antaminen 1 monentissa mai

nittuina kausina tuottaa vaikeuksia yrityksen toiminnalle, saadaan 

lorna antaa sen kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana lomaan oikeut

tava lomanmaaraytymisvuosi paattyy. 

Tyontekijan suostumuksella voidaan 1 momentin toisessa virkkeessa 

tarkoitettu lema antaa muunakin aikana saman kalenterivuoden kulues

sa tai siirtaa annettavaksi seuraavana vuonna ennen lomakauden al

ls.ua. Tyo"n tekij an suostumu kse 11 a voidaan 1 moment in kolmannessa 

virkkeessa tarkoitettu lorna antaa muulloinkin sen kalenterivuoden 

~uluessa, jonka aikana lomaan oikeuttava lomanmaaraytymisvuosi paat
tyy. 

---------------------~---------------------------------------------

5 L 

Vuosiloman jakaminen. 

Edella 4 S:n 1 momentin toisessa ja kolmannessa virkkeessa tarkoi

tettujen lomien tulee olla yhdenjaksoiset. Tyonantajalla on kuiten-
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kin oikeus, milloin se tyon kaynnissa pitamiseksi on valttamatonta 

tai milloin tyontekija siihen suostuu, antaa erikseen yhdessa tai 
useammassa erassa se osa lomasta, joka ylittaa kaksitoista arkipai
vaa. Se loman osa, joka ylittaa 24 arkipaivaa. voidaan jakaa ai
noastaan tyontekijan suostumuksella. Tyontekijan suostumuksella 
tyonantaja saa taman lisaksi 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tyos
sa antaa erikseen yhdessa tai useammassa erassa sen osan lomasta, 

joka ylittaa kuusi arkipaivaa. Ilman tyontekijan suostumusta ei 

kolmen arkipaivan pituista tai sita lyhyempaa lomanosaa saa antaa 

siten, etta lomapaiva sattuisi tyontekijan tyoaikajarjestelyn mu

kaiseksi vapaapaivaksi. 

---------------------------~---------------------------------------

Edella 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa siirretty lama 

on, mikali mahdollista, annettava ennen syyskuun 30 paivaa ja, jol
lei toisin sovita, viimeistaan kalenterivuoden loppuun mennessa. 

Jos siirto koskee 24 lomapaivaa ylittavaa loman osaa, on siirretty 

lorna annettava viimeistaan sen kalenterivuoden loppuun mennessa, 
joka lahinna seuraa lomaan oikeuttavan lomanmaaraytymisvuoden paat
tymista. 

7 §. 

Vuosilomapalkka. 

------------------------------------------------------------~------
Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tyontekijalle on maksettava 

vuosilomapalkka, joka saadaan kertomalla hanen keskimaarainen pai

vapalkkansa 3 §:n mukaisten lomapaivien lukumaaran perusteella maa

raytyvalla seuraavasta taulukosta ilmenevalla kertoimella. 

Lomapaivien lukumaara 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Kerroin 

1,8 

2,7 

3,6 

4,5 

5,4 

6,3 

7,2 
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9 6,1 

10 9,0 

11 9,9 

12 10,6 

13 11,6 

14 12,7 

15 13,6 

16 14,5 

17 15,5 

16 16,4 
. 19 17,4 

20 16,3 

21 19,3 

22 20,3 

23 21,3 

24 22,2 

25 23,2 

26 24,1 

27 25,0 

26 25,9 

29 26,9 

30 27,6 

16 L 

Saannosten ehdottomuus. 

Tyonantajain ja tyontekijain yhdistyksilla, joiden toimintapiiri 

kasittaa koko maan, on kuitenkin oikeus sepia 24 lomapaivaa ylitta

van loman osan sisallyttamisesta muuhun keskenaan sopimaansa tyo

ajan lyhennykseen, samoin kuin lomakaudesta, vuosiloman jakamisesta 

seka vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta ja maksamisesta 

toisinkin kuin edella tassa laissa on saadetty. Tyoehtosopimuksen 

tallaisia maarayksia saa sopimukseen sidottu tyonantaja soveltaa 

niihinkin tyonte~ijoihin, jotka eivat ole tyoehtosopimukseen sidot

tuja, mutta joiden tyosuhteissa muutoin noudatetaan tyoehtosopimuk

sen maarayksia. Milloin tyosopimuksessa on niin sovittu, saadaan 

tyoehtosopimuksen sanotunlaisia maarayksia noudattaa tyoehtosopi

muksen lakkaamisen jalkeen uuden tyoehtosopimuksen voimaantuloon 
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asti niissa ty5suhteissa, joissa maarayksia saataisiin soveltaa, 

jos tyoehtosopimus olisi edelleen voimassa. 

Milloin ty5ntekijalla on sopimuksen mukapn oikeus tassa laissa saa

dettya pitempaan lomaan, on taman lain vuosilomaa ja vuosilomapalk

kaa koskevia saann5ksia vastaavasti sovellettava my5s lakimaaraista 

pitempaan lomaan, jollei sopimuksesta muuta ilmene. Jollei toisin 

ole sovittu, lakimaaraisen vuosiloman ylittava osa lomasta annetaan 

kuitenkin siten kuin 4 §:n 1 momentin toisessa virkkeessa tarkoite

tusta lomasta on saadetty. Jollei toisin ole sovittu, on ty5nteki

jalla ty5nantajan irtisanoessa ty5sopimuksen oikeus saada sopimuk

sen mukaista tassa lais~a saadettya pitempaa vuosilomaa vastaava 

lomakorvaus, joka lasketaan n~udattaen soveltuvin osin taman lain 

lomakorvausta koskevia saannaksia. 

Tama laki tulee voiaan paivana huhtikuuta 1978 . 

Tata lakia sovelletaan kuitenkin 1 paivana huhtikuuta 1977 alkaneel1 

ta lomanmaaraytymisvuodelta maarattavaan vuosilomaan, lomapalkkaan 

ja lomakorvaukseen siten, etta vuosiloman pitennys toteutetaan as

teittain niin, etta 1 paivana huhtikuuta 1977 alkaneelta lomanmaa

raytymisvuodelta on tyantekijalla, jonka tyasuhde on 31 paivaan 

maaliskuuta 1978 mennessa keskeytymatta jatkunut vahintaan seitse

man vuotta, oikeus saada kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymis

kuukaudelta vuosilomaa 28 arkipaivaa. Millointaysia lomanmaarayty

miskuukausia on vahemman kuin kaksitoista, maaraytyy vuosiloman pi

tuus 3 §:n 1 momentin ensimmaisen virkkeen perusteella. 

Jos tyontekijalla on ennen taman lain voimaantuloa tehdyn - sopimuk

sen perusteella oikeus tassa laissa saadetyn pituiseen tai sita 

pitempaan vuosilomaan, maaraytyy sen antamisajankohta, jakaminen ja 

siirto aikaisemman kaytann5n mukaisesti, jollei toisin sovita. 

Ennen taman lain voimaantuloa tehtyyn tyosopimukseen sovelletaan, 

jollei toisin sovita, tata ennen voimassa ollutta lakia, ei kuiten

kaan, jos sopimus on tehty toistaiseksi, kauemmin kuin jos tyonan

taja olisi sen irtisanonut taman lain voimaantulopaivana. Jos sopi-
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mus taman lain voimassa ollessa lakkaisi tapahtuneen irtisanomisen, 

sovitun maaraajan paattymisen tai m~un syyn takia, mutta ty6 jatkuu 

tyosopimuslain 39 §:ssa tarkoitetun sopimussuhteen hiljaisen piten

nyksen vuoksi, on sopimussuhteeseen siita lahtien sovellettava tata 

lakia. Sitten kun sopimus taman momentin mukaisesti on tullut taman 

lain alaiseksi, on vuosiloma, lomapalkka tai lomakorvaus myos sita 

ennen, mutta vuoden 1977 huhtikuun alun jalkeen kuluneilta loman

maaraytymiskuukausilta annettava niin kuin 1 momentissa ja muualla 

tassa laissa saadetaan. 

(RH/Hlo 577/10/7~, 4.5.1978) VT /78 

2.2 . Valtioneuvoston paatos valtion tyontekijain vuosilomista 

Asetu~kokoelmassa on julkaistu: 

N:o 284. 

V a 1 t i o n e u v o s t o n p a a t a s 

valtion tyontekijain vuosilomista. 

Annettu Helsingissa 20 paivana huhtikuuta 1978. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt: 

Soveltamisala. 

1§. 

Vuosilomalain (272/73) lisaksi siihen myohemmin mahdollisesti teh

tavine muutoksineen on valtioon tyosopimussuhteessa olevan tyonte

kijan ja toimihenkilon vuosilomasta voimassa, mita siita on tassa 
paatoksess~ saadetty. 

Merimiesten vuosilomista on saadetty erikseen merimiesten vuosilo-



19a - 16 -

malaissa (353/75), 

Tata paatosta ei sovelleta, milloin tyontekijan tai toimihenkilon 

vuosilomaan noudatetaan jonkin yksityisilla tyomarkkinoilla voimas
sa olevan, yleiseksi katsottavan valtakunnallisen tyoehtosopimuksen 

vuosilomaa koskevia maarayksia. 

Vuosiloman pituus. 

2 §. 

Valtioon tyosopimussuhteessa eleva tyontekija ja toimihenkilo saa 

vuosilomaa: 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; 

kuitenkin 26 arkipaivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymis

kuukaudelta, 

21 kaksi ja puoli arkipaivaa kulta~in taydelta lomanmaaraytymis

kuukaudelta, jos hanella on lomakautta edeltavan lomanmaaraytymis

vuoden loppuun mennessa vuosilomaan oikeuttavaa keskeytymatonta 

palvelusaikaa vahintaan seitseman vuotta, 

31 kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta, 
jos hanella ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palve

lusaikaa yhteensa vahintaan 15 vuotta. 

Jos tyontekija tai toimihenkilo ennen lomavuoden, jolla tarkoite

taan kalenterivuotta, paattymista saavuttaa 1 momentin 3 kohdan mu
kaisen pidempaan lomaan oikeuttavan palvelusajan, han saa aikaisem

min pitamastaan lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tasta 

jobtuvan loman pidennyksen. Pitamatta jaanytta loman pidennysta tai 

sen osaa ei voida siirtaa seuraavaan lomavuoteen eika asianomaisel

la myoskaan ole oikeutta saada siita korvausta. 

Tyossaolo~ veroiseksi laskettava aika. 
3 j, 

Tyossaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosilomaa maarattaessa 
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vuosilomalain 3 S:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen paivien lisak

si my5s 

1) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa ty5sta sairauden tai tapaturman vuoksi 

myonnetyn palkallisen loman aikana, 

2) mainitun lain 3 S:n 5 momentin 2 kohdasta ilmenevin edellytyk

sin niita tyopaivia, joina tyontekija tai taimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta maanpuolustuskursseille, vaes

t5nsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen maarattyna taikka palkat

tomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa tai 

koulutettavana edella mainittua tahi valmiusjoukkoa varten Suomessa, 

3) niita tyop~ivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuhteen 

kestaessa ollut poissa tyosta kunnallisvaltuuston tai -hallituksen 

tai valtiollisia taikka kunnallisia vaaleja varten lain mukaan ass

tatun vaalilautakunnan tai -toimikunnan kokouksen, asevelvollisuus
laissa (452/50) tarkoitetun kutsuntapaivan, 50- tai 60-vuotispai

van. oman haapaivan, liheisen omais•n hautauspaivan taikka perheen

jasenen akillisen sairastumisen tai kuolemantapauksen vuoksi myon

netyn palkallisen vapautuksen aikana, 

41 niita tyopaivii, jaiksi _tyontekijalle tai toimihenkilolle on 

annettu vapautusta tyosta oman ammattiliittonsa liittokokoukseen, 

liittovaltuuston, liittotoimikunnan tai naita vastaavan hallin

toelimen kokoukseen osallistumista varten, 

51 niita ty5paivia, joiksi tyontekijalle tai toimihenkilolle on 

a nnettu vapautusta ty5sta hanen osallistuessaan tyoehtosopimuksiin 

os a llisen jarjestonsa tai sen ylajarjestojen ylimpien paattavien 

elinten kokouksiin, milloin niissa kasitellain tyoehtosopimusasioi
ta. 

Vuosilomaan oikeuttava palvelus. 

4 L 

Vuosiloman pituutta laskettaessa atetaan huomioon 

11 valtion palveluksessa tyo- tai virkasuhteessa taikka virkasuh

teeseen verrattavassa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhtees-

3 127801125X 
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sa palv~ltu aika, 

2) aika kansanedustajana, 

\ 

3) aika, jonka asianomainen on paatoimisena ollut 

a) eduskunnan, kansanelakelaitoksen, Suomen Pan~in, Postipankin, 

valtioenemmistoisen yhtion, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan, kuntien 

keskusjarjeston, kuntien yhtyman tai uskonnollisen yhdyskunnan pal

veluksessa taikka sellaisen yksityisen, yhteison tai laitoksen pal

veluksessa, joka saa lain tai asetuksen nojalla taikka harkinnanva

raista valtionapua yli puolet palkkausmenoistaan; 

bl Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityisjarjeston tai muun edel

lisiin verrattavan valtioiden valisen yhteistyoelimen palveluksessa 

taikka toteuttamassa sellaista kansainvalista kehitysapuohjelmaa, 

jossa Suomi on osallisena; 

cl valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun 

valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palveluksessa; 

d} sellaisen rekisteroidyn yhdistyksen palveluksessa, jonka varsi

naisiin tarkoituksiin kuuluu valtibn palveluksessa olevien henkiloi

den etujen valvominen; 

e) palveluksessa Suomessa alusrekisteriin merkityssa kauppa-aluk

sessa aliperamiehenkirjan, alikonemestarinkirjan, II luokan radio

sahkottajan patevyystodistuksen taikka vastaavan naita ylemman pa

tevyyskirjan haltijana, mikali tyosuhteen ede l lytyksena valtiolla 

on edella tarkoitettu patevyyskirja; 

fl sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtavissa yksityisessa yhtios

sa, yhteisossa tai laitoksessa, mikali tehtava vaatimuksiltaan ja 

laadultaan vastaa sita valtion tyosuhteista tointa, johon henkil6 

on valtiolla ensiksi tullut; 

gl sellaisessa palveluksessa yksityisessa yhti5saa, yhteis5ssa tai 

laitoksessa, joka on nimenomaisena edellytyksena valtion tyosuhtei
seen tehtavaan. 

Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon my5s koko se ai
ka , jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana sota- tai lotta
palveluksessa seka aika, jonka asianomainen on palvellut asevelvol
iisena vakinaisessa vaessa. -
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Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ovat myos muut kuin 3 S:ssa 
tarkoitetut tyon keskeyttamisen ajat, jos kyseessa olevalta ajalta 

on suoritettu palkkausta. 

Palvelus katsotaan paatoimiseksi, mikali asianomaisen saannollinen 
tyoaika kyseisessa palveluksessa on ollut keskimaarin vahintaan 20 

tuntia viikossa. 

Talvilomapidennys. 

5 f. 

Vuosilomalain 3 f:n 1 momentin toisessa virkkeessa tarkoitetun vuo

siloman antamista ja jakamista koskevien saannosten estamatta sovel

letaan 2 f:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun vuosilomaan koko

naisuudessaan vuosilomalain lomakautena annettavan vuosiloman anta

mista ja jakamista koskevia saannoksia. 

Mikali 2 S:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan maaraytyvasta vuosi

lomasta osa pidetaan muuna aikana kuin vuosilomalaissa tarkoitettu

na lomakautena, myonnetaan lorna talta osin pidennettyna puolella, 

kuitenkin siten, etta pidennys 2 kohdan mukaan maaraytyvassa vuosi

lomassa voi ella enintaan kuusi arkipaivaa. 

Pidennys myonnetaan enintaan asianomaisen koko loman puolesta maa

rasta. Jos loman pidennysta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tu

le kokonaisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. 

Mikali 2 f:n 1 momentin 3 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

pidetaan enintaan kolmeKymmenta arkipaivaa lomakautena, myonnetaan 

lama koxmella arkipaivalla pidennettyna. Dikeus loman pidennykseen 

on tyontekijalla ja toimihenkilolla, jolla on oikeus lomaan kahdel

tatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta. 

Mi!loin on kysymys 2 f:n 2 momentin mukaan myonnetysta lomasta, sa

main kuin jos tyosuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tai alkaa lo

makauden jalkeen, ei asianomaisella ole oikautta loman pidennykseen. 

Saamatta jaaneesta loman pidennyksesta ei asianomaisella ole oikeut
ta saada lomakorvausta. 
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Vuosiloman siirtaminen. 

6 L 

Jos miespuolinen tyontekija tai toimihenkilo on vastasyntyneen lap

sensa hoitoon osallistumisen tai naispuolinen tyontekija tai toimi

henkilo on ottolapsen ottamisen vuoksi myonnetylla valtion tyonte

kijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun valtioneuvoston paa

t5ksen (386/761 14 l:ssa tarkoitetulla lomalla vuosilomansa tai sen 

osan alkaessa, taikka talloin tiedetaan hanen saavan vuosilomansa 

aikana edella tarkoitetun loman, on vuosiloma, jos asianomainen si

ta pyytaa, siirrettava myohaisempaan ajankohtaan. 

Viikko- ja kuukausipalkkaisten vuosiloma

palkan maaraytyminen. 

7 L 

Viikko- ja kuukausipalkkaisen tyontekijan ja toimihenkilon loma

palkkaa ja lomakorvausta maarattaessa otetaan varsinaisen palkan 

lisaksi huomioon sellaiset lain mukaan maksettavat lisapalkat, 

jotka on, niissa tapauksissa, joissa se lain mukaan on mahdollista, 

sovittu sisallytettavaksi palkkaan tai jotka on sovittu maksetta

vaksi erillisena kiinteana korvauksena. 

Niin ikaan otetaan edella 1 momentissa tarkoitettujen henkiloiden 

osalta huo~ioon sellaiset sopimukseen perustuvat lisapalkat, jotka 

maksetaan tuotannon maaran, tyosuorituksen, erityisten tyoolosuh

teiden tai niihin rinnastettavien seikkojen perusteella tyosta, jo

ta tyontekija tai toimihenkilo suorittaa jatkuvasti tai joka etu

~ateen vahvistetun jarjestelman mukaan toistuu saannollisesti. 

Soveltamisohjeet. 

8 L 

Ottaen huomioon tyomarkkinoilla yleisesti tapahtuvan kehityksen val

tiovarainministerio voi maarata tyossaolopaivien veroisiksi muita
kin kuin edella 3 l:ssa tarkoitettuja paivia. 

Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia maarayksia ta -
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man paatoksen soveltamisesta. 

Voimaantulo. 

9 L 

19a 

Tama paatos tulee voimaan 25 paivana huhtikuuta 1978 ja sita sovel

leta~n 31.3.1978 paattyneen lomanmaaraytymisvuoden perusteella an

saittua vuosilomaa ja loma korvausta maarattaessa, kuitenkin siten, 

etta oikeus 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mu kaiseen vuosilomaan alkaa 
,-

1.4.1978 alkaneelta lomanmaaraytymisvuodel t a. Tyontekijan tai toi-

mihenkilon, jolla on oikeus vuosilomaan 12 taydelta lomanmaarayty

miskuukaudelta ja joka muutoin tayttaa 2 §:n 1 momentin 2 kohdan 

edellytykset, vuosiloma on lomanmaaraytymisvuodelta 1.4.1977 -

31.3.1978 28 arkipaivaa ja 5 f:n 2 momentissa tarkoitettu talvi

lomapidennys enintaan kuusi arkipaivaa. 

Paatoksen 1 §:n 3 momenttia sovelletaan maarattaessa vuosilomaa 

31.3.1979 paattyvan lomanmaaraytymisvuoden perusteella. 

Paatoksella kumotaan 31 paivana maaliskuuta 1977 annettu valtio

neuvoston paatos (297/771 valtion tyontekijain vuosilomista ja sen 
nojalla annetut objeet. 

(RH/Hlo 577/10/78, 4.5.781 VT /78 

2.3 . Valtion tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston 

paatoksen soveltami sohjeet. 

Kohdass a 2.2. olevan tyon t ekijain vuosilomaa ko skevan val

tioneuvoston paatoksen soveltamisesta on va ltiovarainmi

nisterio kirjeellaan n:o P 5430, 21.4. 197 8 an t an ut seuraa

vat soveltamisohjeet: 

VAL TIONEUII.OSTON KANSLIALLE JA KAil<.ILLE MINISTERI(jiLLE SEK/1. NII OE N 

ALAISILLE VIRASTOIL~E JA LAITOKSILLE 

Valtiovarainministerio on paattanyt valtion tyontekij ain vuos ilo -
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mista 20 paivana huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston paatoksen 
(284/78) 8 S:n nojalla antaa paatoksen, jaljempana vuosilomapaatos, 

soveltamisesta seuraavat ohjeet• 

Soveltamisala. 

1L 

Yksityisoikeudellisessa ty6sopimussuhteessa valtioon olevien ty5n

tekijoiden ja toimibenkiloiden vuosiloma maaraytyy paasaantoisesti 

vuosilomalain (272/731 perusteella. Vuosilomapaatosta sovelletaan, 

jaljempana mainituin poikkeuksin, kaikkiin vuosilomalain sovelta

mispiiriin kuuluviin valtioon tyosopimussuhteessa oleviin tunti-, 

urakka-, viikko- ja kuukausi~alkkaisiin tyontekijoihin ja toimihen

kiloihin. Vuosilomapaatos sisaltaa eraita vuosilomalakia taydenta

via ja siita poikkeavia maarayksia, joilla valtion tyosopimussuh

teisen benkil6st6n vuosilomaoikeudet on saatettu paapiirteissaan 

yhdenmukaisiksi virkamiesten vuosilomaoikeuksien kanssa. 

Vuosilomapaatosta ei sovelleta sellaisten ty5ntekij6iden ja toimi

benkiloiden vuosilomiin, joiden osalta poikkeuksellisesti noudate

taan jonkin yksityisilla tyomarkkinoilla voimassa olevan, yleiseksi 

katsottavan valtakunnallisen tyoehtosopimuksen vuosilomaa koskevia 

maarayksia. Esimerkkina voidaan mainita valtion painatuskeskuksen 

graafisen alan tyoehtosopimusten piiriin kuuluva henkilosto, jonka 

vuosilomat maaraytyvat mainitun ty6ehtosopimuksen vuosilomaa kos

~evien maaraysten, eika vuosilomapaatoksen perusteella. Vuosiloma

paatoksen 1 S:n 3 momentin voimaantuloa on kuitenkin lykatty siten, 

etta saannosta sovelletaan vasta maarattaessa vuosilomaa ja loma

korvausta 31.3.1979 paattyvan lomanmaaraytymisvuoden perusteella 

(vuosilomapaatoksen 9 §:n 2 momenttil . 

Vuosilo~apaatosta sovelletaan sen sijaan n~illa valtion tyoaloilla, 

joilla palkkojen osalta sovelletaan jotakin yleista valtakunnallis

ta yksityisilla ty5markkinoilla voimassa olevaa ty5ehtosopimusta. 
Samoin menetellaan metsaalalla. 

Vuosilomapaatosta ei sovelleta merimiesten vuosilomiin, vaan niis
ta on saadetty merimiesten vuosilomalaissa l353/751. 
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Vuosiloman pituus. 

2 L 

1 momentti 

19a 

Vuosiloman pituuteen vaikuttaa toisaalta palvelusajan pituus, toi

saalta taysien lomanmaaraytymiskuukausien lukumaara lomanmaarayty

misvuoden aikana. Vuosilomalain 3 §:n 3 momentin mukaan lomanmaa

raytymisvuosi on lomakautta edeltava 1.4. - 31.3. valinen 12 kuu

kauden jakso. Taysi lomanmaaraytymiskuukausi on sellainen loman

maaraytymisvuoteen sisaltyva kalenterikuukausi, jonka aikana ty5n

tekija tai toimihenkilo on ollut tyossa 14 paivana. Mikali tyopai

via on vahemman kuin 14, selvitetaan sisaltyyk5 kalenterikuukauteen 

vuosilomalain 3 §:n 4 ja 5 momenteissa ja vuosilomapaatoksen 

3 §:ssa tarkoitettuja ty5ssaolon veroisia paivia. Mikali tyopaivia 

ja tyossaolon veroisia paivia on kalenterikuukaudessa yhteensa va

nintaan 14, luetaan myos tallainen kuukausi taydeksi lomanmaarayty

miskuukaudeksi. 

~ i:~ 1 ~o~e~tin_1_k£h!a 
Vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan on ty5nteki

jalla ja toimihenkilolla oikeus saada kaksi arkipaivaa lomaa jokais

ta edella tarkoitettua taytta lomanmaaraytymiskuukautta kohti. Jos 

palvelus on jatkunut keskeytymatta koko lomanmaaraytymisvuoden eli 

lama maaraytyy 12 tayden lomanmaaraytymiskuukauden perusteella, on 

asianomaisella oikeus saada lomaa kaikkiaan 26 arkipaivaa. 

~ i:~ 1 ~o~e~tin_2_k£h!a 
Vuosilomapaat5ksen 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan on tyontekijal

la ja toimihenkilolla, jolla on lomanmaaraytymisvuoden loppuun eli 

lomakautta edeltavan maaliskuun viimeiseen paivaan mennessa keskey

tymatonta vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa vahintaan seitseman 

vuotta, oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipaivaa lomanmaarayty

miskuukautta kohti. Tama saannos korvaa valtion tyosopimussuhteisen 

henkiloston osalta vuosilomalain 3 §:n 1 momentin toisen virkkeen 

siina muodossa kuin se on 30 paivana maaliskuuta 1978 annetussa 

laissa (233/781. Vuosilomaan oikeuttavat eri palvelukset on maarat

ty vuosilomapaatoksen 4 §:ssa. Palveluksen karttuminen katsotaan 

keskeytyneeksi, jos seuraava vuosilomaan oikeuttava palvelussuhde 

on alkanut yli 30 paivaa myohemmin kuin edellinen lomaan oikeuttava 
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palvelussuhde on paattynyt. Sen sijaan palkaton lorna tai lomautus 
ei keskeyta palvelusta, mikali tyo- tai virkasuhde on ollut muutoin 

voimassa. Nain allen palvelus ei keskeydy esimerkiksi aitiysloman 

jatkoksi valtion tyontekijan terveydenhuollosta annetun valtioneu
voston paatoksen (386/76) 14 §:n nojalla myonnettavan palkattoman 

loman takia. Palkatonta lomaa tai lomautusta ei kuitenkaan lueta 

vuosilomaan oikeuttavaksi palvelukseksi, ellei tyossaolopaivien ve

roisia paivia koskevista saannoksista muuta johdu. 

Oikeus taman kob~an mukaiseen lomaan on 1.4.1978 alkaneelta loman

maaraytymisvuodelta (vuosilomapaatos 9 §:n 1 momenttfl. 

2 §:n 1 momentin 3 kohta ------------
Vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella on tyonte

~ijalla ja toimihenkilolla~ jolla on ennen loman alkua vuosilomaan 

oikeuttavaa palvelusaikaa vahintaan 15 vuotta, oikeus saada kolme 

arkipaivaa lomaa lomanmaaraytymiskuukautta kohti. Tassa kohdassa ei 

edellyte~a vuosilomaan oikeuttavan palveluksen keskeytymattomyytta, 

vaan vuosilomapaatoksen 4 §:ssa mainitut palvelusajat lasketaan 

siina edellytetyin tavoin yhteen siita riippumatta kuinka pitka on 

kahden toisiaan seuraavan palvelussuhteen vali. 

Vuosilomapaivat ovat arkipaivia. Siten kalenterinmukaiset pyhapai

vat eivat ole lomapaivia. Myoskaan itsenaisyyspaiva, joulu- ja ju

hannusaatto, paasiaislauantai ja vapunpaiva eivat ole vuosiloma

laissa tarkoitettuja arkipaivia eivatka siten lomapaivia (vuosilo

malaki 3 §:n 2 momenttil. 

2 momentti 

Vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun loman 

saamisen edellytyksena on paasaantoisesti, etta 15 vuoden palvelus 

tulee tayteen ennen loman alkua. Esimerkiksi henkilo, jonka lorna 

alkaa 1.6. ja jolla 1.5. tulee tayteen 15 vuotta vuosilomaan oikeut

tavaa palvelusaikaa, saa vuosilomaa 3 arkipaivaa taytta lomanmaaray

tymiskuukautta kohti. Vaatimus ei ole kuitenkaan ehdoton. Vuosilo

mapaatoksen 2 §:n 2 momentin mukaan saa tyontekija ja toimihenkilo 

vuosilomansa vastaavan pidennyksen, jos han saavuttaa 1 momentin 3 

kohdan mukaisen palvelusajan myohemmin samana kalenterivuonna. Tata 

pidennysta tai · sen osaa ei ole kuitenkaan oikeus siirtaa seuraavaan 
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kalenterivuoteen eika siita ole oikeutta saada lomakorvausta. Sen 
sijaan ao. lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennessa ansaitusta lo

masta lomavuoden paattyessa pitamatta eleva osa voidaan siirtaa 

pidettavaksi ennen seuraavan lomakauden alkua. 

Tyossaolon veroiseksi laskettava aika. 

3 L 

19a 

Vuosilomalain 3 S:n 4 ja 5 momenteissa on maaritelty mitka poissa

olopaivat katsotaan taysia lomanmaaraytymiskuukausia laskettaessa 

tyossaolon veroisiksi paiviksi. Vuosilomapaatoksen 3 §:ssa on saa

detty em. momenttien maarayksiin eraita poikkeuksia seka lisatty 

eraita muita tyosta poissaoloja tyossaolopaivien veroisten paivien 

joukkoon. 

Vuosilomapaatoksen 3 S:n 1 kohdan mukaan ty5ssaolopaivien veroi

sina paivina pidetaan kaikkia sellaisia sairauden tai tapaturman 

vuoksi myonnettyyn lomaan sisaltyvia tyopaivia, joilta tyontekijal

le taikka toimihenkilolle on maksettu valtioon tyosopimussuhteessa 

olevista henkiloista voimassa olevien maaraysten perusteella palk

kaa joke kokonaan taikka osaksi. 

Talta osin viitataan valtion tyontekijain terveydenhuollon ohje

saannon (386/761 maarayksiin myohempine muutoksineen. 

Edella esitetyn lisaksi on otettava huomioon, etta vuosilomalain 

(272/731 3 S:n 5 momentin ~ kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisi

na paivina pidetaan myos niita tyopaivia, joina tyontekija on tyo 

subteen kestaessa ollut estynyt suorittamasta tyota sairauden taik

ka tapaturman vuoksi, ei kuitenkaan enempaa kuin yhteensa 75 pai

vaa lomanmaaraytymisvuoden aikana taikka jos on kysymys lomanmaa

raytymisvuoden vaihtumisen yli keskeytyksitta jatkuvasta ty6kyvyt

t5myydesta, enintaan 75 paivaa kyseisen sairauden taikka tapaturman 

osalta. Nama tyokyvyttomyyspaivat ovat tyossaolopaivien veroisia 

paivia silloinkin, kun asianomaiselle ei suoriteta niilta palkkaa. 

Vuosilomapaatoksen 3 J:n 2 kohdan mu kaan tyossaolopaivien veroisina 

pidetaan myos niita tyopaivia, Janka tyontekija tai toimihenkilo on 

tyosuh.teen kestaessa ollut poissa ty'osta maanpuolustuskursseilla, 
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kattomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa 

tai koulutettavana edella mainittua tahi valmiusjoukkoa varten Suo

messa edellyttaen, etta asianomainen, olematta valilla muun tyonan
_tajan palveluksessa, on palannut tyohon valittomasti tallaisen as

teen lakattua. 

Edelleen tyossaolopaivien veroisina pidetaan vuosilomapaatoksen 

3 S:n 3 kobdan mukaan siina lueteltuja sellaisia tyopaivaksi sattu

via poissaolopaivia, josta jobtuvan ansionmenetyksen tyonantaja 

korvaa kokonaan tai osaksi. 

Vuosilomapaatoksen 3 !:n 4 kobdan mukaan luetaan vuosiloman pituut

ta maarattaessa tyossaolon veroiseksi ne ty5paivat, joiksi ty5nte

kijalle tai toimibenkilolle on annettu vapautusta tyosta oman ammat

tiliittonsa liittokokouksen tai liittovaltuuston taikka liittoto~i

kunnan tai naita vastaavan hallintoelimen kokoukseen osallistumista 

varten. 

Mikali tyontekijalle tai toimibenkilolle on myonnetty palkallista 

vapautusta tyosta hanen osallistuessaan tyoehtosopimuksiin osalli

sen jarjestonsa tai sen ylajarjestojen ylimpien paattavien elinten 

kokouksiin, jollaisiksi katsotaan edustajakokous, valtuusto ja hal

litus tai niita vastaavat elimet silloin, kun niissa kasitellaan 

tyoehtosopimusasioita, sanottuja kokouspaivia pidetaan vuosiloma

paatoksen 3 §:n 5 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisina . 

Edella tarkoitettuja ammattijarjestoja ovat: Suomen Ammattiliitto

jen Keskusjarjesto SAK ry, Julkisten ty5alojen Ammattijarjesto JTA 

ry, Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY ry, Toimihen

kilo- ja Virkamiesjarjestojen Keskusliitto TVK ry, Virkamiesliitto 

ry, Akava ry ja Suomen Teknillisten Toimihenkilojarjestojen Keskus

liitto STTK ry tai Valtian Teknillisten Keskusliitto VTK ry. 

Vuosilomaan oikeuttava palvelus. 

4 §. 

Vuosilomapaatoksen 4 !:ssa on maaratty, mitka eri palvelukset ote

taan buomioon laskettaessa sita vuosilomaan oikeuttavaa palvelus-
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aikaa, joka oikeuttaa vuosilomapaatoksen 2 S:n 1 momentin 2 ja 3 

kohdissa tarkoitettuihin pidempiin lomiin. Palvelusajat lasketaan 
taysina lomanmaaraytymiskuukausina, ottaen huomioon vuosilomalain 
10 S:n 3 momentin maarayksen siita, etta mikali tyontekija tai toi

mihenkilo niina kalenterikuukausina, joina tyosuhde alkoi ja paat

tyi on ollut tyossa yhteensa vahintaan 14 paivaa tyossaolopaivien 

veroiset paivat mukaan lukien, luetaan ne yhdeksi lomanmaaraytymis

kuukaudeksi. Tyontekijan tai toimihenkilon tulee esittaa selvitys 

niiden palvelusaikojen vuosilomaan oikeuttavuudesta, joista viras

tolla tai laitok$ella ei ole tietoa. 

momentti 

Momentin 1 kohdan perusteella vuosilomaan oikeuttavaksi luetaan 

kaikki valtion palvelus tyosuhteessa, virkasuhteessa ja siihen ver

rattavassa muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, kuten 

esimerkiksi satunnaisena apulaisena, posti- tai puhelinasemanhoita

jana, varvattyna tai ylimaaraisena virastotyontekijana. Palvelus 

voi ella koko- tai osa-aikaista. Valtion palvelukseksi luetaan ai

kaisemman kaytannon mukaisesti palvelus valtion liike- ja teolli

suuslaitoksissa, jollaisia ovat muun muassa Turun asennuspaja, kes

kusautokorjaamo, valtion painatuskeskus, valtion tietokonekeskus, 

valtion pukutehdas, puolustuslaitoksen Vammaskosken tehdas, Lapuan 

patruunatehdas, valtion hankintakeskus, valtion polttoainekes kus, 

valtion margariinitehdas, maanmittausballituksen karttapaino ja 

valtion ravitsemiskeskus. 

Momentin 3 kohdassa luetellaan eraita palvelusaikoja, jotka ovat 

vuosilomaan oikeuttavia vain jos ne ovat olleet paatoimisia. 

3 al-kohdan mukaan otetaan huomioon eduskunnan, kansanelakelaitok

sen, Suomen Pankin, Postipankin, valtioenemmistoisen yhtion, Ahve

nanmaan maakunnan, kunnan, kuntien keskusjarjeston, kuntien yhtyman 

ja uskonnollisen yhdyskunnan seka sellaisen yksityisen, yhteison 

tai laitoksen palvelus, joka saa lain tai asetuksen nojalla taikka 

barkinnanvaraista valtionapua yli puolet palkkausmenoistaan. 

Valtioenemmistoisia yhtioita ovat mm. Ajokki Oy, Oy Alko Ab, Enso 

Gutzeit Osakeyhtio, Finnair Oy, Imatran Voima Osakeyhtio, Kehitys
aluarabasto Oy, Kemijoki Oy, Kemira Oy, Neste Oy, Outokumpu Oy, 
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Oy Pohjolan Liikenne Ab, Rautaruukki Oy , Televa Oy, Valco Oy, Val

met Oy, Veitsiluoto Oy ja Oy Yleisradio Ab. 

3 b)-kohdan mukaan otetaan huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien, sen 

erityisjarjeston (UNESCO, UNICEFF, ILO jne) tai muun edellisiin 

verrattavan valtioiden valisen yhteistyoelimen (OECO, EEC, SEV jne) 

palvelus seka palvelus sellaisen kansainvalisen kehitysapuohjelman 

toteuttamisessa, jossa Suomi on mukana (esim. Tansaniassa, Kenias

sa, Sambiassal. 

3 cl-kohdan mukaan otetaan huomioon valtion haltuun otetun rauta

tien, puhelinlaitoksen tai muun laitoksen tai toiminnan palvelus. 

Tallaisia ovat mm. palvelus tuomiokunnan arkistossa, henkikirjoit

tajan toimistossa seka maanmittausinsinoorin toimistoapulaisena, 

maanmittausteknikkona, kartoittajana ja kartanpiirtajana edellyt

taen, etta toimistotyo on suoritettu maarattyna tyoaikana tyonanta

jan osoittamassa toimistotilassa . Saannos taydentaa vuosilomalain 

6 §:a. Saannoksen mukaan luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi palve

lus aikaisemminkin kuin valtion haltuunottohetkella. Myoskin pal

velus sellaisissa tuomiokunnissa, joita ei ole viela siirretty 
kokonaispalkkaukseen, otetaan huomioon. 

3 d)-kohdan mukaan otetaan huomioon palvelus sellaisessa rekiste

r5idyssa yhdistyksessa, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu 

valtion palveluksessa virka- tai tyosuhteessa olevan henkiloston 

etujen valvominen. Myos ammattijarjestojen eriasteisissa rekiste 

roidyissa alayhdistyksissa palveltu aika luetaan taman kohdan mu

kaan vuosilomaan oikeuttavaksi. 

3 el-kohdan mukaan otetaan huomioon eraita palveluksia kauppalai

vastossa, mikali henkilolla on talloin ollut jakin tassa kohdassa 

tarkemmin mainittu patevyyskirja tai vastaava todistus ja sama pa

tevyyskirja on edellytyksena valtion tyosuhteiseen toimeen. 

3 f)-kohdan mukaan otetaan huomioon palvelus seuraavissa sosiaali

ja terveyd~nhuoltoalan tehtavissa yksityisessa yhtiossa, yhteisossa 

tai laitoksessa, mikali ne vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan 

sita valtiun tyosuhteista tointa, johon henkilo on ensiksi valtiol

le tullut: laakari, hammaslaakari, elainlaakari, fyysikko, kemisti, 
psykologi, osastonhoitaja, ylihoitaja, toimintaterapeutti, puhete 

rapeutti, lastentarhanopettaja, sosiaalihuoltaja, sosiaalityonteki-
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ja, sairaanhoitaja, terveyssisar, katilo, mielisairaanhoitaja, pro

viisori, farmaseutti, rontgenhoitaja, laboratoriohoitaja, laakinta
voimistelija, terveydenhoitaja, hammashoitaja, apuhoitaja ja las

tenhoitaja. 

3 ~1-kohdan mukaan palvelus yksityisessa yhtiossa, yhteisossa tai 

laitoksessa otetaan huomioon, jos vaatimus tallaisesta palvelukses

ta on nimenomaisena edellytyksena valtion tyosuhteiseen tehtavaan 

ja tama voidaan yksiloida ja kohdistaa tiettyyn toimialaan tai tiet

tyjen tehtavien suorittamiseen. Jos edellytyksena on vaadittu esi

merkiksi kokemusta "kassanhoitajan tehtavissa", "puutarhurin amma

tissa", "kansainvalisten asiain hoitamisesia•, "kartoitustehtavis

sa", "palkanlaskentatehtavissa", "toimistotehtavissa", "ATK-alal

la" tai "liikealalla", tallainen yksityinen palvelus luetaan vuosi

lomaan oikeuttavaksi. Tata kohtaa sovelletaan myos silloin, kun on 

vaadittu kokemusta "vastaavisra tehtavissa" tai "toimeen kuuluvis

sa tehtavissa" ja nama tehtavat voidaan yksiloida. 

Yksityista palvelusta ei oteta huom~oon tapauksissa, joissa 

a} edellytyksena mainittua vaatimusta ei voida kobdistaa mihinkaan 

tiettyyn alaan tai tiettyihin tehtaviin (esim. "riittava taito 
ja ky~y·, "riittava kaytannon kokemus"l, 

bl kaytannon kokemus on asetettu tietyn tutkinnon tai koulutuksen 
vaihtoehdoksi, 

cl kokemus on liittynyt harjoitteluna tiettyyn tutkintoon tai kou
lutukseen, ja 

dl asianomainen on palvellut omassa yrityksessaan. 

Saannoksen perusteella voidaan vuosilomaan oikeuttavaksi palvelus

ajaksi lukea koko se aika, jonka asianomainen on palvellut tyosuh

teen edellytyksena vaaditussa yksityisessa palvelussuhteessa. Myos 

silloin, kun on vaadittu esimerkiksi "vahintaan kolmen vuoden koke

musta vastaavalla kaytannollisella alalia", voidaan koko tallainen 

palvelus lukea hyvaksi. Vastaavasti menetellaan tapauksissa, joissa 

vaadittavan palvelusajan vahimmaispituutta ei ole mainittu. 



19a - 30 -

2 momentti 

Taman momentin mukaan otetaan ensinnakin huomioon koko se aika, 
jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana seta- taikka lotta

palveluksessa. Sotatilaksi luetaan 30.11.1939 - 26.9.1947 valinen 

aika. Sotapalvelukseksi katsotaan myos sotatilan aikainen asevel

vollisuusaika. Sotatilan aikaisena palveluksena luetaan hyvaksi 

yleensakin aika, minka asianomainen on ollut puolustusvoimain kas

ky- ja johtovallan alaisena. Nain allen myos tyovelvollisena val

tiolla palveltu aika luetaan hyvaksi. 

Asevelvollisena vakinaisessa .vaessa palvelu aika otetaan vuosilo

man pituutta laskettaessa buomioon silloinkin, kun se ei valitto

masti liity valtion palveluks~en tai sotatilan aikaiseen palveluk

seen. Mainittua aikaa ei sen sijaan, kuten aikaisemminkaan, lueta 

tyossaolopaivien veroisiksi tyopaiviksi. 

3 momentti 

Vuosilomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan 3 momentin perus

teella ensinnakin tyossaolopaivien veroisiksi vuosilomapaatoksen 

3 5:n nojalla laskettavat ajat. Taman lisaksi otetaan huomioon myos 

muut tyon keskeytymisen ajat, jos silta ajalta on suoritettu palk

kaa. Jos tyontekijalle tai toimihenkilolle on myonnetty vapautus 

tyosta esimerkiksi opiskelua varten, on aika vuosilomaan oikeutta

vaa palvelusaikaa edellyttaen, etta tyonantaja on maksanut ko. 

ajalta palkkaa. Mainittua aikaa ei luonnollisesti kuitenkaan lueta 

ty5ssaolopaivien veroiseksi ajaksi. 

4 momentti 

Paatoimiseksi katsottavan palvelun edellytykseksi on asetettu, etta 

saannollinen tyoaika kyseisessa palveluksessa on ollut keskimaarin 

vahintaan 20 tuntia viikossa. Mikali asianomaisella on samanaikai

sesti useampia osa-aikaisia palvelussuhteita, jotka saattaisivat 

tulla kysymykseen vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaes

sa, on kutakin palvelussuhdetta nyt kysymyksessa olevaa saannosta 
sovellettaessa tarkasteltava erikseen. Toisin sanoen useampien osa

aikaisten palvelussuhteiden tyoaikaa ei lasketa yhteen. Palvelus

ajan pituutta laskettaessa otetaan useammista samanaikaisesti voi

massa olleista palvelussubteista huomioon vain yksi, vaikka kukin 
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niista erikseen tayttaisikin vuosilomaan oikeuttavalle palvelussuh

teelle asetetut edellytykset. Sa seikka, etta asianomaisella on sa

manaikaisesti voimassa useampia palvelussuhteita, ei siis aiheuta 

buomioon otettavan palvelusajan kertautumista. Vuosilomapaatokses
sa ei sen sijaan ole poikettu vuosilomalain osa-aikatyossa olevia 

koskevista saannoksista. Nain allen valtion palveluksessa osa-aika

·tyossa olevan benkilon oikeuteen saada lomaa taikka lDmakorvausta 

seka hanelle maksettavan lomapalkan ja lomakorvauksen laskemisessa 

noudatettavaan menettelyyn nahden sovelletaan vuosilomalain, taman 

paatoksen seka voimassa olevien lomapalkkasopimusten maarayksia. 

Talvilomapidennys. 
5 j, 

1 momentti 

Vuosilomalain 4 S:n 1 momentin mukaan lomakausi on toukokuun 2 psi 

van ja syyskuun 30 paivan valinen aika. nama paivat mukaan luettui 

na. Vuosilomalain muuttamisesta annetulla lailla (233/78) on vuosi

lomal~in 4 ja 5 §:iin lisatty saannokset vuosilomalain 3 §:n 1 mo

mentin toisessa virkkeessa tarkoitetun loman 24 lomapaivaa ylitta

van osan (ns. talvilomal antamisesta ja jakamisesta. Koska valtion 

tyosopimussuhteisen henkiloston osalta ei vuosilomalain 3 §:n 1 mo

mentin toista virketta sovelleta, vaan sen korvaa vuosilomapaatok

sen 2 §:n 1 momentin 2 kohta. ei myoskaan edella mainittuja vuosi 

lomalain 4 ja 5 S:iin sisaltyvia ns. talviloman antamista ja jaka 

mista koskevi& saannoksia sovelleta valtion tyosopimussuhteisen 

henkiloston osalta. Vuosilomapaatoksen 5 S:n 1 momentin perusteella 

sovelletaan vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi 

tetun loman antamiseen ja jakamiseen siten samoja saannoksia ja 

maarayksia kuin edella mainitun saannoksen 1 ja 3 kohdissa tarkoi

tettuihin eli lomakautena paasaantoisesti annettaviin lomiinkin. 

2 momentti 

Talvilomapidennys my6nnetaan myos lomasta, joka pidetaan lomavuonna 

ennen lomakauden alkua. Oikeus pidennykseen on riippumaton syysta. 

joka on aiheuttanut loman tai sen osan siirtamisen lomakauden ulko

puolelle. Saannos ei kuitenkaan vaikuta siihen oikeuteen, joka tyon

antajalla vuosilomalain ~aannosten ~ojalla on maarata vuosiloman 
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ajasta. Kuitsnkin on pidettava kontuullisena, etta ty5ntekijoiden 

ja toimihenkiloiden vuosilomansa tarkoituksenmukaista kayttoa sil
malla pitaen esittamat toivomukset lomansa tai loman osan siirta

misesta lomakauden ulkopuolelle pyritaan ottamaan huomioon edellyt

taen, etta lomien ajoittaminen voi tapabtua tuottamatta haittaa 

viraston taikka laitoksen saannolliselle tyoskentelylle taikka tar 

koituksenmukaiselle jarjestelylle. 

3 momentti 

Pidennys myonnetaan enintaan asianomaisen koko loman puolesta maa

rasta, mahdollisia paivan asia lukuunottamatta. Pidennyspaivia voi 

ella siten vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite

tussa lomassa enintaan seitseman. Em. saannoksen 2 kohdassa tarkoi

tetun loman pidennyspaivien lukumaara sen sijaan on rajoitettu kuu

teen. Jos loman pituutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule 

kokonaisluku, annetaan paivan osa taytena lomapaivana. Niissa ta

pauksissa, joissa lamia pidetaan lomakauden ulkopuolella useammissa 

osissa, talvilomapidennys lasketaan koko vuotta koskevana eli toi

sin sanoen eri loman asian yhteenlasketusta maarasta. Pyoristyssaa~ 

tea sovelletaan talloin vain kerran, ei siis kunkin loman osan koh

dalla erikseen. Edella olevan perusteella saadaan lomapaivien ja 

pidennyspaivien lukumaarat jaljempana olevista taulukoista. 

Taulukko 1. Lomaoikeus 2 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta koh

den taikka oikeus 26 arkipaivan lomaan. Lomasta vahin

taan puolet pidetaan lomakauden ulkopuolella. 

Lomaan oikeuttavien 
kuukausien lukumaara 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1G 

Lomapaivien lukumaara 
ilman pidennysta 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Pidennyspaivien 
lukumaara 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 



11 

12 

- 33 -
22 

26 

6 

7 
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Taulukko 2. Lomaoikeus 2 1/2 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta 
konden taikka oikeus 28 arkipaivan lomaan. 

Lomaan oikeuttavien Lomapaivien lukumaara Pidennyspaivien 
kuukausien lukumaara ilman pidennysta lukumaara 

1 3 

2 5 

3 8 2 

4 10 3 

5 13 3 

6 15 4 

7 18 5 

8 20 5 

9. 23 6 

10 25 6 

11 28 6 

12 28 6xl 

12 30 6 

xl houdatetaan maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta lomanmaa

raytymisvuodelta 1.4.1977 - 31.3.1978 (vuosilomapaatoksen 9 §:n 

1 momenttil 

4 momentti 

Talvilomapidennys myonn&taan vain siina tapauksessa, etta vuosiloma 

maaraytyy 12 tayden lomanmaaraytymiskuukauden perusteella. Pidennys 
on kolme arkipaivaa, mikali lomasta on pidetty lomakautena enintaan 

30 paivaa. Loman kokonaispituus on tanain 39 arkipaivaa. 

5 momentti 

Vuosilomapaatoksen 2 !:n 2 momentin mukaan pidentyneesta lomasta ei 
myonneta talvilomapidennysta. Saannos tarkoittaa sita, etta henki

lo. joka loman alkamisen jalkeen myohemmin samana kalenterivuonna 
saavuttaa oikeuden pitempaan lomaan, voi sina kalenterivuonna saa-
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da lomaa enintaan 36 arkipaivaa. Nain ellen hanelta mahdollisesti 

lomakautena pitamatta jaaneet vanhojen perusteiden mukaiset loma
paivat eivat pitene, vaikkakin ne voidaan siirtaa ennen seuraavan 

lomakauden alkua pidettaviksi. Talvilomapidennysta ei saa myoskaan 

henkilo, jonka tyosuhde katkeaa ennen lomakauden alkua, eika hen

kilo, jonka tyosunde alkaa adellisen lomakauden paattymisen jal

keen, vaikka ban saattaakin olla vuosilomalla ennen seuraavan loma

kauden alkua. Sen sijaan jalkimmaisessa tapauksessa talvilomapiden

nys tulee antaa henkilolle silta osin lomaa, ~onka han pitaa seu

raavan lomakauden jalkeen. 

6 momentti 

Syysta tai toisesta saamatta jaaneesta lomanpidennyksesta ei asian

omaisella ole oikeutta saada lomakorvausta. 

Vuosiloman siirtaminen. 

6 L 

Vuosilomalain 5 §:n 2 momentin mukaan on tyontekijalla oikeus pyyn

nosta saada lomansa siirretyksi, jos han on ty5kyvyton lomansa tai 

sen osan alkaessa. Sarna oikeus hanella on, jos loman tai sen osan 

alkaessa hanen tiedetaan joutuvan hoitoon tms. jonka aikana han on 

tyokyvyton. Vuosilomapaatoksen 6 §:aan otetulla saannoksella on ns. 

isyys- ja adoptiolomat katsottu sellaisiksi edelliseen verrattavik

si syiksi, jotka oikeuttavat asianomaisen saamaan lomansa siirre
tyksi. 

Viikko- ja kuukausipalkkaisten vuosilomapalkan 

maaraytyminen. 

7 L 

Esilla olevassa pykalassa kasitellaan kuukausi- ja viikkopalkkais

ten tyontekijoiden ja toimihenkiloiden vuosilomapalkan ja lomakor

vauksen laskemista. Pykala nojautuu vuosilomalain 7 pykalan saan

noksiin ja ne vastaavat oikeuskaytannossa omaksuttua vuosilomalain 
tulkintaa. Kysymys on nain ollen sellaisista lisapalkoista ja 
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-palkkioista, jotka vuosilomalaki edellyttaa otettavaksi lomapalk

kaa ja lomakorvausta laskettaessa buomioon. 

Sen lisaksi mita esilla olevassa pykalassa on saadetty, on otettava 

huomioon kulloinkin voimassa olevien kuukausi- ja viikkopalkkaisia 

koskevien lomapalkkasopimusten lomapalkan laskemista koskevat maa

raykset. Talta osin viitataan jaljempana 8 S:n kohdalla esitettyyn. 

1 momentti 

Momentissa kasitellaan lain mukaan maksettavia lisapalkkoja ja 

-palkkioita. Kyseisten lisien maksamise~ta on saadetty ty6aikasaan

n5ksissa, jollaisia ovat lahinni ty5aikalaki (604/46) talonmiesten 

ty5aikalaki (284/70} ja maatalouden ty5aikalaki (31/70). Huomioon 

tulevat otettavaksi vain sellaiset lakimaariiset lisipalkat ja 
-palkkiot, jotka on sovittu sisillytettaviksi palkkaan tai joista 

on sovittu maksettavaks'i erillinen kiintea korJaus. Tillaisia ovat 

muun muassa ty5njobtajille maksettavat yli- ja sunountaityokorvauk

set, silloin kun ne ty5aikalain 17 §:n 8 momentin ja 18 §:n 5 mo 

mentin nojalla on sovittu maksettaviksi palkasta erillisina kuukau

sikorvauksina. Mainitut korvaukset voidaah kyseisten ty5aikalain 

saann5sten mukaan mairitella joke erikseen ylity6n ja sunnuntai

ty5n osalta tai yhtena kuukausikorvauksena niisti molemmista. Mi

kali korvaukset on mainituin tavoin sovittu maksettavaksi kiinteana 

kuukausikorvauksena, ne otetaan lomapalkkaa ja lomakorvausta las

kettaessa huomioon. 

2 momentti 

Momentissa kasitellaan sopimuksen (ty6ehtosopimukseen tai ty5sopi

mukseenl perustuvia lisipalkkoja ja -palkkioita, jotka perustuvat 

tuotannon mairaan, ty5suoritukseen, erityisiin ty6olosuhteisiin 

(olosuhdelisatl tai muihin niihin rinnastettaviin seikkoihin. Lust

tela ei nain ellen ole tarkoitettu tyhjentaviksi. Mainituin perus

tein maksetut lisat otetaan huomioon kuitenkin vain edellyttaen, 

etta lisaan oikeuttavaa ty5ta suoritetaan joko jatkuvasti tai etta 

ty6 etukateen vanvistetun suunnitelman mukaan toistuu saannollises
ti. 

Tassa momentissa tark.oitettujen lisien laskemisesta on sovittu la-
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hemmin kuukausi- ja viikkopalkkaisia koskevassa lomapalkkasopimuk

sessa (kts. jaljempana 8 fl. 

Soveltamisobjeet. 
8 §, 

Tyoehtosopimusten piiriin kuulumattomien lomapalkka ym. jarjestelyt 

Sen lisaksi mita vuosilomapaatoksessa ja edella naissa soveltamis

ohjeissa on sanottu, valtiovarainministerio antaa, tyosopimuslain 

17 f:n saannoksiin viitaten, tyoebtosopimusten piiriin kuulumatto
mien henkiloiden lomapalkasta ja vuosilomajarjestelyista seuraavat 

objeet: 

Kaikkiin valtion tyontekijoihin ja toimihenkiloibin nahden noudate
taan valtionhallinnossa kulloinkin voimassa olevien lomapalkkasopi

musten maarayksia, vaikka asianomainen henkilo ei kuuluisikaan ky

seisen viraston tai laitoksen solmiman lomapalkkasopimuksen piiriin. 

Nykyisin voimassa olevat lomapalkkasopimukset on solmittu valtiova
rainministerion yleiskirjeen n:o P 3151/16.4.1974 liitteina olevien 

poytakirjaluonnosten sisaltoisina (tunti- ja urakkapalkkaiset Liite 
1 ja kuukausi- ja v.likkopalkkaiset Liite 21 ottaen huomioon ne muu

tokset, jotka sisaltyvat valtiovarainministerion yleiskirjeasiin 
n:o P 5322/25.4.1977 ja P 5431/21.4.1978. 

On huomattava, ettei lomapalkkasopimuksia sovelleta niihin tapauk

siin, joissa vuosilomalain 9 §:n 1 momenti~ 10 §:n 4 momentin, 12 

ja 13 f:n mukaan lomakorvaus suoritetaan ns. prosenttikorvauksen 

muodossa. Kyseisissa tapauksissa lomakorvauksen laskeminen tapahtuu 
siis mainittujen vuosilomalain saannosten tai alalla mahdollisesti 

voimassa olevisn tyoehtosopimusten mukaisesti. 

Vuosiloman jakaminen osiin 

Ottaen huomioon, ettei kolmen arkipaivan pituista tai sita lyhyem

paa loman osaa vuosilomalain (272/731 5 f:n 1 momentin viimeisen 
virkkeen mukaan saa ilman tyontekijan suostumusta antaa siten, etta 
lomapaiva sattuisi tyontekijan tyoaikajarjestelyjen mukaiseksi va
paapaivaksi ja toisaalta valtion virkamiesten vuosilomasta annetun 
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asetuksen muuttamisesta 5.3.1976 annefun asetuksen (219/76) 13 §:n 
2 momentin saann5ksen. jonka mukaan erillisista lomapaivista koostu
vaa viitta lomapaivaa kohden maarataan lisaksi yksi vapaa arkilauan
tai lomapaivaksi, ty5sopimussuhteisen tyontekijan tai toimihenkilon 
lomaa ei tule ilman erityista syyta jakaa osiin siten, etta han tal
la perusteella tulisi vir~suhteista henkiloa edullisempaan asemaa~ 

Voimaantulo. 
9 §. 

Vuosilomapaatosta sovelletaan henkil5ihin, jotka ovat ty5sopimus

suhteessa valtioon sen voimaantullessa. 

Vuosilomapaatosta sovelletaan maarattae~sa vuosilomaa ja lomakor
vausta 31.3.1978 paattyneen lomanmaaraytymisvuoden perusteella sil
la poikkeuksella, etta 2 §:n 1 momentin 2 kohdan soveltaminen alkaa 
vasta 1.4.1978 alkaneelta lomanmaaraytymisvuodelta. Kuitenkin hen
kilo, jolla on 31.3.1978 mennessa keskeytymat5nta vuosilomaan oi
keuttavaa palvelusaikaa vahintaan seitseman vuotta ja jonka loma 
maaraytyy 12 lomanmaaraytymiskuukauden perusteella, saa vuosilomaa 
28 arkipaivaa ja talvilomapidennysta enintaan 6 arkipaivaa. Vaikka 
henkil5 tayttaisikin edellisen edellytyksen, mutta lomanmaarayty
miskuukausia on vahemman kuin 12, saa han nain allen lomaa vain 2 
arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta kohti. 

Vuosilomapaat5ksen 1 S:n 3 momenttia sovelletaan vasta 1.4.1979 

alkaen. Maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta 31.3.1978 paatty

neen lomanmaaraytymisvuoden perusteella noudatetaan niin muodoin 
talta osin entista kaytantoa. 

Naita soveltamisohjeita noudatetaan 20.4.1978 lukien ja niilla ku
motaan valtiovarainministeri5n yleiskirjeellaan n:o P 5321/25.4.1977 

antamat yleisohjeet. 

Edella olevan valtiovarainministerio kunnioittavasti ilmoittaa val-
' tioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille tiedoksi ja nou-

datettavaksi seka niiden alaisten virastojen ja laitosten tietoon 
saatettavaksi ja noudatettavaksi. 

(RH/Hlo 577/lU/78, 4.5.19781 VT /78 
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Lomapalkkasopimukset 

Kuukausipalkkaisten lomap~lkkasopimukset 

Muutokset, jotka vuosilomalakiin tehtyjen muutosten pe

rusteella on tehty valtioneuvoston vuosilomapaatokseen, 

eivat aiheuta mitaan muutosta kuukausipalkkaisten tyonte

kijoiden tai toimihenkiloiden vuosilomapalkan tai loma

korvauksen laskemiseen. Taman vuoksi ovat voimassa olevat 

kuukauaipalkkaisia koskevat lomapalkkasopimukset edelleen

kin sovellettavissa sellaisinaan. 

3.2. Tunti- ja urakkapalkkaisten lomapalkkasopimus 

Tunti- ja urakkapalkkaisteo osalta valtioneuvoston paa

toksen vuosiloman pituutta koskeviin saannoksiin tehdyt 

muutokset ovat aiheuttaneet sen, etta on kaynyt tarpeel

liseksi muutoksia vastaavasti tarkistaa voimassa olevia 

ohjeita vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta. 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan n:o P 5431, 21.4. 

1978 antanut tasta ohjeet kaikille ministerioille ja nii

den alaisille virastoille ja laitoksille. Naiden ohjeiden 

mukaisesti ovat Rautatiehallitus ja Rautatielaisten Liit

to ry 3.5.1978 tehneet lomapalkkasopimuksen, joka kuuluu 

seuraavast i: 

VALTIONRAUTATEIDEN TYONTEKIJOIT~ JA TDIMIHENKILOITA KDSKEVA LDMA
PALKKASOPIMUS 

Rautatiehallitus ja Rautatielaisten Liitto ry ovat vuosilomalain 

(272/731 16 §:n 2 ja 3 momentin nojalla tebneet vuosilomapalkkaa ja 

lomakorvausta koskevan seuraavan sopimuksen. 
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Soveltamisala. 

19a 

Tata sopimusta sovelletaan valtionrautateilla Rautatielaisten Liit

to ry:n vuosilomalain 7 S:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tyon

tekijoihin ja toimihenkiloihin. Sopimusta ei sovelleta niissa ta 

pauksissa, joissa vuosilomalain 9 S:n 1 momentin, 10 S:n 4 momen

tin, 12 ja 13 S:n mukaan lomakorvaus suoritetaan ns. prosenttikor

vauksen muodossa. Sopimusta ei sovelleta myoskaan merimiesten vuo

silomalain (353/75) alaisiin henkiloihin. 

2 L 

Kuukausipalkkaisten tyontekijain ja toimi

henkiloiden eraat lisapalkat. 

Valtion tyontekijoiden vuosilomista 20 . 4.1978 annetun valtioneuvos

ton paatoksen (2 84/78) 7 S:n 2 momentissa tarkoitetut lisapalkat 

lomapaivaa kohden lasketaan jakamalla lomanmaaraytymisvuonna mak

settujen tai maksettavaksi eraantyneiden lisapalkkojen summa luvul

la 300. 

Sen lisaksi, mita edella 1 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston 

paatoksen 7 S:ssa on saadetty, otetaan kuukausipalkkaisten tyonte

kijoiden ja toimihenkiloiden vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta las

kettaessa huomioon kutaki n lomapaivaa kohden yksi kolmassadasosa 

(1/300) lomanmaaraytymisvuoden aikana maksetuista tai maksettavaksi 

eraantyneista ilta-, yo- ja vuorotyolisista seka sunnuntai- ja 

varallaolokorvauksista. 

3 L 

Tunti- ja urakkapalkkaisten tyontekijain vuosi

lomapalkka ja lomakorvaus 

Tyontekijan vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskentaperusteena on 

keskituntiansio, joka saadaan siten, etta lomanmaaraytymisvuonna 

tyossaolon ajalta tyontekijalle maksettu tai maksettavaksi eraanty

nyt palkka, hatatyosta ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityosta 

peruspalkan lisaksi maksettavaa korotusta lukuunottamatta, jaetaan 



19a - 40-

vastaavien tyotuntien lukumaaralla. 

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus saadaan jaljempana olevia taulukoi
ta A, B ja C kaytettaessa kertomalla 1 momentissa tarkoitettu kes
kituntiansio lomaan oikeuttavien kuukausien lukumaaran perusteella 

lasketuilla kertoimilla. Taulukossa 0 kaytettava kerroin on riip
puvainen taulukoissa A ja B tarkoitettujen lomien pidennyspaivien 

lukumaarasta. Taulukkoa E kaytetaan vain laskettaessa vuosiloma

palkkaa valtion tyontekijain vuosilomista 20.4.1978 annetun valtio

neuvoston paatoksen (284/78), jaljempana vuosilomapaatos, 5 f:n 4 

momentin mukaisen loman pidennyksen osalta. 

Taulukko A. Kaytetaan, milloin asianomaisella on oikeus vuosilo

mapaatoksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun 

2 arkipaivan lomaan lomanmaaraytymiskuukautta kohden 
tai 26 arkipaivan lomaan. 

Lorna an oikeuttavien Lomapaivien lukumaara Kerroin 
kuukausien lukumaara 

1 2 16,0 

2 4 31,0 
3 6 44,5 
4 8 57,6 
5 10 72,0 
6 12 86.4 
7 14 101,6 
8 16 116,0 
9 18 131,2 

10 20 146,4 
11 22 162,4 
12 26 192,8 

Taulukko B. Kaytetaan, milloin asianomaisella on oikeus vuosiloma

paatoksen 2 §:n 1 momentin 2 kobdassa tarkoitettuun 

2 1/2 arkipaivan lomaan lomanmaaraytymiskuukautta koh
den. 
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Lomaan oikeuttavien Lomapaivien lukumaiir·a Kerroin 
kuukausien lukumaara 

1 3 23,41 
2 5 37,98 
3 8 58,45 
4 10 71,28 
5 13 93,11 
6 15 107,95 
7 18 130. 16 
8 20 145,31 
9 23 167,90 

10 25 183,37 
11 28 206,34 
12 28 207,30x) 
12 30 222. 11 

x) Kerroin on kayt5ssa vain mlarlttaessl vuosilomapalkkaa ja loma

korvausta vuosilomapaat5ksen 9 §:n 1 momentin perusteella 31.3. 
1978 paattyneelta lomanmaaraytymJsvuodelta. 

Taulukko C. Kaytetaln, milloin asianomaisella on oikeus vuosiloma

paat5ksen 2 §:n 1 momentin 3 kobdassa tarkoitettuun 

3 arkiplivan lomaan lomanmlaraytymiskuukautta kohden. 

Lomaan oikeuttavien Lomapaivien lukumllrl Kerroin 
kuukausien lukumalra 

3 23,41 
2 6 45,57 
3 9 65,76 
4 12 85,53 
5 15 107,43 
6 18 129,54 
7 21 151,86 
8 24 174,38 
9 27 197,11 

10 30 220,04 
11 33 243,18 
12 36 266,53 
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Taulukko 0. Kaytetaan laskettaessa vuosilomapalkkaa vuosilomapaa
t5ksen 5 S:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetun loman pi

dennyksen osalta. 

Pidennyspaivien lukumaara 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kerroin 

7,20 

14,46 

21,60 

29,20 

36,67 

44,22 

51,63 

Taulukko E. Kaytetaan laskettaessa vuosilomapalkkaa vuosilomapaa

t5ksen 5 S:n 4 moment i cisa tarkoitetun loman pidennyk

sen osalta. 

Pidennyspaivien lukuma~ra 

2 · 

3 

Kerroin 

7,40 

14,60 

22,20 

Mikali lomanmaaraytymisvuoden aikana saannollinen vuorokautinen 

tyoaika on ollut lybyempi kuin 6 tuntia, lasketaan vuosilomapalkka 

ja lomakorvaus kuitenkin kertomalla vastaavasti keskituntiansio 

luvulla, joka saBdaan, kun edella olevat kertoimet kerrotaan vii

ken saannollisten ty5tuntien lukumaaran ja luvun 40 osamaaralla. 

4 §. 

Loman siirtamista koskevat maaraykset. 

Mikali asianomainen valitt5masti siirtyy valtionhallinnon piirissa 

virastosta tai laitoksesta toiseen taikka palvelussuhteesta toiseen 

eika hanelle ole suostumuksensa mukaisesti suoritettu lomakorvausta 
siirtymista edeltaneelta palvelusajalta, saadaan, mikali asianomai

nen site pyytaa, saamatta jaanyt lorna tai loman osa siirtaa siirty
misajankohdan jalkeen pidettavaksi. 
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Siirrettyyn lomaan tai loman osaan nahden noudatetaan loman pituut

ta lukuunottamatta sen palvelussuhteen perusteella maaraytyvia saan
noksia ja maarayksia, jossa asianomainen on loman tai sen osan al

kaessa. 

5 L 

Voimaantulo. 

Talla sopimuksella kumotaan sopimuspuolten valilla 22.4.1977 alle

kirjoitettu lomapalkkasopimus. 

Tama sopimus tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1978 ja sita sovel

letaan ensimmaista kertaa 31.3.1978 paattyneen lomanmaaraytymisvuo

den perusteella ansaittuihin lomaetuihin. 

Sopimus voidaan irtisanoa paattymaan vuosittain lomanmaaraytymis

vuoden paattyessa. Irtisanominen on talloin toimitettava viimeis

taan syyskuun loppuun mennessa. 

6 L 

Allekirjoitusmerkinnat. 

Helsingissa 3 paivana toukokuuta 1978. 

(RH/Hlo 576/126/78, 4.5.19781 VT19a/78 
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TYONANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUN MUUTTAMINEN v. 1976 

Toukokuun 2 paivana 1976 on annettu asetus (317/76) ty5nantajan 

sosiaa1iturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Ase

tuksen mukaan ty5nantajan sosiaa1iturvamaksu vuonna 1976 on ennen 

toukokuun 1 paivaa suoritetusta pa1kasta 7.675 prosenttia ennakko

perinnan a1aisen pa1kan maarasta seka sanottuna paivana tai sen 

ja1keen suoritetusta pa1kasta 6,375 prosenttia ennakkoperinnan 

a1aisen pa1kan maarasta. (H1oj n:o H1o 364 /133/76, 9.5.1976 -
Vert VT 1/77) V T 20 /76 

65- JA I-KORTIT 

Kuten tariffisaannon 24 §:n 1isamaaraykset ~de1l~ttavat, on 1ipun

myyjan, myydessaan matka1ipun 65- tai i~korttia vastaan, irroitet

tava kortista matkojen 1vkumaaraa osoittava 'tilasto1ip.uke. Ti1asto-

1ipukkee~ on aina asianm~kaisesti taytettava. Ti1asto1~pukkeisfin 

paine~un ohjeen mukai~es.t:l on kuukat,Jsittai-n kertyneet 1ipukkeet Ui

hetettava rautatieha11ituksen ti1astojaostol1e viimeist§an kaytto

kuukautta seuraavan kuukaud~n 5. paivana,65- ja i-korttien 1i~uk

keet eri nippuina. 

(Tft n:o To 1202/241/76, 9.5.76) VT 20/76 

ITAI NEN YHDYSLIIKE NNE 

RAUTATIERAJASOPIMUS 

Rautatierajasopimukseen (julkaisu VR 4782) ilmestyy lisa

lehti n:o 1, joka sisaltaa uuden liittaen n:o 21. Liita 

on voimassa 28.5.1978 lukian ja siina on ilmoitettu raja

asemien valilla liikennoivian junian veturisarjat, suu

rimmat nopeudet, painot ja pituudet. 

Painatusjaosto jakaa 1isa1ehden. 

(Tft n:o Tau 102/253/78, 11.5.1978) VT 20/78 
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KONDUKTtltlRIN JA KULJETTAJAN VXLINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien k~ytt5 28.5.1978 alkaen: 

Juna 

p 1 

II 2 

II 3 
II 4 
II 5 

" " 
II 6 

EP 7 
II 8 

Pll 
II 12 
II 13 

II 14 

II 20 

II 21 
II 22 

II 23 

" 24 
II 25 

II 26 

II 28 
II 32 

II 33 
II 34 
II 41 

11 " listir. 
II 42/160 

" If 

" 45 
II 51 

" 52 

lis~r. 

Huom. 

pe (pal. su 6) 
pe (pal. la 26) 

su 

la-to (pal. su 
28, ma- pe 26) 

ma- la 
su 
su 

pe (ed. 97) 

su 
pe 
su-pe 
su- pe 

Juna 

EP 53 

" 
II 

II 

54 
57 
58 

p 61 

" 62 

" 63 
" 64 
II 65 
II 66 

" 67 
" 68 
II 71 
II 72 
II 73 
II 74 

II 75 
If 11 

" 76 
II 77 
II 78 

" 79 
II 80 
EP 83 
II 84 
II 91 

92 
p 97 
" 

II 98 
II 102 

" 103 
II 104 

lis~r . 

Huom. 

pe 

su 

pe 
su 

(pal. 20) 

pe 

su 

su-pe 

su-pe 
pe (pal. su 98) 
su 
su-pe 

(ed. pe, su 
132) 
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Juna 
p 107 
II 109 
II llO 
II 121 
II 122 
II 123 
II 124 
II 125 

" " 
lislir. 

" 126 
II 127 

II II lislir. 

II 128 

" 129 

II " 
II 132 

- 4 -

Huom. Juna 
su-pe p 134 

II 136 
II 143 

pe II 144 
pe II 145 

II 146 
II 151 

pe-su (pal. pe, II 152 
su 126, la 132) II 155 
1a (pal. su 134) " " lislir. 

. pe, su II 156 

" 157 

pe, su (pal. la, 
rna 136) " 158 

" 653 
rna-to, la (pal. " 654 
ti-pe, su 136) " 568/935 
pe, su (ed. la, 
rna 103) II 932/565 
pe- su 

Huom. 
su 

la-ma 
la-ma 

pe (pal. su 
42/160) 

su (pal. rna 
158) 

rna 

Edell& olevan suunnite1man mukainen kannettavien radiopuhe1imien 
kliytt5 edel1ytt~~. ettli kondukt55rit tarkoin noudattavat jaettua 
kliytt5ohjetta, jonka mukaisesti mm. llihtevlin junan kondukt55rin 
tulee noutaa radiopuhe1in varattuine akkuineen varaus1aitteen 

sijoituspaikasta, jonne vastaavasti p~~teasemalleen saapuneen 
junan kondukt55rin on viet~vli radiopuhe1in ja asetettava sen 

akku varauslaitteeseen. Eri viikon pliivien kohdalla ilmoitetut 
poikkeukset tu1ee my5s ottaa huomioon ja tehdli niistli aiheutuvat 
toimenpiteet. 

(N:o Yt 22027/435/78, 9.5.78), VT 20/78. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

28.5.-78 lukien lis1l.t1:Ui.n j ulkaisuun Malminkartano seuraavin merkinn5in 

1 2 

Malminkartano-
Malmg!rd 1 
Mlo §22_-31146 Hki 

Malmg!rd ks. 
Malminkartano 

3 4 5 

Helsinki ll. 
Hpl 5. Hrl 
Psl 8. Kr 92. 

(N:o Lko 22619/67/78), 3.5.78), VT 20/78. 

6 

Ei kirjattua matkatavaraa 

eik!l. kiitotavaraa. 

28.5.-78 lukien tehd1l.1l.n Asunnan kohdalla sarakkeissa 1,4 ja 5 
seuraavat muutokset: 

Asunta 
Asn 

1 4 5 
Hpk 26. ~ Hil 

Sarakkeesta 6 poistetaan v1l.lirnatkamerkinn1l.t. 

Lylyn kohdalla sarakkeissa 1, 4 ja 5 seuraavat muutokset: 

Lyly 
Ly 

1 4 5 
Vlp 17. ~ Hil 
Hpk 42. 

Sarakkeesta 6 poistetaan v1l.limatkamerkinn1l.t. 

Liitteeseen V (Kappaletavaraliikennepaikat) muutetaan Lylyn palvelu
tasoryhm1l. D:ksi. 

(N:o Lko 22661/67/78, 9.5.78), VT 20/78. 
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1.6.-78 1ukien tehd&an Kintauksen kohda11a sarakkeissa 1, 4 ja 5 
seuraavat muutokset: 

4 5 1 

Kin taus 
Kin 

~· Hpk 52. Hi1 

Sar'akkeesta 6 poistetaan kaikki merkinn~t . 

(N:o Lko 31507/67/78, 9.5.78), VT 20/78. 

Korjaus: Puro1an 1iikenn5imistapamerkint~ on 28.5.-78 1ukien Hi1. 

28.5.-78 lukien muutetaan liikennoimistapamerkinn~t sarakkeessa 5 
Saarijarven kohdalla merkinn~si Tt ja Suolahden kohdalla merkin
n~si H Tt. 

(Lko 31560/67/78, 10.5.-78), VT 20/78 
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Liikennepaikkojen v~limatkat-julkaisu 

Lappeenrannan kohdal1a korjataan eeuraavat puutteet ja vir
heellisyydet: 

Muutetaan: 

Karja1an Metsatuotteen raide 
780 - 32380 nimeksi: 

Haikalan raide 

Lisays ~yttajien kohdalta: 

Kaupungin raide 
781 - 32381 

Metsa-Saimaan raide 
855 - 32383 

Pikieaaren raide 
783 - 32384 

Poistetaan: 
Kemira Oy:n raide 
785 - 32386 

4 

Lr 5 

Lr 5· 

Lr 8 

Lr5 

Lr 5 

5 6 

Tt Konepaja Larox 

Tt Os1 Onni, Larox 

Tt Metsa111ton Teo1-
1isuus Oy Metaa-
Saimaan Tehtaat. 

Tt Rauma-Repo1a Oy:n 
saha 

Tt Raide on purettu 
pois. 

Mikke11n kohdalta poistetaan "Keskon vanha raide" merkin
toineen. 

(Lko 31180/38/78, 10.5.-78), VT 20/78 
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PINNLINES/VR-Yhdiste1ma11ppu 

FINNLINES/VR-yhd iste1ma1ippua koskeva sopimus on uusittu ja se 
1978 asti seka jatkuu sen ja1keen toistaiseksi 

n kahden kuukauden irtisanomisajoin. 
on voimassa 31.7. 
mo1emmin puo1isi 

Myynnin ja tarka 
tuja maaraykaia. 

FinnlinealVR-zhd 

MENO/PALUU 

AIKUINEN 
A-kategoria 

LAPS! 6-17 ·v 
A-katep,:oria 

OPISKELIJA 
A-kategoria 

Mt 22004/241/78, 

\ 

stuksen osa1ta noudatetaan VT:ssa 40/77 annet-

istelma11ppujen hinnat 28.4.-30.9.1978 

KAUSI II 
28.4.-15.6.78 
16.8.-30.9.78 

Henki1omaara hytissa 
4 3 2 1 

1100 1248 1348 2360 

550 624 674 -

826 936 1012 1772 

14.4.1978. VT . 20 /78 

KAUSI III 

16.6.-15.8.78 

Henki1omaara hytisa~ 
4 3 2 1 

1240 1400 1496 2996 

620 700 748 -

I 
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Si1ja Linen pakettimatkat 

VR:n ja Oy Si1ja Line Ab:n pakettimatkasop!Mus on uusittu. 
Sopimus on voimassa 01.06.-31.08.1978 va1isen ajan. 

Matkojen myynnin ja 1ippujen tarkastuksen osa1ta noudatetaan 
VT 35/77 annettuja ma~rayksia. 

(N:o Mt 22288/66/78, 22.2.1978), VT 20/78 

Viking Line/VR-yhdiste1m~ippu 

VR:n ja Viking1inja Oy:n yhdiste1m~1ippusopimus on uusittu. 
Sopimus on voimassa 01.06.-31.08.1978 valisen ajan. 

Matkojen myynnin ja 1ippujen tarkastuksen osa1ta noudatetaan 
VT 35/77 annettuja m~r~yksia. 

(N:o Mt 22289/66/78, 21.2.1978), VT 20/78 

20 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~111ktin virka (V24). Rautatieballituksen p~~jobtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
ballituksen kirjaajalle viimeist~~n kes~uun 14. p~iv~~ 1978 
ennen kello 12 (postitse erinen virka-ajan p~ttymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 
Haapam~en {Hpk) 111kennealueelle. 

Kaksi y1emm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (Vl7), 
kaksi ylemm~n palkkaluokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V16), 
alemman palkka1uokan asemamestarin virka (V13), alemman pa1kka-
1uokan toiaen luokan kirjurin virka (Vl3), kakai veturinkuljet
tajan virkaa . ja kondukttltirin virka. 
Rautatieha111tukaen liikenneosaston p~~lliktl11e osoitetut kirja1-
11aet hakemukaet on toimitettava rautatieha111tukaen kirjaaja11e 
viimeist~~ kea~uun 14. ~iv~~ 1978 ke11o 12 {poatitse ennen 
virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

yp 2 1uokan kirjurit (V17): Keravan (1 Jp junasuoritus) 111kenne
a1uee1le ja He1singin variko11e (1 pa1kkausasiat), 
y' 2 1uokan kirjurit (V16): Keravan (1 Ke 1apt) ja Karjaan (1 Kr 
junasuoritus) 11ikennea1uei11e, 
ap asemamestari (V13): Labden (1 Lh) liikennealuee11e, 
ap 2 1uokan kirjuri (V13): H~eenlinnan (1 H1) 1iikennea1uee11e, 
veturinkuljettajat: Karjaan (1 Kr, 1 Hnk) 1iikennealuee11e ja 
konduktoori: Labden (1 Lh) 1iikennea1uee11e. 

Asetin1aitemiehen toimi, koneenhoitajan toimi, kaksi vaibdemieben 
tointa, ne1j~ junamiehen tointa, veturinl~itt~j~n toimi, apulais
kans1istin toimi, ybdeks~toista asemamiehen tointa, viisi vaunun
voite11jan tointa ja konttoriapu1aisen toimi. 
·Rautatieha111tuksen liikenneoaaston p~~111ktll1e osoitetut kirja1-
11set hakemukset on toimitettava He1singin liikennepiirin p~~111-
kti1le viimeist~~ kes~un 14. p~iv~n~ 1978. 
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Edell~ ma1nittuih1n to1mi1n nim1tetyt s1jo1tetaan toistaiseks1 
seuraavast1: 

aset1nla1temies: Lahden (1 Lh) li1kennealueelle, 
koneenhoitaja: Helsing1n var1kolle (1), 
va1hdemiehet: Lahden (1 Lh, 1 Ha) liikennealueelle, 

20 

junamieh~t: Lahden (2 Lh), Keravan (1 Prv) ja Karjaan (1 Kr) 111-
kennealueille, 
veturinl~1tt~ja: Karjaan (1 Hnk) liikennealueelle, 
apulaiskanslist1: H~een11nnan (1 H1) liikennea1ueelle, 
asemamiehet: Lahden (7 Lh, 1 Ha, 1 V1), Keravan (2 Ke, 4 Prv), 
Karjaan (1 Kr, 1 Tms, 1 Hnk) ja H~eenlinnan (1 H1) liikenne
alueil1e, 
vaununvoitelijat: Helsingin var1kol1e (5) ja 
konttoriapulainen: Hameenlinnan (1 Hl) liikennealueelle. 

Nuoremman toimistorakennusmestarin virka, 1 1 kirjurin (V19) virka 

ja ap 2 1 kirjurin virka. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n 14.6.1978 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan p~~ttymista). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

nuorempi toimistorakennusmestari: ratapiirin toimisto (Tampere), 

1 1 kirjuri (V19) ja ap 2 1 kirjuri: ratapiirin toimisto (Kouvola). 

Rataesimiehen (V13) toimi ja viisi rataesimiehen (V12) tointa. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao rata

piirin p~~llik~lle viimeista~n 14.6.1978. Edell& mainittuihin toi

miin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

rataesimies (Vl3): Tampereen ratapiiri (Toijala); 

rataesimiehet (Vl2): 2 Tampereen ratapiiri (1 Pori ja 1 Kairokoski); 

1 Pieksamaen ratapiiri (Pieks~m~i; opastinty~t) ja 2 Joensuun 
ratapiiri (Savonlinna). 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: apulaisinsin~~rin (V24) virkaan (Helsingin 

ratapiirin toimisto) vt apulaisinsin~ori Jorma Olavi Pesonen; van

hemman toimistorakennusmestarin (V22) virkaan (Tampereen ratapiirin 

toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari (V21) Aarne Jaaskelainen; 

rakennusmestarin (V19) virkoihin (Tampere) rakennusmestari Rauno 

Ensio Ollenberg ja (Turku) rakennusmestari Aulis William Kalleinen 

ja rakennusmestarin (V18) virkaan (Vaasa) rakennusmestari Esko Terho 

Mikael Aaltonen. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : 1iikennetarkastaja (V 27) Teuvo 

01avi Pa1mu ja yp. 2 1 kirjuri Anni Te11ervo Sainio. 

Rat a o s as to: rakennusmestari (V21) Alpo Ka1evi Huttunen ja 

ylim. toimistoapu1ainen Martta Johanna Eskelinen. 

Helsinki 1978. Valtion painarwkeskw 
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ITAISEN KANSAINVALISEN RAHTIKAPPALETAVARAYHDYSLIIKENTEEN 

KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET 

Yleistli 

Suomen ja Neuvostoliiton vlilisessli rahtikappaletavarayhdysliikenteen 

kuljetusj!irjestelmlissli on 1.1.1978 alkaen tapahtunut erliitli muutoksia . 

T!illoin mm . SNT-Liitosta saapuvan rahtikappaletavaran rajaklisittelyli 

koskevat toiminnat hoidetaan Vainikkalan sijasta Kouvolassa. 

T!im~n johdosta on katsottu aiheelliseksi antaa n~mli ohjeet, joihin 

on ker~tty tlirkeimmlit mlilirliykset rahtikappaletavaran yhdysliikentees

t!i. Nlimli ohjeet on liikenneasiamiesten toimesta vlilitettlivli asiakas

kunnan tietoon . 

Yksityiskohtaiset ohjeet ja mlilirliykset on annettu julkaisussa "Suomen 

ja SNT- Liiton suora rautatieyhdysliikenne" sekli sen liitteissl. Epl
selvissli tapauksissa pyydet~lin klilintymliln rautatiehallituksen liikenne 

toimiston puoleeri, puh. Helsinki 7072578 t 'ai 7072057. 

Yhdysliikenteessl katsotaan kappaletavaraksi llihetys, jonka todellinen 

paine ei ylit~ 5000 kg eika tilavuus ylitli 30 m3 . 

Kuljetuskirjan tliyttoohjeita 

Samalla kun kappaletavara jatetliln rautate~tse kuljetettavaksi, lli 
hettajlin tulee jokaista llihetysta varten erikseen antaa llihetysase 

maile vahvistetun kaavan mUkainen yhdysliikennerahtikirja, joka 

kaikilta kohdiltaan on taytettlivli taydellisesti ja huolellisesti . 

L~ettlij~n on yleensli tliytettlivli rahtikirja sekli suomen ettli 

ven!ijlin kielell!i . Mik~li tlim~ ei ole mahdollista , tlytetlilin rahti 

kirja vain suomeksi, jolloin mlilirlimaan raja- asema suorittaa ka~nnok

sen ven!ijan kielelle. 

Llihettaj~ on vastuussa siita, ettli hlinen rahtikirjaan merkitsemlnsa 
tiedot ja ilmoitUkset ovat oikeita . 

Rahtikirjaa taytettliessa tulee kiinnittlili erityistli huomiota seuraa
viin kenttiin: 
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~~!:!!i.~~-2 

M~~r~asema ja m~~r~rautatie on merkitt~v~ ehdottomasti t~ss~ 

j~rjestyksess~. 

T~llBin v~ltet~~n sekaannus sellaisten samal1a paikkakunnalla olevien 

asemien kesken, joiden nimet ovat samat tai samantapaiset. 

Lislksi llhett~jln on sovittava vastaanottajan kanssa siit~, mille 

asemalle l~hetys osoitetaan. 

Vastaanottajan nimi ja osoite. 

~~!:!HL1 

Llhetysasema ja l~hetysrautatie. 

~!:!!:!HL~ 

L~hett~j~n nimi ja postiosoite. Llhettlj~n~ saa olla vain yksi fyysinen 

tai j uridinen henkil5. -

Kollien merkit ja numerot on merkittlvl samanlaisina rahtikirjaan ja 

osoitelappuihin. Suositeltavin tapa merkitsemiseksi on seuraava: 

0123456-3, jolloin 0123456 
l - 3 3 

1- 3 

rahtikirjan numero 

kolliluku 

kollien numerot 

Vertaa nliden ohjeiden kohta "Osoittaminen". 

L~hetett~ess~ rahtitavaraa Sahalinin saarella oleville asemille sek~ 

vesiteitse edelleen toimitettavaksi, on t~ml merkitsemistapa 

pakollinen. 

Muissa tapauksissa asiakas voi klyttll omia juoksevia numerosarJOJaan 

ja merkint5j~~n edellytt~en, ett~ kyseinen l~hetys voidaan tunnistaa 

kuuluvaksi ao. kuljetuskirjaan. 
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Kollien lukutrul.ara p!i!illyksittain merkitaan lyhennyksin, esim. "5 lt", 
"2 Sakk", "3 pah" tms. Tall5in on huomattava, etta merkinta "lt" 
aina tarkoittaa puulaatikkoa. 

Ta varan nimi tys. 

Tavaran painoksi merkit!i!in lahetyksen bruttopaino ja kookkaiden lahe

tysten osalta my5s tilavuus. 

Kollien yhteismaara· kirjaimin. 

Lahetyksen bruttopaino kirjaimin. 

Mikali l!ihettaja liikennetoimiston luvalla kuormaa lahetyksen suoraan 
SNT-Liiton vaunuun, on tasta tehtava merkinta "Lahettaja" kohtaan 22 . 

Lahettaja ei saa tehd!i korjauksia rahtikirjaan, vaan tarvittaessa 

on taytettava uusi rahtikirj alomake. 

Rautatien toimesta rahtikirjaan tehdyt muutokset ja lisaykset varmen

taa asianomainen virkailija allekirjoituksellaan ja aseman nimileimal

la. 
Oheisena taytetty yhdysliikennerahtikirjamalli, liite 1. 

Osoittaminen ' 
Kappaletavaralahetyksen jokaisessa kollissa tulee olla oheisen mallin 

mukainen osoitelappu. 
Materiaaliltaan tulee osoitelapun olla sellaista, etta se kestaa 

kuljetuksen rasitukset. Osoitelappu taytetaan latinalaisin kirjaimin 
ja mikali mahdollista my5s venalaisin kirjaimin. 

Osoitelapun tietojen tulee olla ·yhdenmukaiset rahtikirjatietojen 
kanssa, jolloin erityista huomiota tulisi kiinnittaa kollien nume

roihin (vrt. kohta "Kuljetuskirja"). Lisaksi samat tiedot on · merkit

tava tavaran paallykseen selvasti ja lahtematt5masti. 
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Osoitettaessa tavaroita Sahalinin saarella oleville SNTL:n asemille 
seka vesiteitse edelleen toimitettaviin lahetyksiin on lahettajan 
tehtava merkinnat kestovarilla paallykseen ja lipukkeisiin, jotka 

on tiukasti kiinnitettava kolliin. Varin tulee ella veden, valorr ja 
meriveden seka alhaisia lamp5tiloja kestavaa. 

Oheisena taytetty osoitelappumalli, liite 2. 

Vastaanottaminen 

Kappaletavaralahetyksia kuljetettavaksi otettaessa on vastaanottavan 

henkilon tarkastettava rahtikirjan tiedot, osoitteet ja merkit seka 

verrattava, etta jokaisen kellin osoitelapussa ja paallyksessa on 

vastaavat osoittee~, merkit ja numerot. 
Sellaisia lahetyksia, joiden rahtikirjat, kollien osoitteet tai 

paallykset ovat puutteellisesti t~i muuten maaraysten vastaiset 
ei saa ottaa kuljetettavaksi. 
Kolli, joka painonsa puolestaan vaatii koneellista kasittelya, on 
paallystettava tai varustettava jalaksin tms. siten, etta ko . kasit 

tely on mahdollista . 
Mikali lahettaja haluaa muodostaa lahetyksista ns. lavapakkauksia 
on kaytettava kertakaytt5lavoja. 

Valtionrautateiden ~vo-ja hakkilavojen seka EUR-lavojen kaytto SNTL:n 
vaunuihin kuormattaessa on ehdottomasti kielletty. 

Suomalaisiin vaunuihin kuormattavat kappaletavaralahetykset on aina 

lavoitettava siten, etta Moskovaan, Leningradiin seka muualle Neuvos 

toliittoon ja Neuvostoliiton kautta kolmansiin maihin osoitetut lahe 
tykset kuormataan eri lavoille. 

Yhden kellin paino avovaunutavarana ei saa ylittaa 5000 kiloa eika 
umpivaunutavarana 1000 kiloa. Lahetettaessa kookasta kappaletavaraa 

kuljetettavaksi umpivaunuissa, on oviaukon koon vuoksi kellin suurim

mat sallitut ~itat 180 em x 210 em. 

Kuormaaminen ja kuljettaminen 

Liikennepaikat kuormaavat ja lahettavat Neuvostoliittoon menevat 

rahtikappaletavaralahetykset kotimaisten "Kappaletavaran kuormaus
ja kuljetusohjeet" -julkaisun mukaisesti suomalaisissa vaunuissa 

Kouvolaan, jossa lahetykset siirtokuormataan ja lahetetaan edelleen 
neuvostoliittolaisissa vaunuissa. 
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Siirtokuormaustyon helpottamiseksi tulee SNTL:n l~hetykset kuormata 

vaunussa erilleen kotimaisesta kappaletavarasta. 

Mik~li asiakkaalla tai liikennepaikalla on kuormattavanaan suurehkoja 

m~~ria hankalasti siirtokuormattavaa SNT-Liittoon osoitettua kappale

tavaraa, voidaan se kuormata suoraan neuvostoliittolaiseen vaunuun 

edellyttaen, ett~ menettelyst~ on sovittu liikennetoimiston kanssa 
puh. 2576. 

Neuvostoliiton vaunut kuormataan siten, etta 

- Moskovaan osoitetut l~hetykset omaan vaunuunsa, 

Leningradiin osoitetut lahetykset omaan vaunuunsa, ja 

- muualle SNT-Liittoon osoitetut sek~ kaikki Neuvostoliiton 

kautta kolmansiin maihin osoitetut l~hetykset omaan vaunuunsa, 

joka osoitetaan Luzhaikaan. 

Lahetykset on kuormattava vaunuun siten, etta niiden purkaminen 

m~ar~asemalla voi 'tapahtua esteettom~sti. 

Kappaletavaral~hetyksi~ kuormattaessa on jokainen lahetyksen kolli 
verrattava rahtikirjaan . 

Rahtikirjojen tulee ehdottomasti seurata lahetyst~ koko kuljetus
matkan. 

Saapuva kappaletavara 

Kouvola toimii tullaus- ja siirtokuormausasemana tuontirahtikappale 

tavaran osalta, kuitenkin silla poikkeuksella, ett~ kappaletavarana

kin saapuvat el~v~t elaimet aina tarkastetaan Vainikkalassa . 

Neuvostoliitosta saapuneet kappaletavaravaunut siirtokuormataan 

kotimaisiin ohjevaunuihin "Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeet" 

-julkaisun mukaisesti. 

Siirtokuormaus suoritetaan vertaamalla kappaletavaralahetykset kulje 

tuskirjoihin taydent~en tarvittaessa puutteelliset osoitteet . Lahetykset 

lavoitetaan terrninaalipiireitt~in ennen kuormaamista ohjevaunuihin . 

(N:o Lt 22670/253/78, 2 . 5 . 78) VT 20a/78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 77, 15.5.1978, on kansainv~lisess~ 
tavaraliikenteess~ kaytett~vi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 16.5.1978 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia = 193,00 FM 

100 Belgian frangia = 13,25 FM 

100 Itavallan shillinkia = 28,60 FM 

100 Portugalin escudoa = 9,75 FM 

100 Saksan Liittotasaval1an markkaa = 206,00 FM 

100 Saksan Dem. Tasavallan markkaa = 206,00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 19.5.1978) VT 21/78 

LIIKENNCPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULVAI~U 

Kuluvan ~oukokuun 28 p~ivtin~ henkilHliikent,ess~ tapahtuvien muu

t osten johdosta muutetaan Liiken nepaikkcijen valimatkat- j ulkaiSUQ 

si vu l la S kohdan I "Vp i maant u leminen ja sove l lutus " encimmJisen 

ka ppaleen kol~as ~ause e~ellti mainitu~t~ p~iv~st~ l uk i on seuraa - . 

vaks i .: 

Koska ' rataosat Slil i nj tirvi - Vii n ij~rvi _ja Haapa j tirvi - ~~nek6sk i 

(A tineko s ken keskustft l on toistaiseksi a ~a t tu a i noastaa n tava rali i

ke nt eel l e , ei matka l ip puj e n hi nto) a e i ka mat.kat.avararnaks uj a saa 

la skea ntiiden rata o ~ie n ka utta m~tirtiytyvien fienpi~u~k~ien perus

t e ell a . 

(Tft n :o 1o 1202/241 /7 8, 20 : 5 .78 j VT 21/78 

PAAKAUPUNKILIPUT 

Jyvtiskylj . - Orivesi rata6san henkil5liikent~elle avaamisen johdosta 

painatetaan tariffitau1ukoideri taulukka · 9 •pa~kdupunkil~put• uudel

leen. Taulukko tulee ·vaimaan 28:5.1978 lukien . Perusjakelun suorit ~ 

ta~ painatusj~osto. 

(Tft n:o To 1315/241/78, 16 ·.5.1978) VT2117_8 
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ISTUMAPAIKKALIPUN MAKSUTON JATKOPAIKKA 

Rautatiehallitu• on p~§tt§nyt, ett§ matkustajaliikenteen alkaessa 

Orivesi - J§ms§ - Jyv§skyl~ oikorada~la 28.5.1978 lukien otetaan 
maksuton jatkopaikkamenettely koek§yttoon k u 1 u v a n v u o -

d e n a j a k s i Jyv§skyl~ - Jimsi - Tampers - Helsinki · lii

kenteessi seuraavasti: 

Jos matk9 tehdi§rr kokonaan tai osittain vi1il1§ ~elsinki - Tampe

rs - J§msa . - Jyv~sky1§ ja junayhteyksist~ jqhtuen joudutaan mai

nitu11a rataosalla valaamaan istumapaikka k a n t e 8 n v a -
1 itt 5 mist i t 0 i s . i i n sa 1 i ~tty~ a in 

ko. rataosilla liik.an·noiv§§n junaan•, on pa:j.kanv.araus yhden pika

junan jatkopaikan osa1ta maksuton. Jos ti1laisee~ paikkayhdistel

miin sis~1tyy EP-junan istumapaik.ka; p"eritiin paikoista EP-junan 

istumapciikkamaksua. vastaava maksy. Muu}1oin perit§§n m~un junan 

istumapaikkamaksu, 

Jatk:cipaikka1ipussa ei o1~ hinbimerkinU!i ja se. kelpaa ainoastaan 

maksullisen istumapaikkalipun kanssa. Maksulliseen paikkalippuun 
on lip~nmyyjin merkittiv§ sana "jatkopaikka" . 

Jatkopaikkaa si voida varata ennakkotilauksena. 

(Tft n:o To 1273/2410/78, 19.5.f97B) . VT21/78 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Seinajoen kirjauskeskukseen kuu1uva Kouran ti1ityspaikka 1akkaute

taan ja poistetaan Ti1ityssaannon ti1ityspaikkaluette1osta 28.5.1978 

1ukien. (N:o t1t 310/2332/78, 17.5.1978) VT 21/78 

RAHTILUOTTO 

VR Viral1isissa t i edotuksissa n:o 36/75 esitettyyn luetteloon asi

akkaista, joi11a on oikeus kay~taa raJatonta 1uottoa kaiki11a 1ii
kennepaikoi11a, muutetaan I1mailuha11itusta koskevat merkinnat 

15. 5. 78 1ukien seura·aviksi 

Asiakasnumero Asiakkaan nimi Jake1uosoite Postitoimipaikka 

9011-8 I1mailuhalli tus PL 50 01531 HELSINKI-
VANTAA-J;.,ENTO 

(tlt n:o 306/245!78 , 15 . . 5.1978) VT 21/78·. 
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JT:N, JTO:N JA JTT:N KORJAUSLEHDET 

Jt:n korjauslehti 8, Jto:n korjauslehti 15 ja Jtt:n korjauslehti 28 
ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 28.5.1978. (N:o Yt 31062/62/78, 
8.5.78), VT 21/78. 

RATAPIHARADIOJARJESTELMAT 

Alla mainituilla liikennepaikoilla koekaytossa olleet ratapiharadio
jarjestelmat otetaan virallisesti kayttoon 28.5.1978 alkaen. Liikenne

paikan nimen jaljessa oleva numero ilmoittaa ~aytettavan vaihdemies/ 
ratapihakanavan. 

Pietarsaari 20 
Raabe 20 
Rovaniemi 7 
Siilinjarvi 4 

Toijala 
Tornio 
Vaasa 

(N:o Lko 22027 / 435/78, 16.5.78), VT 21/78. 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta): 28.5. - 5.6.1978 

6 

7 
6 

Puolustusvoimien 60-vuotisjuhlanayttelyyn matkustaville. 

Matkustajalle myydaan meno- ja paluulomakelippu 20 %:n alennuksella 

ja annetaan lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava vahintaan 100 
km:n matkalle menosuuntaan. 

Lomakelippuun ja sen tilitysosan ylareunaan merkitaan "Puolustusvoi
mat". Uudenmalliseen lippuun tehdaan vastaava merkinta kenttaan 
"erityislippu". 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia. 

Nayttely on avoinna 29.5. - 4.6.1978. 

(N:o Lko 31595/242/78, 16.5.1978), VT 21/78. 
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VALMISMATKA 

VR ja Oy Vaasa-Umea Ab ovat sopineet, ett~ Yhti5n laivoilla Uumajaan 

ja Sundsvalliin teht~viin valmismatkoihin liittyv~t meno-paluumatkat 

junalla Jy - Vs (Vsk) - Jy saadaan tehd~ oheisen mallin mukaisella 

lomakelipulla (VR 2203). Lippu on myyt~ess~ nidottava Vaasan1aivojen 

lippup~al1ykseen. 

Tehty sopimus on voimassa 1.6. - 31.8.1978 v~lisen ajan. 

Matka1ippu kirjoitetaan aina viisi (5) vuorokautta ke1paavaksi. 

"'"'· I MENO·PALUULIPPU 
~ TUR·RETURBIUETT 

Lk 1 "' ... 
000000 LKr~ 

f -""""'01<..--1 

t--+---l--.,-c--cc-

o ~rJ' 
D• :tg~u 

Pitfuu Rt1tU 

/ -t I 
J 

Matkoja myyv~t Jyv~sky1ass~ sijaitsevat matkatoimistot. 

Lippuja tarkastettaessa noudatetaan meno-paluu1ipuista a nne t tuja 

y1eisi~ ma~r~yksia. 

(N:o Mt 22683/646/78, 4.5.1978), VT 21/78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Korjaus: Viral1isissa tiedotuksissa n:o 19, s~vulla 3 ilmenneet 

painovirheet korjataan seuraavasti: 

- Dynamiittivaihteen 1iikennoimistapamerkint~ 

on oleva Tt, 
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- Sammakoski on eleva Summakoski . 

(N :o Lko 22325/67/78 , 16 . 5 . 1978) , VT 21/78 . 

1 . 6 .- 78 lukien muutetaan Koivum~en ja Syrj~n liikennepaikkojen lii

kennoimistapamerkinn~t sarakkeessa 5 rnerkinn~ksi Hil , sarakkeeseen 6 

lis~t~an lause : Tt l~htev~~ tavaraa varten lpp : n erikoisluvalla. 

(N :o Lko 22709/67/78 , 18 . 5 . 78) , VT 21/78. 

28 . 5 .- 78 lukien rnuutetaan Kouran liikennepaikan kohdalle sarakkeessa 

4 merkinn~t seuraaviks i: 

sarake 4 . 

Alavus 29 . 
Sk 16 . Hpk 102 . 

(N : o Lko 31467/67/78 ! 18 . 5 . 78) , VT 21/78 . 

LIIKATAVAROIDEN MYYNTI 

Hankintaosaston varastoihin on jaanyt ylijaamatavaroiksi 

erilaisi a ruuveja, niitteja, muttereita y.m.s. kiinnitys

elimia seka ympari rataverkkoa lahoratapolkkyja, joita 

tarjotaan henkilokunnalle ostettavaksi. 

Lahempia tietoja antaa varastotoimiston myyntiryhma 

puh. 2060 (Pajarinen). (V. 305/5814/78 , 18 .5.1978 ) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kuusi ap ulaisasernap~~llikori virkaa (V20) , ensi luokan kirjurin virka 

(Vl9) , ensi luokan asemamestarin virka (Vl8) , kuusi ylemm~n palkka
l uokan toisen luokan ki r j urin virkaa (Vl 7 ) , kymmenen y le mm~n palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaa (Vl6) , kolrne alemman palkkaluo
kan asemamestarin virkaa (Vl4) , kaks i alernman palkkaluokan asemames 

tarin virkaa (Vl3) , vii s i alemman pa l kkaluokan t oisen luokan kirJurin 
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virkaa (V13), kaksi j&rjeste1ymestarin virkaa , vaunumestarin virka, 
ne1j&toista veturinku1jettajan virkaa, ne1ja kuormausmestarin virkaa 
ja ko1metoista kondukt~orin virkaa . Liikenneosaston pa&11ik~11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toirnitettava rautatieha1lituksen 

kirjaaja11e viimeistaan kes&kuun 21. paivana 1978 ennen ke11o 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasemapaa11ikot (V20): Kouvo1an (I Ikr), Tampereen (1 Tpe tav. 

as . ), Turun (1 Tku lipputoim.p&all.), Porin (1 Mn), Toija1an (1 T1 

henki1oasiat) ja Haapamean (1 V1p) 1iikennealuei11e , 

· 1. luokan kirjuri (Vl9): Turun (1 Nn1) liikennealuee11e , 
1 . 1uokan asemamestari (V18): Tampereen (1 Msk js-pateva), 

yp . 2 . 1uokan kirjurit (Vl7) : Tampereen 1iikennepiiriin (1 kassan
tark . ) seka Tampereen (l Tpe tav. toim.) j~ Turun (2 Tku tav . as. , 

1 Tku sairaus - ja kalustoas ., l Tku sat.) 1iikennea1uei11e, 
yp. 2. 1uokan kirjurit (V16): Tampereen 1iikennepiiriin (1 suunnittelu) 

ja Imatran (1 Jts junasuor . ) , Vainikka1an (1 Vna tav . toim . ), Tampe 
reen (1 Tpe tyontutk ., 1 Msk junasuoritus), Turun (1 Tku junasuoritus, 

1 Tku- sat. js-pateva, 1 Slo js- pateva) ja Haapamaen (1 Hpk junasuori 

tus) liikennea1uei11e seka Kouvo1an (1 Kv) sahkoa1uee1le , 
ap. asemamestari (V14) : Kotkan (1 Ky junasuoritus), Tampereen (1 Noa 

junasuoritus) ja Toija1an (1 Via) 1iikennea1uei1le, 

ap. asemamestarit (V13): Tampereen (1 Tpe js - pateva) ja Oriveden 
(1 Jas) 1iikennea1ueil1e , 

ap . 2 . 1uokan kirjurit (V13): Tampereen 1iikennepiiriin (1) seka 

Turun (3 Tku) ja Porin (1 Pri) 1iikennea1uei1le, 

j-arjeste1ymestarit: Tampereen (1 Tpe) ja Porin (1 Pri) 1iikenne
a1uei11e , 

vaunumestari: Tampereen varikolle (1), 

veturinku1jettajat: Rauman (2 Rma) 1iikennea1ueel1e seka Tampereen 

(9), Turun (2) ja Porin (1) varikoi11e, 

kuormausmestarit: Kotkan (1 Kta), Turun (2 Tku) ja Porin (1 Pri) 
1iikennea1uei11e, 

konduktoorit : Tampereen (8 Tpe), Turun (3 Tku), Porin (1 Mn) ja 
Toija1an (1 T1) 1iikennea1uei1le. 
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Y1imaarainen sahkotarkastajan toimi (V23) toistaiseksi Tampereen 
(Tku) sahkoa1uee11a . Rautatieha11ituksen paajohtaj a11e osoitet ut 
kirjaJ1iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa
ja11e viimeistaan kesakuun 21. paivana 1978 . 

Ne1ja y1iasentajan tointa , kaksi vanhemman autonasentajan tointa , 

kuusi autonku1jettajan tointa , kaksi vaununtarkastajan tointa , 

~o1me vaihdemiehen tointa , ko1metoista junamiehen tointa , ko1me 

kymmenta veturin1ammittajan tointa , viisi apu1aiskans1istin tointa , 

ko1mekymmentane1ja asemamiehen tointa , kaksi vaununvoite1ijan tointa 

ja konttoriapu1aisen toimi . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa1-

1iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava asianomai 

sen 1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan kesakuun 21 . paivana 1978 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 
y1iasentaja: Tampereen (3 Tpe, 1 Tku) sahkoa1uee11e, 

vanhemmat autonasentajat: Kouvo1an (1) ja Tampereen (l) varikoille, 
autonku1jettajat: Kouvo1an (1 Kv) , Tampereen (3 Tpe) ja Turun (2 

Tku) 1iikennea1uei11e , 
vaununtarkastajat : Tampereen (1) ja Porin (1) varikoil1e , 
vaihdemiehet: Turun (1 Tku), Porin (1 Pri) ja Rauman (1 Rma) 1ii

kennea1ueil1e , 
junamiehet: Vainikka1an (l Vna) , Mikke1in (1 Mi) , Tampereen (3 Tpe)·, 

Turun (2 Tku) , Porin (3 Pri) , Rauman (l Rrna) , Toija1an (1 Vi)ja 

Haaparnaen (1 Vir) 1iikennea1uei1le , 

veturin1ammittajat : Rauman (4 Rma) 1iikennea1uee11e seka Tampereen · 

(12) , Turun (8) ja Porin (6) var ikoil1e , 

apu1aiskans1istit : Tampereen (3 Tpe) ja Turun (2 Tku) liikennea1u
eil1e , 

asemamiehet: Tampereen (13 Tpe , l Vma) , Turun (9 Tku , 2 S1o) , Porin 

(6 Pri , 1 Pej), Rauman (1 Rma) ja Oriveden (1 Jas) 1iikennea1uei11e , 

vaununvoite1ijat: Tampereen variko11e (2) seka 

konttoriapu1ainen: Vainikka1an (1 Vna) 1iikennealueel1e. 

Koneinsinoorin virka (S13) , toistaiseksi Ou1un 1iikennepiiriin 

(teknisen ryhman paa11ikko) . Rautatieha11itukse11e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa
jal1e viimeistaan kesakuun 5 . paivana 1978 ennen kel1o 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista) . 
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Konttorip&&llikon virka (V22), toistaiseksi Tampereen liikennepiiriin 
(1 laskenta) . Liikenneosaston p&tillikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan kestikuun 21. paivanti 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka

ajan ptiattymista). 

VanhenTll3n toimisto:rel<ennusm:!starin ( V 21 ) virl<a, toistaiseksi Tampereen rata

piirin toimistossa (Tampere) ja :rel<ermusmestarin (V 21) virl<a, toistaiseksi 

Oulun ratapiirissa (Oulu; viran haltija toimii Oulun rata-alueen paalli.kk:ona). 

~taosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle viimeistaan 21.6.1978 ~n kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paa.ttymista). 

Apulaiskanslistin toimi ja varastomestarin toimi, toistaiseksi Hel
singin varastossa, konttoriapulaisen to1m1, toistaiseksi Hyvinkaan 
varastossa ja apulaiskanslistin to1m1 ja kolme (3) konttoriapulaisen 
t 'ointa, to1sta1seks1 Pieksamaen varastossa. Hankintaosaston johta
jalle osoitetut kirjalliset ha~emukset on toimitettava asianomais
ten varastojen paallikoille 16.6.1978 mennessa. (Hto 243/114/78, 

16.5.1978) 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: liikennetarkastajan virkaan (V24) 
liikennetarkastaja (V23) Maire Tuulikki Saraslahti,liikennetarkasta
jan virkaan (V23) yp. 2. luokan _kirjuri (Vl6) Aarre Aulis Vihtori 
Ojapalo, ensi luokan kirjurin virkoihin (Vl9) ylim. 1. luokan 
kirjuri (Vl9) Sakari Ilmari Heikkinen ja yp. 2. luokan kirjuri 

(Vl7) Yrjo Ensio Manninen, ensi luokan kirjurin virkaan (Vl8) 
yp . 2. luokan kirjuri (Vl6) Terho Juhani Vierimaa, ylemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) ap. 2. luokan kirjuri 
(Vl3) Olga Langholm, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkoihin (Vl3) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Marita Helena Friskberg 
ja apulaiskanslisti Pia Aino Maritta Tuliniemi-Taipale, apulaiskans

listin toimeen konttoriapulainen Maritta Hannele Stenroos, ensi 
luokan kirjurin virkaan (Vl9) yp. 2. luokan kirjuri (Vl6) Ilmari 

Matti Hautamaki, ylemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl7) 

ap. asemamestari (Vl3) Erkki Olavi Suominen, y1emman palkkaluokan 
asemamestarin virkaan (Vl7) ap. asemamestari (Vl4) Aarre Untarno 
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Hirvi, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) 

ap. 2. luokan kirjuri Kaj Robert M~ttsson, ylemm~n palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) ap. asemamestari (Vl3) Matti 

Elias Leppilampi, veturinkuljettajan virkoihin veturinl~mmitt~j~t 

Eero Hermanni Peltola, Oiva Ossi Eemil Rasku, Matti Johannes 

Talvitie, Sauli Matias Kuusisaari ja Jaakko Aukusti Kristola, 

veturinkuljettajan virkaan veturinl~mmitt~j~ Raimo Einar Salo, 

veturinkuljettajan virkaan veturinl~mmitt~j~ Jorma Johannes Alainen, 

konduktoorin virkaan junamies Eelis Johannes Kytom~ki, kuormaus

mestarin virkoihin junamies Toivo Matias Peltola ja asemamies Eero 

Aukusti Asunto, vaihdemiesten esimiehen virkaan kuormausmestari 

Yrjo Johannes Luomala, veturinl~mmitt~j~n toimiin ylim. veturin

l~mmitt~j~t Tauno Matias Soini, Veli Aukusti Unkeri, Ari Iisakki 

Ojala ja Erkki Johannes Vedenjuoksu sek~ tilap. veturinl~mmitt~j~t 

Esa Kalervo Vanhanen, Arto Ensio V~is~nen, Veli Heikki Laitila ja 

Olli Juhani Kiviniemi, veturinl~mmitt~j~n toimiin ylim. veturin

l~mmitt~j~ Jouko Uolevi Pernu ja tilap. veturinl~mmitt~j~ Reijo 

Viljami Heikkiniemi, veturinl~mmitt~j~n toimeen tilap. veturinl~mmit

t~j~ Jorma Antero Sorvisto, ensi luokan s~koasentajan toimeen 

ylim. 1. luokan s~hkoasentaja Martti Juhani Harju, autonkuljettajan 

toimeen asemamies V~ino Edvin Myllysilta, junamiehen toimeen asema

mies Rolf Alexander Wargh, junamiehen toimeen asemamies Niilo Johannes 
Peri, junamiehen toimiin asemamiehet Erkki Johannes Vanha-aho ja 

Asko Ensio Mattila, vaihdemiehen toimeen junamies Kalle Viljami 

Nurmi, vaihdemiehen toimeen junamies Lennart Vilhelm Vikstrom, 

asemamiehen toimiin ylim. asemamiehet Erkki Johannes Nevantakanen, 

Keijo Olavi Sinisalmi, Kari Aarne Kalinko, Mauno Eerik Jokilehto, 

Asko Juhani Korpela ja Jaakko Antero Herman Rantam~ki, ylim. asema

mies Eino Jaakko Kalliom~ki sek~ ylim. trukinkuljettaja Veijo Kullervo 

Kaivo-oja, asemamiehen toimeen ylim. asemamies Pertti Valtteri 

Salminen, asemamiehen toimiin ylim. asemamiehet Jussi Hermanni 

Huhtala ja Eino Matias Saunam~i, asemamiehen toimiin ylim. asema

mies Hannu Sakari Raatikainen ja ylim. asemamies Matti Eemil Sammal

lahti, asemamiehen toimeen ylim. asemamies Olavi Matias Niskala ja 

vaununvoitelijan toimeen ylim. 1. pl vaununvoitelija Kari Olavi 

Ranto. 

Rataosasto: ap 2 1 kirjurin virkaan (rautatiehallituksen rata

osasto) kanslisti Oili Anneli Jaske ja rataesimiehen (V 13) toimeen 

(Turku) raidemies Aarne Edvard Mustonen. 
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Hankintaosasto: ylim . kirjurin (V 11) toimeen tilap. toimistoapu
lainen Lea Helja Orvokki Kuronen (Pieksamaen paavarasto), apulais
kanslistin toimeen vt. ylim. toimistoapulainen Leena Kyllikki Sovi
jarvi, konttoriapulaisen toimeen vt. ylim. toimistoapulainen Merja 

Kyllikki Laine ja Tuija Marjatta Kallio ja ylim. autonkuljettajan 

toimeen vt. ylim. autonkuljettaja Matti Ilmari Lempinen (Turun paa~ 

varasto), Reijo Runar Nabb (Vaasan sivuvarasto) seka Heikki Kumpu

lainen (Helsingin paavarasto). 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: liikennetarkastaja Vain~ Ilmari 

Sivonen, varikonpaallikk5 Paul Elis Gustaf Lakomaa, asemapaallikko 

Antti Tapio Naukkarinen, apulaisasemapaallikk5 Kauko Juhani Blomberg, 
asemamestari yp. Maija Inkeri Kaksonen, yp . 2 . lk kirjurit Veijo 

Vaino Johannes Suninen, Helvi Helena Helminen, apulaiskanslisti 
Pirkko Hellevi Metsa, veturinkuljettajat Pekka Heikki Ruikka, 

Kauk9 Alpiin Hakkinen, Pentti Valdemar Halmetoja, Karl Gerhard 

Bruun, Hannes Unto Ilmari Larvanto, Maune Johannes Salonen, Harry 

Helmer Sinisalo, konduktoorit Alpo Antero Marttila, Tauno August 
Nieminen, asetinlaiternies Joonas Asikainen, veturinlammittajat 

Unto Mainio Horppu, Vilho Antero Saikko, Jaakko Tapani Asenbrygg, 

koneenhoitaja Vaino Valdemar Soini, vaununtarkastaja Matti Olavi 

Lampinen, vaihderniehet Alvi Kiiveri, Aarre Albert Villa, Antti 

Johannes Ristila, Vaino Ilmari Vesterinen, Vilho Manninen, Vieno 

Jaakoppi Kanniainen, junamiehet Pentti Viljami Koskinen, Eero 

Turkkila, Heikki Hirvela, Eero Antero Rattya, Toivo Huuhka, Toivo 

Kivinen, Reine Petter Partanen, asemamies Albrecht Kaipiainen, 

ylim. toimistoapulainen Jouko Aati Leo Aro, ylim . vaununsiivoojat 

Mirjam Hamalainen, Annikki Ulrika Luoto, . Leena Helena Vilhelmiina 

Tuomisoja, Helvi Inkeri Saarinen, ylim. veturinlammittaja Veikko 

Olavi Nieminen, ylim. asemamies Tauno Kalevi Isoaho, asemapaallikot 

Osmo Jokipaltio, Tapio Johannes Nuutinen, Onni Oiva Johannes Ojaniemi, 

Oiva Jaakko Jalmari Hautala, apulaisasemapaallikko Eero Severi Nisula, 

1. lk kirjuri Matti Johannes Vuori, 1. lk asemamestari Veikko Matias 
Kamppila, 1. lk sahkoasentaja Olavi Teodor Tammisalo, veturinkuljet
tajat Pentti Erik Lehmus, Viljo Nuora, Pentti Leo Hallberg, Yrjo 

Richard Viitanen, Tenho Johannes Niemi, Antti Johannes R5ysko, 
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kondukt~orit Antti Johannes Mikael Saloranta , Aake Sipri Kultalaht i, 
kuormausmestari Karl Eugen Nordblom , junamiehet Aarne Olavi Suontaus 
ta , Uuno Ilmari Kuisma , Toivo Olavi Sosoi , Heikki Matias Kulmala , 

Niilo Kustaa Asunmaa , vaihdemiehet Ambro Antti Kamunen , Olavi Heikura , 
Esko Oiva Johannes Loman , Erkki Antero Ahlberg , Paavo Eerikki Niemi

nen, Martti Edvin Ruokanen , asemamiehet Eino Ensio Pasanen , Jaakko 

Aulis Lehtinen , Martti Ahtinen , Valtter Kalevi Lehtinen , ylim . 
siivoojat Aili Sirkka Inkeri Kokki ja Alma Rantala . 

Helsinki 1978 . Valcion painacuskeskus 
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KOULULAISTEN TELTTALEIRI VUDKATISSA 27.6 - 4.7.1978 

Rautatiehallituksen sosiaali- ja terveystoimisto ja VR:n Urheilu

toimikunta jarjestavat yhteisesti rautatielaisten lapsille teltta

leirin Vuokatin lomakeskuksessa 27.6 - 4.7.1978. Leirille ovat 

tervetul}eita rautatielaisten 12 - 15-vuotiaat tytHt ja pojat. 

Leirilaiset majoitetaan lammitettaviin telttoihin lomakeskuksen 

valittHmaan laheisyytean. YHpymista varten on jokaisella leirilai

sella oltava makuualusta ja makuupussi t~i peitehuopa. Ruokailut 

tapahtuvat lomakeskuksen ruokalassa. 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja kuntoa 

kohottavaa liikuntaa: uintia, erilaisia pallopeleja, suunnistusta, 

retkia, illanviettoja jne. 

Leirimaksu on 180 mk, johon sisaltyvat majoitus, ruoka ja ohjaus. 

Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetettava 6.6.1978 mennessa as. 

VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoittautumi

sessa on oltava: leirilaisen nimi ja synt.aika, VR:n palveluksessa 

olevan isan tai aidin nimi. virk~ tai · toimi ja tyHosoite VR:lla. 

Paikat taytetaan ilmoittautumisjarjastyksessa. Hyvaksytyilla lahe

tetaan vastauskirje isan tai aidin tyHosoitteella. 

(N:o Slj 47/49 II b (VRUJ. 23.5.1978] VT 22/78. 

TARIFFITAULUKOT (VR 2644] 

Tariffitaulukoihin 17 ja 18 on lisatty lammin- ja 

jaahdytysvaunuissa kuljetettavien lahetysten vahim

pia maksuja koskeva maarays. minka johdosta tariffi

taulukkojen sivut 23-24 painetaan uudelleen. Pe

rusjakelun suorittaa painatusjaosto. 

(Tft n:o To 1202/2411/78, 26.5.1978] VT 22/78 
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VR OMAN TAVARAN KULJETUSKIRJAT JA VELOITUSTDSITTEET 

Koska oman tavaran kuljetuskirjojen ja veloitustosit

teiden kasittelyssa on esiintynyt epatietoisuutta, 

uusitaan ohjeet seuraaviksi: 

1. Kaikkien oman tavaran kuljetuskirjojen 2-osat an

netaan lahettajalle ja 1-osat vastaanottajalle. Osaan 

5 otetaan vastaanottajan kuittaus ja sa arkistoidaan 

maaraasemalla. 

Rahdin alaisten oman tavaran (vaunukuorma- ja kiito

tavaralahetystenl kuljetuskirjojen 3-osat lahetetaan 

viikoittain maanantaina tietokonetoimistolle, josta 

ne tietojen konekieliseen muotoon muuttamisen jalkeen 

toimitetaan tilitoimiston kotimaiselle tarkastusjaos

tolle arkistoitavaksi. 

Kappaletavaralahetysten kuljetuskirjojen 3-osat ar

kistoidaan lahetysasemilla. 

Rahdin alaiset kuljetuskirjojen 4-osat, joihin lahet 

taja on tehnyt a.o. tilimerkinnat, lahetetaan maara

asemalta valittomasti tietokonetoimistolle. 

Rahdin alaisten kuljetuskirjojen 4-osat, joissa ei 

ole tilimerkintaa, lahetetaan maaraasemalta valitto

masti tavaran luovuttamisen jalkeen rahdin maksajal

le tilimerkintojen tekemista varten. 

Rahdinmaksajat lahettavat kuljetuskirjoj e n 4-osat t i

limerkinnat tehtyaan myos valittomasti tietokonetoi

mistolle. 

22 
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Kappaletavaralahetysten kuljetuskirjojen 4-osat la
hetetaan tietokonetoimistolle seuraavan kuukauden 4 

paivana. 

2. Oman tavaran veloitustositteen osa 1 lahetetaan 

liikennepaikalta veloituksen maksajalle. Samoin la

hetetaan osa 2 maksajalle, joka tekee siihen tili

merkinnan ja lahettaa osan edelleen valittomasti tie

tokonetoimistolle. Veloitustositteen osa 3 jaa lii

kennepaikalle arkistoitavaksi. 

Peruutettujen ja mitatoityjen veloitustositteiden 

1- ja 2-osat lahetetaan kuljetuskirjojen mukana tie

tokonetoimistolle. 

(Tft n:o To 1379/2414/76, 23/5,1976) VT 22/78 

AIKATAULUN 145 LISKYS 

Lisays n:o 1 aikatau1uun 145 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika
tau1ukirjan ti1annei11e. 

(N:o Lt 22199/63/78, 22.?.78), VT 22/78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.6.-78 1ukien 1isataan ju1kaisuun Ikituuri -niminen 1iikennepaikka 
seuraavin merkinnoin: 

1 

Ikituuri 

Iti 

2 

15 
Tku 

3 5 

Tku 2. Kr 111. 

(N:o Lko 22762/67/78, 25.5.78), VT 22/78. 

6 

Hi1 1iikennetoimiston 

erikseen annetta

va11a 1uva11a 
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EURAIL YOUTHPASS -LIPPUJEN K!YT~N SEURANTA EURAILPASS-JUNISSA 

1.6 - 31.7.1978 

22 

VR on vuoden 1978 alusta 1ukien kuulunut EURAIL-1iittym~~n, jol1oin 
otsikossa mainitut liput on hyvaksytty VR:n rataverko11a matkustet
taessa. N~ita lippuja koskevat tiedot ja ohjeet on julkaistu Viralli
sissa tiedotuksissa n:o la/78. 

Ko. lipuista kertyneet myynt.itu1ot jaetaan eri maiden rautatiehallin
tojen kesken erityisten jakokertoimien avulla, jotka m1l.ar1l.ytyv1l.t mm. 
kussakin maassa tehtyjen matkojen seka matkustettujen tariffiki1o-
me trien mukaan. 

VR:n vuosina 1979 ja 1980 maksettavan osuuden m1l.1l.ritte1emiseksi 
j~rjestet1l.an junissa tietojen keruu EURAILPASS (EP)- ja EURAIL 
YOUTHPASS (YP) -lippujen k1l.ytost1l.. Seuranta j1l.rjestet1l.an 1.6. - 31.7. 
1978 v1l.lisen1l. aikana kaikissa matkustajajunissa 1ukuun ottamatta Hel-

,. singin lahiliikenteen junia. Kaikissa Kemin ja Tornion v1l.lill1l. liiken

~ noiviss1l. matkustajajunissa seuranta jatkuu JOULUKUUN 31. P!IV!!N 
saakka, jotta saataisiin tieta1l. maahan saapuvien ja maasta poistu

vien matkustajien maara. Tarkemmat ohjeet seurannan jarjestamisesta 
on 1iikennea1ueiden paal1ikoille osoitetussa kirjeJmassa n:o Yt 
31647/241/78, 25 . 5.1978. 

Tietojen keraamista varten on painettu lomake (VR 2421), joka 
painatusjaostosta toimitetaan kaukojunien miehitysasemille. 
Muut lomaketta tarvitsevat liikennea1ueet voivat tilata naita 
joko painatusjaostosta tai em. liikennealueilta. 

Lomake on tarkoitettu henkilokohtaiseksi ja konduktooreja seka 

rahastajia pyydetaan merkitsem1l.an kyselyn kanna1ta tarkeat tiedot 
junassaan esiintyvist1l. EP- ja YP-1ipuista luette1on vastaaviin 
sarakkeisiin. STUDENT RAILPASS-lippuja, joiden myynti on jo lope

tettu, saattaa elokuun loppuun saakka esiintya, jol1oin ne rinnas
tetaan YP-lippuihin. 

Suurin osa tiedoista saadaan suoraan 1ipusta. Matkustaja1ta joudu
taan kuitenkin tiedustelemaan mista minne han kyseisessa junassa 
matkustaa, ja siksi on taman sarakkeen otsikot kielivaikeuksien 
vahentamiseksi painettu myos eng1anniksi ja ranskaksi, jo1loin 
kysymys voidaan esittaa nayttaiDall1l. kaavakkeen tata kohtaa. Liiken-
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nepaikat merkitaan selvakielisina eika 1yhennyksina. 

Kelpoisuusaika-sarakkeeseen merkitaan lipun voimassaoloaikaa i1mai
seva numero 7, 15, 21 (paivaa), 1, 2 tai 3 (kuukautta). 
YP-lippu on aina voimassa 2 kuukautta, joten merkinttlon aina 2. 

Kilometrisarake taytetaan my5hemmin tariffitoimistossa. 

Lomake jatetaan allekirjoitettuna kotiaseman junansuorittajalle, 

Helsingissa laituritoimistoon, viimeistaan joka viikon sunnuntaina 
(vapaapaiville tai lomalle llhdettaessa aikaisemmin), joka toimittaa 
kertyneet lomakkeet edelleen osoitteella Tariffitoimisto, h. 210. 

Koska lomakkeet toimitetaan sielta sellaisinaan ede1leen tietokoneel· 
la kasiteltaviksi Pariisiin,on erityisen tarkeaa, etta kaikki tiedot 
on merkitty oikein ja se1vllla kasialalla. 

Osittain taytetty lomake malliksi kaavakkeen tayttamisesta on 
toimitettu liikennealueiden kaytt55n. 

(N:o Yt 31647/241/78, 25.5.78), VT 22/78. 

VR:n KAUKOKIRJOITJ.NVERKKO 

Maanantaina 5. plivlnl keslkuuta 1978 otetaan ktiytt56n seuraava 
valtionrautat eiden kaukokirjoitinverkkoon l~ittyvl kaukokirjoi
tin: 

Kouvola 
Valko 

Numero 

97-48 

Tun nus 

VALKO 
7148 Tpe:n tilaajille 

Uudella tilaajalla ei ole oikeutta liikenn5ida yleiseen telex
verkkoon Suorneen ja ulkomaille. 

Samana plivana poistetaan kayt5stl VR:n Helsingin kaukokirjoi

tinke~kuksen tilaaja 24 <. 1124 T.pe: n .ti~a,aj iP .. e) 1 ~onk,a tunQUS 
on KATAJANOKKA. (Stt 2719/434/78, 22.5.78) VT 22/78 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa. Sijoitus 

paikkana on toistaiseksi hallintotoimisto (rautatiehallituksen kir

jaamo). Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiahallituksan kirjaajalla viimaistaan kasakuun 

21 paivana 1978 annan kallo 12.00 (postitsa annan virka-ajan paatty

mistal. 

Konainsinoor~virka (V 27). sijoituspaikkana toistaisaksi rauta

tiahallituksan koulutusjaosto. Rautatiahallituksalla osoitatut 

kirjallisat hakamuksat on toimitattava rautatiahallituksan kirjaa

jalla viimaistaan 28 paivana kasakuuta 1978 annan kello 12.00 

(postitsa annan virka-ajan paattymista). 

Liikennetarkastajan (V27) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

rataosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

28.6.1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kanslistin toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknillises

sa toimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi

mitettava ratateknillisen toimiston kansliaan viimeistaan 28.6.1978 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: liikennepiirin p~~llik6n virkaan (Oulu) 

koneinsinB6ri Veikko Oskar Mattlar, liikennetarkastajan (V27) virkaan 

(Oulu) osastosihteeri (V22) Teuvo Hyv~rinen, asemap~~llik6n (V24) 

virkaan (Kuopio) liikennetarkastaja (V25) Inkki Pertti Uuno Korhonen 

sek~ asemap~~llikon (V24) virkaan (Kajaani) ylim. liikennetarkastaja 

(V25) Yrjo Eino Mikael V~limaki. 
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Rataosasto: rataesimies Arvi Matias Hakala ja ylim. toimistoapulai

nen Tuu1a Sinikka Nylund. 

Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 N:O 23 
8.6.1978 

Sairausvakuutuslain 23 §:n ja sairausvakuutusasetuksen 
18 §:n muutokset 

Laki valtionrautateiden viroista ja toimista 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten 

Tilityspaikkoja koskevia muutoksia 

Konduktoorikurssit vuonna 1979 

Ratapiharadiojarjestelmat 

Painatusjaoston seisonta-aika kesalla 1978 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

Rautatieopisto 

127801250Y--sp 53 
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SAIRAUSVAKUUTUSLAIN 23 §:N JA SAIRAUSVAKUUTUSASETUKSEN 18 §:N 

MUUTOKSET 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 365 . 

L a k i 

sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 26 paivana toukokuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 4 paivana heinakuuta 

1963 annetun sairausvakuutus1ain 23 §:n 1 momentti, sel1aisena kuin 

se on 30 paivana joulukuuta 1977 annetussa 1aissa (1086/77), nain 

kuuluvaksi: 

23 §. 

~itiysrahaa suoritetaan yhteensa 198 arkipaivalta siten, etta 24 

arkipaivaa siita kohdistuu laskettua synnytysaikaa valittamasti 

edeltaneeseen ja 174 arkipaivaa sits va1ittomasti seuraavaan aikaan. 

Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen 

laskettua synnytysaikaa, aitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskau

den keskeytymispaivaa va1ittomasti seuraavaan 198 arkipaivaan. Jal 

jempana 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa aitiysrahaa suori

tetaan kuitenkin lapsen aidi11e aja1ta, joka on 12 paivaa edella 

mainittua ajanjaksoa lyhyempi . Jos lapsen aiti sins aikana,jolta 

aitiysrahaa olisi suoritettava, 1uovuttaa pois 1apsensa tarkoituk

senaan antaa hanet otto1apseksi, hanella on oikeus saada ede1la 

tarkoitettua aitiysrahaa 'Vain silta ajalta, jonka lapsi on ollut 

hanen hoidossaan, vahintaan kuitenkin 72 ensimmaiselta arkipaivalta. 

~itiysrahaa suoritetaan vakuutetulle ottolapsen hoidon johdosta jo

kaiselta arkipaivalta, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen syntymasta 

on kulunut 162 arkipaivaa, kuitenkin vahintaan 72 arkipaivalta. 

Tata lakia sovelletaan niihin vakuutettuihin, joiden laskettu synny

tysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana heinakuuta 1978 tai sen ja1-

keen. Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka raskaus on kes-
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keytynyt annan 1 paivaa kesakuuta 1978. 

N:o 366. 
A s e t u s 

sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 26 paivana toukokuuta 1978. 

Sosiaa1i- ja terveysministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasit

te1emaan maaratyn ministerin esitte1ysta muutetaan 1 paivana mar

raskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen 18 §:n 1 momentti, 

se11aisena kuin se on 27 paivana, tammikuuta 1978 annetussa asetuk

sessa (89/78), nain kuu1uvaksi: 

18 L 

Vakuutetun, joka raskautensa perustee11a hakee aitiysrahaa, on 1aa

karin tai terveyskeskuksen antama11a todistukse11a osoitettava 

raskauden kestaneen vahintaan 180 paivaa. ~itiysraha suoritetaan 

ta116in maksukausittain seitsemana maksuerana siten, etta ko1meen 

ensimmaiseen maksukauteen sisa1tyy kuhunkin 24 arkipaivaa ja ko1-

meen seuraavaan kuhunkin 34 arkipaivaa seka viimeiseen maksukauteen 
24 arkipaivaa tai, jos etuutta on maksettu 1apsen isa11e, 12 arki

paivaa. Vakuutetu1la on oikeus nostaa aitiysrahan ensimmainen mak

suera kahdentenakymmenentenane1jantena arkipaivana ennen 1askettua 

synnytysaikaa, toinen era hanen toimitettuaan kansane1ake1aitoksen 

paika11istoimistoon todistuksen synnytyksesta ja seuraavat erat 

kunkin maksukauden ensimmaisena arkipaivana, kuitenkin siten, etta 

ne1jannen ja sita seuraavat erat vakuutettu on oikeutettu nostamaan 

vasta toimitettuaan paika11istoimistoon ja1kitarkastuksesta todis

tuksen. Jos raskaus on paattynyt aikaisemmin kuin kahdentenakymme

nentenane1jantena arkipaivana ennen 1askettua synnytysaikaa, vakuu

tetu11a on oikeus nostaa aitiysrahan ensimmainen ja toinen maksuera 

toimitettuaan paika11istoimistoon todistuksen raskauden paattymi
sesta. 

H1oj No H1o 102/133/78, 1.6.1978) VT 23/78. 
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LAKI VALTIONRAUTATEIOEN VIROISTA JA TOIMISTA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 394. 

L a K i 

valtionrautateiden viroista ja toimista. 

Annettu Helsingissa 26 paivana toukokuuta 1978. 

Eduskunnan paatok5en mukai5e5ti saadetaan: 

1 L 

Va1tionrautatei1le voidaan perustaa seuraavat sopimu5palkkai5et 

virat 5eka peru5pa1kkai5et virat ja toimet: 

S o p i m ~ 5 p a 1 k k a i 5 e t 

apulaisjohtaja 

arkkitehti, 

hankintaosa5fon johtaja, 

kemisti-in5in55ri, 

konein5in55ri, 

koneo~a5ton johtaja, 

konepajan paa1likk5, 

kou1utu5paallikk5, 

kayttapaa 11 i kko, 

liikennepiirin paa1likk5, 

paajohtaja, 

v i r a t: 

ratain5in55ri, 

ratao5aston johtaja, 

ratapiirin paal1ikk5, 

suunnittelija, 

5uunnitte1upaal1ikk5, 

ta1ou5o5a5ton johtaja, 

tutkija, 

ty5tervey51aakari, 

y1i-in5in55ri, 

y1ijohtaja ja 

y1ilaakari; 

P e r u 5 p a 1 k k a i 5 e t v i r a t: 

aikataulunsuunnitte1ija, asemame5tari, 

aktuaari asemapaallikko, 

apu1aisasemapaa11i k k5, asianva1voja, 

apulaisasianva1voja, ha11into-osaston johtaja, 

apulaisinsin55ri, huo1tomestari, 

apu1aisjohtaja, insin55ri, 

apu 1a is kamreeri, jar j estelymestari, 

~pu1aisostopaal1ikk5, kamreeri, 

apulaisvarastonpaallikko, kemisti-insin55ri, 



kie len kiHi ntaj a, 

kirjaaja •. 

kirjanpitaja, 

kirjeenvaihtaja, 

kirjuri, 

kondukt55ri, 

koneinsin51iri, 

konemestari (konepajoissa), 

konttoripaallikko, 

koulutussuunnittelija, 

kuormausmestari, 

kustannuslaskija, 

lakimies, 

liikennealueen paallikko, 

liikennemestari, 

liikenneohjaaja, 

liikennetarkastaja, 

- 5 -

nuorempi toimistorakennusmestari, 

osastosihteeri, 

ostopaallikko, 

psykologi, 

psykoteknillisen laboratorian 
hoitaja, 

paakirjanpitaja, 

paamatemaatikko, 

rakennusmestari, 

ratainsinoori, 

sosiaalipaallikko, 

suunnittelija, 

sahkotarkastaja, 

tarkastaja, 

tarkkaaja, 

teknikko, 

toimistorakennusmestari, 

toimistosihteeri, 

tyonjohtaja, 

tyontutkija, 

23 

vanhempi toimistorakennusmestari, 

vaihdemiesten esimies, 

varastonpaallikko, 

varikonpaallikko, 

vaunumestari, 

veturimestari, 

veturinkuljettaja, 

veturinpuhdistajain esimies, 

yliaktuaari, 

ylikamreeri, 

ylikondukt51iri, 

ylipuutarhuri, 

yli tarkastaja, 

ylitarkkaaja ja 

yliteknikko; 

P e r u s p a 1 k k a i s e t toimet: 

ajomestari, 

apulaiskanslisti, 

asemamies, 

asetinlaitemies, 

autonasentaja, 

autonkuljettaja, 

autonkuljettajain esimies, 

huoltomies, 

junamies, 

kanslisti, 

koneenhoitaja, 

konekirj oi ttaja, 

konemestari (muualla kuin konepa-
joissa), 

koneteknikko, 

konttoriapulainen, 

laboratoriohoitaja, 

laborantti, 

liikennevirkailija, 

laakintavoimistelija, 

opastinasentaja, 

opastinesimies, 
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p ii rti:ij a. 
po1ttoainetyonjohtaja, 

puhe1unvalittaja. 

puutarhuri, 

rataesimies, 

rikostutkija, 

siivooja. 

sahkoasentaja, 

tallimies, 

ta1onmies, 

ta1onmies-1ammittaja, 

teknillinen apulainen. 

terveyso1ojen tarkastaja, 

terveyso1ojen tarkkaaja, 

toimistoapu1ainen, 

toimistovirkai1ija, 

trukinku1jettaja, 

- 6 -

tyoterveyshoitaja, 

vaakatarkastaja, 

vaihdemies, 

vahtimestari, 

vanhempi autonasentaja, 

vanhempi vahtimestari, 

varastomestari, 

vartija, 

vaunumies, 

vaununsiivooja, 

vaununtarkastaja, 

vaununvoite1ija, 

veturinhoitaja, 

veturin1ammittaja, 

yliasentaja ja 

ylivahtimestari. 

2 §. 

Ede11a 1 S:ssa mainittuja virkoja ja toimia voi o11a eriluokkaisia. 

Valtionrautateil1e voidaan tu1o- ja menoarvion rajoissa perustaa 

myos y1imaaraisia toimia seka ottaa ti1apaisia toimihenki16ita. 

3 L 

Tama 1aki tulsa voimaan 1 paivana heinakuuta 1978. Sil1a kumotaan 

23 paivana lokakuuta 1970 va1tionrautateiden viroista ja toimista 

annettu laki (642/70) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. 

(H1oj n:o H1o 403/110/78, 1.6.1978) VT 23 /78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 5, 1.6.1978, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteess& k&ytett&vi& ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 2,6,1978 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia = 195,00 FM 
100 Belgian frangia :: 13,50 FM 
100 Espanjan pesetaa :: 5,50 FM 
100 Itavallan ·shillinki& = 29,30 FM 
100 Ranskan frangia = 96,00 FM 
100 Ruotsin kruunua = 95,50 FM 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa = 211,00 FM 

100 Saksan Dem. Tasavallan markkaa = 211,00 FM 

100 Sveitsin frangia = 2 33.00 FM 
100 Tanskan kruunua = 78,40 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 1,6,1978) VT 23/78 

TILITYSPAIKKOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA 

Helsingin kirjauskeskukseen kuuluva tilityspaikka 004 Helsinki, 
saap. kiitotav. toimisto lakkautetaan ja poistetaan Tilityssaann~n 

tilityspaikkaluettelosta 1.6.1978 lukien. 

Samasta ajankohdasta lukien tilityspaikan 003 Helsinki, laht. kii

totav. toimiston merkinnat muutetaan seuraavaksi: 

003 Helsinki, matkatavara. (N:o tlt 340/2332/78, 31.5.1978) VT 23/ 78 

23 
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KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1979 

Rautatieopistossa kev&t- ja syyskaude11a 1979 j~rjestett~vi11e 
kondukt56rikurssei11e pyrkivien tu1ee j~tt~~ t~t~ koskeva y1eisen 

toimiston pii.ii.11iko11e osoitettu hakemuksensa 1~himmii.11e esimiehe11een 

viimeistii.~n 1.9 . 1978 . (Hakemusten vastaanotto a1oitetaan vii.1itt5m~sti). 

Vahvistetun kou1utusohje1man mukaan voivat po . kurssei11e pyrkiii. 

henki16t, jotka ovat suorittaneet a1emman pii.tevyystutkinnon (= 1ii

kenneperustutkinnon) 9.9.1974 tai aikaisemmin, ja joi11e kertyy 

9.9 . 78 mennessii. em. tutkinnon ja1keista pa1ve1usta vii.hintain ne1jii. 

vuotta. Tii.han aikaan tu1ee sisa1tyii. ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa tehtii.vissii. vii.hintii.in kuusi kuukautta. Mahdo1li

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydent~a kurs

sin alkamiseen mennessa . 

Hakuede1lytykset tayttii.v~t hakijat kutsutaan 9.9.1978 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavil1a paikkakunnilla jarjestett~v~~n konduktoBri

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sis~1t~~ laskennon ja 

ii.idinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkie1en) tehtii.vi~. 

Lisaksi hakijoille j~rjestetaan syys-lokakuun 1978 aikana soveltuvuus

kokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eiv~t ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie 

dossa o1eville kursseille) tulee vuonna 1979 konduktoorikursseil1e 
ede lleen pyrkies·saii.n j 1i.ttaa nyt uusi hakemus . 

Jos tii.llainen henki1o on osallistunut 16.10.1976 tai sen jalkeen jii.r

jestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hii.nen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen hii.n voi kuitenkin 

halutessaan uusia. Tii.stii. tu1ee mainita hakemuksessa erikseen. 

Soveltuvuuskokeen uusimista pidetii.ii.n suotavana aikaisintaan kolmen 

vii.livuoden jii.lkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityistii. 
syyta. 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 
kasitte1yaikataulusta. Muuten kasitte1yj~rjestyksess~ noudatetaan 
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soveltuvin osin 1ko:n kirjeess~ n:o 1854/151/76, 13 . 9.76 annettuja 

ohjeita (N:o Yt 172/151/78, 17.5.78), VT 23/78. 

RATAPIHARADIOJARJESTELMXT 

Korjauksena VT:ss~ n : o 21 ju1kaistuun i1moitukseen uusista ratapiha

radioj~rjeste1mist~ i1moitetaan, ett~ Sii1inj~rven ratapihakanavan 

numero on 7 eik& 4. 

VT 23/78. 

PAINATUSJAOSTON SEISONTA-AIKA KESXLLX 1978 

VRzn pa1natuajaoston (HyvinkKK) pa1non. latomon ja a1tomon ae1eon
ta-a1ka on 3-28.7.1978 vuoa1lom1en johdosta. Sanottuna a1kana on 
1KhettKm6 to1m1nnassa. mutta to1m11 vajaateholla. Pa1notuotte1ta 
t1lattaesaa pyydetKKn se1sonta-a1ka huom1o1maan ja vKlttlmK!n t1-
lausten auor1ttam1sta ma1n1ttuna a1kana lukuunottamatta k11reell1-
s1K tapauksia. (Hto 220/572/78 . 28.4.78) VT 18/78 ja 23/78 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi asemap~~llik~n virkaa (V19) ja asemap~allikon virka (V18). 

Rautatieha11ituksen p~~johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaaja11e viimeist~~n hein~

kuun 5. paivan~ 1978 ennen kel1o 12 (postitse ennen virka-ajan 

pa~ttymist~). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

s euraavasti: 

asemapaa11ik~t (V19): Oulun (Hd) ja Joensuun (Hnv) 1iikennea1ueille, 

asemapa~11ikk~ (V18): Kemijarven (Jsj) 1iikennea1uee11e. 

23 
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Kaksi teknikon (V21) virkaa ja RoneteRnikon (V20) virka.Rataosaston johtajal1e 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeis
taan 5.7.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
Ede11a ~inittuihin virkoihin nimetetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
teknikot (V21): Kouvo1an (1 Kaipiainen) ja Joensuun (1 Joensuu; viran ha1tija 
toimii piirin vastaavana koneteknikkona} ratapiireihin ja 
koneteknikko (V20) Kouvolan (Kouvo1a; viran ha1tija toimii konepankin vastaa
vana konetekni:kkona} ratapii'riin. 

EROJA 

R a t a o s a s to : apu1aiskans1isti Anna-Liisa ~llikki Yrtti. 

RAllrATIEOPISTO 
Toimis~otutkinnon ovat suorittaneet alla mainitut henkilot 26.5.1978: 
Eero Antero Ahoranta (Pm rp), Soili Hannele Arminen (Rto/rtt), Arja 
Tuulikki Haapakorpi (Rt.o/rkt), Eeva Maria Halonen (ID.o/hlt), Hilkka 
Irene Heinonen (Hki lp}, Tea Alice Hallgren (To/t:ft), Mauri Tapani 
Kaipia (Harmt), Rauha Kononov (Hto/hat), Pirjo Sisko Kor~ela (Tpe rp), 
Aino Marjatta Kriivari (Tpe rp), Pirjo Anneli Kupiainen (Pro rp), 
Ri tva Hannele Laaksonen (Hki rp), Anita Marjaana Laine (Rto/rt), 
Ulla Elisabeth Laitila (Hki pavto), Mervi Anneli . Liimatta (Jns rp), 
Auvo Ilmari Ma.tiskainen (Hto/Mi Kyla}, Aila ~eli Mustaniemi (01 lp), 
Marja-Leena Myllyni.emi (Sk rp), Raili Anneli Mokkonen (Pm lp), Elvi 
Eila Nakari (Kv rp), Riitta Inkeri Nenonen (Pm knp), Pirjo Leena 
Raatikainen (Hki lp), Leena Hannele Ruotsalainen (Ko/koy), Leila 
Helena Rytkonen (Jns rp), Pirjo Anitta Salo (Sk lp), Pirkko Helena 
Svard (Pm ·lp), Sinikka Anneli Vesalainen (Kv rp), Pirkko Marjatta 
Ylinen (Hki rp), Mervi Anneli Yli talo (01 rp) 

Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Leana Hannele Ruot
salainen. 
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Veturinkuljettajatutkinnon teoreettiessa osassa 26.5.1978 byvaksy

tyt: 

23 

Bjorlin, Jussi Antero Hki/Hki, Holopainen, Veijo Pekka Antero Hki/ 

Ri, Hyvarinen, Kimmo Pekka Kv/Kta, Hl:i.nninen, Toivo Usko Juhani 

Tpe/Tpe, Itkonen, Jukka Veikko Kv/Kv, Kaljunen, Ilkka Matti Juhani 

Hki/Hki, Kankaanpaa, 01avi Johannes Tpe/Pri, Kauppinen, Eino Pet

ter Tpe/Tlru, Koskela, Veijo Yrjo 01avi Tpe/Tpe, Kovanen, Kari Jo

hannes Tpe/Tpe, Kukkasniemi, Matti Juhani Tpe/Tpe, Lahtinen, Teijo 

Kari Juhani Hki/Ri, Lamminpaa, Pertti Juhani Tpe/Tpe, Lilius, Juha 

Antero Hki/Ri, Nii1ola, Timo Juhani Kv/Kv, Patrakka, Erkki Antero 

Tpe/Tku, Piilo, Mikko Johannes Tpe/Pri, Pulli, Ari Jukk:a Kv/Kv, Ri

pattila, Timo Tapani Kv/Kv, Salminen, Tuomo Tapani Tpe/Tku, Sorsa 1 

Erkki Juhani Hki/Ri, Tamminen, Reijo Olavi Kv/Kv, Toivanen, Juha Ka

levi Kv/Kv, Toivonen, Matti Juh~~i Tpe/Pri, Vanhalakka, Hannu Olavi 

Kv/Kv, Vanhanen, Juha Jalmari Kv/Kv, Varjus, Kari Juhani Hki/Hki, 

Ylitalo, Lasse Johannes Kv/Kv, Ahosola, Paavo Matias Jns/Jns, Hie

tala, Veijo Aulis 01/Kem, Hurskainen, Markku Antero 01/01, Hamalai

nen, Seppo Uolevi Pm/Pm, Ijas, Heikki Kullervo Pm/Jy, Immonen, Lau

ri Juhani 01/01, Immonen, Seppo 01avi Jns/Jns, Jekkonen, Reino Ju

hani Pm/Kuo, Katajisto, Juhani Matias Sk/Sk, Kokko, Lauri Antero 

Sk/Sk, Komulainen, Martti Ensio Pm/Xon, Lahti, Esa Ahti Juhani Sk/ 

Sk, Loukola, Martti Juhani Sk/Sk, Oravakangas, Kari Tapani Sk:/Yv, 

Ruotsalainen, Erkki Tapio Pm/Ilm, Rytkonen, Jouko Juhani Jns/Jns, 

Roysko, Esa Antero Sk/Sk, Sar~n, Jukka Kalevi Pm/Kuo, Schroderus, 

Urpo Ensio Pm/Pm, Suvanto, Veli Kustaa Sk/Yv, Tornio, Esa Kaar1o 

01/0l, Turunen, Reijo Jukka Jns/Jns, Torma Paavo Antero Sk/Yv, Vl:i.ns

ka, Lars Petter Jns/Jns, Ylisaari, Aki Seppo SamuJ.i. 

Veturimiesten Liiton stipendin sai Pertti Juhani Lamminpaa Tpe/Tpe. 
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GROSSCONTAINER -TARIFFI 

Grosscontainer-tariffista (9145) on ilmestynyt 1.7.1978 lukien voi
maan tuleva uusi painos, joka korvaa 1.7.1977 voimaan tulleen pai
noksen ja sisaltaa eri rautateiden mahdolliset sisaiset tariffiko
rotukset. Grosscontainer-tariffi on varsinaisesti ns: ohjetariffi. 
Tariffitoimisto on jakanut tariffin uuden painoksen niille, joilla 
se on ennestaankin ollut kaytossa. 
(Tft n:o Tou 72/252/78, 7.6.78) VT 24/78 

RAHTIALENNUS RAUTA- JA TER~SROMULLE, J~TEPAPERILLE SEK~ LUMPULLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 .7. - 31.12.1978 valiseksi ajaksi seu

raavat alennukset: 

- kotimaasta talteenotetun vaunukuormaluokkaan 6 kuuluvan rauta- ja 

terasromun rautatierahdeista 8 prosentin suuruisen alennuksen mai

nittuja romuja kotimaan sulatoille ja valimoille kuljetettaessa 

- kotimaasta talteenotetun kerayspaperin ja lumpun (tekstiilijat-

teen) rautatierahdeista 20 prosentin suuruisen alennuksen kerays

paperia ja lumppua kotimaan jalostuslaitoksille kuljetettaessa. 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 5312 

ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -paperi seka myos nimikkeeseen 5311 kuu

luva jatepahvi ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuotantolaitoksil

ta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta. Alennuksen alai

seksi lumpuksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeeseen 5691 

kuuluva tekstiilijate. 

Nama alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille. 

Alennukset myonnetaan kullekin alennukseen oikeutetulle asiakkaalle 

kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. Alennuksen alaisista 

kuljetuksista pidetaan lomakkeella VR 4139 luetteloa, jGnka perus

teella alennuksen maara lasketaan. Lomakkeessa mainitun jakelun li

saksi lahetetaan luetteloiden yhdet kappaleet tilitoimiston kotimai

seen tarkastusjaostoon VR:lle kuuluvan korvauksen laskentaa varten. 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjestelyista ao. 

asiakkaille. 

(Tft n:o To 1393/243/78 , 9.6.78) VT 24/78 
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FIDEBAST-TARIFFI 9350 

FIDEBAST-tariffiin ilmestyy 1.7.1978 lisalehti n:o 1, jolla mm. 
poistetaan §:eta 14 EUR-vaihtolavojen kaytto. Nain allen voidaan 
FIDEBAST-liikenteessa kayttaa vain yksityis- tai kertakayttolavoja. 
Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 
(Tft n:o Tau 17/252/78, 9.6.78) VT 24/78 

NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIOEN SEKA 

JATEPUIOEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Valtioneuvosto on myi:intanyt 1.7 .. - 31.12.1978 valiseksi ajaksi koti

maisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapuvien P 2 luokan 

mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan mukaan rahdi

tettavien koivukuitupuiden seka vaunukuormaluokan 6 mukaan rahditet

tavien nimikkeeseen 5194 kuuluvien jatepuiden ja hakkeen rautatie

rahtien Suomen osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 prosen

tin suuruisen rahtialennuksen. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on maarannyt, etta alan

nus myi:innetaan raj a - a s em i l l a naiden lahetysten rahtia las

kettaessa vahentamalla muuten kaytettavasta hinnoitusluvusta luku 2. 

Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin maksu maarataan 

yhta valimatkavyi:ihyketta lyhyemmalta matkalta. Tuontitavaran raja

liikenteeseen kuuluvat lisamaksut peritaan yleisten maaraysten mu-. 
kaan. 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiometril

ta ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 400 kg irtokuu

tiometrilta. 

Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja-ase

milla naista kuljetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n rahtipaati:iksen 

785-6 mukaisista kuljetuksista) kuukausittain kahta luetteloa lomak

keella 4139 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan haapa- ja koivu 

kuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet. Luetteloihin merkitaan 

rahtikirjan paivays ja numero, maaraasema ja Suomen alennettu rahti

osuus ilman lisamaksuja. Luetteloiden asiakkaalle kuuluvat osat la

hetetaan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon korvauslasken

taa varten. (Tft n:o To 1393/243/78, 9.6.78) VT 24/78 
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LIIKENNEOSASTON PUKKINOSTURIT JA VAUNUNVETOLAITTEET 1.6.1978 

Nosturin Nos to- Lisa- Veto- Vetokyky Nostokorkeus 
n:o kyky laitteet laite (kiskon 

1

) 
t n:o t selasta m 

Helsingin liikenne~iiri 

Pasila K 3528 30 Kontti- TB-249 3,5 yla 8,2 
elin ala 1,2 

Lahti K 3526 30 Kontti- TB-247 3,5 yla 8,2 
elin ala 1,2 

He inola K 2430 20 TB-257 3,5 yla 7,7 
ala alle l,O 

Kouvolan liikenne~iiri 

Kuusan- K 2685 30 Puutava- ei ole - 9,5 
lampi rapalkki 

Lappe en- K 3525 30 Kontti- ei ole - yla 8,2 
ranta elin ala 1,2 

Mikkeli K 3817 30 Kontti- TB-255 5,0 yla yli 9,o 
elin alan. 2,0 

) 

Vainik,.. K 4562 30,5 vain kon liikkuva - 6,9 
kala teineri nosturi 

ka.ytto 

t~ereen liikenne~iiri 

Pernio K 2179 20 magneet- TB-201 1,2 ylB. 7,7 
ti ala alle 1,0 

Salo K 1600 13 Kontti- TB-188 1,2 yla 7,7 
elin ala alle l,O 

Kupittaa K 1684 15 Kontti- TB-196 1,2 yla 7,7 
elin ala alle l,O 

Naantali ss 6701 30 SS-6761 3,5 yla n. 8 
SS-6762 3,5 alaO 

Myllymaki K 2431 25 Puutava- TB-218 3,5 yUi 8, 7 
rapalkki ala alle l,O 

Keuruu ss 6627 20 Kontti- SS-6677 3,5 yla 7,7 
elin alan. 1,0 

Tamp ere K 3354 30 Kontti- TB-234 3,5 ty~a. 8,2 
eJ,.in ala 1,2 
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Nos turin Nosto- Lisij,- Veto- Vetokyky Nostokorkeus 
n:o kyky 1aitteet 1aite (kiskon 

t n:o t seUi.sta) m 

Seinajoen 1iikenne~iiri 

Seina- K 3527 30 Kontti- TB-248 3,5 y1a 8,2 
joki e1in ala 1,2 

Vaasa K 3820 30 Kontti- TB-252 3,5 y1a 8,2 
e1in ala 1,2 

Kokko1a K 4157 30 Kontti- TB-262 5,0 yUi 8,2 
e1in ala 1,2 

Pyha- K 3818 30 TB-256 5,0 yHi 8,2 
salmi ala 1,2 

Yliharma K 2491 3 TB-186 1,2 -
Oulun 1iikenne~iiri 

Oulu K 3356 30 Kontti- TB-236 3,5 y1a 8,2 
e1in ala 1,2 

Kemi K 3357 30 Kontti- TB-237 3,5 y1a 8,2 
e1in ala 1,2 

Tornio K 2046 25 Palkki TB-191 1,2 y1a 7,7 
(vanha) TB-192 1,2 ala al1e 1,0 

Tornio K 4976 50/60 Nos to- 1iikkuva - yli:i 12,0 
(uusi) e1in nosturi ala-

Rova- K 2130 25 Kontti- TB-194 1,2 yla 7,7 
niemi e1in ala al1e 1,0 

Kursu K 2432 20 TB-209 1,2 yli:i 7,7 
ala al1e 1,0 

Pieksamaen 1iikenne~iiri 

Vartius K 2175 25 Puutava- TB-241 3,5 y1a 9,05 
rapalkki ala 1,00 

Amman- K 2427 25 Puutava- TB-278 5,0 yUi 8,7 
saari rapalkki ala al1e 1,0 

Hyryn- K 2177 25 Puutava- TB-253 5,0 ylii 8,7 
salmi rapalkki ala al1e 1,0 

Sotkamo 1K 46o6 50 Puutava- 1iikkuva - y1a 9,5 
rapalkki nosturi ala 0,5 

Kajaani 1K 3149 30 Puutava- TB-258 5,0 9,5 
rapalkki 



24 - 6 -

No sturin Nos to- Lisa- Veto- Vetokyky Nostokorkeus 
n:o kyky 1aitteet 1aite (kiskon) 

t n:o t se1asta m 

Pieksamaen 1iikennepiiri jatkoa 

Sukeva 
IK 

2174 25 Puutava- TB-226 3,5 y1a 8,7 
rapalkki ala a11e 1,0 

Soinlahti K 2622 25 Puutava- TB-229 3,5 yla 8,7 
rapalkki ala alle 1,0 

Pelto- K 2428 20 TB-212 1,2 yla 7,7 
salmi ala alle 1,0 

Lapin- K 3819 30 TB-225 3,5 ylii 8,2 
lahti ala 1,2 

Kuopio K 3529 30 Kontti- TB-250 3,5 ylii 8,2 
elin ala 1,2 

Kiuru- K 3351 30 Puutava- 5,0 y1ii 9,0 
vesi rapalkki ala 2,0 

Suonen- K 2429 25 Puutava- TB-246 3,5 ylii 8,7 
joki rapalkki ala alle 1,0 

Pieksii- K 2178 20 Puutava- TB-251 5,0 ylii 8,7 
miiki rapalkki ala alle 1,0 

Juan- K 3355 30 TB-235 3,5 ylii 8,5 
koski ala 1,5 

Luikon- K 3358 30 TB-240 5,0 ylii 8,2 
lahti ala 1,2 

Pihti- K 2176 25 Puutava- TB-228 3,5 yla 8,7 
pudas rapalkki ala alle 1,0 

Saari- K 2433 25 Puutava- 3,5 ylii 8,7 
jarvi rapalkki ala alle 1,0 

Suolahti K 4366 50 Puutava- TB-238 5,0 9,5 rapalkki TB-260 5,0 

Keljon- ss 6802 40 Kontti- ei ole - 9,5 
lahti elin+ 

puutava-
rapalkki 
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Nos turin Nos to- Lisa- Veto- Vetokyky 
n:o kyky 1aitteet 1aite 

t n:o t 

Joensuun 1iikenne~iiri 

Joensuu K 3816 30 TB-261 5,0 

Ilo- ss 6708 20 ss 6763 3,5 
mantsi 

Tuupo- K 2173 20 TB-195 1,2 
vaara 

Tohma- K 2624 25 Puutava- TB-219 3,5 
jarvi rapalkki 

Kitee ss 6709 20 Kontti- ss 6764 3,5 
e1in 

Uima- ss 6623 20 ss 6666 3,5 
harju 

Lieksa K 2537 30 Kontti- TB-257 5,0 
e1in+ 
puutava-
rapalkki 

Viekki K 3169 20 TB-233 3,5 

Porokylli K 3352 30 TB-239 5,0 

Valtimo K 3353 30 TB-227 3,5 

Yhteensli 54 nosturia. 

Vaunun veto1aitteiden vetomatkat: 

Kone Oy:n 5,0 t ja 3,5 t veto1aitteet n. 180 m 
Salon Slihko Oy:n 3,5 t veto1aitteet n. 110 m 
Kone Oy:n 1,2 t veto1aitteet n. 100 m 

K = Kone Oy 
SS= Fiskars Oy Salon Sahko 

24 

Nostokorkeus 
(kisko~) 
se1asta m 

y1a a,2 
ala 1,2 

y1a a,2 
ala 1,2 

y1a 7,7 
ala al1e 1,0 

yla a, 7 
ala al1e 1,0 

y1li 8,2 
ala 1,2 

yHi. 7, 7 
ala n. 1 

y1li 9,5 
ala-

y1li 7,7 
ala al1e 1,0 

y1li 8,5 
ala 1,5 

yHi. 8,2 
ala 1,2 

Tlimli 1uette1o kumoaa VT:ssa 18/75, 37/75 ja 20/76 o1leet tiedot. 
(N:o Lko 31128/354/78, 25.5.1978), VT2 /78 
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AMMATTIESITTEIDEN PALKKALIITTEET 

Sahkoasen t ajien ja 1iikennemiehiston ammattiesitteisjin kuu1uvia 

pa1kka1iitteita, jotka ovat 1.5.1978 voimassa o1evi en ty6- ja vir

kaehtosopimusten mukaiset, vo i ti1ata painatusjaostosta. 

Painotuotenumerot ovat 1150.3 ja 1150.4. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 25) y1imaarainen toimi, sijoituspaikkana 

toistaiseksi terveydenhuo1tojaosto. 

Paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 1iikennetarkastajan 

toimeen on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 

heinakuun 10 paivana 1978. 

Apulaisinsin55rin virka (V 25). Rautatiehallituksen pggjohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaajalle viimeistggn heingkuun 12. pgivgng 1978 ennen 

kello 12 (postitse ennen virka-ajan pggttymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

Pieks~mgen liikennepiiriin (1 vetokaluston kunnossapito). 

Kirjanpit~j~n virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosas

tolla (ratatoimisto) ja kaksi Yp 21 kirjurin (V17l virkaa, joista 

toistaiseksi toinen Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki) 

ja toinen Oulun ratapiirin toimistossa (Oulu). Rataosaston johta

jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle viimeistaan 12.7.1978 ennen kello 12 (postitse ennen 

virka-ajan p~attymista). 

Kolme apulaiskanslistin tointa, joista toistaiseksi yksi rautatie

hallituksen ratateknillisessa toimistossa ja kaksi Oulun ratapii

rin toimistossa (Oulul; rataesimiehen (V12) toimi, toistaiseksi 

Oulun ratapiirissa (Vihanti) ja konttoriapulaisen toimi, toistai

seksi Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki). Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao toimiston ja 

ratapiirin p~~llik5lle viimeist~~n 12 . 7.1978. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

HKB-VAUNUT 114733-114737 

127801 323A 

N:o24a 
16.6 .1978 



24a - 2 -

Hkb-VAUNUT 114733 - 114737 

VT:ssa 46a/77 on selostettu Occ-vaunuissa koke~ 
tavana olevien hihnavintturien toiminta. 

Ja'tkona samaan kokeiluun on vii teen Hkb-vaunuun 

n:ot 114733-114737 asennettu ruotsalaistyyppi

set ketjunkiristyslaitteet (6 kpl/vaunu) ja yh

tenaiset pyoreat sivu~ylvaat (12 ·kpl/vaunun si
vu). 

Ko. ketjukiristimien toiminta selbstetaan seu
raavassa. 

1. ~uorman sitomisketju 3. Kiinnitys-
2. Kiristysketju ketju 

,fr' ....... -~-~.-10 
" 1 I , 

,/ I . l '" 
" ' 

4. Silmukka 
5. Sappipyora 
6. Vaantovarsi 

, .. , l l '~ .. 
'"'~------ ------ ---~~) 8. 
II ! 9. 

7. Sappipyoron 
salpa 
Jousi 
Keinuvipu 
Sarman suo
jakappale 
Sailytys
laatikko 

,, II 10. 
1-1

1 
1 

; I 1: 11 . 
'1 lr 
I 1 

ptt-3 I, 
I I I' 

/ I I I 

"- +-" I• 
I I' 

~;i~ 
8~/~.~~ Kuva 1 

9 -~« 

?1 
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Kuvassa 1 on esitetty kaavion muodossa, vaunun 

paadyst~ katsottuna, ketjukiristyslaitteiden 

kaytto. Kiinnityskoukulla 3 varustettu sito

misketju 1 otetaan sailytyslaatikosta 11, vie

daan kuorman yli ja ~ujotetaan kiristysketjussa 

, 2 olevan silmukan 4 lavitse ja kiinnitetaan it

seensa (myos kuvat 2 ja 3). Tarvittaessa suoja

kappaieita 10, ne pujotetaan ketjuun ennen kiin

nittamista. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty suoja-, 
kappale ja sen kaytto kuorman suojaamiseksi. 

Suojakappaleen asettamisessa voidaan kayttaa 

kuvan 5 osoittamaa apuvalinetta. 

Kuor~an kiristys tapahtuu vaantovarren 6 avulla 

nuolen suuntaan. On huom~oitava, etta a-mitta 

keinuvivun 9 kulmasta vaunun sivupalkkiin ei 

saa olla pienempi kuin 30 mm. Kuvissa 6 ja 7 
on esitetty vaantovarren sijoituspaikka ja 

kaytto, seka kiristysketjun perusasento kelalla. 

Kuorman purkauksen jalkeen on huolehdittava 

siita, etta kaikki varusteet tulevat niille va

rattuun paikkaan. 
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Kuva 2 

Kuva 3 
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Kuva 4 
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Kuva 5 



- 7 - 24a 

Kuva 6 



24a - 8 -

Kuva 7 

Vaunut on asetettu koeliikenteeseen. Kayttoon 

mahdollisesti liittyvista epaselvyyksista pyy

detaan ottamaan yhteytta Lko puh. 2583 tai 

2411. (N:o Yt 22800/412/78, 31.5.78) 
VT 24a/78. 

Helsinkt 1978. Valcion paioacuskeskus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 67, 15 . 6.1978, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 16 . 6.1978 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 13,45 FM 

100 Luxemburgin frangia 13,45 FM 

100 Portugalin escudoa 9,60 FM 

100 Ruotsin kruunua 95,30 FM 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa = 210 , 40 FM 
100 Sveitsin frangia 231,50 FM 
100 Tanskan kruunua 78,00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 15.6.1978) VT 25/78 

KANSAINVXLINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Kansiossa KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen olevaan osaan II, 

PIM (VR 4669) ilmestyy lisalehti n:o 8, joka on voimassa 1.6.1978 

lukien. Lisalehti sisaltaa mm . PIM:n uudet liitteet 30 (malli saat

tajan todistuksestal ja 31 (luettelo asemista, joilla elainlahetyk

sen lahettaja voi pyytaa elainten ruokkimisen tai juottamisen ta

pahtuvaksi) . Liitteesta 10 (luettelo uude1leenjaittamista suorit

tavista asemista) on poistett.u Suomea koskevat merkinnat . 

Saman kansion osaan I. CIM (VR 4660) jaetaan samalla tiedotus 
1/1978 . 
Painatusjaosto suorittaa jakelun. 

(Tft n:o Tau 113/252/78, 15.6.78) VT 25/78 

TILITYSSAA!.fflj: KANSAIN\W.J:SET TILITYSMJUIMYKSET 

Ti1ityss~on kansainvaliset tilitysma[r~kset on uusittu ja entiset tilitys

si:iilnnon §§ 24 ja 40 seka kansainvalist& henkilo1iikennett& koskevat valiaikaiset 
tilitysmaaraykset kumotaan. Uusia ~ksia sove11etaan 1 . 7.1978 1ukien. 
Painatusjaosto suorittaa jake1un liikennepiirien ilmoituksen mukaan. (N:o Tlt 
371/2332/78, 14.6.1978) VT 25/78. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT - JULKAISU 

1 . 7 .- 78 1ukien muutetaan sarakkeissa 4 ja 5 merkinn~t a11a 1uete1tujen 

1iikennepaikkojen kohda11a seuraaviksi: 

Hein~vesi 

Vihtari 

Kangas1ampi 

Koivum~ki 

Sappu 

Sarvikumpu 

Syrj~ 

Vnj 58 . Hko 61. 

Hein~vesi 22. 
Vnj 36 . Hko 83 . 

Hein~vesi 25 . 
Hko 36 . Vnj 83. 

Hein~vesi 7 . 
Hko 54 . Vnj 65 . 

Hein~vesi 11 . 
Vnj 47 . Hko 72 . 

Hein~vesi 33 . 
Vnj 25 . Hko 94. 

Heiniivesi 15 . 
Hko 46 . Vnj 73. 

(N:o Lko 22790/67/78 , 12 . 6 . 78) , VT 25/78 . 

HTt 

Hr1 Tt 

Samasta p~iv~sta 1ukien seuraavien asemien kohda11a : 

Haukivuori Mikke1i 39. 
Pm 32. Kv 152. Hr1 Tt 

Ka1vitsa Mikke1i 26. 

Pm 45 . Kv 139. 

(N:o Lko 22843/67/78 , 12 . 6.78, VT 25/78 . 

Sarakkeeseen 4 korjataan ti1ityspaikkaa osoittava merkint~ Kutemaisen 

kohda11a Saarij~rvi 60 ja Muuraksen kohda11a Saarij~rvi 112 . 
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TILITYSPAIKKOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA 

Joensuun kirjauskeskukseen kuu1uva Vihtarin ti1ityspaikka 1akkau

tetaan 1 . 7 . 1978 ja samasta ajankohdasta 1ukien Vihtarin ti1itys 
paikkaan kuu1uva Heinaveden ti1ityspiste maarataan toimimaan ti1i
tyspaikkana . 

Ede11a o1evasta johtuen tehdaan Ti1ityssaannon ti1ityspaikka1uette-
1oon Joensuun kirjauskeskuksen kohda11e seuraavat muutokset . 
Poi stetaan: 438 Vihtari 
Lisataan: 437 Heinavesi 

Mikke1in kirjauskeskukseen kuu1uva Haukivuoren ti1ityspaikka 1akkau

tetaan ja poistetaan Ti1ityssaannon ti1ityspaikka1uette1osta 1 . 7.78 

1ukien . (N : o t1t 366/2332/78 , 12.6 . 1978) VT 25/78 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Kaksi tarkkaajan (V 23) ylimaaraista tointa, sijoituspaikkana 

toistaiseksi koulutusjaosto . Hallinto-osaston johtajalle osoitetut 

kirj a l liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan heinakuun 17 paivana 1978 . 

Ratainsinoorin (S 13) virka, toistaiseksi rautatieha11ituksen rata
osasto11a. Rautatieha11itukse11e osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 12.7.1978 ennen 
ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 23) vir ka, yp 2 1 kirjurin 
(V 17) virka ja ap 2 1 kirjurin virka. Rataosaston johtaja11e osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 
viimeistaan 19.7 . 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paat
tymista). 
Ede11a mainittuihin vfrkoihfn nimitetyt sijoitetaan toista i seksi 
seuraavasti: 
vanhempi toimistorakennusmestarf (V 23) ja yp 2 1 kirjuri (V 17) 
Pieksamaen ratapiirin toimfsto seka ap 2 1 kirjuri Seinajoen rata
piirin toimisto. 
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RAUTATIEOPISTO 

Liikennetutkinnon 2.6.1978 ovat suorittaneet seuraavat henkilot: 

Haapala, Maune Ensio Hki/Kni , Huuskonen, Paavo Antero Pm/Pm, Jo

hansson, Rainer August Hki/Kr, Juvonen, Matti Uolevi 01/0l, Kaiau

lainen, Raija Mirjami Pm/Kaj, Katajisto, Tapani Markus Sk/Sk, Ket

tunen, Erkki Kalevi Tpe/Tpe, Laiho, Kimmo Hannu Tapani Hki/Lh,Lut

tinen," Martti Olavi 01/Rhe,r~sikka, Esko Juhani Hki/Ke, Mulari, 

Vesa Kalevi Pm/Kaj, Multanen, Kalevi Antero Kv/Kv, Makinen, Hannu 

Ilari Tpe/Tpe, Pitkaranta, Juha Mikael Tpe/Pri, Pohjalainen, Juha 

Antero Kv/Mi, Porn, Kurt Sigfrid Sk/Pts, Rasilainen, Toivo Ar

mas Hki/Ke, Riekki, Merja Paivi Kv/Kv, Salminen, Rauno Juhani Hld/ 

Hl, Tiainen, Vaino Tapani Tpe/Tku, Toppila, Aarno Henrik Ol/01, 

Turunen, Heikki Olavi Jns/Jns, Turunen, Raimo Antero Jns/Lis, 

Tyyska, Aile Aulis Kristian Hki/Hki, Viitanen, Terttu Tellervo 

Tpe/Pri, Vitikainen, Time Jukka Herman Kv/Imr, Vuolle, Jukka 

Veijo Kalervo Tpe/Tl, Aikas, Jarmo Erik Hki/Ri 

farasto_:)eruztu-';;lcin."lon ovat 9.6.1978 suorit-';;aneet seuraavat heru~ilot : 
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h::to !lesbnri Hartikainen (Kuo si-vto), Veikko Juhani Heino (Tpe rp/ 

r.':'.), R:::.::.mo Allan Honkonen (Fro lp/Pm sa), Aimo Untau;o l'iy!Jpanen 

lc:!p) , Veir>..i Va.lde;;Jar Kartosuo (Hlci lp/Hki sa), Eelis Ju.h:mi Kokko 

rJ;), I.lo.rk!ru Juimni Koskimies (~Cv rp), Paavo Iisalcki Latilcka 

sivto), Veiklco Johann~s :E'ekkinen (01 lp/01 sa), rllartti Johan..'les 

erlinen (Tpe rp/Ov ra), Jouko Sa.lcari Rautaoja (01 rp/01 ra), Jvk.;:a 

apio Rautuoja (Slc rp/fv ra), Uolevi Sihvonen (Ptjo Hy), Jm.Ll<:o Leo 

amu1i Siivikko (Harmt), Pek.l<:a Henry Suhonen (Pm pavto), Pertti Henrik 

lander ( Hki rp/Ri ra) , Pauli Juhani Tyn.l{kynen ( Hki rp/Hk:i ra), 

arkku Juhani Toyry (Kv rp), ~ulikki Anneli Uusi talo (Hki vr), Seppo 

u.hani Vierimaa (Tku knp), Ritva Liisa Voutilainen (Hki vr). 

oirn.istoi;ut!dn.'lon 9 . 6 . 1978 ovat suorittaneet seuraava:t henkilot: 

ikio, fu"'-'-"'-i Xirsti Hki/ID-:i, Berg, Benita Hilld;:a marianne Hki/Kr , 

rooerg, Raija Anneli Tpe/Pri vr, Ginman, r.Iarja Helena Hki/H!d, 

uhtai'lltiki, P-irjo A.nneli Hki/Hki, Iljala, Ju.11a Pek..l{a Olavi Hki/ 

i, Karvinen, Arja '.'arget Hki/Hki, Karvinen, Reet Kv/Vn3., Ke:.-a

en, fr~ini Anita H!~i/Hki , ·Kilpinen, Ulla Sisko Hki/lfln, Lassuri, 
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Tarja Han.."'lele Hki/J-!:.ci, Luoma, Aila Anneli Hki/Jp, Niemi , Ma.rja

Leena Pm/Jy , Olin , Gosta Lars Anders Yt, Paloma~i , Anna- Helena 

Hki/Jp, Penttinen, Riitta. Helena Hki/ IDci , Sivonen , P'irlcko l1Tar

jc.tta Hki/Hki , Sorvari , Leena Kristiina Kv/Xta , Tiainen , Merja 

Sisk o P i r k i tta Kv /Kv . 

Rautatievirlcarnieslii ton lahjakellon sai Anna- Hel ena Palomatc:i, . 

KondU:ctooritutl;:ini1.on ovat 6 . 6 .1978 s'.lorittancet eeura:wat henkilot: 

?cntti Armas Ha.lonen ( Pt.1/Xaj) , Aarno Jarmo Hz.nikka ( Tpe/P1:o), Enko 

?e!cka Huttunen ( Pm/:::uo ), Kari Kullervo Immonen (Kv/Kv}, katti S3ko.r: 

J oronen (Kv/Imr) , 'l.'imo Uolevi Konka (Kv/Kv) , Ilkka Tayani Kovanen 

(KY/Kv}, Time A.."'ltero Lind:;ren (T pe/Noa) , Onni Ola.vi J,,ajuri (T:;Je/Tpe 

:Srkki Joha'l"..nes r.!a.rkko.nen (Plr/:L'r,l), Seppo Kalcrvo I~ujunen (Kv/Imr) , V 

iCalervo f.":urtomi:iki (Pm/Jy), Seppo Tapio j,!aen:;_:>aa (Tpe}, Heikki Antero 

P~go.nus ( Tpe/3lo}, Eino Partanen ( T:n/Kaj} , Kalevi Iilatias Pi tkanen 

(~n/Kuo) , JQ1cka Ta:;;>io Puustinen (T pe/~ru ) , Aulis -~tero Ruuskanen 

(Pn/Ilrn) , Seppo Klaus Johannes Ryhanen (Tpe~ftn ), Hannu Kalervo Sale 

(?m/~} , Seppo Ilmari Savola (Tpe/Tpe), Ernest An~ero Sivonen (?m/J: 

:Po.uli Johannes Skytta (Kv/Imr) , Tauno Armas Sved (Tpe/Ra.) , Raimo Ka 

Tainaroo (i\:v/Ki;::>. ), ·rapio Aarre Tarhonen (Kv/Kta) , Tauno Vihtori Tarv 

nen (Pm/Pm), Risto .IL"ltero Vainikka (Kv/V.na) , JoQ;,:o 01avi Hilbu..."len 

(Jns/Fus) , Xyos":;i Juhani Husenius (Hki/1'kl), Juhani Viljam !femaUiin 

( Hlci/~iy) , Arma8 Ant ero Ka.ngasmiiki ( 1-E.-ci/Tlcl) , J aak..~o Eino Enci o Koi 

(Sk/Slc) , Ismo Antero Kuikka (Sk/Kol{), Aimo Kalevi La?palainen ( 01/T, 

Arto Reim<>.. Ja1mari Leht i nen (Hki/Hy ), He.ke.n Roger Lindqvist (Hl-:i/Y..r} 

!1ei~o "'m'.;ero r;:v.honen (Jns/Jno }, Fac.vo Antero I.Iu tta (Hki/Hl ), Atte i,:r. 

U ikeli:i ( Sk/Sk) , Reino Kalervo Penttin:m (Hk]./Hki) , Arto J;krre An·~er 

i1at~r (:Sci/r:ki ) , Ko.r~. Johannes Saarinen (Jns/31) , Han..l'lu Ka1evi Siman? 

nen (til(i/H::::i) , Se :~no J:lnnri Simana.inen (H1ci/r::ki) , Veilcko Armas Sven · 

( Sl~/Kpi } , OD::J'J Vi1ja.I:!i SyrjaUi (Sk/3k), :ilmari Johannes Tapio (01/0 

Vcli - Pek .. ~£. 'P;;.pani ~u.psla (01/lCem}, Yrjo Antero Tormi (01/Roi ), Rair:1 

Kalevi Vuinio (Hki/Kc:.), Raimo Gu...nnar ','iasstrom 

Vicrtola (3k/Sl,:}. 

lli'.u-:;ati elai st en Opint orahast osaati on st ipendin sai vat Veli- Pekka 

~U:?ala ja Risto Jmtero Vainiklca . 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ~arkkaajan (V 23) virkoihin 1 1. 

kirjuri (V 19) Leo Ensio Riihimaki, kirjanpitaja (V 19) Erkki Leo 

Sipi1a ja ylim. tarkkaaja (V 23) Erkki Arto Juhani Aaltonen. 

Rat a o s a s t o: ratainsin5orin (S14) virkaan (rautatie

hallituksen rataosasto) ratainsinoori (S13) Eino Puikkonen, 

ratainsinoorin (S12) virkaan (Tampereen ratapiirin toimisto) 

diplomi-insinoori Jorma Antero Anttila; vanhemman toimisto

rakennusmestarin CV24) virkaan CPieksamaen ratapiirin toimisto) 

vanhempi toimistorakennusmestari (V23) Teuvo Kalevi Tyrvainen; 

yliteknikon CV23l virkoihin (rautatiehallituksen ratatoimistol 

yliteknikko (V22) Viljo Johannes Kaihoranta ja (rautatiehalli

tuksen ratateknillisen toimiston turvalaitejaosto) ylim. yli

teknikko Helge Kalervo Salmela; ensi luokan kirjurin (V19) vir

koihin (Helsingin ratapiirin toimisto) yp 2 l kirjuri Aira Inkeri 

Loikkanen, (Oulun ratapiirin toimisto) yp 2 l kirjuri Aili Inkeri 

Vaananen, (Pieksamaen ratapiirin toimisto) yp 2 1 kirjuri Mirjam 

Komula ja (Joensuun ratapiirin toimisto) yp 2 l kirjuri Hilkka 

Kaarina Kinnunen; rakennusmestarin (V18) virkaan (Jyvaskyla) 

rakennusmestari Risto Ensio Manninen; teknillisen apulaisen 

(V15) toimeen (rautatiehallituksen rakennustoimiston geoteknilli

nen jaosto) ap 2 l kirjuri Marja Sinikka Mayer; ap 2 l kirjurin 

virkoihin (rautatiehallituksen ratatoimisto) apulaiskanslisti 

Kirsti Kaarina Talvikki Kangasniemi, (rautatiehallituksen raken

nustoimiston talonrakennusjaosto) ylim. piirtaja Sinikka Marjatta 

Leskinen, (Helsingin ratapiirin toimisto) konttoriapulainen 

Pirkko Sinikka Jalassola, (Oulun ratapiirin toimisto) apulais

kanslisti Eeva Kyllikki Peura, (Pieksamaen ratapiirin toimisto) 

konttoriapulainen Airi Kyllikki Niiranen ja apulaiskanslisti 

Ritva Anneli Sirvio seka (Joensuun ratapiirin toimisto) apulais

kanslisti Rauha Annikki Taskinen; opastinasentajan toimeen CTurku) 

rataesimies Pentti Ilmari Salminen ja rataesimiehen (V12) toimeen 

CLieksal rai~emies Jukka Antero Oinonen. 
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R a t a o s a s t o: ensf 1uokan kirjurin (V 19) vrkoihin {Tampereen 
ratapiirin toimisto) yp 2 1 kirjuri Sirkka E1iisa Aa1to ja {Seinajoen 
ratapiirin toimisto) ti1ap. toimistoapu1ainen Erkki Antero Perasa1o; 
tekni11isen apu1aisen {V 15) toimiin (rautatieha11ituksen ratatekni1-
1isen toimiston raidejaosto) ylim.piirtaja Paavali Kukkonen ja (rau
tatiehallituksen ratatekni1lisen toimiston ratapihajaosto) piirtaja 
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Liisa Sirkka Relander; ap 2 1 kirjurin virkoihin (rautatiehallitukse 
ratateknillisen toimiston kanslfa) kanslisti Anneli Margareta Bovell 
ja (rautatiehallttuksen ratateknillisen toimiston turvalaitejaosto) 
kanslisti Eine Tuulikki Niemela. 

H a n k i n t a o s a s t o: yp. 2 1. kirjurin virkaan apulais
kanslisti Seppo Gunnar Horjander (Pieksamaen paavarasto) ja ap. 2 1. 
kirjurin virkaan konttoriapulainen Mirja Tellervo Makela (Helsingin 
piUi.varasto). 

T a 1 o u s o s a s t o : tarkkaaja (V 22) Paul E~ik Vesterlund. 
R a t a o s a s t o : rakennusmestari Tauno Eino Siltavuori ja 
rataesimies Kaarlo Oiva Ensio Utulahti. 

Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus 
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OHJEITA JUNAHENKIL~KUNNALLE AUTOMAATTISEEN PAIKANVARAUSJARJESTELM~~N 
(RAP) LIITTYVIST~ TOIMINNOISTA 

1 . 6.1978 alkaen automaattinen paikanvarausjarjestelma (RAP) kasit~aa 

istuma- ja makuupaikkojen varauksen kaikkiin erikoispikajuniin ja 
pikajuniin . Ainoan poikkeuksen muodostaa Turun ja Rovaniemen valinen 
makuuvaunu,joka toistaiseksi myydaan manuaalisesti (kartat Turussa ja 
Rovaniemella) . 

Paikkalipun kelpoisuusehdot 

Paikkalippu katsotaan kelpaavaksi ja oikein lunastetuksi silloin kun 
siihen on merkitty kaikki seuraavat tiedot : 
otsikko "ISTUMAPAIKKALIPPU" tai "MAKUUPAIKKALIPPU" (voivat olla myos 

ruotsiksi) 
kul~vali, luokka , osasto , lahtopaiva , lahto- ja saapumisaika, junan 
numero, hintasarake taytetty, varausnumero (esim . 001-F7280-0l) seka 
vaunun ja paikan numerot oikein merkittyna. 

Varsinaisena kelpoisuusmerkkina lipussa pitaa olla erikoismerkki kir
joitettuna vaununumerolokeron alapuolella. Paikkalippu, jossa 
otsikossa lukee ISTUMAPAIKKA -sanan lisaksi JATKOPAIKKA , ei kelpaa 
paikkalippuna ilman toista hinnalla varustettua varsinaista paikka
lippua. Kasin kirjoitetussa paikkalipussa (lorn . 2410 tai kansainval.) 
pitaa ilmeta erikoismerkkia lukuun ottamatta kaikki vastaavat tiedot 
kuin paatteella tulostetussa paikkalipussa (siis myos varausnumero) 
seka naiden lisaksi myynt i paikan leima. Pahvinen paikkalippu, johon 

ei merkita varausnumeroa, kelpaa myos edelleen istumapaikkalippuna. 

Poikkeuksia kelpoisuusehtoihin 

Ylla olevista kelpoisuusehdoista voidaan poiketa kahdessa tapauksessa 
Jos RAP-jarjestelmaan tulee hairio , eika paikkoja talloin saada ulos 

paatteilta (koskee EP-junia) , voidaan valvojan luvalla asiakkaille 
myyda lomakkeelle 2410 kirjoitettuja paikkalippuja joista puuttuu 
vaunun ja paikan numero seka varausnumero . 

Varapaikan antaminen valvojan luvalla tuottaa myos lomakkeelle 2410 
kirjoitetun paikkalipun , josta puuttuu varausnumero . Nama liput kel
paavat varustettuina tarvittavalla lupamerkinnalla. Mallit on esi 
tetty jaljempana . 
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L~htBp~iv~ paikka1ipussa 

RAP-j~rjeste1m~ kayttB5noton yhteydess~ on p~iv~m~~r~n merkitseminen 

istuma- ja makuupaikka1ippuihin sek~ paikanvarauskuitteihin yhden

mukaistettu. Laht5p~iv~ksi merkitHHn aina se p~iva, jo11oin kyseinen 

juna aikatau1un mukaisesti tode11isuudessa 1~htee ko. 1ippuun tai 

kuittiin 1Hht5asemaksi merkity1t~ 1iikennepaika1ta. MikH1i esim. 
I 

paikka1ippu on otettu ke1paavaksi 1.7.1978 junan P 61 v~1i11e Tampe-

re - Ou1u merkitH~n 1ippuun 1~ht5paiv~ksi ja -ajaksi 1.7. k1o 0.50 

vaikka juna 1Hhtee He1singist~ ede11isen paiv~n~ puo1e11a, 30.6.78 

k1o 22.05. Erikoispikajunan paikan ja makuupaikan (tava11ista istuma

paikkaa ei peruuteta) peruutusmHHr~aika sek~ ennakko- ja puhe1inti1aus

ten 1unastusmHHr~aika mHHrHytyvat junan 1Hht5paiv~ . mukaan. Junan 

1Hht5paiv~ksi katsotaan se p~iva, jo11oin juna 1ahtee a1kuasema1taan. 

Peruutusmaaraajat on my5s se1ostettu paikka1ippu1omakkeen (VR 2250) 

kaant5puo1e11a. 

Paikka1ippujen 1avistaminen 

Paikka1ippujen 1~vist~misessa noudatetaan niita ohjeita, jotka paik

ka1ippujen 1avistyksesta on mainittu Vira11isissa Tiedotuksissa 

n:o 1a/1975. 
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Lippumallit 

?889513 
MAKUUPAIKKALIPPU 

11\.'\i&Ui mlhin • rjn bll l lJ<
2
. Kl I Kp . 51 r ...... Avde '"" 

HELSINKI - ROVANIEMI 1 MIES/T 

l.ah~lva 

=:~ ~=~~*· 
Vaunu lkkuna . Fof"'ater 

Kesk1 . Mellan 
K8yt8\la "" Avg.6ngsct.tum V&gn Ale Under VI& Over 

' 
0221 ~-~~· I 01-06-78 19.00 7.45 008 

I ..luna · tv '---
Hinta I 63 PriG D @ 

Vareut.n.o : I nbtys 1 Uppu polkkeaa hlatusta . Siijettan a ...... ikor frAn besta11Nng8f1 

002-P8862-01 = H - :::::~~ T • :~::~u P - ~~::':u A - :=:~s:-~~;.=::~ 
V~ 2250 1 000 OOOx2 166 mmaJ" 77 KUnni - Vhf 

Makuupaikkalippu (1om. 2250. konelippu) 

1266163 
ISTUMAPAIKKALIPPU 

MIT A TON 

Istumapaikkalippu 



I 
I 
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' fY~ISTUHAPAIKICAUPPU 
~ SITTPLATSBILJETT 

0 HAKUUPAIKKAUPPU 
SOVPLATSBILJETT 

0 PIKAJUNAN USALIPPU 
SN.J.LLTAGS TILLAGGSBILJETT 

0 Kana.¥11. llpun ,.r.mabu 
Intern. biiJ- ann.a•alft 

LIPPU 
BILJETT 
Kiln ... 
VInci I N! 518H? 

0 LEPOPAIKKAUPPU 
LIGGPLA TSBILJETT 

0 ~~~~~fl~::~ 
0 .._ETK.VAUNU 

EXK.VAGN 

Uhtlplivl 
Avrl.npobt""' 

/Y. 06. :r-g 
Juu-Tia 

=rl 
Varau ... n :o 

Hlnta 
Prl 1 0 

OOr - D2.To9 -ot 
Jot+ tlsd rud, llppu polkkua tllatusta 

• Om kry• hlr, an,ker billetc:•a frta NRIIInlna.n 

VR 2AIO kk A6L "000.4 n.o3 12no1822L-1Dl!M 

Istumapaikkalippu (1om. 2410) 
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~':"11STUMAPAIK;KALIPPU No00004 E 

~ 
8. 

~ E A SIHpletsbiiJeH - Ticket Gerde-Piece Mitaton ~ ii. il 
Huomautuluoa/ANnlbknlngv/Notes l --v ~ 
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~ o .......... Asemalta/FrAnlde Asemalle/TIItll !t ~ · AMillllllfiOSrW:rmifll H~ls. ,',..k ,' o...J...._ 

Rall'fltiOIHCINIIJ. Via 

0Jalkoi1IIUIUIIIU Lk/KI 0 7 ~-*~ ~ C9 ~ AIIIIIIIUipfUIMIIflllill" Classe 

EfiD I ~It RPtmtiDIIIIIConup &1111, 1--- 0 ¥. 
Hinta/Pns/Prix 2 

0 !....l!lf-
I !.i! 

FM o x:~ .. 

'llnlll~-
Nmi 

Nord/ ........... d Llsim./Supt><. Namn ~ 
FM l'llclllll!tllll Adtesse 

~ C9 
Ll<IKJ 
Classe c. 

Yht/Total 8ffi EEB3J BHD EHBJ Ylloi'IX 

IB o~4: .zi!o6 i ~-,., ~s- 1 I I I 
~r -A3541--0ij 6/ 1 1-k-Js, -....ic- ' -I Tark.n:o/RI!fffence Juna!TiaiTraln Asemalt.-AsemaUe/Frin- TIIVde-a 

o ..... 1 ..... 

Kansainvalinen paikkal ippu. Makuupaikkaliput kerataan poi s ja 
li itetaan ao. kar t t aan. 

25a 



• 

2?a - 6 -

1269976 
ISTUMAPAIKKALIPPU J a-fwpo; k~ 

MIT A TON 

Istumapaikkalippu, jolle on varattu jatkopaikka 

1269977 
!STUMAPAIKKALIPPU, JATKOPAIKKA 

MIT A TON 

Jatkopaikka 

HUOM. Maksulliseen paikkalippuun on merkittava sana "jatkopaikka" 
oikeaan ylakulmaan lipun juoksevan numeron alapuolelle • 



Nlml J-1 I ,..,.e. fig 
1011STUMAPAIKKAUPPU 
161 SITTPLA TSIIIIJETT 

0 MAKUUPAIKKAUPPU 
SOVPLA TSBIIJETT 

0 UPOPAIKKAUPPU 
LIGGPLA TSBILJETT 

0 ENNAKKOTILAUS 
FOI\BESTAUNING 

0 kETK.VAUNU 
EXK.VAGN 

- 7 -

J..l.l e.11o11e.I:J LIPPU ..... 
BlljETTj II . · LL-

0 PI"NUNAN USAUPPU Kllnnll C'l "t IGO pc, 1 ~ 
SNJ.lLTAGS nLLAGGSBILJETT Vladl N! 518149 

0 Kans.YII. npun per.mabu • 
lnt<~rn. bill- ann.avclft 

········-----····-------l 

0 
.,_+_ rud, Uppo polkkua tJia-
Om ltrrll hlr. anlker ~lieu. ftU Medll.rqM 

Istumapaikkalippu (lom. 2410), jolle on varattu jatkopaikka 

Nllnl ...... 
IVIISTUMAPAIKKAUPPU 
~ SITTPLATSIIIIJETT 

0 HAKUUPAIKKAUI'PU 
SOVPLATSBIIJETT 

0 LEPOPAIKKAUPPU 
LIGGPLATSBIIJETT 

0 ~g~:e~f~~~ 
0 kETK.VAUNU 

EXK.VAGN 

Uht6pljvl 
AvPnpdat""' 1 ~: I An'=4 
01 . o~.:r~ I~. It- I I lf. 0 "i 

Juna Tla 

I Hlnta It :c~-

/0] Prll If"'~!!!'"··.--

Varaus· n:o 

ODI- F?t/La>!-DI 
Vi :1.410 kk A6L 73 OOh4 77-0J 127701822L-IDEM 

Jatkopaikka (lom. 2410) 

4z=t 
0 

joe+_ notl. ,,,.. oolkk- tllotuta 
OM t,.,. hlr, aY'f'lkw ~llttteaft frla ....ODina• 

25a 

HUOM. Maksulliseen paikkalippuun on merkittava sana "jatkopaikka" 
oikeaan ylakulmaan lipun juoksevan numeron ylapuolelle. 

Maksuttomaan li~puun merkitaan sana "jatkopaikka" tyhjalle 
riville ja hinnan kohdalle viiva. 
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Nlml 
Nomn 

rv~ISTUMAPAIKKAUPPU 
~ SITTPLATSBII.IETT 

D MAKUUPAIKKAUPPU 
SOVPLATSBILJETT 

D LEPOPAJKKAUPPU 
LIGGPLA TSBILJETT 

D ENNAKKOTILAUS 
FORBESTALLNING 

D RETK.VAUNU 
EXK.VAGN 

VII 2410 kk MiL 7' OllOA n.oJ 1277018.22L-IDEM 

- 8 -

D 
Jot+ dul rut!; Uppu potkk ... tilatu.a 
Om k,.,.., hlr, anlhr biiJttt:tn frln beldJinlnc•n 

Systeemihairion aikana valvojan luvalla annettu paikkalippu 

Nlml 
Namn 

Hlnta 
Prla 

VII 2410 1<1< A6L 7l 000.4 n.OJ 1m0111.22L-IDEM 

D 
jot+ tlul I"Ud, lippu polkk ... til•tustt. 
Om kryu hlr, anlbr bll)att:•n frtn bMtiUnlnJan 

Valvojan luvalla annettu varapaikka 
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Kaukojunien varapaikat 

Varapaikkaj~rjestelm~ k~sitt~~ sek~ makuu- ett~ istumapaikat. Joka 

junassa on nimetyt paikat, jotka kondukt55ri voi k~ytt~~ harkintansa 

mukaan (virheiden korjaus, makuupaikkojen myynti). Liikennetoimiston 

RAP-valvojalJaonm;yos oikeus antaa n!l.it~ paikkoja etuk~teen, jolloin 

siit~ ilmoitetaan junan kondukt55rille. 

N~m~ varapaikat korvaavat my5s ennen k~ytoss~ olleet sairaspaikat, 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP-valvombon. 

Varapaikat on t~ss~ lueteltu junittain, ensin makuupaikat ja sen 

j~lkeen istumapaikat. Istumapaikat ovat p~~asiassa toisessa luokassa, 

ainoastaan EP-junissa (lukuun ottamatta EP 91/92) on myos ensimm~isen 

luokan varapaikkoja. 

Makuupaikat 

Juna n:o 

13/14 

51/52 

61/62 

63- 64 

71-72 

73-74 

Vaunu 

74 

37 
26 

10 

47 

57 

n:o Paikat n:o 

31-33 

31-33 

31- 33 

31-33 

31- 33 

31-33 

Junissa 65/66 ja 109/110 ei toistaiseksi ole varapaikkoja . 

IstumaEaikat 

Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 
1/2 136 1-2 

3/4 147 1-2 

5/6 586 1-2 
7/8 121 1-2 2 lk 

124 . 175-178 1 1k 
11/12 166 1-2 

13/14 ., 521 1-2 

15/16 182 9-10 

185 9 - 10 ma-la 

188 9-10 pe - ma 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 
20 404 1-2 
25/26 176 1-2 
28 176 1-2. 
32 552 1-2 
33 350 1-2 

368 1-2 
34 350 1-2 

368 1-2 1a 
41 339 1-2 

375 1-2 pe 

42 339 1-2 
365 1-2 su, ev 

43 321 9-10 
44 368 1-2 
45 552 1-2 
46 321 9-10 
51/52 483 1-2 
53/54 131 1-2 2 1k 

134 175-178 1 lk 
57/58 101 1-2 2 lk 

104 175-178 1 1k 
61/62 472 1-2 
63/64 453 1-2 
65/66 461 1-2 
67/68 403 1-2 

393 1-2 
71/72 491 1-2 
73/74 505 1-2 
75 413 1-2 

404 1-2 
76 413 1-2 
77/78 422 1-2 
79/80 588 1-2 
83/84 111 1-2 2 1k 

114 175-178 1 1k 
90/46 358 9-10 
91/92 141 1-2 

144 l-6 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

93 355 9-10 

358 9-10 su-pe 

361 9-10 

94 355 9-10 

358 9-10 1a 

361 9-10 

97/98 375 1-2 

101 242 9-io 

245 9-10 pe, 1a 

103/104 429 1-2 

105/108 298 9-10 

106 242 9-10 

245 9-10 pe, au, sv 

107/102 442 1-2 

109/110 446 1-2 

121/122 202 9-10 1a-to 

323 1-2 pe 

123/124 193 1-2 

125 216 9-10 ma-to 

219 9-10 ma-to 

216 1-2 pe-su, sv 

126 219 9-10 ma-to 

216 1-2 pe, au, sv 

127/128 208 1-2 

129 429 1-2 

130 242 9-10 

245 9-10 1a, ma 

131 242 9-10 

132 216 9-10 ma-to 

429 1-2 pe, au, SV 

216 1-2 1a 

135 301 9-10 

136 429 1-2 

141 309 9-10 

312 9-10 pe-su, BV 

321 9-10 

142 309 9-10 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

312 9-10 pe-su, SV 

318 9-10 ei la 

143 252 9-10 ti-pe 

255 9- 10 pe 

318 9- 10 ti-pe 

323 1-2 la-ma 

144 252 9- 10 ti - pe 

255 9-10 pe 

323 1- 2 la-ma 

145/146 272 1- 2 
151/152 429 1- 2 
155 147 1- 2 

365 1- 2 pe 

156 147 1-2 
157 298 9- 10 ma-pe 

136 1-2 su, sv 

158 298 9-10 ti -pe 
160 339 1-2 

368 1-2 ei su 

365 1-2 su, sv 

653/654 489 1-2 
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ISTAUSLIIKENNE 

rulostettavat listat ja niiden mallit 

List a 

Junan kokoon

panotiedot 

2 Sijauslista 

~ Sij a us list an 

taydennys 

4 Varauslista 

(makuuvaunu) 

.. 

5 Varauslista 

(istumavaunu) 

Kenel1e Milloin 
Vaunuhuolto/lipp~ Pyydettaessa 

toimisto/konduk-

tMri 

Huom. 

Tulostus auto

maattisesti mui 

den listojen 

alkuun 

Vaunuhuolto/lipp~ Laht~paivana Vain CEmt - vaunuis-

toimisto 

Vaunuhuolto 

-

Lipputoimisto/ 

konduktMri 

Vaunuhuolto/ 

lipputoimisto/ 

kondukt~~ri 

JOKO automaat - ta 

tisesti klo 
9 . 00 TAI pyydet 

taessa 

Vain CEmt - vaunuis -

automaattises - ta 

t i klo 17 . 00 

Automaattises - Lopettaa varauksen 

ti 1 tunti ju- ja peruutuksen , 
nan vaunun tai lunastus on mah
vaunuryhman 1ah- dollinen 

toa, (kuiten-

kin viimeis taan 

klo 21.15) 

Laht~paivana 

pyydettaessa 

Varaus j atkuu 

listauksen jll.l 

keen, EP-junista 

ei listausta 

!ti§~~Y§Q~~~t~i9~Q_§:!:.ie!UHI2ei~e~ _.ie_uH9~U_t!:!UUY§U!:!J.!l~r2~: 

Helsinki 173 Rovaniemi 186 

174 Pieksamaki 832 
Pasila ( vaunuhuolto j 171 Savonlinna 737 

172 Kuopio 834 
Turku 181 Joensuu 183 
Vaasa 337 Kajaani 184 

~ 

Oulu 185 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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LISTAMALLI kokoonpanotiedot 

J 51/561 1-6-78/2-6-78 
~ELSINKI - VAASA 

K 0 K 0 0 N P A N 0 T I E D ~O~T--------~~--------

VAUNU TUPPI MATKA 

484 EIT80 
483 EIT-V 

~~~~~~~----~H~K~I~- ~ ----------------------
HKI - OL 

38 CEHT 
37 CEHT-V 

--~~~~~~----~H~K~I~- ~----------------------
HKI - OL 

36 EM25 
33 CEHT 

HKI-~ 
--~~~~~------~H~K~I~- SK -~(~V~S)------------------

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tulostetaan myos-Kafkkleri- muiden listojen alkuun. 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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LISTAMALLI sijauslista 

SIJAUSLISTA KLO 09:00 

J 51 1-6-78/2-6-76 
HELSINKI - OULU 

K 0 K 0 0 N P A N 0 T I E D 0 T 

VAUNU TUPPI HATK.!__ 

464 EIT80 HICI - OL 
483 EIT-V HKI -~ 

38 CEHT HKI - ..Q.1__ 
37 CEMT-V HKI - OL 
36 EM25 HKI - OL 
33 CEMT HKI - S"K- (VS) 

= 

SIJAUSLISTA KLO 09:00 

J •~571--"V---3~8~C"-E~H~T.-~1'-'6'-76/2-6-76 
HELSINKI - OULU 

10, 11, 13, 14, 19, 20 

SIJAUSLISTA KLO 09:00 

J 51 V 37 CEHT-V 
HELSINKI - OULU 

13. 14 
= 

1-6-76/2-6-76 

-

tulostetaan lahtopaivana makuuvaunujen 
sijaajille vain CEMT-vaunuista. 

25a 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

sisaltaa paikkojen numerot hyteista, jotka 
sijataan 1. luokaksi. 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 
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LI STAMALLI taydennyssijaus 

TAYDENNYSSIJAUS KLO 17:00 

J 51 1-6-78/2-6-78 
HELSINKI - OULU 

K 0 K 0 0 N P A N 0 T I E D 0 T 

VAUNU TBPPI MATKA 

484 EIT80 HKI - OL 
483 EIT-V HKI -~ 

38 CEMT HKI - OL 
37 CEMT-V HKI -~ 
36 EM25 HKI - OL 
33 CEMT HKI -51<- (VS) 

TAYDENNYSSIJAUS KLO 17: 00 

J 51 v 38 CEMT 1-6-78/2-6-78 
HELSINKI - OULU 

10 I 11 I 1 J I 14 1 19 1 20 

TAYDENNYSSIJAUS KLO 17: 00 

J 51 v 37 CEMT-V 1-6-78/2-6-78 
HELSINKI 

13. 14 

- OULU 

tulostetaan lahtopaivana makuuvaunujen 
s i j aajil l e vain CEMT-vaunuista • 

sisaltaa paikkojen numerot hyteista, jotka 
sijataan 1. luokaksi. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[j 

0 

0 

0 

·0 

0 

() 

0 

0 

0 
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LISTAMALLI - makuupaikkojen varauslista (kondukt55rille) 

0 YARAUSLISTA KL0 18:00 0 

0 
J 63 Y 8 CEMT 19-5-_78l2.-"0=..-5.c.-:...l7_,.8'---------

0 
HELSINKI - ROVANIEMI 

0 30 H * 0 

0 
29 H * 

0 
28 H HKI - ROI 

0 27 H * 0 
26 H HKI - ROI 

0 0 
25 H HKI - ROI 22 

0 21 N HKI - ROI 18 H TPE - ROI 0 

0 
20 N RI - KEM 17 H TPE - ROI 

0 
19 N HKI - OL 16 H TPE - ROI 

15 N 12 N J: 

14 N HL - KEM 
0 

11 N HKI - OL 
0 

13 N RI - ROI 10 N 

9M* 6 M RI - ROI 0 

0 
8 M HKI - ROI 

0 
7 M HKI - OL 4 M HKI - KEM 

0 0 

~ 2 N 
0 § 0 

!! 1 N HKI - ROI 

0 i 0 ------------
a: 

0 >---------- 0 
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MAKUUPAIKKOJEN VARAUSLISTAN SELITYKSET: 

tulostetaan varauslistakirjoittimelle (lippu
toimistoon) 1 tunti ennen junan, vaunuryhman tai 
vaunun Hihtoa alkuasemaltaan. Juniata, vaunu
ryhmista tai vaunuista, jotka lB.htevat klo 22.15 
tai myohemmin, tulostetaan varauslistat klo 21.15. 

listan otsikkotiedot: junan numero, vaunu.n myynti
numero, vaunu.n tyyppi (littera), kulkupaivat seka 
vaunun kulkureitti. 

varattu J)aikka on ilmaistu paikkanumeron ja.l.jef:lsa 
olevalla kirjaintunnuksella M = miespaikka, 
N = naispaikka tai H = hyttivaraus seka kulku
reitilla . 
Vapaiden paikkojen numeroiden ja.l.jessa ei ole 
kulkureittia (konduktoori voi myyda). 

tB.hti ( * ) paikkanumeron ja.l.jessa merki tsee 
yleensa, etta paikkaa ei saa myyda, koska hytti 
on sijattu yhden tai kahden vuoteen osastoksi 
(L- tai 1-luokka paikkalipussa). 

mikali paikkojen 31 - 33 jal3essa on ti:i.hdet, 
merkitsee se sita, etta hytti on varamakuuhytti 
ja paikat ovat konduktoorin myytavissa. 
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LISTAMALLI istumapaikkoj en varauslis ta 

0 10-0 12:5& 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 75 v 1111 19-5-7 0 
0 !I C:LSirlKI - OJLIJ 

VARAUSVKLIT I DESTALLNIN~R4b~C~K~O~R ________________ __ 
0 

1 U E: L ~ Hi 1\1 I H !;; t_ S l'l G "'0 R S_.=._J< l.!D..II.U..x.V.l.!O.J.o!.Jl.A ______ ___,,-----------
2 KOUVOLA - KUOPIO 

0 3 KUOPIO - KONT I 01X~ I 

4 KONTIOH~~I - OLLU I ULSABOHG 

9 
l 3 
17 
2 1 
25 
22 
33 
31 
4 1 
45 
50 
5 4 
62 
66 
70 
74 
7 D 
ll2 

2 3 \ 4 0 

12 
0 

3,4 1 0 11 3' 4· 
3', y 1 y ,. 
1 , 4 18 19 4 20 

24 
0 2o 

!I 22 23 !I 
4 26 27 4 
4 JQ 3 1 3 4 32 

36 3,4 
0 40 

3 , 4 34 35 3, 4 
4 3!2 39 1 
4 42 · 4 4 3 1 44 1 ' 3 , 11 

49 
0 53 

4 4(i 1 . 2 ,.!!.__ 4& 1 . 2 
5 1 52 
55 (j 6 1 

65 
0 69 

63 64 
6 66 
7 1 3,4 72 3,4 73 3 , 4 

77 
0 0 1 

12 4 76 4 
79 00 
d ~ () 4 

0 

tulostetaan varauslistakirjoittimell e ainoastaan 
pyydettaessa. Tulostus void aan saada koko junast a, 
vaunuryhmasta tai yksitt aisesta vaunusta, joihin myydaan 
paikkalippuja (ei EP-juni i n). 

varauslista kertoo tulostushetkella kokonaan tai osittain 
vapaana olevat paikat pai kkanumeroittain (numerot paikka
numeroi den jaljess a v11ttaavat vastaaviin varausval eihi n, 
joilla paikat ovat vapaana). 

ot sikkotiedot: l i s t an tulostusaika, junan ' numero, 
vaunun myyntinumero, kulkupaiva, kulkureitti seka 
numero idut varausvalit . 

istumapaikkoja voidaan varata listan tulos tamisen jalkeen 
koko junan kulkuaj an, joten varaustilanne saattaa muuttua. 
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Toiminta junassa 

Makuupaikkojen myynti. Vapaat paikat n~yvat varauslistalta siten, 
etta paikkanumeron jalkeen ei ole mitaan merkkia (koko hytti ~apa~ 
tai sitten siina on sukupuolta osoittava kirjain (N tai M) silloin 
kun jokin hytin paikoista on varattu. Paikkaa myytaessa varauslis 

taan merkitaan sukupuoli ja kulkureitti, mikali koko hytti on ollu 

vapaa, muussa tapauksessa vain kulkureitti . Varauslistat luovute

taan maaraaseman lipputoimistoon. 

Paallekkaismyyntitapaukset. Mikali kaksi matkustajaa esittaa 

samaan paikkaan oikeuttavan istumapaikkalipun, on paikkaan etu

oikeus silla matkustajalla,joka ensiksi on ottanut paikan hal 

tuunsa. Ilman paikkaa jaaneelle matkustajalle on junamiehiston 

pyrittava jarjestamaan paikka ensi sijassa varapaikoista tai vau

nusta, johon ei myyda paikkoja ollenkaan. Makuupaikkojen paallek

kaismyyntitapauksessa ratkaisee varauslistassa eleva osastomerkin

ta, mikali henkilot ovat eri sukupuolta. Muuten menetellaan samoin 
kuin istumapaikkojen kohdalla . Varapaikat ja mahdolliset muut 

vapaat paikat ovat silloin kaytettavissa . 

Raportointi . Mikali konduktoori havaitsee junassa vaarin kirjoitet 

tuja tai puutteellisia paikkalippuja tai muuten epaselvia tapauk

sia , on naissa tapauksissa paikkalippu pyydettava matkustajalta 

pois ja toimitettava lyhyella selostuksella varustettuna maara-
aseman lipputoimistoon, 

miston RAP - valvojalle. 

testa puh . 2958. 

j oka toimi ttaa ne edellee'n liikennetoi
Lisatie toj a s aa liikenne s uunni t te l uj aos-

(N :o Lt 31692/241/78 , 7 . 6 . 78) VT 25a /78 
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AITIYSRAHAAN DIKEUTTAVAN AJAN LUKEMINEN PALVELUSVUOSILISAAN 

DIKEUTTAVAKSI 

Dtsikossa mainitusta asiasta o n valtiovarainministerion palkkaosas

to kirjelmallaan n:o VM 116/10 - 99/78, 2 . 6.1978 ilmoittanut oh

jeena seuraavaa : 

Kun on syntynyt epatietoisuutta siita, onko synnytysloma taikka si

ta vastaava lama aitiysrahaan oikeuttavan ajan osalta luettava 

asianomaiselle palvelusvuosilisaan oikeuttavaksi palvelusajaksi, 

valtiovarainministerio asian oltua valtion tyosuhdeasiain neuvotte

lukunnan (TYNl kasiteltavana ilmoittaa, etta palvelusvuosilisaan 

oikeuttavasta palvelusajasta ei ole vahennettava aitiysrahaan oi

keuttavaa aikaa . Puheena olevaksi ajaksi luetaan talla hetkella 

(ks valtiovarainministerion yleiskirje no P 5418 ; 14 . 3 . 1978) nais

puolisen tyontekijan, lapsen aidin osalta enintaan 186 arkipaivaa, 

mika aika sairausvakuutuslain 23 § : n muutoksen (365/78) mukaises

ti pitenee 1 . 7 . 1978 lukien 198 arkipaivaksi , miespuolisen tyonte

kijan osa1ta 12 arkipaivaa, kun han on o1lut synnytyslomaa vastaa

val1a 1oma11a vastasyntyneen lapsensa hoitoa varten seka naispuo-

1isen tyontekijan osalta enintaan 162 arkipaivaa, kun han on ollut 

synnytys1omaa vastaavalla lomalla a1le kaksivuotiaan otto1apsen 

hoitamista varten . 

Pa1velusvuosi1isaan oikeuttavaksi palvelusajaksi ei sita vastoin 

lueta sita enintaan kuuden kuukauden pituista palkatonta lomaa , 

j oka voidaan asianomaise l le myontaa va1tion tyontekijain tervey

denhuollon ohjesaannosta annetun va1tioneuvoston paatoksen 14 §:n 

nojalla edella tarkoitetun synnytysloman jatkoksi . 

(H1oj n : o H1o 49/115/78, 22 . 6 . 1978) VT 26 /78 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Koneteknikko Onni Kinnunen, Pieksam!i.en ratapiiri 
Rataesimies Heikki Viinamaki, Oulun ratapiiri 
KGstamus-radan kiskotustyon menetelmien ja tyossa kaytettavien 
laitteiden kehittaminen. 
Kunniakirjat seka knt Kinnuselle 1800 mk:n ja rte Viinam!i.elle 
4200 mk:n rahapalkinto. 

Teknikko Seppo Hakala, Pasilan konepaja 
Gblk-vaunujen tuuletusluukkujen vahentaminen. 
Kunniakirja seka 2000 mk:n rahapalkinto. 

Konduktoori Urho Suonpa!i., Helsingin varikko 
CEmt-vaunujen hyttimattojen lyhentaminen. 
Kunniakirja seka 600 mk:n rahapalkinto. 

Kuormausmestari Sulo Myohanen, Lahden liikennealue 
Haarukkatrukkien ym. kuormaukSiosa kaytettavien la~eiden pa 
rannuksia. 
Kunniakirja seka 450 mk:n rahapalkinto. 

Veturinsahkoasentaja Esko Iso~aki, Helsingin varikko 
Merkkilamppujen asentaminen vetotilan ilmaiaimiksi Sm2-junien 
luistonestolaitteiden kokeilupainikkeisiin . 
Kunnialdrja seka 300 mk:n rahapalkinto. 

Teknikko Timo Jompero, Helsingin varikko 
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Sm- junien valaistuksen varmistaminen vaihtamalla vaihtosuuntaajan 
pR~teasteen trnnsistorit toisen tyyppisiin. 
Kunniakirja seka 300 ck:n rahapalkinto. 

Asemamies lltauno Ihala:hen, Pieksamaen liikennealue 
Gbl-, Gblk- ja Gbk-vaunun oven turvasalvan rakennemuutos, 
Kunniakirja. 

Kirjuri Lasse Beckstrom, Helsingin liikennealue 
Ggv- jA Ggk- vaunun ovien varustaminen salvoilla aukiasennossa 
pysyttamiseksi seka Gbl- ja Gbk-va.unun ovien rakenteen para:ltani
nen. 
Kunniakirja. 

Kirjuri ~aakko Hayanto, Rautatiehallitus 
Sammutusvtilineiston tunnukset ja niiden merkitysten selventa
minen. 
Kunniakirja_. 

Teknikko Olevi Sokke., Pasilan konepaj a 
Itseporautuvien ruuvien kaytto vaunujen rake nteissa. 
Kunniakirja. 

(}nt no 441 /17/78, 20.6. 78) VT 26/78. 
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KANSAINVALINEN ' TAVARALIIKENNE (LANTINEN) 

Lahiaikoina ilmestyy uusi, omassa kansiossaan eleva julkaisu: 

"Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusohjeet, 

(lantinen1", VR 4672, voimassa 1.7.1978. 

Vanhasta kansiosta "KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen" pois

tetaan samalla seuraavat julkaisut: 

a) Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusorjeet, 

VR 4672, voimassa 1.6.1967 

b) Kansainvaliseen tavaraliikenteeseen liittyvat eri~oissopimukset, 

VR 4677 seka 

cl Tilitysmaaraykset •. VR 4666 

silla nama uudet toimitusohjeet sisaltavat tarpeelliset maaraykset 

edellamainituista julkaisuista ja tilitoimisto on laatinut uudet 

tilitysmaaraykset, VR 2637, jotka ilmestyvat my6~ lahiaikoina. 

Vanhaan kansioon "KANSAINVXLINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen" jaavat 

siis edelleen julkaisut: 

1 l CIM, VR 4660 ja 

2) PIM, VR 4669 

Painatusjaosto suorittaa toimitusohjeen jakelun. 

(Tft n:o Tau 140/252/78, 20 .6.78) VT 26/78 

KUORMAUKSET SNTL:OON 

Lokakuun rautatiet on k~~ntynyt va1tionrautateiden puo1een ja 

pyyt~nyt toimenpiteit~ SNTL : oon1~hetett~vien vaunukuorma- ja 

kappa1etavara1ahetysten kuormaus- , ku1jetus - ja k~sitte1yohjeiden 

noudattamisesta. 

Vaunujen vaihtotyok~sitte1yss~ on noudatettava riittav~a varovai

suutta. L~hetysten oikee11isuuden subteen 1ahetys1iikennepaikk?jen 

on annettava asiakaskunna11e tarpee11ista 1is.~informaatiota ja muis

tutettava siit~, ett~ vaunukuorrna1~hetyksissa 1~hett~j~ vastaa 1~he

tyksen 'sisa11on ja m~ar~n oikee11isuudesta. 

(N: o Lt 31773/61/78, 20 . 6.78), VT 26/78. 
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KAPPALETAVARAYHDYSLIIKENNE OY MATKAHUOLTO AB:N KANSSA 

Kappaletavarayhdysliikenteess~ Oy Matkahuolto Ab:n kanssa esiintyy 

jatkuvasti ep~selvyyksi~. T~m~n johdosta huomautetaan mainitusta 

yhdysliikenteest~ seuraavaa. 
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Yhdysliikenteess~ Oy Matkahuolto Ab:n kanssa k~ytet~~n m~~r~asemana 

yhdysasemaa ja vastaanottajaksi merkit~~n Oy Matkahuolto Ab edelleen 

varsinainen vastaanottaja. Yhdysasema on mainittu "Kappaletavara

liikennepaikat"-kirjasessa kunkin Oy Matkahuolto Ab:n yhdysliiken

teess~ olevan toimipaikan kohdalla. 

Yhdysliikennel~hetyksi~ vastaanotettaessa on l~hetysaseman huolehdit

tava, ett~ lopullinen osoitepaikka on mainittu em. kirjasessa olevassa 

luettelossa. 

Mik~li m~~r~liikennepaikkana esiintyy paikkakunta, jonne rautateitse 

voidaan l~hett~~ tavaraa vain ko. yhdysliikenteen kautta eik~ Matka

huoltoa ole rahtikirjassa mainittu, on l~hetysaseman saatava aina 

l~hett~j~n suostumus siihen, ett~ m~~r~asemaksi muutetaan yhdys

asema ja vastaanottajaksi Oy Matkahuolto Ab. 

(N:o Lt 31768/640/78, 20.6.78), VT 26/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yp 2 1 kirjurin (V 17) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirin 
toimistossa (Joensuu). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistKKn 
26.7.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen vir~a-ajan paattymistK). 
Rataesimiehen (V 12) toimi, toistaiseksi Kouvo1an ratapiirissa 
(lnkeroinen) ja apu1aiskans1istin toimi, toistaiseksi Joensuun 
ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosaston johtaja11e osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paK11iko11e viimeistKKn 
26.7. 1978. 
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RAUTATIEOPISTO 

Hallintotutkinnon kevaalla 1978 ovat suorittaneet seuraavat 
henk:ilot: 

Blom, Eila Helena Tpe lp, Haapala, Aila Sinikka Tku knp, Immo

nen, Irja Helena Koy, Kahri, Lahja Ilona Slt, Kalpa, Ritva 
Sinikka Irmeli Hat, Kanto, Seija Marjatta Tku pavto, Koskela, 

Sirkka Hilma Adelina Sk rp, Martikainen, Raija Liisa Anita 

Ptjo, Mannynsalo, Satu Marketta Psl knp, Niiramo, Sirkka Al

li Hlt, Pesonen, Liisa Orvokki Rty, Peura, Eeva Kyllikki 01 
rp, Pirinen, Paavo Juhani Hy knp, Saarela·, Kerttu Marjatta 

Tpe rp, Saloranta, Maire Sinikka Pm knp, Sink:konen, Marja 

Leena Jy vr, Sippola, Hely Annikki Hlt, Tietavainen, Aini 

Ellen Jns lp, Toivakka, Terttu Tellervo Kv lp ja Vainio, An
ja Pirkko. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Y1im. tyoterveyshoitajan 
(V 13) toimiin vt y1im. tyoterveyshoitajat (V 13) Soi1i Mirjam 
Korhonen, Sisko Ky1likki Kemppi ja Lahja Ilona Kahri seka 
ylim. 1iikennetarkastajan (V 23) toimeen ylim. 3 1. kirjuri 
(V 10) Eija Paivikki Koskinen. 

L i i k e n n e o s a s t o : tutkijan virkaan (S 13) (RH/lko) 

tyosuhteinen hallintotoimihenkilo Timo Antero Jaakonsalo, koneinsi
noorin virkaan (S 13) (Oulu) tyosuhteinen diplomi-insinoori Kalevi 

Johannes Somero, liikennetarkastajan virkoihin (B 1) (RH/lko) 
liikennetarkastaja (V 27) Pauli Tapani H~rkonen, myyntip~~llikko 
Kalevi Karhu, suunnittelija (S iO) Risto Olavi Kahri, liikennetarkas
tajan virkaan (V 27) (RH/lko) liikennetarkastaja Sirkka Laila Maria 

Kinnari, liikennetarkastajan virkoihin (V 23) (RH/lko) tarkkaaja 
(V 21) Solveig Beat Lindholm ja 1. lk kirjuri (V 19) Mauno Olavi 
Kerola, ylim~~r~iseen liikennetarkastajan virkaan (V 23) (Pieks~m~ki) 

1. lk kirjuri (V 19) Pauli Jorma Antero Tuhkanen, ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (RH/lko) ap. 2. lk kirjuri (V 13) 
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Aira Inkeri Kakkonen , alemman palkkaluokan toi sen luokan kirjurin 
virkoihin (V 13) (RH/lko) ylim . 3 . lk kirjuri t (V 10) Maija- Liisa 

Helena Malinen ja Leena Marjatta Kokkonen sek~ apul aiskanslistin toi 
meen (RH/lko) konttoriapulainen Marjatta Anna- Kaisa Reso . 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 

Ritva Anne1i Hyvarinen. 
y1im. 1aboratoriohoitaja (V 13) 

R a t a G s a s t o': vanhempi toimistorakennusmestari (V 22 ) Aa peli 
V a s a n e n, opastinasentaja Toivo Mikael J y 1 h a, rataesi-
mies Aarne [a i n e ja ylim.toimistoapulainen Sylvi Annikki 
R i s s a n e n. 



~ -8-

Liihetii VR virkapostlssa osoitteella Kehittiimisjaosto, h. 369a Rautatiehallitus 
HELSINKI 

Helsinki 1978. Valtion pa lnatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Ty0sopimus1ain muutos 

Ti1ityspaikan 1akkauttaminen 

N027 
6.7.1978 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot 

9.-22.7.1978 

RAMO:n kohta 10.2. 

KonduktOOrikurssit vuonna 1979 

NimityksU 

1 2780150e7 



27 - 2 -

TY~SDPIMUSLAIN MUUTOS 

N:o 476. 

L a k i 

ty6sopimus1ain muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 16 paivana kesakuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

m u u t e t a a n 30 paivana huhtikuuta 1970 annetun ty6sopimus1ain 

(320/70) 30 §:n 1 momentti, 37 §:n 4 momentti ja 38 §:n 3 momentti 

seka 

1 i s at a a n 1akiin uusi 30 a, 30 b ja 42a § seuraavasti: 

30 §. 

Lomauttaminen. 

Tyosuhteen kestaessa voidaan sopia siita, etta tyonteko ja pa1kan

maksu keskeytetaan toistaiseksi tai maaraajaksi tyosuhteen pysyessa 

muutoin voimassa. Nii11a ede11ytyksi11a, joi11a tyonantaja saisi 

irtisanoa tai purkaa tyosopimuksen, han voi tyosopimuksen irtisano

misen tai purkamisen sijasta vahintaan 14 paivan i1moitusaikaa 

noudattaen maarata tyontekijan 1omautettavaksi maaraajaksi tai tois

taiseksi. Samoin voidaan tyontekija 1omauttaa 37 §:n 2 momentin 

4 kohdan mukaisesti. Sopimukse11a voidaan 1omauttamisoikeutta 1aa
jentaa. 

30 a §. 

Lomautuksen ennakkoi1moitus. 

Milloin 30 §:n 1 momentin mukaisen lomautuksen perusteena on ta1ou

dellisista tai tuotannol1isista syista johtuva tyon vahentyminen, 

on tyonantajan, 1omautuksen valttamattomyyden tu1tua hanen tietoonsa 

annettava lomautuksesta valittomasti ja mika1i mahdo11ista viimeis

taan ko1me kuukautta ennen 1omautuksen a1kamista ennakkoi1moitus 

53 §:n 1 momentissa tarkoitetul1e 1uottamusmiehe11e ja 1omautuksen 

kohdistuessa vahintaan kymmeneen tyontekijaan myos ty6voimavirano

maise11e. Ennakkoi1moituksessa tu1ee mainita 1omautuksen syy, arvi-
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oitu alkamisaika ja kesto seka lomautettavien tyontekijoiden arvioi

tu lukumaara ammattiryhmittain. 

30 b §. 

Lomautusilmoitus. 

Edella 30 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei 

kuitenkaan ole tapauksissa, joissa tyonantajalla ei ole muun syyn 

kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvel

vollisuutta tai joissa tyonteon este johtuu 27 §:n 2 momentissa 

tarkoitetuista tapauksista. 

Ilmoitus lomautuksesta annetaan tyontekijalle henkilokohtaisesti, 

ellei tyonantajan ja 53 §:n 1 momentissa tarkoitetun luottamusmie

hen kesken toisin sovita. Ilmoituksessa tulsa mainita lomautuksen 
syy, sen alkamisaika ja maaraaikaisen lomautuksen kesto seka tois

taiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Tyonan

tajan on tyontekijan pyynnosta annettava lomautuksesta kirjallinen 
todistus. Ilmoitus lomautuksesta on annettava tiedoksi edella tar

koitetulle luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vahintaan 

kymmeneen ty~tekijaan myos tyovoimaviranomaiselle. 

37 §. 

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. 

Tyonantaja ei saa irtisanoa raskaana olevan tyontekijan tyosopimusta 

raskauden johdosta. Jos tyonantaja irtisanoo raskaana olevan tyon

tekijan tyosopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan tyontekijan 

raskaudesta, ellei tyonantaja muuta perustetta nayta. Tyontekijan 

on esitettava selvitys raskaudestaan tyonantajan sita pyytaessa. 

Tyonantaja ei saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta 34 §:n 1 momen

tissa tarkoitetun, tyoehtosopimuksin tai tyonantajan ja tyontekijan 

kesken sovitun enintaan 12 kuukautta kestavan synnytysloman aikana 

eika myoskaan, saatuaan tietaa tyontekijan olevan raskaana, paatty

maan synnytysloman alkaessa tai aikana. Muu sopimus on mit~ton. 

38 §. 

Irtisanomisaika. 
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Jo11ei erityista irtisanomisaikaa ole maaratty, tyosopimus voidaan 

irtisanoa paattymaan tyonantajan toimesta aikaisintaan kuukauden 

ku1uttua ja tyontekijan toimesta aikaisintaan 14 paivan ku1uttua. 

42 a §. 

Irtisanotun tyontekijan takaisin ottaminen. 

Mi11oin tyonantaja on irtisanonut tyosopimuksen muista kuin ty5nte

kijasta johtuvista syista, ja ty5nantaja kuuden kuukauden kuiuessa 

tarvitsee ty5voimaa samoihin tai saman1aisiin tehtaviin, tulee ty5n

antajan tiedustella paika11ise1ta ty5voimaviranomaise1ta, onko enti

sia ty5ntekij5ita etsimassa taman viranomaisen valityksella ty5ta, 

ja myonteisessa tapauksessa tarjota tyota ensisijassa nai11e tyonha

kijoille. 

Tama laki tulee voimaan lpaivana heinakuuta 1976. 

Jos tyosopimukseen o1isi i1man tassa tarkoitettujen 1ainmuutosten 

voimaantu1oa ol1ut sovellettava lomauttamisesta ilmoitettaessa 

tyoehto- tai tyosopimuksessa sovittua yli 14 paivan irtisanomis

aikaa, noudatetaan 30 §:n 1 m~mentissa ja 30 b §:ssa taman irtisa

nomisajan pituista aikaa edella tarkoitettuna lomautusilmoitusaikana 

niin kauan, kunnes kyseessa olevassa tyoehtosopimuksessa on toisin 

sovittu tai tyosopimus on voimassa. 

(Hloj n:o H1o 455/120/76, 29.6.1976) VT 27/76. 
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TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

. 
Joensuun kirjauskeskukseen kuu1uva Kontio1ahden ti1ityspaikka 1akkau-
tetaan ja poistetaan Ti1ityss~~n~n ti1ityspaikka1uette1osta 1.8.1978 

1ukien. (N:o t1t 395 / 2332/78, 29.6.1978) VT 27/78 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 9-22.7.1978 

Ku1uvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamis

jakso j~rjestet~~n kirje1m~n n:o Lko 31017/412/78, 9.1.1978 
mukaisesti 9-22.7.1978 v~lisen~ aikana. Viikkojen aikana tapahtu
neesta toiminnasta 1aaditut yhteenvedot tu1ee piirien 1~hett~~ 
y1eiseen toimistoon. 

(N:o Yt 31017/412/7~, 29.6.1978), VT 27/78. 

RAMO:n kohta 10.2 . 

RAMO:n kohta 10.2. "Rataverkon perusparannusten tutkiminen ja 
suunnitte1u" on 1aadittu ja hyvliksytty noudatettavaksi 
(Rto 558/30/78, 1.4.1978)). Painatusjaosto on suorittanut perus
jake1un. 
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KONDUKT~ORIKURSSIT VUONNA 1979 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaudel1a 1979 jarjestettaville 
konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 

toimiston paal1iko1le osoitettu hakemuksensa 1ahimm~11e esimiehelleeJ 
viimeistaan 1.9.1978. (Hakemusten vastaanotto aloitetaan va1ittomast 

Vahvistetun kou1utusohjelman mukaan voivat po. kurssei11e pyrkia 

henki1ot, jotka ovat suorittaneet alemman patevyystutkinnon (= 1ii-J 
kenneperustutkinnon) 9.9.1974 tai aikaisemmin, ja joi11e kertyy 

9.9.78 mennessa em. tutkinnon ja1keista palve1usta vahintain ne1ja 
vuotta. Tahan aikaan tu1ee sisa1tya ratapihatoimintaa junamiehen ta· 

siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta. Mahdol1i 
sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurs 

sin a1kamiseen mennessa. 

Hakuede11ytykset tayttavat hakijat kutsutaan 9.9.1978 myohemmin 
tarkemmin i1moitettavi11a paikkakunni11a jarjestettavaan konduktoor 
kurssei11e pyrkivien . ke1poisuuskokeeseen, joka sisa1taa laskennon j 
aidinkie1en (ruotsinkielisten osalta myos suomenkie1en) tehtavia. 

Lisaksi hakijoi11e jarjestetaan syys-1okakuun 1978 aikana soveltuvu 
kokeet myohemmin i1moitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunni11a. 

Myos se1laisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakene·et konduk 
toorikursseille, mutta eivat ole tulleet va1ituiksi (nimetyiksi tie 
dossa o1evi11e kursseille) tulee vuonna 1979 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiessaan jattaa nyt uusi hakemus. 

Jos ta11ainen henki1o on osa1listunut 16.10.1976 tai sen ja1keen ja 

jestettyyn ke1poisuus- ja sove1tuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osal1istua kokeisiin uude11een. Kelpoisuusk9keen han voi kuitenkin 

halutessaan uusia. Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. 

Sove1tuvpuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan ko1men 
valivuoden ja1keen, ellei kokeen uusimisel1e i1mene jotain erityist 
syyta. 

Yleinen toimisto antaa 1iikennepiirei1le erikseen ohjeet hakemusten 

kasittelyaikataulusta. Muuten . kasittelyjarjestyksessa noudatetaan 
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sove1tuvin osin lko:n kirjeess~ n:o 1854/151/76, 13 . 9.76 annettuja 
ohjeita (N:o Yt 172/151/78, 17.5. 78) , VT 27 / 78. 

NIMITYKSI~ 

H a n k 1 n t a o s a s t o : Konttor1apu1a1sen toimeen ylim. to1-

m1stoapula1nen Marja S1n1kka Annel1 Jansson (Hyvink~~n varasto) 
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ELAKKEIDEN HAKEMUS- JA KASITTELYMENETTELY VALTIDNRAUTATEILLA 

Valtionrautateilla on tahan 5aakka menetelty VEL:n mu kaista 

elaketta py5yvan ty5kyvytt5myyden peru5teella haettae55a 5iten, et

ta hoitavan laakarin antama5ta ty5kyvytt5myytta ko5keva5ta laaka

rintodi5tuk5e5ta on heti pyydetty valtionrautateiden ylilaakarin 

lau5unto, minka jalkeen, mikali lau5unto on ollut myonteinen, ha

kija on ensin py.ytanyt eron ja va'sta sen jalkeen hakenut elaketta 

valtiokonttorilta. 

Rautatiehallitus kehoittaa va5tedes menettelemaan ty5kyvytt5myy5-

elaketta haettaessa siten, etta seka pysyvan etta maaraaikaisen 

ty5kyvytt5myyden perusteella elaketta haetaan jo edunsaajan hoita

van laakarin antaman todistuksen (Laakarintodistus B = Sv 7 tai 

ETK 650) perusteella. Talloin on hakemukseen liitettava lomakkeel

la VR 3329 tyonantajan selvitys edunsaajan sairaus- ja vuosilomi5-

ta seka hanen tosia5iallisesti suorittamansa tyon laadusta 5iten 

kuin jaljempana olevi5sa ohjeissa on sanottu. 

Milloin ky5ymy5 on pysyvaan ty5kyvytt5myyteen peru5tuvasta valtion 

elakwlain (VELJ mukaisesta elakehakemuksesta, hakijan tulee lisaksi 

liittaa elakehakemuk5eensa eroanomus, jossa eroa pyydetaan pysyvan 

ty5kyvytt5myyden johdosta, mutta jatetaan merkitsematta ajankohta, 

mist~ alkaen era oli5i myonnettava. Maaraaikaista ty5kyvytt5myys

elaketta haettaes5a ei eron myontaminen tule ky5ymykseen ja palkan 

maksamisen keskeyttamisessa menetellaan kuten tahankin saakka. Ela

keasiakirjojen kulkukaavio, kun kysee55a on ty5kyvytt5myys, ilmenee 
oheise5ta liitteesta. 

Edel~a olevat ja eraat VEL:55a tapahtuneet seka elaketietorekiste

rin kaytt55n otosta johtuneet muutok5et on otettu huomioon jaljempa

na olevissa uusissa menettelyohjeissa. Naissa ohjei55a kaytetaan 

siita henkil55ta, jolle elaketta haetaan, nimitysta "edun5aaja". 

Elakkeiden hakemu5- ja ka5ittelymenettely valtionrautateilla 

I. Elakehakemu5 s e k a 5 i i h e n 1 i ' i t e t -

t a v a t a 5 i a k i r j a t j a 5 e 1 v i t y k 5 e t 

A. Elakehakemus on tehtava erityi5ella valtiokonttorin vahvi5ta-
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alla lomakkeella, jota on kahta lajia. Haettaessa valtion elake

ain (VEL) mukaista elaketta kaytetaan uusittua "Elakehakemus•-lo

maketta (vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai ty6ttomyyselaketta varten -

ETK 2100). Mikali hakemus perustuu ennen 1.1.1967 voimassa olleeseen 

s. vanhaan elakelainsaadantoon, kaytetaan edelleenkin entista "Ela-

kehakemus"-lomaketta. 

8. Elakehakemukseen on liitettava seuraavat hakemuslomakkeeseen 

ainetussa ohjeessa mainitut asiakirjat ja selvitykset. 

1. Virkatodistus edunsaajasta. Virkatoaistuksen tulee olla kirkko

lherranviraston tai muun vaestorekisteria pitavan viranomaisen elak

keen hakemista varten antama. 

Virkasuhteessa palvelleesta edunsaajasta viran puolesta oikeaksi 

todistettu nimikirjanote. Vanhuuselaketta haettaessa otteestd, tulee 

ilmeta virkasuhteen paattymisen ajankohta. Nimikirjanotteen saa 

aksutta rautatiehallituksessa kunkin osaston henkilohallintoasioi-

a hoitavasta toimistosta seka piirihallinnossa piirien, konepajojer., 
arastojen ja rautatierakennusten toimistoista. 

Virkasuhteen paattymisesta nimikirjanotteeseen tehtava merkinta on 

kirjoitettava siten, etta sen perusteella selviaa, onko virkasuhde 

aattynyt irtisanomisen, maarayksen peruuttamisen, vapauttamisen, 

viraltapanon, omasta pyynnosta myonnetyn eron tai hakemuksetta my5n

~etyn eron (henkilon saavutettua eroamisian, mutta pyytamatta itse 

eroa) jne., johdosta, 

3. Jos virkasuhteessa palvelleelle edunsaajalle haetaan elaketta 

altion elakelain (VEL) tai siihen liittyvan elakelainsaadannon pe

rusteella, elakehakemukseen on liitettava valtiokonttorin vahvista

alle "Elaketietoilmoitus 1"-lomakkeelle kirjoitettu ilmoitus edun

saajan elaketiedoista. 

•Elaketietoilmoitus 1"-lomakkeen tayttamisesta ja elakeanomukseen 

l~ittamisesta on annettu ohjeet valtion elaketietorekisteria koske

issa kirjoituksissa VT 26/71.2, VT 42/72.1 ja VR 27/72.2. 

os virkasuhteessa palvelleelle edunsaajalle haetaan elaketta ennen 
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1.1.1967 voimassa olleen elakelainsaadannon perusteella, on "Elake

tietoilmoitus 1"-lomake niin ikaan liitettava hakemukseen, jolloin 

siita tulee ilmeta mm. kohdassa "B palvelus" vaaditut tiedot palk

kausluokasta, ikalisien luvusta ja kalleusryhmasta. 

4. Jos edunsaaja on tyoskennellyt tyosopimussuhteessa, elakehake

mukseen on liitettava tyokirjan alkuperaiskappale tai, ellei alku

perainen tyokirja ole tallella, viran puolesta oikeaksi todistettu 

jaljennos tyonantajan hallussa olevasta tyokirjan kaksoiskappalees

ta. 

Tyokirjaan tai sen jaljennokseen on asi~nomaisen, tyokirjan antami

seen oikeutetun viranomaisen (Kl 39/66.2) liitettava seuraavat val

tiovarainministerion 30.12.1966 antamassa, 12.8.1971 muutetussa, li

samaarayksia tyo- ja oppisopimussuhteessa valtioon oleville henki

loille annettavasta tyokirjasta ja sen pitamisesta sisaltavassa paa

toksessa (774/66, Kl 3a/67.5, 644/71, VT 38/71.1) tarkoitetut liit

teet: 

paatoksen 6 !:ssa tarkoitettu liite 1 taytettyna, jos asianomai

nen hakee valtion elakelaissa tarkoitettua elaketta ennen 1.1.1967 

paattyneen tyosuhteen tai annan mainittua paivaa sattuneen elake

tapahtuman perusteella: 

paatoksen 7 §:ssa tarkoitettu liite 2 taytettyna, jos asianomai

nen hakee valtion alakelaissa tarkoitettua elaketta 31 paivana 

joulukuuta 1966 jalkeen paattyneen tyosuhteen perusteella: 

- paatoksen 6 §:~sa tarkoitettu, valtiovarainministerion yleiskir

jeellaan n:o 1570/30.3.1962 (Kl 18/62.3) vahvistettu liite tay

tettyna, jos asianomainen hakee valtion tyontekijain elakkeista 

30.6.1960 annetussa asetuksessa (331/60 ja 503/62: Kl 28/60.4 ja 

41/62.3) tarkoitettua elaketta. 

Elakatietorekisterin voimaan tulon jalkeen on valtiokonttori hyvak

synyt tyokirjan liitteen asemesta kaytettavaksi "Elaketietoilmoi
tus 1"-lomakkeen. 

5. Tyotodistukset joke alkuperaisina tai viran puolesta oikeiksi 

todistettuina jaljennoksina niista palvelus- ja tyoskentelyajoista, 

jotka hakijan kasityksen mukaan on luettava edunsaajalle elakeajak

si valtion elaketta my5nnettaessa, on liitettava hakemuksaen 
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- jos kysymyksessa olevia palvelus- tai tyoskentelyaikoja ei ole 

lainkaan merkitty nimikirjanotteeseen tai tyokirjaan; 

- jos nimikirjanotteeseen merkitty palvelus tai tyoskentely on ta

pahtunut muualla kuin valtionrautateilla (tyotodi~tusta tai sen 

jaljennosta ei kuitenkaan tarvitse liittaa elakehakemukseen sel

laiselta nimikirjanott~eseen merkitylta ajalta. minka edunsaaja 
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on saamansa nimitys- tai maarayskirjan nojalla ollut peruspalkkai 

sen viran tai toimen tahi ylimaaraisen toimen haltijana muulla 

valtionhallinnon alalla); taikka 

- jos tiedot tyokir~aan aikaisemmasta palveluksesta tai tyoskente

lysta. olipa se tapahtunut valtionrautateilla tai muualla, on mer

kitty vain tyotodistusten perusteella. 

6; Viran puolesta oikeaksi todistettu ate edunsaajan sotilaspassis

ta~ mikali hakijan kasityksen mukaan edunsaajalle elakeajaksi luet

tavia varusmies-. reservi- ja .sotapalvelusaikoja ei ole merkitty 

nimikirjanotteeseen tai tyokirjaan. 

~. Jos elaketta haetaan pysyvan tai maaraaikaisen tyokyvyttomyyden 

l

perusteella. hakemukseen on aina liitettava hoitavan laakarin antama 

todistus edunsaajan tyokyvyttomyydesta (Laakarintodistus B = Sv 7 
I 
tai ETK 650). Hakemukseen on lisaksi liitettava lomakkeella VR 3329 

lty5n~ntajan selvitys edunsaajan kulumassa olevan ja edellisen vuo -

l
den sairaus- ja vuosilomista. kuitenkin vahintaan siita alkaen, kun 

yhdenjaksoinen tyokyvyttomyys on alkanut. Lomista on ilmoitettava 

myos niiden alkamis- ja paattymispaivat. Lisaksi on ilmoitettava sa

malla lomakkeella (VR 3329) edunsaajan tosiasiallisesti suorittaman 

tyon laatu, jos se poikkeaa virka-. tehtava- tai ammattinimikkeen 

edellyttamasta tyosta. 

Tyokyvyttomyyselaketta varten tarvittava laakarintodistus, myos yk

sityislaakarin antama, korvataan valtionrautateiden varoista. 

8. Haettaessa valtion elakelain (VEL) mukaista elaketta pysyvan 

tyokyvyttomyyden perusteella on hakemukseen lisaksi liitettava vir

kasuhteisten osalta pysyvaan tyokyvyttomyyteen perustuva erohake

mus. johon ei merkita ajan kohtaa. josta luki e n era olisi myonne t ta 

va. 

9. Tyovoimaviranomaisen todistus tyottomyyseiaketta haettaessa . 
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10. Selvity"s lapsista, joita ei ole mainittu hakijaa koskevassa 

virkatodistuksessa, mutta joiden elatukseen hakija osallistuu. 

C. Hakija on velvollinen vaadittaessa esittamaan muuta kin elake

hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeelliseksi katsottua selvitysta. 

II. E 1 a k e h a k e m u k s e n a n t a m i n e n vi ran-

o m a i s e 1 1 8 j a s e n j a t k 0 k a 5 i t t 8 1 y 

A. Vanhuuselake 

Hakemus annetaan edunsaajan lahimmalle esimiehelle, jonka tulee 

asianmukaista virkatiet a noudattaen toimittaa s e edellee n asianomai

sen osaston tarkastamana ja tarvittaessa taydennettyna virkasuhteen 

paattymisme r kinnoilla hallinto-osaston palkkajaostoon. Taalta se 

toimitetaan valtiokonttoriin, kuitenkin siten, etta sellaisen edun

saajan elakehakemus, jonka palkkaus on laskettu ja tilattu koneel l i

sesti talousosastossa ja jolle haetaan elaketta valtion elakelain 

(VELJ tai siihen liittyvan elakelainsaadannon perusteella, toimite

taan valtiokonttoriin tilitoimiston kautta, joka tayttaa hakemuksen 

liitteena olevaan "Elaketietoilmoitukseen 1" palkkaa koskevan kohdan 
(ks. ed8lla kohtaa I.B.3.). 

B. Tyokyvyttomyyselake 

Hakemus annetaan lahimmalle esimiehelle, joka toimittaa sen virka

teitse osaston ela keasiain yhdysmiehelle rautatiehallitukseen. Yh

dysmies lahe~taa elakehakemusasiakirjat lausunnolle terveydenhuolto

jaostoon ylilaakarille. Suljetussa kuoressa eleva ylilaakarin lau

sunto liitetaan asiakirjoihin, jotka terveydenhuoltojaosto toimittaa 

palkkajaostoon edelleen valtiokonttoriin toimitettavaksi. 

Nimittava viranomainen lykkaa eron myontamisen siksi kunnes valtio

kont t or i sta s aadaan varmuu s e l ak ke e n myont am i sesta. Tan a ai kana 

e la kke e n haki jalle ma ks e t aan sai rau s a j an pal kk aa voimass a olev ie n 

maarays~en mukaisesti. Jos . kysymyksessa on maaraaikaiselakkeen jat

kaminen tai sen muuttaminen pysyva ksi ty6kyvy t t6myys e l akkeeksi, ei 
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sairausajan palkkaa makseta, vaan odotetaan valtiokonttorin paatosta 

asiassa. 

Valtiokonttori, kasiteltyaan ty6kyvytt6myyskysymyksen , ilmoittaa 

asian palkkajaostoon. Mikali valtiokonttorin ennakkopaatos pysyvan 

ty6kyvytt6myyselakkeen suhteen on myonteinen, nimittava viranomai

nen myontaa eron ja ilmoittaa siita palkkajaostolle ja palkan tilaa

jalle. Jos paatos on kielteinen tai jos sen mukaan tullaan myonta

maan ainoastaan maaraaikaiselake, eroa ei myonneta. 

Elakkeen perusteena olevan palkan maaraamista varten palkkajaosto 

pyytaa tilitoimistoa lahettamaan palkkatiedot valtiokonttorille ja 

samalla ilmoittaa valtiokonttorille eroamisen ajankohdan. 

III. E r o n h a k e m i n e n 

Vain vanhuuselakkeen saamisen edellytyksena on, etta palvelus on 

paattynyt, mika edellyttaa, paitsi eron hakemista myos sita, etta 

)era on jo myonnetty. Maaraaikaista ty6kyvytt6myyselaketta haettaes

sa ei eron myontaminen tule lainkaan kysymykseen. Milloin taas on 

kysymys pysyvaan ty6kyvytt6myyteen perustuvasta elakkeesta, ei ela

keasian kasiteltavaksi ottaminen edellyta ennakolta annettua eroa. 

Eroanomuksen liittaminen elakehakemukseen edella kohdassa I.8. maa

ratyin tavoin on tarkoitettu jouduttamaan palkanmaksun lopettamisen 

ajankohdan selvittamista, jota tarvitaan lopullisen elakepaatoksen 

antamista ja elakkeen perusteena olevan palkan maaraamista varten. 

IV. L o m a k k e e t 

Naissa ohjeissa mainittuja lomakkeita on saatavissa painatusjaos

tosta. Tarpeettoman kulutuksen valttamiseksi lomaketilaukset tekee 

a&ianomainen toimisto, piiri tai vastaava, joka ouolestaan huoleh

tii lomakkeiden edelleen jakamisesta alaisiinsa tyopisteisiin tar

peen mukaan. 

Nailla ohjeilla, joita noudatetaan valittomasti, kumotaan rautatie

hallituksen kirjeessa RH/Hlo n:o 850/28.10.1967 - Kl 42/67.4 anne

tut menettelyohjeet, jotka on julkaistu myos "Elake- ja perhe-elake" 

kansiossa, kirjoitus 19. (RH 723/130/78 (Plj), 3.7.1978) VT 28 /78. 



28 - 8 -
EUikeasiakirjojen kulkukaavio, kun kyseessa on tyok)'-vyttBmyys 

Eliikehakemus seka eron pyynto jatetaan 

Lahimmalle esimiehelle 
I' 

RH PH 

41 ...... ...... 
RH:n ao osasto; "' ...... 

"' eron myontaminen lyka- Piirin tai vastaavan aS 
::l ta.a.n. n1aksetaan sairaus- toimisto .... 

ajan palkkaa maaraysten a 
..!< mukaan ...... 
"' ll. 
0 .. 
Q.l -Terveydenhuoltojaosto E-< 

Llilliakariil laust.tnto 
iitetaan 

ao 
osast 

'---
s:: ' Q.l 

t: 
"' 

Palkkajaosto IJ' 

> 
:aS .. 
til -~ - 41 s:: 

Valtiokonttorin ennakko- :<II :a :0 .... » paatos r.o .... s Q.l r.o 
tyOk)'-vyton j ei tyokyvyton 

r.o 
"' s:: ..!< CD :0 0 ... 0 

1-o :::! 0 41 :<II 

"' 0 ll. .... 41 0 
Q.l ..!< .... 

e:: :<II 41 ...... .... 
Palkkajaosto 41 E-< I 
tyokyvyton j eityokyvyton 

0 -
Tilitoimisto antaa palk-

g. 
~ 

katie dot ' 

l 
Valtiokon ttori antaa I eliikepaati:iksen 



- 9 - · 28 

LKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

ariffitoimiston sahkee11a n:o RH 142, 30,6,1978, on kansainva1isessa 

vara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 

utettu 1,7.1978 1ukien seuraavasti: 

0 Belgian frangia = 13,30 FM 

1 Eng1annin punta = 8,10 FM 

00 Itavallan shi1linkia = 29,05 FM 

00 Luxemburgin frangia = 13,30 FM 

00 Saksan Liittotasaval1an markkaa = 210,00 FM 

00 Saksan Dem. tasava1lan markkaa = 210,00 FM 

00 Tanskan kruunua = 77,30 FH 

Tft n:o 24/230/78, 3,7.1978) VT 28/78 

POLKUPYORIEN KULJETUS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen 
kohdan 2.7.2. mukaan esineita, jotka aiheuttavat vahinkoa 
tai haittaa matkustajille tai rautateille ei saa tuoda 
matkustajavaunuun. 

Polkupyorien kuljetus on kuitenkin jatkuvasti lisaantynyt 
matkustajavaunujen eteistiloissa. Tasta syysta tahdennetaan, 
etta ne katsotaan YE:n 2.7.2. kohdan mukaan esineiksi, joiden 
kuljettaminen matkustajavaunujen eteistiloissa on kielletty. 

Mikali junamiehiston tietamatta polkupyora on matkustajan 
toimesta eteistiloihin tuotu, eika sita huomattavaa haittaa 
matkustaja1le aiheuttamatta voida valiasemalla poistaa, on siita 
kannettava tariffitaulukossa 1 A polkupyorista kirjattuna matka
tavarana mainittu maksu, eli ko. matkan 2 lk:n menolipun hinta, 
kuitenkin vahintaan 8 mk ja enintaan 24 mk, seka saatettava 
asianomaiselle tiedoksi polkupyorien kuljetusmahdollisuudet 
rautateilla kirjattuna matkatavarana. 
(N:o Yt 22888/61/78, 30.6.78) VT 28/78 
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KIRJATUN MATKATAVARAN OSOITTAMINEN NAANTALIIN SEKA NAANTALIN 
SATAMAAN 

Sen johdosta, etta toistuvasti osoitetaan kirjattua matka
tavaraa Naantaliin ja Naantalin satamaan huomautetaan, etta 
kirjatun matkatavaran osoittaminen on kielletty Naantaliin 
1.6.1976 lukien (VT 22/76.8.) seka Naantalin satamaan 15.7. 
1977 lukien (VT 26/77 ,s.2). 

Taman vuoksi matkustajille on huomautettava, etta matkatavaraa 
voidaan kuljettaa Naantaliin tai Naantalin satamaan ainoastaan 
kasimatkatavarana. Kirjattu matkatavara on aina osoitettava 
Turkuun, josta matkustajan on itse huolehdittava matkatavaran 
kuljettamisesta Naantaliin tai Naantalin satamaan. 
(N:o Yty 31848/61/78, 6.7.1 978.) VT 28/78. 

VARKAUDEN PUHELINKESKUKSEN KOKEILU 

Varkauden uuden puhelinkeskuksen kokeilu aloi tetaan 18.7. 19' 

klo 8.00 alkaen. Kokeilun aikana ovat voimassa oheiset pu
helinnum erot. Lopullin en puhelin lu et telo j aetaan kokeilun 

paatyttya. 

Var 981-171 
1 

V A R K A U D E N K E S K U S 981-1 

Asema-alue Puhelun vali ttaj a 
78200 VARKAUS 20 Yleisesta puhelinverkosta Y, {972) 27 1 

V A R K A U D E N L I I K E N N E A L U E 

Liikennealueen paallikko ap Hugo Immonen 
y 22 5 

Liikennealueen toimisto 

Yleiset ja henkiloasiat krj Katri Immonen 



e n k i 1 o a s e m a 

a v a r a - a s e m a 

u n a t o i m i s t o 

- 11 -

Lipputoimisto 

Junasuorittajan keskus 

Matkatavara 

Rahti- ja kiitotavara 
Kirjauskeskus 
Rahti1uotot 

Se1vitte1yasiat 

jjm Vi1jo Rahkonen 

Vaunukirjuri 

Vaunumies 

28 

21 
y 22 541 

22 

27 

26 
y 22 543 

28 

24 
y 23 133 

25 

29 

arkauden 1iikennea1ueen asemat 

Huutokoski 

Joroinen 

I E K S X M X E N S X H K ~ A L U E 

a r k a u k e n 1 a i t e t i 1 a t 

Viestilaitetilat 

Turvalaitetilat 

Tyokunnat 

ikailmoitukset tyoaikana k1o 7.00- 16.00 

ikailmoitukset tyoajan Kauko-ohjaaja 
a1keen 

Pm 981-151-05 
Pm 981-109-52 

Pm 981-552 
y {972) 73 532 

Pm 981-151-06 
Pm 981-109-37 

y {972) 71 070 

Var 981-171 
2 

13 

14 

10 

Pm 981-304 

Pm 981-226 
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V A R K A U D E N R A T A - A L U E 

Asema-alue 
78200 VARKAUS 20 

Rata-alueen paallikko rkm Eero Hynninen 38 
koti y 11 901 y 24 310 

Toimisto rte Kari Sepponen 39 
koti y 51 733 y 24 310 

Rataesimiehet ja varasto rte Pentti Kemppainen 37 
koti y 11 752 

rte Helge Taami 37 
koti y 86 215 

rte Olavi Virtanen 37 
koti 35 

vtm Raimo Nuora 37 

Lehtoniemi vk Niilo Arpomaa 
koti 36 

(stt 3128/434/78, 7.7.1978) VT 28/78 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24} virkaa ja y1iteknikon (V 22} 
virka. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11i 
tuksen kirjaaja11e viimeistaan 9.8.1978 ennen ke11o 12 (postttse ennen virka-aja 
paattymi sta}. 
Ede11a mainittuihin virkoihtn nimitetyt sijo\tetaan toistaiseksi seuraavasti: 
vanhemmat toimistorakennusmestarit (V 24) 1 Tampereen ratapiirin toimist 
ja 1 Ou1un ratapiirin toimisto; 
y1 i tekni kko ( V 22} Kouvo1an ratapilri (Kouvo1a; viranh.a1tija toimii vastaavan 
opastinmestarina). 

Helsinki 1978. Valtion peinat~kcskus 



Toimit~s: Raufatiehallitus, 
, tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 N028a 
13.7.1978 

VALTIONRAUTATEILLA KA~TETTAVAT 

PUHDISTUSAINEET JA VAHAT 

127101560Y 



VALTIONRAUTATEILLA KAYTETTAVAT PUHDISTUSAINEET JA VAHAT 

Valtionrautatiet on solminut vuoeieopimukset seuraavista siivoukseeea ym puhdistuksessa 
kaytettavieta puhdistusaineista ja vahoista 

;E'uhdistusaine pH-luku 

S a i p p u a t j a a u o v a t 

Makuuvaunusaippua 
"Mukavaa matkaa" 

Valtio-kylpysaippua 

Saila-Extra prima pesusaippua 

Kiintea mantysuopa 
"Enso-Gutzeit" 

Nestemainen mantysuopa 
"Oulu-teollisuussaippua" 

n. 10 

n. 10 

Kayttoohje 

Kertakayttosaippua makuu
vaunuissa 

Henkilokohtainen pesu 

Siivouspesu 

Siivouspesu 

.Siivouspesu 

N e u t r a a 1 i t p u h d i a t u a a i n e e t 

Valtio-neutraalipuhdistus
neste 

8 Yleispuhdistus, ikkunan
pesu, astioiden ja liik
kuvan kaluston juoma
astioiden pesu 

Annoetelu 

20-50g/1 0 lit
raan vetta 

30-100g/10 lit
raan vetta 

5-10g/10 lit
raan vetta 

Pakkauksen koko 

1000 kpl 

10 kpl=1 kg ja 
65 kpl pakkaus 
0,5 kg paketti ja 
20 kpl pakkaus 

0,5 kg paketti ja 
10 kg laatikko 

200 litraa 

ja 10 litraa 



E m a k a i a e t p u h d i s t u s a i n e e t , m Y. o s 1 i u o t i n t a s i s a 1 t a v a t 

Valtio emaksinen puhdistus
jauhe 

10,4 Sisa- ja ulkopuolinen puh- 10-20g/10 lit- 5 ja 25 kg 
distus ja siivouspesu raan vetta 

Janitor~ emaksinen pesuneste 10,5-11,o Sisa- ja ulkopuolinen puh- 1 osa 10-40:een 5, 20 ja 200 lit-

Teho-Siisto, emaksinen liuo
tinta eisaltava pesuneste 

White-pasta, emaksinen liuo
tinta sisaltava pesutahna 

Telito-liuotinpesuaine 
(tahranpoistoaine) 

Desa-desinfioiva pesujauhe 

10,5 

8,5 

distus, oljyisen ja rae- osaan vetta raa 
vaieen lian poisto, myos 
liikkuva kalusto 
Siea- ja ulkopuolinen puh
distus, oljyisen ja ras
vaisen lian poisto, myos 
liikkuva kalusto 
Sisa- ja ulkopuolinen puh
distus, oljyieen ja ras
vaisen lian poisto 

1 osa 5-10:een 
osaan vetta 

25-50g/10 lit
raan vetta 

10 ja 25 litraa 

1,3 kg, 5,8 kg, 
24 kg 

9 Oljyn, rasvan, pien, ter- 1:1- 1:20 ja 10 litraa 
van, noen, huopa-,tussi-
'a kuulaka~igtnien ym vai-
eitten ta OJen poistoon 

10,7 Sisapuolinen puhdistus, 10-30g/10 lit- 16x1 kg ja 25 kg 
kun tarvitaan desinfioin- raan vetta 
tia. Saunojen ja saniteet-
titilojen puhdistukeeen 

H a p p a m e t p u h d 1 s t u a a i n e e t 

Valtio-hapan puhdistusneste 

VR-Ox8 hapan ulkopesuaine 

2,5 Hapettumien, saostumien Sellaisenaan, 

1-2 

seka ruosteen poistoon tai 1 osa 
sauna, pesu- ja WC-tilois- 3-5:een osaan 
sa esim. altaiden ja lat- vetta 
tiakaivojen puhdistuksessa 
Liikkuvankaluston ulkope
su, jarrupolysta, ruoste
valumista yms likaantuneet 
pinnat 

Sellaisenaan, 
tai 1 osa 2:een 
osaan vetta 

1 ja 10 litraa 

10 ja 30 litraa 



V a h a t j a v a h a n p o 1 a t o a 1 n e e t 

Valtio-metalliaoitu itaekiil
lo1ttuva latt1avaha 

Valt1o-aumutinvaha 

Valtio-vahanpoistoaine 

E m u l s 1 o p e e u a 1 n e e t 

Emulsiopesuaine Covar 
(leim.piste 35°C) 

Emulsiopesuaine Covar HF 
(leim.piste 650C) 

Emulgaattori Sellcleaner 75 

Liuotinbensiini (white spirit) 
r 40/200,(leim.piate yli 30°C) 

~iuotinbensiini (white spirit) 
185/220,(1eim.piste yli 55°C) 

12,5 

j a 

Sop11 kaik1lle muille, R11tto1QUUB 1 ja 10 11traa 
pa1te1 kae1ttelemattomille 60-80 m2/1 l1t-
puu- ja parkett1latt1o1lle ra 

Sop1i kaikille muille, Riittoieuus 10 11traa 
paitsi kumi- ja kasittele- 700-800 m2/ 
mattomille puulattio1lle 1 l1tra 
Sopii kaikk1en mu1den, 
pa1ts1 kas1ttelemattom1en 
puulatt1o1den ja parket
t1en puhd1stukseen 

1 1 u o t t e e t 

Koneoaien ja moottoreiden 
kylmarasvanpoieto, vahvas-
ti oljysta ja rasvasta 11-
kaantuneet pinnat 

- " -

1-2 oaaa 10:een 
osaan haaleaa 
vetta 

Sellaisenaan 

- " -
Kaytetaan emuleiopesuaineen 
valmistamiseen liuottamalla 
emulgaattoria liuotinben-
siiniin 2-4" 
OljY.n, raevan ja vahan - " -
poistoon, emulsiopesuaineen 
valmistukseen 

- " - - " -

10 litraa . 

1/1 astia, 1/4 as-
tia ja 20 litraa 

1/1 aetia, 1/4 as-
tia ja 20 litraa 
1/1 astia, 1/4 as-
tia ja 20 li traa 

10-200 l i traa 

10-200 litraa 

Tama numero on tarkoitettu jaettavaks1 henkiloille, jotka j outuvat osallistumaan puhdistusaineiden 
hankintaan ja kayttoon. Konepajojen, 11ikenne- ja ratapiirien jne asianoma1sia siivoustoiminnasta 
vastuusea olev1a pyydetaan tilaamaan 11sanumeroita painatusjaostosta ja huolehtimaan, etta se tulee 
jaetuksi jokaiselle ko aineiden tilaajalle, siivoojien esim1ehelle ja siivoojalle. 
(Rt 10/163/78, 29 . 6 . 78) VT 28a/78 . 

~ 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 N029 
20.7.1978 

Elakelain 6 §:n muuttaminen 

Tyontekijain terveydenhuollon ohjessaannosta 
annetun paatoksen 14 §:n muuttaminen 

Pohjoismainen tavaratariffi NGTV 9760 ja NGTS 9761 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Kansainvalisten matkalippujen keraaminen junissa 

Ostot valtion hankintakeskuksen tekemien 
yleissopimusten perusteella 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Erillisena on julkaistu 

VT 28a/78: Valtionrautateilla kaytettavat puhdistus
aineet ja vahat 

127801614P-80 
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ELAK.ELAIN 6 § : n MUUTrAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 498. 

L A K I 
valtion elakelain 6 S : n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 16 paivana kesakuuta 1978 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan toukokuun 20 paivana 

1966 annetun va1tion e1akelain 6 § : n 1 momentti, sel1aisena kuin 

se on 18 paivana heinakuuta 1975 annetussa laissa (568/75), nain 

kuuluvaksi: 

6 s. 
Elakeajaksi ei kuitenkaan lueta, sen estamatta, mita edella on saa

detty, 

aikaa palveluksessa, jos aika tassa palveluksessa on luettava edun

saajan hyvaksi elaketta varten muun lain noja1la; 

aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkautuspalkal1a, jos hanelta si

na aikana lain nojalla on pidatetty lakkautuspalkka kokonaan tai 

osaksi; seka 

aikaa, minka tyo tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut 

keskeytyneena yhdenjaksoisesti enemman kuin 30 paivaa , jollei silta 

ajalta ole suoritettu palkkaa eika palkattomuuden syyna ole ollut 

kansanedustajan tai julkinen tehtava , josta ei ole 1upa kieltaytya 

taikka va1tioneuvoston jasenyys , aseve1vo1lisuuden suorittaminen 

asevelvollisuus1ain nojalla tai toiminta Yhdistyneissa Kansakunnis 

sa tai sellaisessa kansainvalisessa kehitysyhteistyotehtavassa, 

jossa Suomi on mukana , tahi 5 S: n 2 momenttia soveltaen myonnetyn 

tyokyvyttamyys- tai tyottomyyselakkeen suorittaminen taikka saira

usvakuutuslain ( 364/R3J 21 ja 23 S:aan perustuen myonnetty virka
vaoaus tai lama silta osin kuin saira usvakuutuslain mukaan tuleva 

aitiysraha kohdistuu siihen . 

Tata lakia sovelletaan 1 paivasta maaliskuuta 1978 lukien. 

(Hloj n: a Hlo 464 / 130/78, 7 . 7.1978 J VT 29 /78 
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TYCNTEKIJAIN TERVEYDENHUOLLON OHJESAANNOSTA 
ANNETUN P.HTCKSEN 14 § :n MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 502. 

VALTIONEUVOSTON PAAT~S 

29 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun val

tioneuvoston paatoksen 14 §:n muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 15 paivana kesakuuta 1978. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta 29 paivana huh

tikuuta 1976 antamansa paatoksen (386/76) 14 §:n 1 ja 2 momentin, 

sellaisena kuin ne ovat muutettuina maaliskuun 9 paivana 1978 anne

tulia valtioneuvoston paatoksella (203/78), nain kuuluvaksi: 

14 §. 

Naispuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden ja 

synnytyksen vuoksi lomaa ajaksi , johon hanelle sairausvakuutuslain 

(364/63) 23 §:n 1 momentin , sellaisena kuin se on muutettuna 26 

paivana toukokuuta 1978 annetulla lailla (365/78), mukaan tulevan 

aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta 

aitiysrahaan, katsottaisiin kohdistuvan, jos hanella olisi sellai

nen oikeus eli talla hetkella 198 arkipaivaksi . Jos synnytys tapah

tuu aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa, 

alkaa lorna synnytyspaivaa seuraavasta paivasta lukien. 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on valittomasti lapsen syn

tyman jalkeen taman hoidon takia ollut poissa ansiotyosta tai muus

ta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta ja hanelle on sairaus

vakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella maksettu aitiysrahaa, 

naispuolisella tyontekijalla on kuitenkin oikeus vain 186 arkipai

van pituiseen lomaan. 

Tama paatos tulee voimaan heinakuun 1 paivasta 1978 lukien ja sita 

sovelletaan niihin naispuolisiin tyontekijoihin, joiden laskettu 

synnytysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana heinakuuta 1978 tai 

sen jalkeen . Paatosta ei kuitenkaan sovelleta naispuoliseen tyonte

kijaan , jonka raskaus on keskeytynyt ennen 1 paivaa kesakuuta 1978. 
(Hloj n: o Hlo 465/133/78, 7 . 7 . 1978) VT 29/78 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV 9760 JA NGTS 9761 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) ilmestyy 

lisalehti 19, joka on voimassa 1 . 8 . 1978 . 

Lisalehti sisaltaa: 

- Tprnion nosturin kayttomaksun korotuksen 

- vaarallisten aineiden uudet rahtilisat Ruotsin osuudella 

- Ruotsin uudet syvakuormausvaunujen kayttomaksut 

- Tornion kaupungin liikennemaksun poistamisen 

- jaan painoon perustuvan jaittamismaksun poistamisen Suo-

men osuudella . Jaittamista vaativat lahetykset kuljete

taan Suomen osuudella jaahdytysvaunussa , joten "jaitta

mismaksuksi" tulee taten 30 % rahdista 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) ilmestyy 

lisalehti 12, joka on myos voimassa 1 . 8 . 1978. 

Lisalehti sisaltaa: 

- uudet vaarallisten aineiden rahtilisat Ruotsin osuudella 

- Tornion kaupungin liikennemaksun poistamisen . Liikenne-

maksukoodi , jonka Turun kaupunki kantaa, on muuttunut nu

merosta 25 numeroksi 62 . 

- sen , etta Poikkeustariffi 1 :ta, jota sovelletaan kappale

tavaralahetyksille Tukholman ja Oslo ~ : n valilla on laa

jennettu kasittamaan myos lahetykset Suomen asemilta Os

lo ~:n asemalle autolinjan Turku- Tukholma kautta . 

(Tft n:o Tau 6/251/78 13 . 7.78) VT 29/78 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU : 

1.8.1978 lukien muutetaan sarakkeisiin 4 ja 5 Kontiolahden 
ja Jakokosken kohdalla merkinnat seuraaviksi: 

Sarake 4 Sarake 5 
Kontiolahti Uimaharju 34. HrlTt 

Jns 16. Vkt 229. 
Kon 253. 

Jakokoski Uimaharju 26. 
Jns 24. Vkt 221. 
Kon 245. 

(Lko 31727/67/78, 10.7 . -78), VT 29/78 

KANSAINVALISTEN MATKALIPPUJEN KERAAMINEN JUNISSA 

29 

Tilitoimistoon toimitetaan toistuvasti matkustajilta kerattyja 
sellaisia kansainvalisia matkalippuja, joissa matkustajalla on 
takaisinmaksu- tai matkustusoikeutta jaljella . 

Etenkin SNT-Liiton yhdysliikenteessa saattaa ylempaan luokkaan 
matkalipun lunastanut henkilo tilanpuutteen vuoksi joutua mat
kustamaan alemmassa luokassa . 

Koska hanella talloin on oikeus anoa takaisin ao . luokkien 
valinen hinnanerotus tilitoimistosta, na~ta lippuja ei saa kerata 
pois, vaan tehtyaan lipun taakse ao . merkinnat asiasta tulisi 
lipuntarkastajan selvittaa matkustajalle hanen oikeutensa takai
sinmaksuun seka tilitoimiston sijainnin. 

(Yt n:o 31893/241/78, 12.7.1978.) VT 29/78 
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OSTOT VALTION HANKINTAKESKUKSEN TEKEMIEN YLEISSOPIMUSTEN 
PERUSTEELLA 

Hankintoja koskevien yleisohjeiden (Kl 21a/69) 3 . 4. - kohdan 
nojalla ilmoitetaan, etta kayttajat voivat tavoitebudjet
tinsa rajoissa tilata ilman varaston valitysta suoraan 
valtion hankintakeskukselta (VHK) tai sen osoittamasta 
liikkeesta seuraavia tarvikkeita, ellei hankintatoimisto 
tai ao. varasto yksittaistapauksessa toisin ilmoita: 

- autojen, trukkien ja tyokoneiden renkaat ja lumiketjut 
(Renkaat tilataan suoraan VHK : lta ja lumiketjut y1eis
sopimuksen Y434/77 mukaan) 

- .elintarvikkeet ( suoraan VHK: 1 ta) 
- jatesakkitelineet ja jatesakit (Y380/77) 
- kirjat ja lehdet (Y180/78, Y181/78, Y325/78, Y326/78) 
- polttonesteet oljy-yhtioiden omistamiin sailioihin 

(Y 198/II/78) 
rullaverhot, verhotangot ja salekaihtimet (Y 166/78, 
Y155/78) 

- ruokailuvalineet (Y193/77) 
- Suomen liput (suoraan VHK:lta) 
- Kemira Oy : n tyosuojaimet (Y54/78) 

Yleissopimuksia kaytettaessa on niiden voimassaoloajan 
lisaksi kiinnitettava huomiota sopimuskohtaisiin ehtoihin 
kuten tilauksen vahimmaismaaraan , hintaporrastukseen, 
pakkauskokoon ja toimitustapaan. Jokaiseen tilaukseen 
(lom.3916) on merkittava viitteeksi VHK:n sopimuksen 
numero ja laskutusosoitteeksi ao. hankintaosaston varasto . 

Voimassaolevista yleissopimuksista saa tarvittaessa tietoja 
hankintaosaston varastojen ostajilta. 

Virallisissa tiedotuksissa 17/71.11 julkaistu luettelo 
hyvaksytyista tarvikkeista kumotaan. 

(Hto 321/560/78, 9.6.1978) VT 29/78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 58 , 14,7.1978, on kansainva 1isessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muun t okurss e ja 
muutettu 17.7,1978 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia = 194,50 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 621,00 FM 

100 Norjan kruunua = 79,80 FM 

100 Ruotsin kruunua = 94,80 FM 

100 Sveitsin frangia = 238,00 FM 

100 Tanskan kruunua = 77,00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 14.7.1978) VT 29/78 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 23) viransijaisuus. Rautatiehallituksen 
sotilastoimistoon haetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan 
suorittanutta henkiloa hoitamaan sotilastoimiston alaan kuuluvia 

asioita. Rautatieupseerikoulutus katsotaan tehtavan suorittami
sessa eduksi. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset pyydetaan lahettamaan yleiseen toimistoon elokuun 4 
·paivaan 1978 mennessa. 

Lahempia tietoja tehtavasta antaa lkt Ilmo Luhtinen puh. 707/ 

2552 . 

Rataesimiehen (Vl3) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (Pasila) ja 
apulaiskanslistin toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 16.8.1978. 
Ylimaaraisen rakennusmestarin (V21) toimen sijaisuus Joensuun ratapiirissa 
(Joensuu; toimen haltija toimii Joensuun rata-alueen paallikon tehtavissa). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Joensuun ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 16.8.1978. 
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NIMITYKSIA JA MAARii.YKSIA 

L i i k e n n e o s as t o: ensi luokan asemamestarin virkaan (V 19) 

(01) ylim . 3. luokan kirjuri (V 10) Esa Kalervo Matila, ensi luokan 

kirjurin virkaan (V 19) (Tku) yp. 2. luokan kirjuri (V 17) Tenho 

Johannes Puska , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 

(V 17) (Tku) ap. 2. luokan kirjuri Karttu Hilma Helena Koski, 

ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Tpe) 

ylim. 3 . luokan kirjuri (V 10) Esko Ensio Lakkala, ylemm~n palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Tpe) ap. asemamestari 

(V 13) Pentti Kalevi Virtanen, ylem~n palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (V 16) ap. asemamestari (V 14) Eino Armas Ormi, 

yle~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) ap . 2 . 

luokan kirjuri Mauri Hjalmar Krusell , ylemm~n palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (V 16) ap . 2. luokan kirjuri Salme Linea 
Tarkia , ylemm&n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) 

ap. 2 . luokan kirjuri Mirja Seija-Liisa Kaijaa, alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkoihin (V 13) apulaiskanslistit Eila Kaari 

na Kalliolahti ja Raija Liisa Rasilainen , alemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkoihin (V 13) apulaiskanslistit Mirjam Tuulikki 
Jokinen ja Ilta Vieno Tuulikki Tuominen , a l emman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (V 13) ylim . toimistoapulainen Vuokko Linnea 

Heinonen , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 14) ylim. 

3 . luokan kirjuri (V 10) Reima Julius L~tinen, alemman palkkaluokan 

asemames ~arin virkaan (V 14) ylim. 3 . luokan kirjuri (V. 10) V~ino 

Tapani Tiainen , alemman palkkaluokan asemamestarin virkoihin (V 13) 

ylim . 3 . luokan kirjurit (V 10) Timo Eero Ilmari Tuomola , Jorma 

Lasse Nieminen ja Kari Ilkka Tapani Viitala seka apulaiskanslisti 

Lea Helena Skytta , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 13) 

ylim . 3. luokan kirj uri (V 10) Seppo Antero Erkkil~, alemman palkka

luokan asemamestarin virkaan (V 14) ap . asemamestari (V 13) Seppo 

Kalevi Soini , alemman palkkaluokan asemamestarin virkoihin (V 13) 

ylim . 3. luokan kirjurit (V 10) Leo Emil Adrian Sinervo, Veli - Matti 

Johannes Parssinen ja Nils Reinhold Westerlund, jarjestelymestarin 

virkaan konduktoori Kurt Johan Yngve Lund, konduktoorin virkaan (Jas) 

junamies Eino Aukusti Erkkila ja asemamies Mikko Matti Samuli Kallio: 

vaihdemiesten esimiehen virkaan (Tpe) asetinlaitemies Simo Kaarlo 
Kokkonen seka kuormausmestarin virkaan (Tpe) asemamies Reijo Valdemar 
Kurki , teknikon virkaan (V 21) (01) veturinlammitt~ja Taisto Kalervo 

Paananen . 
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NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl 9927/28) i1mestyy 
1isalehti no 13 ja NORDEG-kappa1etavaratariffiin (NORDEG/ 
Stg 9929) lisa1ehti no 12. Lisa1ehdet ovnt voimassa 1.8. 
1978 lukien ja sisa1tavat mm. DR:n rahtitau1ukoiden 21 ja 
22 (liikenne DR:n asemille/asemilta) rahalajin muuttamisen 
Ruotsin kruunuista DDR:n (Ita-Saksan) va1uuttaan (M;Pf). 
DR:n kauttakulkuosuuden rahdit (rahtitau1ukko 23) pysyvat 
muuttumattomina. 
Kappaletavaratariffin 1isa1ehti no 12 sisa1taa 1isaksi DB:n 
rahtien nousun, keskim. 4,5% seka pikekappa1etavara1ahetyk
sia koskevan maarayksen (SJ:n osuude11a) poistamisen. 
Tariffitoimisto jakaa lisa1P.hdet niiden saavuttua Saksasta. 

(Tft no Tou 21/252/78, 21.7.78) VT 30/78 

MATKATAVARAPOLKUPYORIIN KIINNITETYT ESINEET 

Matkatavarana ku1jetettaviin po1kupyoriin kiinnitetyt painavat 
esineet, kuten te1tat, rinkat, reput, raskaat satu1alaukut tms. 
vaikeuttavat pyorien kasitte1ya ja nostoa vaunujen matkatavara
osastoissa seka asemi11a. 

Kasitte1yn he1pottamiseksi on em. painavat esineet ku1jetettavaksi 
otettaessa irroitettava pyorista ja 1ahetettava eri11isina ku1je
tusesineina. 

(N:o Yt 31947/61/78, 20.7.1978) VT 30/78. 

AIKATAULUN 145 LISAYKSET 

Lisaykset n:o 2 ja n:o 3 ovat i1mestyneet ja tu1evat voimaan 
1.8.1978 a1kaen. Lisays n:o 2 on jaettu kaiki11e aikatau1ukirjan 
ja 1isays n:o 3 ryhman 1.3 ti1annei11e. 
(N:o Lt 22l99/63/78, 20.7.1978) VT 30/78. 



- 3 - 30 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : 

konduktoorin virkoihin (Sk) j~rjestelymestari Jorma Veikko 
Mustakallio sek~ junamiehet Hiekki Jaakko Juurakko ja Veijo Juhani 

Heikkil~ , junamiehen toimeen (Ph~) asemamies Niilo Eemeli P~~kkonen , 

asemamiehen toimeen (Kua) ylim . asemamies Seppo Juhani Sallmen , 

apulaiskanslistin toimeen (Jy) ylim . toimistoap ulainen Rail i Marj atta 

Uotila , asemamiehen toimeen (Lh) ylim . asemamies Pauli Antero Niska
nen , veturinkuljettajan virkoihin veturinl~mmitt~j~t Pekka Sakari 

Kinkamo ja Pauli Kalervo Palomaki , veturinkuljettajan virkoihin 

veturinlammittajat Veikko Matias Laaksonen , Paavo Juhani Va~n~nen , 

Jukka Anselm Nieminen , Reijo Johannes Leppanen , Veikko Elias Malmi

vaara ja Mauri Tapio Suvanto , veturinlammitt~j~n toimiin tilap . 

veturinlammittajat Heikki Oskari Myntti ja Rauno Juhani Riihim~ki , 

huoltomiehen toimeen ylim . huoltomies Reijo Asser Nurmi , vaununvoi
telijan toi miin tilap . vaununvoitelija Eino Tapani Klinga j a vaun un
asentajan apulainen Osmo Antero Nikkola . 

Rataosasto: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24} virkaan (Kouvolan rata
piirin toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari (V 23) Pekka Kalevi Niemi; 
rakennusmestari n (V 21 ) vi rkaan (Oulul rakennusmestari (V 19) Lauri Uolevi 
Sandgren; rakennusmestarin (V 20 ) vi rkaan (Tornio ) vanhempi toimistorakennusmestari 
Yrjo 01avi Sydanmetsa; ensi 1uokan ki rjurin (V 19) virkaan (Kouvo1an ratapi irin 
toimisto) yp 2 1 ki rjuri Anja Pirkko Vai nio; ap 2 1 kirjuri n vi rkaan (Kouvolan 
ratapi irin toi misto) apulais kans1isti Eija Anne1i Niemi ; varastomestarin to i miin 
(Kouvo1a) varastomies Heikki Veikko Paj u, (Tampereen ratapiirin toimisto ) rataesi
mies Erkki Johannes Hyvari nen, (Seinajoen ratap i irin toimisto) rataesimies Antti 
Johannes Aarnio, (Joensuun ratapiirin toimisto ) y1 im.varastomesta ri Lauri Ahti 
Lehtolainen ja (He1s i ngi n alueen radanmuutosto i den to imisto ) yl i m.varastomestar i 

Matt i Kustaa Seppala; rataesimiehen (V 12) toimiin (Savonl i nna) raidemiehet Terho 
Ka1 evi Konti ai ne n ja Raimo Ol av i Nu uti ne n seka kansl i sti n to imeen (ratateknill i sen 
toi miston ratapihajaosto) apulaiskanslisti Kaija Anneli Si itonen . 

Hankintaosasto: ki r j anpi t ajan (V 19) virkoihin (Hyvinkaa) yp.2.lk 

ki rjurit Vil j o Antero Hamalainen ja Erkki Antero Huhtala seka 

ylim. kirjur i Risto Armas Kalle Pitkanen; ylemman palkkaluokan 
toi sen luokan kirj urin (V 17 ) virkaan (Helsinki) apulaiskanslisti 
Maija-Liisa Bergman. Varastomestarin (V 14) toimeen (Helsinki ) 
varastotyonteki j a Veikko Johannes Heiskanen; apulaiskanslistin 
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(V 9) toimiin tilap. toimistoapulaiset Ulla Elisabeth Laitila 
(Helsinki) ja Tuula Aulikki Levainen (Pieksamaki) seka konttori
apulaisen (V 7) toimiin (Pieksamaki) tilap. toimistoapulaiset 
Tuula Helena Ahtiainen, Merja Anneli Turunen ja Salme Inkeri 

Lepoaho. 

L i i k e n n e o s a s t o : asemapaallikot Kaarlo Valdemar 
Sorjonsalo, Jalmari Moller, asemamestari yp. Voitto Vilhelm 
Lappalainen, veturinkuljettajat Yrjo Johannes Helander, Johannes 
Holtta, Henrik Anselm Jarvinen, Jalo Aatos Laine, Unto Valter 
Pelttari, Erkki Olavi Taskinen, Pentti Ensio Nyyssonen, Kauko 
Esko Harinen, Pentti Kalervo Pyoli, Leo Kalevi Lepisto, Arvo 
Kalervo Kaasalainen, Jaakko Olavi Karhu, Pentti Murtonen, Jaakko 
Einari Pajunen, Vaino Verner Vihanta, Taisto Olavi Vuorinen, 
Kauko Ensio Pikkarainen, Erkki Olavi Puurtinen, Hannes Pulli, 
Pentti Mehtonen, konduktoorit Alpo Eino Olavi Litukka, Onni 
Pitkaaho, Martti Aulis Ahoniemi, Kauko Johannes Vainionpa~, 
Pentti Kalevi Kuisma, Ossi Urho Peramaki, Vieno Vihtori Nurmi, 
Olavi Jaakko Paski, Veikko Juhani Vanska, vaihdemiesten esimies 
Martti Petter Kupiainen, vaihdemiehet Toivo Paananen, Aaro 
Aadolf Nalli, Esko Aarre Tuukkanen, Niilo Armas Pyykkonen, Jorma 
Johannes Astikainen, Olavi Artturi Hautanen, veturinlammittajat 
Heikki Veli Rainer Koskinen, Heikki Laiho, autonkuljettaja 
Kalevi Levonen, junamiehet Eino Ensio Eklund, Niilo Eemeli 
Paakkonen, Urho Aulis Holopainen, Pauli Kaarle Vilhelmi Keskinen, 
Aaro Arvi Haikala, vaunumestari Veli Jaakko Laitinen, tallimies 
Unto Anttila, asemamiehet Tarmo Armas Makihonko, Reina Antero 
Matveinen, Vilho Johannes Brander, Aarre Armas Tuunainen, ylim. 
vaununsiivooja Hilkka Marjatta Holopainen. 

Helsingfors 1978. Starens tryckericencral 
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LIS~YS TAVARANLUDKITUSTAULUKKOON 

Tavaranluokitustaulukon aakkoselliseen osaan sivulle 73 nimikkeen 

pylvaat kohdalle tehdaan lisays hoylatyista pylvaista; 

5051 kuoritut, myos hoylatyt, 

5052 .... tuoreet, hoylatyt, .... 

Hoylatyilla pylvailla tarkoitetaan puolipuhtaista kutterikoneella 

taysin puhtaiksi kuorittuja. 

Rahtikirjaan merkita~n ko. pylvaiden nimikkeeksi: 

Pylvaita, kui.via/tuoreita, hoylattyj ·a. 

(Tft n~o To 1202/24t1/78, 27.7.78) VT 31/78 

KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1979 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaude11a 1979 jarjestettavi11e 

kondukt6orikurssei11e pyrkivien tu1ee jattaa tata koskeva y1eisen 

toimiston paa11iko11e osoitettu hakemuksensa 1ahimmal1e esimiehe11een 

viimeistaan 1.9.1978. (Hakemusten vastaanotto a1oitetaan va1ittomasti). 

Vahvistetun kou1utusohje1man mukaan voivat po. kurssei11e pyrkia 

henki1ot, jotka ovat suorittaneet a1emman patevyystutkinnon ( = 1ii

kenneperustutkinnon) 9.9.1974 tai aikaisemmin, ja joi11e kertyy 

9.9.78 mennessa em. tutkinnon j21keista pa1ve1usta vahintain ne1ja 

vuotta. Tahan aikaan tu1ee sisaltya ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta. Mahdo11i

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurs

sin a1kamiseen mennessa. 

Hakuede11ytykset tayttavat hakijat kutsutaan 9.9.1978 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavi11a paikkakunni11a jarjestettavaan konduktoori
kurssei11e pyrkivien ke1poisuuskokeeseen, joka sisa1taa 1askennon ja 
aidinkie1en (ruotsinkie1isten osa1ta myos suomenkie1en) tehtavia. 
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Lisaksi hakijoille jarjestetaan syys - lokakuun 1978 aikana soveltuvuus
kokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla. 

Myos sellaisten henk"iloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk
toorikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie
dossa oleville kursseille) t ulee vuonna 1979 konduktoorikursseille 
edelleen pyrkiessaan jattaa nyt uusi hakemus. 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16.10.1976 tai sen jalkeen jar

jestettyyn kelpoisuus- ja .soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin 

halutessaan uusia. Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. 

Soveltuvuuskokeen uusimista pideta an suotavana aikaisintaan kolmen 
valivuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista 
syyta. 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

kasittelyaikataulusta . Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan 

soveltuvin osin lko:n kirjeessa n:o 1854/151/76, 13 . 9.76 annettuja 
ohjeita (N:o Yt 172/151/78, 17 . 5 . 78), VT 31/7~ III- ilmoitus. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Teknikon virka (V 21), kaksi apulaisasemapaa11ikon virkaa (V 20), 

ensi 1uokan asemamestarin virka (V 19) . ensi 1uokan kirjurin virka 
(V 19). kaksi ensi 1uokan kirjurin virkaa (V 18), y1emman pa1kka
luokan asemamestarin virka (V 17). kuusi y1emman pa1kka1uokan 
toisen 1uokan kirjurin virkaa }V 17). ko1metoista y1emman pa1kka-
1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V 16), a1emman pa1kka1uokan 
asemamestarin virka (V 14) , yhdeksan a1emman pa1kka1uokan asema
mestarin virkaa (V 13). kaksi a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kir.iurin virkaa (V 13). ko1me ,iarjeste1ymestarin virkaa, seitse
mantoista veturinku1.ietta.ian virkaa, kuusi kuormausmestarin virkaa 
ja kymmenen konduktoorin virkaa. 
Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toi
mitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan e1okuun 30. 
paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista) . 



31 - 4 -

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
teknikko (V 21): Lahden variko11e, 
apu1aisasemapaa11ikot (V 20): He1singin (1 Hki matkatav.paa11.) ja 
Jyvasky1an (1 Suo) 1iikennea1uei11e, 
1 1uokan asemamestari (V 19): Pieksamaen (1 Hks) 1iikennea1uee11e, 
1 1uokan kirjuri (V 19): He1singin (1 Hki autotoim.hoitaja) 1iiken
nea1uee11e, 
1 1uokan kirjurit (V 18): He1singin (1 Hki Kat) ja Pieksamaen 
(1 Pm kauko-ohjaus) 1iikennea1uei11e, 
yp asemamestari (V 17): Pieksamaen (1 Pm pa1kkausasiat) 1iikenne
a1uee11e, 
yp 2 1uokan kirjurit (V 17): He1singin (1 Hki Hrt, 1 Hki tav. toim., 
1 Hki ratapihatoiminnot), Kajaanin (1 Kaj pa1kkausasiat), Pieksa
maen (1 Pm ti1itysten va1v.) ja Jyvasky1an (1 Jy pa1kkausasiat) 
1iikennea1uei11e, 
yp 2 1uokan kirjurit (V 16): He1singin (1 Hki Lan, 1 Hki nimikir
jat, 1 Hki 1ipputoim. Rap-kou1uttaja), Riihimaen (1 Ri junasuori
tus), Pieksamaen (1 Pm autoti1itykset), Jyvasky1an (2 Jy juna
suoritus), Kuopion (1 Kuo 1askenta) ja Iisa1men (1 I1m pa1kkaus ja 
ti1itysten valvonta) 1iikennea1uei11e, Pieksamaen 1iikennepiiriin 
(1 pa1kkaus-, 1 1askenta-, 1 kirjaustehtavat) ja Pieksamaen (1 Pm) 
sahkoa1uee11e, 

ap asemamestari (V 14): Kuopion (1 Kuo junasuoritus) 1iikenne
a1uee11e, 

ap asemamestarit (V 13): He1singin (1 Hki), Riihimaen (1 Ri 1ippu
kassa), Jyvasky1an (2 Jy), Iisa1men (1 I1m, 1 Krv) ja Kajaanin 
(1 Kaj 1ippukassa, 1 Kaj ti1itysten va1vonta) 1iikennea1uei11e 
seka Pieksamaen 1iikennepiiriin (1), 
ap 2 1uokan kirjurit (V 13): Kuopion variko11e (1) ja Kontiomaen 
variko11e (1), 

jarjeste1ymestarit.: Riihimaen (1 Ri) ja Pieksamaen (1 Pm maarays
esim., 1 Pm junatoimisto) 1iikennea1uei11e, 

veturinku1jettajat: Riihimaen (5), He1singin (4), Pieksamaen (4), 
Jyvasky1an (3) ja Kuopion (1) varikoi11e, 
kuormausmestarit: He1singin (5 Hki) ja Pieksamaen (1 Pm) 1iikenne
a1uei11e ja 

konduktoorit: He1singin (5 Hki), Riihimaen (3 Ri), Jyvasky1an (1 Jy) 
ja Kajaanin (1 Kaj) 1iikennea1uei11e. 
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Y1imaarainen y1iteknikon toimi (V 21), ylimaarainen 1 1uokan kirju
rin toimi (V 19), ne1ja y1iasenta.ian tointa, 1 1uokan sahkoasenta
jan toimi, 2 1uokan sahkoasentajan toimi, asetin1aitemiehen toimi, 
autonku1.jetta.ian toimi, ne1.ia vaununtarkastajan tointa, kymmenen 
vaihdemiehen tointa, seitsemantoista junamiehen tointa, viisi
kymmentaviisi veturin1ammittajan tointa, seitseman apu1aiskans1is
tin tointa, ko1mekymmentaviisi asemamiehen tointa, ta11imiehen toi
mi, ko1me vaununvoite1ijan tointa ja kaksi konttoriapu1aisen tointa. 
Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11i
set hakemukset on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin paa11i
ko11e viimeistaan e1okuun 30. paivana 1978. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin 
otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

y1im. y1iteknikko (V 21): He1singin (1 Ri sh heikkovirtatekn.) 
sahkoa1uee11e, 
ylim. l 1. kirjuri (V 19): Kuopion (1 Kuo a1uese1vitt.) 1iikenne
a1uee11e, 
y1iasentajat: He1singin (4 Hki sh) sahkoa1uee11e, 
1 1. sahkoasentaja: He1singin (1 Ri sh) sahkoa1uee11e, 
2 1. sahkoasentaja: He1singin (1 Hki sh) sahkoa1uee11e, 

asetin1aitemies: Riihimaen (1 Ri) 1iikennea1uee11e, 
autonku1jettaja: Helsingin (1 Hki) 1iikennea1uee11e, 
vaununtarkastajat: He1singin (2), Pieksamaen (1) ja Kuopion (1) 
varikoi11e, 
vaihdemiehet: He1singin (4 Hki), Riihimaen (1 Hy, 1 Lo), Jyvas
ky1an r3 Jy) ja Kajaanin (1 Kon) 1iikennea1uei11e, 
junamiehet: He1singin (6 Hki), Riihimaen (2 Ri, 1 Lo), Pieksamaen 
(3 Pm), Jyvasky1an (2 Jy), Varkauden ( 1 Var), Kuopion (1 Kuo) ja 
Kajaanin (1 Kon) 1iikennea1uei11e, 
veturin1ammittajat: Hameen1innan (1 Hl) ja Karjaan (1 Hnk) 1iiken
nea1uei11e seka Riihimaen (12), Helsingin (20), Pieksamaen (10), 
Jyvasky1an (2), Kuopion (6) ja Kontiomaen ()) varikoi11e, 
apu1aiskans1istit: He1singin (5 Hki), Riihimaen (1 Ri) ja Pieksa
maen (1 Pm) 1iikennea1uei11e, 
ta11imies: He1singin variko11e (1), 
vaununvoite1ijat: Pieksamaen (1) ja Kuopion (2) varikoi11e, 
konttoriapu1aiset: He1singin variko11e (1) ja Kuopion (1 Kuo) 
1iikennea1uee11e seka 
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asemamiehet: Helsingin (12 Hki, 1 Epo, 1 Kni), Riihimaen (5 Ri, 
2 Hy), Pieksamaen (1 Pm), Jyvaskylan (4 Jy), Varkauden (1 Var), 
Kuopion (1 Kuo), Iisalmen (3 Ilm, 1 Pmi junasuor. pateva, 1 Soa 
junasuor. pateva) ja Kajaanin (1 Kaj, 1 Vus) liikennealueille. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 
L i i k e n n e o s a s t o: 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Joen
suu) ap 2 lk kirjuri (V 13) Pirkko Maija Pelkonen, alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 13) (Joensuu) ylim. 3 
lk kirjuri (V 8) Leena Orvokki Konttinen, alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaan (V 13) (Parikkala) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) 
Heikki Juhani Levanen, veturinlammittajan toimeen (Lieksa) tilap. 
veturinlammittaja Antero Jouko Johannes Kirjavainen, junamiehen 
toimeen (Joensuu) asemamies Aarne Samuel Hellemaa, vaihdemiehen 
toimiin (Joensuu) kuormausmestari Pentti Ensio Rasanen ja asema
mies Jouko Ensio Rasanen, vaihdemiehen toimiin (Parikkala) asema
miehet Erkki Teuvo Katainen ja Yrjo Sakari Saukkonen, apulais
kanslistin toimeen (Joensuu) ylim. 3 lk kirjuri (V 8) Irma Helena 
Turhanen, konttoriapulaisen toimeen (Joensuu) ylim. toimistoapulai
nen Maija-Liisa Hartikainen, apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) 
(Parkano) yp asemamestari (V 17) Pentti Jaakko Jarvensivu, apulais
asemapaallikon virkaan (V 20) (Rauma) 1 lk kirjuri (V 19) Pekka 
Juhani Eerola, ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Turku) yp 2 
lk kirjuri (V 17) Jukka Nikolai Katajamaki, ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Turku) ap 2 lk kirjuri (V 13) 
Anna Helena Siitonen, konduktoorin virkaan (Turku) junamies Veikko 
Ilmari Litukka, veturinlammittajan toimiin (Turku) tilap. veturin
lammittajat Erkki Tapani Janatuinen, Matti Olavi Kaittila, Jarmo 
Vilho Tapani Turta, Matti Johannes Alander, Jukka Olavi Jarvinen, 
vaununtarkastajan toimeen (Haapamaki) vaununvoitelija Markku Olavi 
Jarvenpaa , junamiehen toimeen (Tampere) asemamiehet Keijo Kullervo 
Kautto, Erkki Johannes Palonen, Tauno Pentti Mikael Vuorinen, Eino 
Juhani Makinen, Voitto Pekka Pietari Vannula, junamiehen toimiin 
(Turku) asemamiehet Olavi Juhani Koskivaara, Ake Johannes Johansson, 
Antti Juhani Salonen, Heikki Pasto ja Eino Paavo Tapio Rouvali, 
junamiehen toimeen (Uusikaupunki) asemamies Uuno Heikki Niemi, 
junamiehen toimeen (Peipohja) asemamies Leevi Yrjo Hakala, asema
miehen toimeen (Humppila) tilap. asemamies Pentti Tapani Valtanen, 
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apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) (Helsinki) yp 2 1 kirjuri 

(V 17) Lauri Eemeli Kivinen, ensi luokan asemamestarin virkaan 
(V 19) (Espoo) yp 2 1 kirjuri (V 16) Erkki Johannes Ristila, 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 13) (Lahti) ylim. 
3 1 kirjuri (V 10) Torsti Ensio Korjus, kuormausmestarin vir
koihin (Lahti) junamies Esko Tapio Marttila, asemamies 

asemamies Lauri Olavi Kononen, veturinlammittajan toimiin (Karjaa) 
tilap. veturinlammittajat Juha Kalevi Korpimaki, Tauno Olavi 
Hellberg, vanhemman autonasentajan toimeen (Lahti) asemamies 
Oiva Kalervo Kosonen, junamiehen toimiin (Lahti) asemamiehet 
Aatos Pekka Kosonen, Erkki Juhani Olenius, Mikko Antero Anila, 
Hannu Valo Juhani Veirto, junamiehen toimeen (Hameenlinna) asema
mies Vaino Kalevi Koivumaki, junamiehen toimiin (Karjaa) asema
miehet HAkan Roger Lindqvist, Holger Albert Rehn, junamiehen 
toimeen (Hanko) asemamies Taisto Ilmari Virtanen, vaihdemiehen 
toimeen (Lahti) asemamies Vilho Allan Hiljanen, asemamiehen toi
miin (Lahti) ylim. asemamiehet Markku Olavi Lipponen, Veijo Ilmari 
Nuutinen, Tapio Ensio Leskinen, Raimo Manuel Aikio, asemamiehen 
toimiin (Karjaa) tilap. asemamiehet Sippo Ilmari Lindholm, Bengt 
Henrik Mikael Jakala, asemamiehen toimiin (Hanko) ylim. asemamies 
Helmer Rudolf Waldemar Degerlund, tilap. asemamies Aimo Juhani 
Kokko, ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Pieksamaki) yp 2 1 
kirjuri (V 16) Nanni Anni Margareta Johansson, ensi luokan kirju
rin virkaan (V 19) (Iisalmi) ap asemamestari (V 13) Risto Juhani 
Komulainen, ensi luokan asemamestarin virkaan (V 19) (Jyvaskyla) 
ap asemamestari (V 13) Teuvo Heimo Moilanen, y1emman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Pieksamaki) ap. 2 1 kirju
ri (V 13) Sinikka Anneli Kuntonen, alemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (Pieksamaki) apulaiskanslisti (V 9) Raili 
Ansa-Liisa Heikura, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 13) (Kuopio) ylim. 3 1 kirjuri (V 10) Helmi Kaarin 
Monkkonen, alemman pa1kka1uokan asemamestarin virkaan (V 14) 
(Varkaus) ap asemamestari (V 13) Esa Antero Hanninen, a1emman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 13) (Sii1injarvi) ylim. 
toimistoa?11lainen (V 6) Pirjo Kaarina Sonninen, veturinkuljettajan 
virkoihin (Pieksam~ki) veturin1ammittajat Pekka Vilho Miettinen, 
Kalevi Johannes Neuvonen, Aulis Otto Ursin, Vaino Ilmari Lappi, 
veturinkuljettajan virkaan (Jyvasky1a) veturin1ammittaja Mikko 
Olavi Veteli, veturinkuljettajan virkoihin (Iisalmi) veturin1am
mittajat Voitto Kalervo Pehkonen, Paavo Antero Kvist, veturinku1-

31 
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jettajan virkoihin (Kontiomaki) veturinlammittajat Jorma Antero 
Heikkinen, Raineri Johannes Ruuskanen, Hannu Armas Piippo, konduk
toorin virkoihin (Pieksamaki) vaihdemies Veikko Antero Hanninen, 
junamies Kaarlo Kalevi Karlsted, konduktoorin virkoihin (Jyvaskyla) 
vaihdemiehet Veikko Mikael Kinnunen, Martti Koponen, 

konduktoorin virkoihin (Kontiomaki) junamies Kauko Clavi Kemppainen, 
vaihdemies Unto Ilmari Kemppainen, kuormausmestarin virkaan (Pieksa
maki) junamies Pentti Kalevi Tiitinen, ensi luokan kirjurin virkaan 
(V 18) (Kouvola) yp 2 1 kirjuri (V 16) Jouko Lauri Eerola, ylemman 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Kotka) ap asema
mestari (V 14) Eero Sakari Honkanen, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 16) (Joutseno) asemamies Tapani Pesu, 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 13) (Lappeenranta) 
ylim. 3 1 kirjuri (V lC) Eine Sisko Laari, konduktoorin virkoihin 
(Kotka) kuormausmestarit Civa Esko Viljava, Pekka Paivio Nikkinen, 
veturinkuljettajan virkaan (Kotka) veturinlammittaja Csmo Herrala, 
kuormausmestarin virkaan (Kotka) asemamies Vilho Mikael Makinen, 
vaihdemiesten esimiehen virkaan (Imatra) junamies Ilkka Elias 
Sarantila, veturinlammittajan toimiin (Kotka) tilap. veturinlam
mittajat Hannu Sakari Cllonen, Matti Ilmari Heikkila, veturin
lammittajan toimiin (Lappeenranta) tilap. veturinlammittajat 
Reina Johannes Kaipila, Matti Aulis Haikonen, Maune Sakari Siren, 
Timo Tapia Niemela, veturinlammittajan toimeen (Imatra) tilap. 
veturinlammittaja Martti Taarlahti, junamiehen toimiin (Kotka) 
asemamiehet Clavi Civa Uolevi Koskikero, Martti Ilmari Puustinen, 
junamiehen toimiin (Hamina) asemamiehet Cssi Kalevi Suikkala, 
Csmo Kalevi Korpela, junamiehen toimeen (Mikkeli) asemamies Eino 
Elis Rasimus, vaununtarkastajan toimiin (Kouvola) ylim. vaunun
tarkastajat Erkki Pekka Kalevi Jaaskelainen, Heikki Uolevi Raja
maki, asemamiehen toimiin (Hamina) ylim. asemamiehet Markku Robert 
Uski, Reijo Kalevi Hauhia, Timo Johannes Hyvonen, Jarmo Kimmo 
Kullervo Paakko, Antti Antero Nenonen, Seppo Kalevi Liikanen, 
Allan Clavi Siekkinen, Toivo Antero Sundgren, asemamiehen toimeen 
(Simola) ylim. asemamies Heikki Veikko Aapro, asemamiehen toimiin 
(Lappeenranta) tilap. asemamiehet Veikko Tapani Raatikainen, 
Martti Juhani Piironen, apulaiskanslistin toimeen (Vainikkala) 
konttoriapulainen (V 7) Tuula Crvokki Skippari, vaununvoitelijan 
toimiin (Kouvola) tllap. vaununvoitelijat Veli-Matti Telkkinen, 
Lauri Juhani Ikonen, vaununvoitelijan toimeen (Imatra) ylim. 
vaununvoi telija Tapi.o Sakari Siikanen. 

Helsinki 1978. Valt ion painatwkeskw 
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TY~TERVEYSLAAKAREIDEN TDIMINTA-ALUEET 

Ha11into-osasto11e on perustettu ne1ja tyoterveys1aakarin sopimus

pa1kkaista virkaa. Ty6terveys1aakarit sijoitetaan He1sinkiin, Tam

peree11e, Du1uun ja Pieksamae11e . He1sinkiin 1.3.1978 sijoitetun 

tyoterveys1aakarin toiminta-a1ueena on He1singin rautatiepiiri, 

Tamperee11e 1.10.1978 sijoitettavan Tampereen rautatiepiiri, 

Ou1uun 1.9.1978 sijoitettavan Seinajoen ja Du1un rautatiepiirit 

seka Pieksamae11e 1 . 4.1978 sijoitetun Kouvo1an, Pieksamaen ja 

Joensuun rautatiepiirit. Konepajat ja varastot kuu1uvat paikka

kuntansa rautatiepiiriin. Ty6terveys1aakarit vastaavat toiminta

a1ueel1aan terveyden- ja tyoterveyshuo11on jarjestamisesta ja 

kehittamisesta. Tyoterveys1aakarit toimivat VR:n y1ilaakarin johdon 

ja va1vonnan a1aisina . (RH 938/161/78 (S1tl 4.8.78) VT 32/78 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1iluetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset. 

1.3.1978 lukien lis~tty kustannuspaikka 
19209 Kouvolan tyoterveysasema. (To 1200/223/78, 2 . 2.1978). 

1.3.1978 lukien lisatty vanhempain loman kayttotarkoitustunnukset . 

(To 1200/223/78, 17 . 2.1978). 

1.4.1978 1ukien lisatty Pieksam~en tyopaikkaruokai1un toteuttamista 
varten kustannuspaikka 

10560 Ruokailutoiminta. (To 1056/163/78, 7.3.1978). 

1.4.1978 1ukien 1is~tty kustannuspaikka 
46440 Vartius (va1takunnan raja) - Kostamus. (To 1200/223/78, 
7.4.1978). 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatusjaos
to suorittaa perusjake1un. (T1t n:o 445/223/78, 1.8.1978) VT 32/78 
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MATKATAVARAN LUOVUTTAMINEN V~LIASEMALLA MATKUSTAJALLE 

M~~r~asemi11a on aiheuttanut sekaannusta se, ett~ junahenki1okunta on 
1uovuttanut matkatavaraa v~1iasemi11a suoraan junasta pyytam~tta 

tavaran vastaanottaja1ta pois matkatavaratodistusta. Koska matkatavara

todistuksen puuttuminen m~araasema11a aiheuttaa sekaannusta ja tarpee
tonta se1vitte1ytyota, kehoitetaan junahenki1okuntaa huo1ehtimaan 

siita, ett~ matkatavara 1uovutetaan va1iasemi11a matkustaja1le ainoas

taan matkatavaratodistusta vastaan kuten y1eisehtojen kohdassa 3.3.4 . 
m~~r~taan. 

• 
(N:o Yt 31918/61/78, 3.8.1978), VT 32/78. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 109 , 31,7 . 1978 , on kansainva1isessa 

tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 1.8.1978 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia = 193 , 50 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 620,00 FM 

100 Portuga1in escudoa 9 , 50 FM 

100 Saksan Lii ttotasava11an markkaa = 209,00 Ft1 

100 Sveitsin frangia = 245,00 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a vastaisuudessa ilmoitettavat kurssi

muutokset pyydetaan merkitsemaan keskiaukeama11a o1evan tau1ukon 

sarakkeisiin . 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 1 . 8 . 1978) VT 32/78 
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I 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten , lukien 1,8 . 19~ 

RH : n sahke n:o 109 
Voimassa lukien 1.8.7_~ 

Luk u-
maara 

Rahayksikk6 ked Lyhennys FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) 0 0 •• 84 Fl 193 50 

100 Belgian frangia I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 FrB 13 30 

1 Bulgarian leva o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 I I 0 I 52 Leva 4 , 80 

1 Englannin punta I I I I 0 I 0 0 0 I I 0 I 0 0 0 I 0 I I 70 £ 8 10 

100 Espanjan pesetaa •••• • •• • •• 0 •••••••• 7 1 Pta 5.50 

100 Italian liiraa • 0 . 0 • • 0 •••• • 0 •••••••• 83 Lit 0 50 

100 Itavallan shillinkia I 0 0 0 o o 0 0 0 I 0 o o • I 81 Des 29 . 0 5 

100 Jugoslavian dinaria •• • •• •• • • •• 0 ••• • 72 Din 25 . 60 

100 Kreikan drakmaa o 0 0 0 I o o o 0 o o o 0 0 0 0 o 0 0 0 73 Dr 12.60 

100 Luxemburgin frangia o o o I o 0 I I o o 0 0 o o o o 82 Frlu x l3 . 30 

100 Neuvostoliiton ruplaa; clearing o o o I 20 Rbl _620_ . n n 

100 Nor jan kruunua • •• 0 • ••• • •••• •• • • 0 • •• 76 NKr 79 RO 

100 Portugal in escudoa ••• • •• • •••••• • 0 •• 94 Esc 9 c;o 

100 Puolan zlotya ..... .............. ... 51 Zl 13 30 

100 Ranskan frangia ••• • • • • • ••• 0 •• •• •• 0. 87 FF 9fi oo 

100 Romanian leita • • • • • • •••• ••• ••• • • 0 •• 53 Lei qn nn 

100 Ruotsin kruunua . .. .. ..... .. . .. ... .. 74 SKr 94.RO 

100 Saksan Liittotasavalta , markkaa .. .. 80 OM ?09 . 00 

100 Saksan Oem . tasavalta, markkaa 0 • •• • 50 M ?10 oo 

100 Sveitsin frangia •••• • • • 0 ••• •••• 0 •• • 85 FrS ?u ~ n n 

10 0 Tanskan kruunua • • •• • •••••• • • • • 0 0 ••• 86 DKr ?7 (1(1 

100 Tshekkoslovakian kruunua •• •• 0 • • • • •• 54 Kcs 7 9 so 

1 USA: n dollari .. . .. . .... . .. .. . .. . .. . $ ':1 (1 

100 Unkarin forinttia • • • • •• •• 0 •• • 0 ••• •• 55 Ft 22 50 

. 1 UIC - frangi •• • 0 0 •• • •• •• 0 . 0 • •• ••• 0 ••• 01 FrUIC 1 .85 

Suomen markan kansainvalinen lyiHm -

nys on 0 o o o 0 f o 0 0 0 0 o o o o 0 o 0 o 0 o 0 I o 0 o o o o 10 FM 

(Tft n:o Tou 24/Z30/78, · 1.8 . 1978l VT 32/78 
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Tiissa VT:ssa (VT 32/7 8) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 
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ITXINEN YHDYSLIIKENNE; LXHETYKSET SUOMEEN JA SUOMESTA EI - SMGS 
MAIDEN KANSSA 

Suomen ja Neuvostoliiton rautateiden yhdysliikennetari~~in (VR 4784) 
liitteen n:o 11 mukaisesti kuljetettaessa tavaraa Suomesta maihin tai 
maista, joiden rautatiet eivat kuulu SMGS-sopimukseen , tari~fiehdoist 

ja tilitystavasta transitorautateiden kuljetusmaksujen osalta sovitaa 
huolintaliikkeen V/0 Sojuzvneshtransin (SVT) kanssa. 

VT/SVT ovat 20.07 . 78 allekirjoittaneet sopimuksen , jonka perusteella 
1.9.78 lukien: 

1 . VR perii Neuvostoliiton osuuden kuljetusmaksut Vainikkala Brest/ 
Tshop valilta niista lahetyksista, jotka saapuvat SMGS-sopimuksee 

kuulumattomista maista ja jotka eivat ole osoitetut jollekin seu
raavista huolintaliikkeista: Oy Rajahuolinta Ab, Oy Saimaa Lines 
Ltd, John Nurminen Oy, MAT Transport Qy, Oy East-West Service 
Ltd tai joiden rahtikirjoissa ei ole mainintaa naista huolinta
liikkeista. Vainikkalan asemalla merkitaan Neuvostoliiton tran
sito-osuuden rahti niiden lahetysten rahtikirjoihin, joiden rahti 
kuuluu VR:n perittavaksi. Lahetyksia ei saa luovuttaa vastaan
ottajille perimatta tata transitorahtia. 

2. VR ei eta vastaan lahetyksia Suomesta transitona Neuvostoliiton 
kautta niihin Ei-SMGS- maihin, joiden kuljetukset suoritetaan 
Brest/Tshop raja-asemien kautta , mikali tavaran lahettaja ei ole 
joku kohdassa 1 mainituista huolintaliikkeista tai rahtikirjassa 
ole mainintaa, etta lahetyksen huolitsee joku naista huolinta
liikkeista . 

SMGS-sopimukseen kuuluvat : Albania, Bulgaria, Ita-Saksa , Kiina, 

Pohjois-Korea, Mongolia, Neuvostoliitto, Puola, Romania, Tshekkos
lovakia, Unkari, Vietnam. 

Em, mene t tely koskee siis vain lahetyksia maihin ja maista , jotka 

eivat ole naita SMGS-sopimukseen kuuluvia maita ja jotka kuljete 
taan Brest tai Tshop raja- asemien kautta. Tall5in lahinna tulevat 
kysymykseen lahetykset Jugoslaviaan ja Jugoslaviasta. 

(N:o Mt 22964 /253/78, 2 . 8.78), VT 32/78. 
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EROJA 
L i i k e n n e o s a s t o: apulaisasemapaallikko Viljo Johannes 
Makinen, ap 2 lk kirjuri Hellin Alice Tammi, asetinlaitemies 
Eero Mikael Paavola, jarjestelymestarit Olli Kalervo Viitanen, 
Erkki Emil Antikainen, Aimo Ilmari Aro, veturinkuljettajat Leo 
Aarne Matias Nieminen, Toivo Juho Petter Smolander, Kauko Tapia 
Koskinen, Kauko Aatos Santala, Yrjo Niilo Saini, Olavi Johannes 
Tuovinen, Aulis Johannes Mantere, Risto Antero Pitkanen, Kauko 
Johannes Anttila, Keijo Ilmari Rinta-Kiikka, Seet Arvo Johannes 
Birkstedt, Olavi Johannes Nieminen, konduktoorit Jaakko Erik 
Keranen, Jorma Sigurd Vesa, Paavo Makinen, Pentti Einari Lehtonen, 
vaihdemiehet Tauno Vuoksivirta, Erkki Mansikka, Tuure Rafael Saari
nen, Uuno Vainikka, Eino Johannes Laitinen, Juhana Vilhelm Karlsson, 
veturinlammittajat Onni Tuomas Hulkko, Aarre Armas Maki, Vilho Olavi 
Maki, Uuno Valeri Lokkinen, junamies Yrjo Ilmari Rytkonen, asema
miehet Viljo Pasanen, Erkki Paavilainen, Vaino Antero Roininen, 
Ahti Johannes Pihlajamaki, Elli Annikki Erola, vaununtarkastaja 
Erkkl Ilmari Pikkumaa, Tauno Kalervo Pukkila, Olli Esa Fohr, ylim . 
autonkulj . esimies Viljo Paukkunen, ylim . tallimiehet Eino Olavi 
Mattila, Kauko Ensio Markkanen, ylim. vaununsiivoojat Aino Irja 
Hiltunen, Martta Esteri Kassinen, Helmi Mikkola, ylim. siivooja 
Terttu Sylvi Annikki Voutilainen. 



Helsi nki 1978. Valtion painatuskeskus 
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EURAIL YOUTHPASS - LIPPU 

Muu toksena VT l a / 7 8 kohtiin 38 ja 43 ilmoitetaan , etta myos 

EURAIL YOUTHPASS - l i ppuja (kellanruskea) voidaa n 1. 6 . 1978 lukie n 

kokeilumielessa 2 v uoden koea j al l a myyda avoimella paivamaar a lla 

eli ns . " OPEN DATE " -lippuna . Mu ov ikotelo on ta l loin var uste t t u 

"ikku na1 la" paiv a:•naarien merki ts emista v a r t e n. Pa i vamaarien 

mer k its em i sessa n oud ate taan EURAILPASS -lipuista VT 1a/78 kohd i ssa 

11, 1 2 , 13, 14, 26 , 27 j a 28 annettu j a maarayksia . 

EURAIL YOUTHPASS on vo i massa 2 kuu kautta j a kelpa a ede1leenkin 

vain 2 . l u okassa. 

(Tft n:o Tou 1 80 / 252/7 8 , 1 0 . 8 .197 8 ) VT 33/7 8 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 32, 8,8,1978, on kansainva l isessa 

tavaraliikenteessa kaytetta via ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 9,8,1978 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 610,00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 10.8,1978) VT 33/78 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

A1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka toistaiseksi 
rautatieha11ituksen rataosasto11a. 
Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemuksen on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 13.9.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymi sta) . 
Kans1istin ja piirtajan (V 12) toimet toistaiseksi rautatiehallituksen 
ratatekni11isessa toimistossa. 
Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava ratatekni11isen 
toimiston kans1 i aan viimeistaan 13.9.1978 
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NIMITYKSIA ' JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : koneinsinoorin (V 27) virkaan apu
laisinsinoori Arvo Jalmar Oksanen, tyoterveyslaakarin virkoihin 
(S 12) (Tampere) laak.lis. Simo Samuel Kuurna ja (Oulu) laak.lis. 
Marja Leena Piikivi, ylim. liikennetarkastajan (V 25) toimeen ylim. 
liikennetarkastaja (V 23) Veli Pekka Hillman, ylim. liikennetarkas
tajan (V 23) toimeen vs. ylim. liikennetarkasta j a (V 23) Auli Anne
mari Kokko, ylim. tarkkaajan (V 23) toimiin yp. 2 luokan kirjuri 
Kaarlo Juhani Ahonen ja ylim. 3 luokan kirjuri Kauko Juhani Kokko
niemi, ylim. laboratorionhoitajan (V 13) toimeen vt laboratorion
hoitaja Heli-Riitta Munsterhjelm, konttoriapula isen (V 7) toimiin 
(Thj) ylim. toimistoapulaiset (V 6) Pirjo Liisa Virtaluoma, Jane 
Marjatta Lindgren, (Hki Thk) vt konttoriapulainen (V ?) Pirkko 
Liisa Jylha, ylim. toimistoapulaisen (V 6) toimiin tilap. toimis
toapulaiset (V 5) (Thk Ri) Sirpa Tuulikki Susi, (Thk Tku) Eeva 
Helena Hakkinen, (Thk Sk) Sirkka-Liisa Miilumaki ja vt ylim. toi
mistoapulainen (V 5) ~Thk Kv) Raija Irene Kuronen. 
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MUUTOS LEL ELAKKEISIIN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 594. 

L a k i 

lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elakelain 5 §:n 
muuttamisesta. 

Annettu Naantalissa 28 paivana heinakuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 9 paivana helmikuuta 

1962 annetun lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain 
elakelain 5 §:n 1 ja 2 momentti, 

sellaisina kuin edellinen on 29 paivana heinakuuta 1976 annetussa 
laissa (660/76) ja jalkimmainen 20 paivana syyskuuta 1974 annetus

sa laissa (750/74), nain kuuluviksi: 

5 L 

Vanhuuselake on yhta suuri kuin sa taman lain mukainen tyokyvyt 

tomyyselake, joka tyontekijalle olisi myonnetty, jos han olisi 

saanut tyokyvyttomyyden paaasiallisena syyna olevan sairauden, 
vian tai vamman ja tullut tayteen tyokyvyttomyyselakkeeseen oikeut

tavassa maarin tyokyvyttomaksi viimeisena paivana sita kalenteri

vuotta, jonka aikana han on tayttanyt 63 vuotta. Tyokyvyttomyys 

elakkeen, jonka perusteena eleva tyokyvyttomyys on alkanut ennen 

tyontekijan 63 vuoden ian tayttamisvuoden paattymista, muuttuminen 

vanhuuselakkeeksi ei aiheuta elakkeen maaran tarkistusta, ellei 

elakkeen maaraa laskettaessa tule otettavaksi huomioon palkkaa, 

jota ei ole otettu huomioon tyokyvyttomyyselakkeen maaraa lasket

taessa . Elakkeen vuotuinen maara on puolitoista prosenttia tyon

tekijan elakalain 9 J:n mukaisesti korjattujan ja tyontekijan 23 

ikavuoden tayttamisan jalkaen ansaitsamian niiden palkkojen yhtais

maarasta, joiden parustaella on suoritattu vakuutusmaksu taman 

lain mukaan. Jos tyontakija on jonakin kalentarivuotana ansainnut 

tassa laissa tarkoitatuissa toissa vahamman kuin 200 markkaa, ai 

sina vuotena ansaittua palkkaa kuitankaan oteta huomioon alakkee

saan oikeuttavana. Jos tyontakija on syntynyt annan 1 paivaa maa
liskuuta 1922, korotataan elakatta kartomalla sa luvulla, joka 

saadaan, kun luku 264 jaataan niiden kuukausian lukumaaralla, jot-
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ka sisaltyvat aikaan heinakuun alusta 1962 sen kalenterikuukauden 

loppuun, jona tyontekija tayttaa 65 vuotta, edellyttaen, etta nain 

saatu korotuskerroin on suurempi kuin luku yksi. Sosiaa1i- ja ter

veysministerio voi antaa tarkempia maarayksia edella tarkoitetun 

korotuksen laskemisesta. Sanottua lukua 264 muutetaan jaljempana 

olevan taulukon mukaisesti. Lyhxtaikaisissa tyosuhteissa olevien 

tyontekijain elake1ain muuttamisesta 20 paivana syyskuuta 1974 an

netun lain (750/74) voimaantulosaannoksen 3 momentissa mainitun 

syntymaaikarajan 1 paivan heina~uuta 1922 asemesta kaytetaan synty

maaikarajana 1 paivaa heinakuuta 1926 ja prosenttilukua 25 muute

taan seuraavasti: 

Luvun 264 25 %:n 
Vuonna asemesta asemesta 

luku % 

1977-1976 ............. 260 27 

1979-1961 ............. 266 26 

1962 ja sen ja1keen 296 29 

Tyokyvyttomyyselake myonnetaan joko taytena elakkeena tai osaelak

keena. Tayden tyokyvyttomyyselakkeen suuruus maarataan 1 momentin 

mukaan. Jos tyontekija tu1ee tyokyvyttomaksi sen ka1enterivuoden 

ja1keen, jonka aikana han on tayttanyt 63 vuotta, taysi ·tyokyvyt 

tomyyse1ake lasketaan, kuten edel1a 1 momentissa on vanhuuse1ak

keesta saadetty. Taysi tyokyvyttomyyse1ake myonnetaan tyontekija1-

1e, jonka tyokyvyn on 4 S:n 2 momentin mukaisesti arvioitu olevan 

ainakin vuoden ajan alentunut vahintaan kolmella viidenneksella. 

Muussa tapauksessa tyokyvyttomyyselake myonnetaan osaelakkeena 

ja sen maara on puo1et taydesta elakkeesta. Jos kuitenkin tyon 

tekija on syntynyt ennen 1 paivaa tammikuuta 1927, osaelake on 

seuraavien prosenttilukujen mukainen osa taydesta elakkeesta: 

Syntymavuosi 

1919 tai aikaisempi 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

Dsaelake prosenttia 
taydesta elakkeesta 

66 

64 

62 

60 

56 

56 

54 

52 
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Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1960 . 

Tata lakia sovelletaan elakkeeseen , johon oikeus syntyy lain 
voimassa ollessa . 

Taman lain 5 §:n l momentissa saadetty markkamaara vastaa vuodelle 

1962 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Ylla olevaa muutosta vastaava korjaus julkaistaan aikanaan 

my6s "Elake ja perhe-elake" kansiossa (VR 2614) kirjoituksen 
24 kohdalla. 

(Hloj 495/132/76, 7 . 6.l-976lVT 34 /76 

ULK0!1M:-I VALUUTAN HUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTJ\ VARTEN 

Tariffitoi~iston sahkeella n:o RH 62, 15.8.1978, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 16.8.1978 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia = 13,50 FM 
100 Itavallan shillinkia = 29,60 FM 
100 Luxemburgin frangia = 13,50 FM 
100 Neuvosto1iiton rup1aa = 605,00 FX 

100 Ranskan frangia = 9 8, DO HI 

100 Saksan Liittotasaval1an markkaa 

100 Sveitsin frangia = 263,00 FM 
1 USA:n dollari = 4,10 FM 

212 ,DO Fl1 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 17.8.1978) VT 34/78 
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VR - I KITUUR I PAKETTIMATKA JUNA - HOTELLI - J UNA 

Valtionrautateiden ja Congress Center Turku Oy Ikituurin kongressi 

keskuksen (Pispa lantie 7, 20510 TURKU 51) kesken on tehty sopimus 

juna - hotelli - juna p ake t timatkoista . 

Sopimus on voimassa 1 . 9 . 1978 alkaen 31 . 12 . 1978 asti ja jatkuu sen 

j~lkeen toistaiseksi molemmin puolisi n kahden (2) kuukauden irti

s anomisaj oin . 

Myynti 

l Juna - hotelli - juna pakettimatkoja myyv~t kaikki VR:n keskus 

asemat ja VR:n lipunmyyntioikeudet omaavat matkatoimistot . 

2 Muut l iikennepaikat kuin keskusasemat tilaavat ja myyv~t l ippu j a 

keskusasemansa kirjoittamina j a v&litt~min~ . 

Pakettimatkan s is~lto 

Peruspakettiin sis~l tyy 

meno- paluumatka 2 . luokass a Turkuu n nopeinta junayhteytt~ kaytt ~e n 

yhden vuorokauden majoitus kahden hengen huoneessa , 

varhaisaamiainen . 

Lis~palvelut 

matkustettaessa l . luokassa tai haluttaessa lunastaa istuma-, 

EP-, makuu- tai autopaikkalippu perit~~n tariffin mukainen 

lis~maksu , 

lis~vuorokausi tai majoitus yhden hengen huoneessa voidaan ostaa 

lipunmyynnin yhteydess~ tai Ikituurin palvelupisteest~ . 

(Liite l ja Liite 2) 

Hinnat - - - -
Peruspaketin ja siihen sis~ltyvien lis~palvelujen hinnat on mainittu 

vyohykkeitt~in liitteess~ l . 

Hotellihuoneen varaus 

VR : n lipputoimistot tilaavat hotellipalvelut Turun VR : n lipputoi

mistosta puh: 921 - 271 kello 8.00 - 21. 00 v~lisen~ aikana , 
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Matkatoimistot ti1aavat vastaavat palve1ut suoraan Ikituurista 

puh: 921- 376 333 ja i1moittavat samalla, ett~ kyseess& on VR

Ikituuri pakettimatka. 

Lipun kirjoittaminen 

1 Liput kirjoitetaan toistaiseksi VR matkai1ulippulomakkee1le 

(VR 2238} liitteess~ 2 esitettyjen mallien mukaan . 

2 Matka voidaan aloittaa milt& tahansa henki1oliikentee1le 

avatu1ta 1iikennepaikalta . 

3 Lipun kelpoisuusaika on viisitoista (15) vuorokautta . 

4 Lippuun on merkitt~v~ sopimuksen koodi Mt 82/10578. 

5 4- 11 vuotiaa1le lapse1le myyd&~n 1ippu mahdo11isine lis&pa1ve1ui

neen 50 %:n alennuksella . 

6 Matkai1ulipun lis~maksua ei perit& . 

Tilitys 

1 Liput tilitet~an ti1ikirjasaattee1le (3 kpl) omana ryhm~n&an. 

2 Matkatoimistot tilitt&vat . liput VR:l1e myyntipalkkiolla vahennet 

tyn& . 

Tarkastus junassa 

Lippu 1&vistet&an matkailulipusta annettujen ohjeiden mukaisesti . 

Peruutus 

Peruutettujen ja osittain k&ytettyjen juna - hote1li - juna pakettiin 

kuuluvien palve1ujen osalta noudatetaan kummankin osapuo1en peruutuk

sista ja takaisinmaksuista annettuja ohjeita . 

(N:o Mt 22879/241/78 , 16 . 8 . 1978), VT 34/78. 
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JUNA-HOTELLIPAKETTIEN BRUTTOHINNAT (MYYNTIHINNAT) 

Voimassa 1.9.1978- 31.12.1978 

1. Vyohykkeelt~: 

Helsinki, Kerava 

Riihimaki, Hameenlinna, 
Lahti, Karjaa, Tampere, 
Turku, Toijala, Rauma 
j a Pori 

2. Vyohykkeelt~: 

Kouvola, Lappeenranta 
Imatra, Mikkeli, Kotka, 
Orivesi, Haapamaki, 
Seinajoki, Vaasa, 
Pietarsaari, Kokkola, 
Ylivieska, Pieksam~ki, 
Jyvaskyl~, ~anekoski, 

Varkaus, Kuopio, 
Iisalmi, Joensuu ja 
Savonlinna 

3. Vyohykkeelta: 

Oulu, Kemi, Rovaniemi, 

Kemijarvi, Tornio, 
Kajaani ja Lieksa 

Peruutuspaketti 
1 henkiHI 
1 yo kahden 
heng. huon. 

98 mk 

143 mk 

178 mk 

Li1te 
34 

Lisapalvelut 
lis~- yhden 
vuoro- hengen 
kausi huoneessa 

67 mk 40 mk 

67 mk 40 mk 

67 mk 40 mk 

4 - 11 vuotiaalle lapselle myyd~~n lippu mahdollisine lisapalveluineen 
50 %:n alennuksella. 

1. 1 k s s a tariffin m u k a i n e n 1 i s a m a k s u. 

P a i k k a 1 i p u t e i v a t s i s a 1 1 y p a k e t t i i n. 



34 

'9~ MATKAILULIPPU 
~ TURISTBILJETT 

Kelpoisuusaika - Giltighetstid 

- 8 -

N~ 015478 

D 
~W"iii -&~19• 

leht• 
Blad MistA-FraD : ' • r 

~: : ~ ' Mihin-Tt 

:: ~ < I z 
';" 3 .. 

'tz ,g 
1 

................. km .. .......... ... C.~-.3. mk 

_ """':·:;· . .z~/&~ 
YMeenai 

\IR 2238 30000 77 ·09 SPS 
Summa 

'91.:\f.EF MATKAILULIPPU 

""""::::::::::::?...?. 
"'"'""'8"0' 

gCJc_; mk 

N~ 015478 
~ TURISTBILJETT 

Matkanosa- Resedel 
~ Rautahematka 

"""" " Jlrnvigareaa ··········· kl 

_, 

0 Automatk.a 
Busareaa 

~T -ifd, 1 0 Laivamatka D Lentoma!ka ~c:e-cu. " BbeSII Fly;resa 

aile 12-vuotias 
under 12 Ar 

_ _,...,_ 

Myyntlpatkan n•mi· JA pl tvl(!!?i~ 

~f.'S n:o 1 

0 ~~~;,2;~uA~ias 

Tltnln metkanoaan htnta r" / ·-- mk / utabemat tntaa et me ... 
~ 

M1JnUp~ikan mml· }I pi.tvlleima ....... 
j"~~--

n.!~•!~·~:~~~~pel '"~!;>- .. 
Tiemerkinnit • VAsbeteckningar / 

l Ute 2. 



"etU:t.f!if!F MATKAILULIPPU 
\:V TURISTBILJETT 

Matkanosa -Resedel 

" kl 

- 9 -

N!! 015478 

9Udv~LU.u 
lir~; n:o2 

0 ~~d~r21~u,~ias 
D fa~~':;~·,7::a 
D ~~~~::· 
0 ~i~~::'.• tka 0 ~;:~r::'ka A'~~~o!%1 ~4~' 

Timan matkano .. n hlnta ~~( /V- / 6 ,9 .. --~ 
- - mk 

autattamat n 1ntaa at me ttl 

MyyntipaiMn ntm•· }a plivlleima 

T1emerk•nnlt - Vagbetecknmgar 

I I I 

"e~ MATKAILULIPPU 
\el TURISTBILJETT 

n7"' Rautatiemllk.. 
L!Y Jlrnvlgsr .. a 

0 Automatka 
Bu11reu 

0 Lalvamatka. 
Bttreaa 

Matkanosa- Resedel 

.... ~. ~~ 

D Lentomatka 
FI)'Vreaa 

Tlmln matkanoaan hinta 

mk I 
Rautal!emat 1ntaa at mer ttl 

Myyntipatk&n nimi· ja plivlleima 

(~ 1./l!"~a J 
/ . .4 / A .. u.~-;;r-~ 

/ 

N!! 015478 

/u~v 
/ 

/ 
d / 

d~~· 
£/ 

I 

I 

' " 

·v 

lir!': n:o3 

D ~~~~r2l~~~ias 

34 



- 10 -

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET -JULKAISU 

Julkaisuun "kotimaisen rahtikirjan t~ytt5ohjeet" tehd~~n seuraavat 
korjaukset: 

- sivulle 23 sopimusluetteloon muutetaan Upo Oy:n 
nimeksi Asko-Upo Oy, 

- sivulle 25 toiseen kappaleeseen muutetaan Upo Oy:n 
nimeksi Asko-Upo Oy. 

(N:o Lko 23027/61/78, 15.8.1978), VT 3~/78. 

MXARXYKSET TAVARAN PXXLLYSTAMISESTX, PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISESTA 
- JULKAISU 

Lis~ys liitteeseen I: 

Satamuovi Oy:n valmistamat muoviset kartioastiat on hyv~ksytty 
k~ytett~viksi rautatiekuljetusasetuksen mukaisina kertak~ytt5-
pakkauksina vaarattomien aineiden kuljetuksiin. Lupa ei koske 
VAK:n alaisia aineita. 

Kuljetuspakkausmerkin numero on Lko 02-1978. 

(N:o Yt 31816/61/78, 11 . 8.1978}, VT 3~/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemap~~llik5n virka (V 20). Liikenneosaston p~~llik5lle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaajalle viimeist~~n syyskuun 20. p&iv&n~ 1978 ennen kello 

12 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymist&). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Turun 

(Tku satamatoim. hoitaja) liikennealueelle. 
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Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virka, kaksi vanhemman toimisto
rakennusmestarin (V 23) virkaa, vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) 
virka, rakennusmestarin (V 19) virka, ko1me yp 2 1 kirjurin (V 17) virkaa 
ja ap 2 1 kirjurin virka. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11i
tuksen kirjaaja11e viimeistaan 20.9.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

vanhempi toimistorakennusmestari (V 24): ratapiirin toimisto (Joensuu); 

vanhemmat toimistorakennusmestarit (V 23): r ratapiirin toimisto (Kouvo1a) 
ja I ratapiirin totmisto (Ou1u}; 

vanhempi toimistorakennusmestari (V 22): ratapiirin toimisto (Ou1u); 

rakennusmestari (V 19}: Ou1un rata-a1ue (Ou1u); 

yp 2 1 kirjurit (V 17): I ratapiirin toimisto (Kouvo1a) ja 2 ratapiirin 
toimisto (Tampere}; 

ap 2 1 kirjuri: ratapiirin toimisto (Ou1u). 

Opastinasentajan toimi, viisi rataesimiehen (V 13) tointa, rataesimiehen (V 12) 
toimi, ko1me apu1aiskans1istin tointa ja kaksi konttoriapu1aisen tointa. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin 
paa11iko11e viimeistaan 20.9.1978. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

opastinasentaja: Seinajoen ratapiiri (Seinajoki); 

rataesimiehet (V 13): I Tampereen ratapiiri (opastintyot, Turku), 3 Seinajoen 
ratapiiri (2 Seinajoki, I Y1ivieska) ja I Pieksamaen ratapiiri (Pieksamaki); 

rataesimies (V 12}: Joensuun ratapiiri (Viinijarvi). 

apu1aiskans1istit: I ratapiirin toimisto (Kouvo1a), ratapiir1n toimisto 

(Tampere) ja I ratapiirin toimisto (Seinajoki). 

konttoriapu1aiset: 2 ratapiirin toimisto (Ou1u). 

34 
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NIMITYKSIA 

Rataosasto: liikennetarkastajan (V 27) virkaan (rautatiehallituksen 
ratatoimisto) kamreeri Kauko Ahti Ossian Hiltunen, vanhemman toimisto
rakennusmestarin (V 23) virkaan (Pieksamaen ratapiirin toimisto) vanhempi 
toimistorakennusmestari (V 20) Vaino Aukusti Pirskanen, vanhemman toimisto
rakennusmestarin (V 21) virkaan {Tampereen ratapiirin toimisto) nuorempi 
toimistorakennusmestari Erkki Nestor Tolvanen, teknikon (V 21) virkoihin 
(Kaipiainen) teknikko Pauli Niemi ja (Joensuu) ,ylim.teknikko Jouko Tuomas 
Nousiainen, nuoremman toimistorakennusmestarin {V 19) virkaan {Tampereen 
ratapiirin toimisto) rakennusmestari Keijo Juhani Linja, kirjanpitajan 
virkaan (rautatiehallituksen ratatomisto) yp 2 1 kirjuri (V 17) Kerttu 
Ester Helander, yp 2 1 kirjurin (V 17) virkoihin (Oulun ratapiirin toimisto) 
ap 2 1 kirjuri Leila Annikki RAman, (Pieksamaen ratapiirin toimisto) ap 2 1 
kirjuri Alma Maria Rask ja (Joensuun ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjuri 
Rauha Annikki Taskinen, ap 2 1 kirjurin virkoihin (Tampereen ratapiirin 
toimisto) apulaiskanslisti Eila Anita Matikainen ja (Seinajoen ratapiirin 
toimisto) apulaiskanslisti Meeri Annikki Myllykangas, opastinasentajan 
toimeen (Pieksamaki) rataesimies Lauri Piirainen, apulaiskanslistin toimiin 
(ratateknillisen toimiston ratapihajaosto) ylim. toimistoapulainen Raija 
Inkeri Turunen, (Oulun ratapiirin toimisto) konttoriapulaiset Eila Annikki 
Huttunen ja Marja-Liisa Niska ja (Joensuun ratapiirin toimisto) konttori
apulainen Hilkka Kaino Kononen, rataesimiehen (V 12) toimiin (Kairokoski) 
raidemies Erkki Olavi Ojala ja {Pieksamaki; opastintyot) turvalaiteasentaja 
Antti Kinnunen, seka konttoriapulaisen toimeen (Helsingin ratapiirin toimisto) 
ylim.toimistoapulainen Saimi Anna-Liisa Soralahti. 

H a n k i n t a o s a s t o : ylimaaraisen toimistoapulaisen (V 6) 
toimeen (Hyvinkaan varasto) ylimaarainen toimistoapulainen Sirpa 

Aura Kyllikki Joronen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o : vanhempi toimistorakennusmestari (V 24) 
Gunni Aulis Ensio Suhonen ja konttoripaallikko Aarne Erik Joki. 

Helsinki 1978. Vallion painatuskeskus 



1978 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Silja Linen pakettimatkat 

Viking Line/VR-yhdistelmalippu 

Ratapiharadiojarjestelman tukiasemien 
siirto Helsingissa 

Muutokset Varkauden puhelinyhteyksissa 

Avoimia virkoja ja toimia 

127801885E-Sp 56 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

1.9.1978 lukien lis~t~~n ju1kaisuun Juankosken kohda11e Vuot1ahden 
raide seuraavin merkkinn6in: 

1 

Juankoski 
Vuotlahden raide 

840-36591 

4 

Juankoski 7 . 

Sij 35. Vnj 77 . 

5 

Tt 

(N:o Yt 31945/67/78 , 25,8.1978) , VT 35/78 . 

SILJA LINEN PAKETTIMATKAT 

6 

Hpj 194. Hpk 307 . Hko 180 . 
Hy 466 . Ilm 95 . Jns llO . 

Jy 229 . Kr 565 . Kon 204 . 

Kv 333 - Lh 395 . L1a 484 . 

Ov 342 . 01 370 . Par 240 . 

Pko 394 . Ps1 522 . Pm 149 . 

Pri 501. Ri 454 . Sk 425 . 

Tpe 384 . T1 424 . Tku 552 . 
Yv 249 . Vapoa varten . 

VR:n ja Oy Si1ja Line Ab :n pakettimatkasopimus on uusittu . Sopimus 

on voimassa 1 . 9 . 1978 a1kaen 31.5.1979 asti ja jatkuu sen j~1keen 
toistaiseksi mo1emmin puo1isin kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin . 

Matkojen myynnin ja 1ippujen tarkastuksen osa1ta noudatetaan VT 35/77 

annettuja m~~r~yksi~ . (N :o Mt 22992/645/78 , 17 . 8 . 1978) , VT 35/78. 

VIKING LINE/VR- YHDISTELMliLIPPU 

VR:n ja Viking1inja Oy:n yhdiste1m~1ippusopimus on uusittu. 

Sopimus on voimassa 1 . 9 . 1978 a1kaen 31 . 5 . 1979 asti ja jatkuu sen 
j~1keen toistaiseksi mo1emminpuo1isin kahden (2) kuukauden irti

sanomisajoin . 

Matkojen myynnin ja lippujen tarkastuksen osa1ta noudatetaan 

VT 35/77 annettuja m~~r~yksi~. 

(N :o Mt 22289/66/78 , 28 . 8 . 1978) , VT 35/78 . 
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RATAPIHARADIOJXRJESTELM!N TUKIASEMIEN SIIRTO HELSINGISSX 

7. - 8.9.1978 

Tukiasemien siirtotyon aikana saattoliikenteen selektiivikutsu 
ei toimi 7.9.78 klo 9- 12. 

Alkaen 7.9. klo 22 ja paattyen 8.9. klo 02 esiintyy katkoksia 
seuraavasti: 

- Pasila vaihdemieskanava 14 
- Jarrujentarkastus- ja veturikanava 7 

Seuraavat kayttolaitteet ovat pois kaytosta 
7.9, klo 22- 8.9. klo 02: 

- Helsinki suurasetinlaite, kanavat 6, 8, 9 
- Pasila junatsto, kanavat 11, 13, 22 
- Pasila jarjestelymestari, kanavat 23, 24 

Kanava 20 toimii koko ajan hairiotta. 

(Ko 3249/435/78, 24.8.1978) VT 35/78 

MUUTOKSET VARKAUDEN PUHELINYHTEYKSISSA 

35 

Varkauden puhelinyhteyksien muutoksicn johctosta noudatetaan seu
raavia ohjeita: 

- Varkauden entinen suuntanumero 984 poistuu klytosta. 
- SelekLorikartta 47 poistuu klytHsta. 

- Maaveden selektorinumero muuttuu numeroksi 151-03 selektnrikart-
taan 46. 

- Painatusjaosto suorittaa Varkauden puhelinluettelon jakelun. 

(Stt 3128/434/78) VT 35/78 
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AVOIMIA VIRKOJ A JA TOIMIA 
I 

Apu1aisinsinoorin virka (V 25) ja kaksi 1iikennetarkastajan virkaa (V 2 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaj a11e viimeistaan syyskuun 27. 

pai vana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

rautatieha11ituksen 1iikenneosasto11e . 

Tarkkaajan virka (V 22) ja ensi 1uokan kirjurin virka (V 18) . 

Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 
toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan syyskuun 

27 . paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paatty

mista) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

tarkkaaj a (V 22): rautatiehal1i tuksen 1iikenneosastolle ( 1) , 

1 . lk kirjuri (V 18): rautatieha11ituksen liikenneosasto1le (1 lii 

kennetoim . 1iikenteenohjaus) . 

Apulaiskans1istin toimi toistaiseksi rautatiehallituksen 1iikenne

osasto1la . Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11is et hakemuk

set on toimitett a va liikenneosaston y1eiseen t oimistoon v1imeistaan 

syy s kuun 27 . paivana 1978 . 

Nuoremman toimistorakennus~s tarin (V 19) virka, toistaiseksi Tampereen 
ratapiiri n toimistossa (Tampere) ja ap 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi 

Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu) . 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
ha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 27.9.1978 ennen k1o 12 (postitse 
ennen vi rka-ajan paattymi sta). 
Konttori apu1aisen toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirin toimistossa 
(Joensuu) . Rataos aston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
Joensuun ratapiirin paa11iko11e vi imeistaan 27.9. 1978. 

H• lsinki 1978. Valtion painaruskeskus 
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RASKAAN TAVARAN KULJETUSVAUNU 
SARJA Rrnm 

Numerosarja 72101 ... 72150 

- 2 -

Vaunu on 4-akselinen avovaunu ja suunniteltu ensi sijaises'ti 

raskaan tavaran kuljetukseen. Kuvat 1 ja 2. 

P~~mitat 

- pituus puskimineen 

- telien keskioiden vali 

- telin akselivali 

- kuormausalan pituus 
II 

II 

leveys 

pinta-ala 

- lattian korkeus kiskon harjasta 

- suurin sallittu kuorma 

- taara 

- akselipaino 

- suurin sallittu nopeus 

Kuormataulukko 

A B I c 
39 5 t 59.5 t 

31,5 t 51,5 t 

14,0 m 

8,0 II 

2,0 II 

12 J 7 II 

3,24 m2 

41,1 m2 

1,32 m 

59,5 t 

n. 20,5 11 

20,0 II 

100 km/h 

Vaunu on p~~mitoiltaan ja aluskehysrakenteeltaan samanlainen 

kuin aiemmin valmistuneet Oar- ja Oav-vaunut. 
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Rmm-vaunun MITTAPIIRROS 

-590--2410~------8000------+--
------12820 

---·- -------14000-------- Tooro 20.5t 

-------12700--------__, Kuorma 59,5 t 
Kuormousolon pinto-ala 41, 1 r;:2 

\.bcnu)M r>J,TI~f. 72101 72150 

Kuva 2. 
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Romunkuljetusvaunu , sarja Hbr 

Numerosarja 120 001 - 120 300 

Hkb-vaunuista muutostyon~ rakennettavista romunkuljetusvaunuista 

Hbr on 5 vaunun suuruinen koesarja hyv~ksytty liikenteeseen . Kuva 3. 

PIH!mitat 

- pituus puskimineen 

- akseliv~li 

- korin kuormausalan pituus 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

sis~korkeus 

tilavuus 

leveys 

pinta- ala 

14 , 0 m 
8 , 6 II 

12,81 11 

2 , 85 m 

36,5 m2 

1,3 m 

n . 4 7 m3 

- et&isyys kiskon ylapinnasta sivusein&n 

ylareunaan 2 , 56 m 

- suurin rakenteen sallima akselipaino 20 t 

- taara n . 13 , 8 t 

- suurin rakenteen sal lima nopeus 100 km/h 

Kuormataulukko 

A B 1 c 
15 t 25 t 

11 t 
,. 

21 t 

Vaunuissa on ter&slevypohja ja sivulaidoilla saranoidut luukut 
puhtaanapitoa varten . 



Kuva 3• 
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Y1eisrakenne 

Naissa vaunuissa on a1uskehys , joka poikkeaa tavanomaisesta sika1i , 

etta vaunun keskiosassa on vain keskipa1kit ja paissa kehys on vaunun 

1evyinen . Vaunu on varustettu y1iku1kusi11a1ta kaytettava11a ruuvi 

jarru11a , jota voidaan kayttaa vaihtoty~ssa seka seisontajarruna . 

Ku1jetettava aine 

Vaunuja 6138 . . . 6141 tu11aan kayttamaan mantyo1jyrasvahapon ja vaunua 

6142 1isaksi vaihtoehtoisesti etikkahappoanhydridin tai pa1avien 

nesteiden ku1jetukseen. Oy Rai1ship Ab Suomessa o1evine 1ahettaja

asiakkaineen vastaa siita , etta vaunu 6142 on VR : n radoi11a 1iikkues

saan varustettu seka myrkkyasetuksen etta vaara11isten aineiden ku1je 

tusmaaraysten (VAK) mukaisi11a varoitusmerkinnoi11a . Lisaksi ede11yt 

taen , etta ennen ku1j e tuksen a1oittamista VTG tai 1ahettaja yksi1oi 

ja i1moittaa rauratieha11ituksen 1iikennetoimistoon ku11oinkin tassa 

vaunussa ku1jetettavan aineen . 

VTG- sai1iovaunut 

Rai1ship- juna1autta1iikenteeseen on hyvaksytty seuraavat Vereinigte 

Tank1ager und Transportmitte1 GmbH:n omistamat 4- akse1iset sai1i~

vaunut tyyppia 5259 . 83 . Kuva 4 . 

Vaunun n:o 21 80 076 

21 80 076 

21 80 076 

21 80 076 

21 80 076 

Paamitat 

- pituus puskimineen 

- a1uskehyksen pituus 

- te1ien keskioiden va1i 

- te1in akse1iva1i 

- sai1ion pituus 

" 
II 

ha1kaisija 

ti1avuus 

- akse1ipaino 

- taara 

- suurin kuorma 

6 138 -

6 139 -

6 140 -

6 141 -

6 142 -

0 

8 

6 

4 

2 

14,40 m 

13,16 " 

9,36 II 

1,80 II 

12 , 42 II 

2 , 50 II 

59,0 m3 

20 , 0 t 

n . 21,8 t 

58 , 2 " 
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VTG-vaunun mittapiirros 

~ -- ---··--- · · ----·-·----····- ·- -·- 1}1.}0. -- ----·-- ··-- . ··--·--- - --.....!.~ 
I 

' 

:._ .. 1800 -~ 
!90(l ·-:----·---------.9350 -- -·-- ···· ·---·- - -- · --,.- . 1900 . -

- -·-·- 13160 · ·-- - ... ·- ·- -- ·-·. .•. . - -. ·· - ... 
---· ·····- - -···· -·-· - ··--- -··· . ·--- 11.1.00--- ·· ----·-- - ··---·---·- - - · --···-· . -

Kuva 4. 

L 
Q Cll 
ID 

2 ... . 
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VTG- jauhevaunut 

Lis~ksi on hyvaksytty juna1autta1iikenteeseen Vereignigte Tank1ager 

und Transportmitte1 GmbH:n omistamat 2-akse1iset sai1iovaunut tyyppia 
8226.61. Kuva 5 . 

Vaunun n:o 20 80 092 0 180- 6 

20 80 092 0 182-2 

20 80 092 0 183- 0 
20 80 092 0 184- 8 

Paami tat 

- pituus puskimineen 11 , 74 m 
- a1uskehyksen pi tuus 10 , 50 II 

- akse1ivali 8 , 20 II 

- akse 1ipaino 20,0 t 
- taara n . 14 , 5 II 

- suurin kuorma 25 , 5 II 

- ti1avuus 51 m3 

Y1eisrakenne 

Vaunuissa on tava11inen a1uskehys, seka y1iku1kusi11a1ta kaytettava 

ruuvijarru . Ruuvijarrua voi kayttaa vaihtotyoss~ seka seisontajattuna . 

Kuormati1a muodostuu ko1mesta sai1iost~ yhteisti1avuus 51m2 . 

Ku1jetettava aine 

Vaunuja tu11aan k~yttamaan jauheen ku1jetuksessa . 



VTG-vaunun mittapiirros 

Kuva 5. 

.... 
0 



VTG-jauhevaunu 
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Kuormatau1ukot 

Vaunuihin maa1attua a1kupergista kuormatau1ukkoa noudatetaan sove1-

taen kirjeissa n:o Lko 22106/412/77 , 15 . 12.1977 ja n:o Lko 22106/ 

412/77, 29 .1 2.1977 annettuja ohjeita . 

Jarru1aitteet 

I1majarru1aitteet ovat saman1aiset kuin muissakin VTG-vaunuissa . 

Se1ostettu Vira11isissa tiedotuksissa n:o 37a/74 . 

Kuormajarrun asette1ussa noudatetaan samaa menette1ya kuin on 

sovittu noudatettavaksi Oy Rai1ship Ab:n omien vaunujen osa1ta . 

Vaunujen tarkastus ja korjaus 

VTG- vaunujen tarkastuksessa ja korjauksessa menete11aan samoin kuin 
Rai1ship- vaunujen kanssa. Korjauksista tu1ee i1moittaa kuten yksityis 

ten omistamien vaunujen korjauksista . 

(N :o Yt 22065/412/78 , 15 . 8 . 78), VT 35w78. 
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Lomakkeen "3875" - uusitut kiiyttoohjeet 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
tavaraliikennettii varten 

RAMO:n osat 3 ja 11 

Avoimia virkoja ja toimia 

VTG-siiiliovaunut, korjaus VT:n 35a ~ sivu 

Fyysisen kunnon testaus 

Eroja 

Erillisenii on julkaistu 

VT 35a/78: Vaunusarjat Rmm, Hbr, VTG 

1278019341 

N-D36 
7.9 .1978 
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LOMAKKEEN "3875" - ILMOITUS TIETOKONETOIMISTOLLE MYYNTIRAPORTTIA 

VARTEN - UUSITUT K~YTT~OHJEET 

Koska k&yt&nnossa esiintyy toistuvasti puutteita lomakkeen "3875" seka 
t&ytt&misen etta sen lahettamisen suhteen, julkaistaan uudelleen lo

makkeen taytto- ja kasittelyohjeet ajan tasalle korjattuina. Saman

aikaisesti vanhat ohjeet, VT 38/75.5, kumotaan. Samalla huomautetaan, 

etta kyseisen lomakkeen tiedot ovat tarkeita tavaraliikennesovellutuk

sista teht&v&ssa tilasto- ja raporttituotannossa. 

LOMAKKEEN "3875" T~YTT~- JA KASITTELYOHJEET 

Lomakkeen oikeaan ylanurkkaan kenttil.an "lkp:n koodi" merkitali.n liiken

nepaikan kolminumeroinen koodi (esim. 020). 

Kenttaan "kk" merkitaan ao. kuukausi arabialaisin numeroin mahdolli

sella etunollalla (esim. 09). 

Riveillli. 1-4, joissa on koodit 50, 51, 52 ja 53, ei ilmoiteta mitali.n. 

Riville 5, jossa on koodi 12, merkitli.an tiedot (vaunuarvojen luku
mli.ara ja todellinen paino kiloina) varsinaisesta paikallisliikentees

tli. (TS:n 52 §, tulojen kuittikirjan tilasto- ja kli.yttokoodi 01). 

Tyhjalle riville 6, jossa on koodi 11, merkitaan rahtikirjojen luku

maara ja todellinen paino kiloina sellaisista kappaletavaralahetyksis 

ta, joiden rahti on kannettu muulla kuin rahtikirjalla. 

Tyhjalle riv'ille 7, jossa on koodi 12, merkitaan rahtikirjojen luku

maarli., vaunuarvojen lukumaara ja todellinen paino kiloina sellaisis

ta vaunukuormalahetyksistli., joiden rahti on kannettu muulla kuin raht' 

kirjalla. 

Riville 8 (=kiitotavara), jossa on koodi 08, merkit&&n tiedot sellai

sista kiitotavaralahetyksist&, joiden rahti on kannettu muulla kuin 

rahtikirj alla. 

Edellli. mainituissa kohdista"!i kuitenkaan ilmoiteta tietoja niist& 
lahetyksista, joiden rahdit lasketaan tietokoneella (A. Ahlstrom Oy 
sop 300-4, 423-4 ja 007-5 paperilahetykset Var, Artekno Oy/Saarioinen 
Oy sop 083-6 Tpe ja Vma, Enso-Gutzeit Osakeyhtio sop 304-6 ja 303-8 
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eri asemat, Huhtam~ki Oy sop 350-9 Tku, Kymin Oy Hogforsin tehdas 
sop 314-5 Karkki1a, Oy Nokia Ab Puunjalostus- ja voimateo1lisuus sop 

018-8 Noa ja Tpe, Savon Se11u Oy sop 360-8 Sorsasalo, Tehdaspuu Oy 
sop 344-2 eri asemat, Asko-Upo Oy sop 382-2 U1h, Kemira Oy sop 001-8 

eri asemat, G. A. Serlachius Oy sop 011-7 Man). 

Rivi1la 9 ei i1moiteta toistaiseksi mit~an (varalla). 

Lomakkeen rivi11e "yhteensa", jossa on koodi 54, lasketaan va1miiksi 

tiedot sarakkeittain yhteen. 

Lisaksi 1omakkeeseen tu1ee 1iikennepaikan paivaleima ja virkai1ijan 

nimi niil1e varattuihin kohtiin. 

Lomakkeet on taytett~va huo1e11isesti ja se1v~1la kasia1a11a, koska 

tietokonetoimistossa suoritettava tietojen rekister6inti tapahtuu 

suoraan ao. 1omakkee1ta. 

Lomakkeet on 1ahetett~va aina keskusaseman kautta tietokonetoimistoon 
ko. kuukautta seuraavan kuukauden 10. paivaan mennessa. 

Keskusasemien ei tarvitse 1ahettaa tietokonetoimistoon ns. no11ail

moituksia, silla va1vonta liikennepaikkojen tietojen ilmoittamisesta 

ja~ keskusasemal1e.Lomakkeen sisa1tamat tiedot tulevat myynti- yms. 

raportteihin aina sen 1iikennepaikan hyvaksi, jonka koodi 1omakkeeseen 
on merkitty. 

Lisatietojen lomakkeen kaytt66n 1iittyvista seikoista saa tarvitta

essa tietokonetoimiston tavara1iikennesove11utusten vastuuhenki1oilta 

(puhelinnumerot 3129 ja 2138). 

(N:o Mt 22941/57/78, 28.8.78), VT 36/78. 
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ULKDMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkeell~ n: o 116 , 28 . ~ . 1S78 , on kansainv~lisess~ 

tavaraliikenteess~ k~ytett~v~~ Neuvostoliiton ruplan kurssia muutet

tu 29 . 8 . 1978 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 620 , 00 FM 

Tariffitoimiston s~hkeell~ n : o 145 , 31 . 8 . 1978 , on ka n sainv~lisess~ 

tavaraliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1 . 9 . 1978 lukien seuraavasti: 

100 It~valla n shillinki~ 

100 Ranskan frangia 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 

100 Sveitsin frangia 

100 Tanskan kruunua 

1 USA : n dollari 

( T ft n : o To u '2 4 I 2 3 017 8 , 1 . 9 . 1 9 7 8 J V T 3 6 I 7 8 

RAMO:n osat 3 ja 11 

29 ' 10 FM 

~6, 60 FM 

2,1 , 00 FM 

255,00 FM 

76 , 50 FM 

4 ' 15 FM 

RAMO: n osa 3 "RADAN RAKENNE" on 1 aadi ttu ja hyvaksytty noudatettavaks i 

(Rto 558/30/78, 7.7.1978). 

RAMO:n osa 11 "RAUTATIEN 11AARAKENNUSTYtlOHJEET" on muutettu ja hyvaksytty 

noudatettavaksi (Rtoj 13.4.1978). 

Painatusjaosto suorittaa RAMO:n osien 3 ja 11 perusjake1un. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) virka ja ko1me rakennusmestarin 
(V 18) virkaa. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehal1ituksen kirjaaja11e viimeistaan 4.10 .1978 ennen ke11o 12 
(postitse ennen vi rka-ajan paattymi sta )_. 
Edella maini.ttuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 22): ratapiirin toimisto (Pieksamaki); 
rakennusmestarit (V 18): Jyvasky1an rata-a1ue (Jyvaskyla), Suo1ahden rata-a1ue 
(Suo1ahti) ja Joensuun rata-a1ue (Joensuu). 



VTG-SAILIOVAUNUT 
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Rai1ship- juna1autta1iikenteeseen on hyvaksytty seuraavat Vereinigte 

Tank1ager und Transportmitte1 GmbH:n omistamat ~ - akse1iset s1ii1i6-

vaunut tyyppia 5259.83. Kuva 4 . 

Vaunun n:o 21 80 076 
21 80 076 
21 80 076 
21 80 076 
21 80 076 

Paamitat 

- pituus puskimineen 

- a1uskehyksen pituus 

- te1ien keski6iden vl1i 
- te1in akse1iv1:1.1i 

- s1ii1ion pituus 

" 
" 

ha1kaisija 

ti1avuus 

- akselipaino 
- taara 

- suurin kuorma 

Y1eisrakenne 

6 138 -

6 139 -

6 140 -

6 141 -

6 142 -

0 

8 

6 
4 

2 

14 , 40 m 

13 , 16 " 

9 ' 36 " 
1 , 80 " 

12 , lJ2 " 

2 , 50 " 
59 , 0 m3 

20 , 0 t 

n . 21 , 8 t 

58 , 2 " 

~lissli vaunuissa on a1uskehys , joka poikkeaa tavanomaisesta s i kl1i , 

e ttli vaunun keskiosassa on vain keskipalkit ja paissl kehys on vaun un 

evyinen . Vaunu on varustettu y1iku1kusil1a1ta kaytettava11a ruuvi 

· arru11a , jota voidaan kayttll vaihtotyossa seka seisontajarruna . 

u1jetettava aine 

Vaunuja 6138 ... 6141 tu11aan kayttlima&n manty61jyrasvahapon ja vaunua 

5142 1isaksi vaihtoehtoisesti etikkahappoanhydridin tai pa1avien 

~esteiden ku1jetukseen . Oy Rai1ship Ab Suomessa o1evine 1ahettaja

~siakkaineen vastaa siita , etta vaunu 6142 on VR :n radoil1a 1iikkues

~ aan varustettu seka myrkkyasetuksen etta vaara11isten aineiden ku1je 

Fusmaaraysten (VAK) mukai si11a varoitusmerkinn6i11a . Lisaks i ede11yt -

aen , etta ennen ku1jetuksen a1oittamista VTG tai 1ahettaja yks i loi 
·a i1moittaa rauratieha11ituksen liikennetoimistoon ku1loinkin tassa 
~ aunussa ku1jetettavan aineen . 
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Fyysis 8n kunnon l8st aus syksy llH 1978 

Rautdtiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirjelmH n:o H 9e4 /71U4, 2 . 11 . 1966) jHrjestetHHn VRU:n alueilla syys
kaudella 1978 seuraavasti : 

Lahti 
Ham ina 
Kot ka 

Tr,stipyorH I 

28 . 08 . -09 . 09 . 
11 . []9 . -16 . 09 . 
18 . 09 . -23 . 09 . 

Imatra 
Lappeenranta 
Kouvold 
Helsinki, rh 

la 
vr 
rata 

25 . 09 .- 30 . 09 . 
02 .10.-14.10. 
16 . 10.-28 . 10 . 
30 . 10.-11 . 11. 
13.11.-25.11. 
27 .11.-09.12. 
11 . 1 2 . - 23 . 1 2 . 

Testipyora III 

Mikkeli 
PieksHmaki 
Kuopio 
Iisalmi 
Kajaani 
Kont iomiiki 
Nu rmes 
Lieksa 
Joensuu 
Savonlinna 

28 . 08 . -02.09. 
04 . 09 . -23 . 09 . 
25 . 09.-14 .10. 
16 . 10.-21.10. 
23 . 10 . -28.10. 
30 . 10 . -11.11. 
13.11.-1tl.11. 
20 .11.- 25 . 11 . 
27 . 11 . -09. 12. 
11.12 . -16 . 12. 

TestipyorH II 
Kerava 
HyvinkHan kone~aja 
RiihimHki 
HHmeenlinna 
Pori 
Rauma 
Tamp ere 
Tu rku 
Salo 
Karjaa 
Pasilan kon epaja 

28 . 08 . -02 . 09 . 
04 . 09 . -09 .09. 
11 . 09.-23 .09. 
25 . 09 . -30 .09. 
02 .1 0 . -07 .10. 
09 .10.-14.10. 
16.10 . - 21 .10. 
23 . 1 0 . - 1 1 . 1 1 . 
13 . 11 . -18 . 11 . 
20 .1 1 .- 02 .1 2 . 
04 . 12.- 23 . 12. 

Testipyora IV 

KemijHrvi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 
Ou lu 
Ylivieska 
Kokkola 
Pietarsaari 
Seinajaki 
Vaasa 
HaapamHki 
JyvHskylii 
Pasilan konepaja 

28 . 08 . -02 . 09 . 
04 . 09 . -09 . 09 . 
11.09. - 16.09. 
1 8 . 0 9 . - 23 . 0 9 . 
2S .0 9 . -07 . 10. 
09. 1 0. -14. 1 0 . 
16 . 10.-21 . 10. 
23 .1 0 . -28 .10. 
30 . 10 . - 11.11. 
13 . 11 . -18 . 11. 
20 .1 1 . -25 .11. 
27 . 11 . -02 . 1 2 . 
0 4 . 1 2 . - 23 . 1 2 . 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin t yopis

teissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Suominen. 

VR:n Urheilutoimikunta 

Yp. 2 1 kirjuri (V 17) Lilja Sylvi 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Vaarallisten aineiden kuljettaminen 

Itainen yhdysliikenne 

N:o37 
14.9.1978 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen 
rahtikirja 

Tililuettelon muutokset 

Lomakelippujen kirjoittaminen 

Rahtiluotto 

Kaukojunien varapaikat 1.10.78 alkaen 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Koulutusohjelmat 

Uudet lipunmyyntiautomaatit 

Raahen automaattikeskuksen kayttoonotto 

Avoimia virkoja ja toimia 

1278019BOH- sp 53 



37 - 2 -

VAARALLIST~ AINEIDEN KULJETTAr.fiNEN 

Suomen asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 610. 

Liikenneministerion paatos 

vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiella. 

Annettu Helsingissa 9 paivana elokuuta 1978. 

N:o 641. 

Kauppa- ja teollisuusministerion paatos 

kuljetettavista kaasusailioista. 

Annettu Helsingissa 18 paivana elokuuta 1978. 

N: o 649. 

Kauppa- ja teollisuusministerion paatos 

palavien nesteiden kuljettamiseen tarkoitetuista sailioista. 

Annettu Helsingissa 25 paivana elokuuta 1978. 

ITAINEN YHOYSLIIKENNE 

SUOMEN jA NELJVOSTOLIITON RAUTAT·IE'iHOYSLHKEf'JTEEN RAHTIKIRJA 

Asemille ilmoitetaan tiedoksi, ett~ viime vuoden . syyskuussa painet

tu id~n Hikenteen k.uljetuskir-ja (VR 4706, painatusaikamer-kint~ 

"77-09") . on nidottu vir-heelliseen j~r-jestyksesn: 

r-ahtiki"r-ja, :r-ahtikir-jan kaksoiskappale, 3 ·matkakir-jaa. Dikeassa 

j~r-jestyksess~ pit~~ r-ahtikir-jan kaksoiskappale olla viimeisen~. 

L~hetysta seur-aavat lahtovaiheessa 

r-ahtikir-ja ja 2 matkakir-jaa (n~ist~ toi.s.en r:aja.-as'?ma lahettaa 

tilien mukana Tr-u:hunl. 

Kolmas matkakir-ja j~~ 1~~etysasemalle ja r-ahtikir-jan ka~sois

kappale annetaan l~hett~j~lle. 

(~ft n:o Tau 102/253/781 ·VT 37/78 



- 3 -

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu seuraavat muutokset . 

1.8.1978 lukien lisatty kustannuspaikka· 
10561 TyBpaikkaruokailun kehittaminen, Helsinki ym. 
(To 1056 / 163 / 78, 14 . 8 . 1978). 

Poistettu kustannuspaikka 

19140 Kontiomaen terveydenhuoltokeskus . 

1.9 . 1978 lukien lisatty kustannuspaikka 
19140 Kemin terveydenhuoltokeskus . 
(To 1200 / 223/78 , 31 . 7 . 1978). 

Muutetui1ta kohdilta ti1i1uettelo painetaan uudel1een. Paina
tusjaosto suorittaa perusjakelun. (T1t n:o 446 / 223 / 78 , 5.9 . 1978, 

5.9 . 1978) VT 37/78 

LOMAKELIPPUJEN KIRJOITTAMINEN 

37 

Suomen Pankin se·telipainon lomakelippulahetyksiin on havai ttu sisal 
tyneen yksipuo1isia kalkiopapereita . Koska niita ehdittiin toimittaa 
muutamiin 1ipunmyyntipisteisiin, i1moitetaan, etta 1omake1ippua tay 
tettaessa o~in~ kaytettava kaksipuo1ista kalkiopaperia (Tls 0601 . 1) . 
Yksipuol iset kalkiot on havitettava kaikista lippuvihkoista . 

Lomake1ippujen kirjoittamisessa on kiinnitettava erityista huomiota 
lippujen huole1liseen tayttamiseen. Hinnoittelun ja tilityksen tar

kastuksen kannalta on varsin tarkeaa, etta rastimerkinta tode11a teh
daan , silla merkinnan puuttuminen alennuslipusta aiheuttaa poikkeuk
setta veloituslaskun. Rastitusohjeet on annettu VT:ssa 47 177 ja 3 / 78. 

(~:o Tlt 501/2332 / 78, 7 . 9.1978) VT 37 / 78. 

RAHTI LUOTTO 

VR Viral1isissa tiedotuksissa n:o 33a/ 75 esitettyyn luetteloon asi 
akkaista , joilla on oikeus kayttaa rajatonta luottoa kaiki l la 1ii
kennepaikoilla , lisataan 1 . 9 . 1978 1ukien Oy East - West Service Ltd . 
(n: o T1t 495/245/78, 4.9 . 1978) VT 37/78 . 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 1.10.1978 ALKAEN 

MakuuEaikat 

Juna n:o Vaunu n : o Paikat n:o 

13/14 74 31- 33 

51/52 37 31- 33 

61/62 26 31- 33 

6 3/64 8 31- 33 

71/72 47 31- 33 

73/74 57 31- 33 

Junissa 65/66 ja 109/110 ei toistaiseksi ole varapaikkoja. 

Huom. P 63/64:n varepaikat ovat muuttuneet. 

IstumaEaikat 

Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

l/2 136 1-2 

139 l-2 

3/4 147 l-2 

5/6 583 1- 2 

7/8 121 l - 2 2 lk 

124 175- 178 1 lk 

11/12 166 l - 2 

13/14 521 l - 2 

531 l - 2 

20 404 1- 2 

25/26 176 l - 2 

32 552 l - 2 

33/34 350 l - 2 

368 l - 2 j . 34 

41 338 1- 2 

375 1-2 pe 

42 338 1-2 

365 l - 2 su , sv 

43 321 9- 10 

44 368 l - 2 su-pe 

321 9-10 la 

45 552 l - 2 

46 321 9- 10 

51/52 483 l - 2 

vain la 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

53/54 131 1- 2 2 lk 

134 175-178 1 lk 

57/58 101 1-2 2 lk 

104 175-178 1 lk 

61/62 472 1-2 

63/64 453 1- 2 

65/66 462 1- 2 

67168 393 1- 2 

403 1-2 

71/72 491 1- 2 

73/74 506 1-2 

75/76 413 1-2 

177/78 423 1-2 

79/80 588 1-2 

83/84 111 1- 2 2 lk 

114 175- 178 1 lk 

90 358 9-10 

91/92 141 1- 2 

144 1- 6 

93 355 9- 10 

358 9-10 su-pe 

361 9-10 

94 355 9-10 ma-la 

358 9-10 1a 

361 9-10 

97/98 375 1-2 

101 242 9-10 

245 9-10 pe, 1a 

103/104 429 1-2 

105/108 298 9-10 

106 242 9-10 

245 9-10 pe, su, sv 

107/102 442 1-2 

109/110 446 1-2 

121/122 202 9-10 

123/124 192 9-10 

125 216 9-10 rna-to 

219 9-10 rna-to 

216 1-2 pe-su, sv 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n :o 

126 219 9-10 rna-to 

216 1-2 pe, su, sv 

127/128 208 1-2 

129 429 1- 2 

130 242 9- 10 

131 242 9- 10 

132 216 9-10 rna- to 

216 1-2 1a 

429 1- 2 pe, su, SV 

136 429 1-2 

141 309 9-10 

312 9- 10 pe, 1a, su , SV 

318 9- 10 rna 

321 9-10 

142 309 9- 10 

312 9- 10 pe , la, su , sv 

318 9-10 ma-pe, su , SV 

143 252 9-10 ti-pe 

255 9-10 pe 

318 9- 10 ti-pe 

323 1- 2 la-ma 

144 252 9-10 ti - pe 

255 9-10 pe 

323 1-2 la-ma 

145/146 272 1- 2 

151/152 429 1- 2 

155 147 1- 2 

365 1- 2 pe 

156 147 1- 2 

157 298 9-10 ma-pe 

136 1- 2 su, sv 

139 1-2 su , SV 

158 298 9- 10 ti-pe 

136 1- 2 rna 

139 1- 2 rna 

160 338 1-2 

365 J- 2 su, sv 

368 1-2 ma-la 

653/654 489 1- 2 
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Junissa 15/16 ja 134 ei ole varapaikkoja . Molemmissa junissa sen 
sijaan on numerottomia varunuja joihin ei myyda pai kkalippuja 

ollenkaan . (N:o Lt 31072/241/78 , 7 . 9.1978, VT 37/78 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT - JULKAISU 

37 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 35 sivulla 2 julkaistu Juankosken 
alaista Vuotlahden raidetta koskeva lisays julkaisuun Liikennepaikko
jen valimatkat on virheellinen ja peruutetaan . 

Sen tilalle lisataan julkaisuun 1.9.1978 lukien Vuotlahti- niminen 
liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 
Vuotlahti 36 
Vtl 840- 36591 Kuo 

4 

Juankoski 7. 

77 . S i j 3 5 . ..:..V:.::n,_j _,_, _ _. 

5 
Tt 

(N:o Yt 31945/67/78 , 5 . 9 . 1978) , VT 37/78 . 

OULUTUSOHJELMAT 

6 
Hpj 194. Hpk 307 . Hko 180 . 
Hy 466 . Ilm 95 . Jns 110 . 
Jy 229 . Kr 565 . Kon 20 4. 
Kv 333 . Lh 395 . Lla 484 . 
Ov 342 . 01 370 . Par 240 . 
Pko 394 . Psl 522 . Pm 149 . 
Pri 501 . Ri 454 . Sk 425 . 
Tpe 384 . Tl 424 . Tku 552 . 
Yv 249 . 
Vapoa varten . 

Koulutustoimikunta on kokouks essaan 25.8.1978 hyvaksynyt seuraavat 
koulutusohjelmat: 

- Veturi miesten peruskoulutus 
KOTO 4. 2.3.1 

- Koneapulaisten jatkokoulutus 
KOTO 4 .2 . 3 
Ratatutkintoon valmentava koulutus oh j elma 
KOTO 4.4. 1 

- Junaturva11isuussaannon kertauskoulutus 
Ktj 453/150/78 

Hyvaksytyt koulutusohjelmat otetaan kayttoon valittomasti ao. koulu
tusta jarjestettaessa. Ohjelmi eq perusjake1u on suoritettu koulutus
jaoston t oi mesta. Niiden 1isakappa1eita on ra j oitetusti saatavissa 
rautatieopiston kans1iasta. (Kt j no 448-4 50,453/150/78 , 7.8.78) 
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UUDET LIPUNMYYNTIAUTOMAATIT 
Paakaupunkiseudun lahiliikennealueella otetaan syys - lokakuun aikana 

kayttoon uusia Elgeba- merkkisia vyohyketariffilippuja myyvia auto

maatteja . 

Automaatit sijoitetaan seuraaville liikennepaikoille : 

Helsinki 
Pasila 

Ilmala 

Huopalahti 

Pohjoi s - Haaga 

Kannelmaki 
Malminkartano 

Myyrmaki 

Louhela 
Martinlaakso 

Automaatin lippuun tekema 

liikennepaikan tunnusnumero 

101 

102 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

Lipunmyyntiautomaatti tekee ostovaiheessa lippuun seuraavat 
merkinnat : 

Auto- Lipun osto- Vi ikon Myynti - Puolilipun Kelpoi - Liikenne -
maatin hetken kel - n:o pl:iiva tunnuskir- suus paikan 
numero loaika jain. Koko- vyohyk- tunnus -

lipuissa keiden numero 
tyhja lukumaa-

raa 
(\J osoittava 
0'1 

0 
numero 

0 1 Q 3 5 36 Ke L 2 202 

Osto-

vyohyk-

keen 

tunnus 

A 

Lippuihin sovelletaan paakaupunkiseudun vyohyketariffimenolipuista 
annettuja ohjeita. 



- 9 - 37 

Automaattilippujen leimaus- ja l~vistysohjeet: 

Leimaus: Leimataan junanvaihtotapauksissa lipun oikeaan reunaan 

vaakasuoraan keskelle. Muulloin tehda~n ainoastaan loppu

leimaus lipun yl~osaan. 

L~vistys: Ei junan vaiht o a 

Mit~toida~n tekem~ll~ l~vistys lipun yl~osaan . 

Junan vaihto 

L~vistet~~n oikeaan reunaan a.laosaan sek~ lisaksi kyn~lla 

merkittava leimauspihtien leimaa vastaava p~ivays ja 

kelloaika . 

materiaali on kartonkia ja variltaan mustavalkoinen. 

(N:o Lko 23098/51/78, 8.9.1978) VT 37/78. 

AUTOMAATTIKESKUKSEN 

uusi automaattikeskus otetaan kayttoon 20 .9.1978 klo 16.00 

euraavat muutokset astuvat talloin voimaan: 

Vanha kasikeskus poistuu kaytosta. 

Selektorikartta 25 muuttuu _oheisen kuvan mukaiseksi. 

Puhelinluettelo on oheisen luettelon mukainen. 

Puhelinluettelon lopullisen jakelun suorittaa painatusjaosto. 

(Stt 3308/434/78) VT 37/78 
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25. OULU- YLIVIESKA 

OULUN 

Kou Jroverkosio-1 
961 

AUTOMAA TTfKESKUS 

OULU 
- junoohjoajo 
rfe Korppinen 

KEMPEL£ 

LIMINKA 
rto ruokailuhuone 

HIRVINEVA 

RUUKKI 
---ri<ffi toimisfo, tap/ 

rkm foimisto, Tokalo 
rkm toimisfo,Hyvorinen 

TUOM/OJA 
tukiasema 
rto ruokailuhuone 

rte Partanen 

VIHANTI 

rfe Korpikari 

KILPUA 
---rtekaut io 

OULAINEN 
rkm foimisto 

KANGAS 

YLIV!ESKA 

- juooohjaaja 38 

6' !113. 
119 6 YL/VIESKAN 

AUTOMAATTIKESKUS ~'0~112 
962 

Kaukoverkosfo __j 

ASEM/EN YHTEISKUTSU:B 
RATAESIM. - - • - '9 

f£1.78 
u t:-...-.1· - --.' d n 
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Y1eisestti puhelinverkosta y(982) 37794 

R A A H E N L I I K E N N E A L U E 

Liikennea1ueen paallikko 201 
y 38163 

L i i k e n n e a 1 u e e n t 0 i m i s t 0 

Y1eiset ja henki1oasiat krj Raija Aherto 208 

A s e m a t o i m i s t 0 

Junasuorittaja 211 
Lipputoimisto 274 

y 37050 

T a v a r a t 0 i m i s t 0 

Lahteva 215 
Saapuva 214 

y 37050 

T a v a r a s u 0 j a 

Komennusesimies, 

kuormausmestari 205 
Matkatavara 307 

J u n a t 0 i m i s t 0 

Jarjeste1ymestari 212 

213 

Vaunukirjuri 216 

V a u n u h u 0 1 t 0 

Vaunumiehet 332 

R a t a P i h a p u h e 1 i m e t 

Itavaihde 230 
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R a u t a r u u k k i 

- 12 - ~he 964 
2 

VR:n to imi s to 210 
Yhtion tyonjoh t ajat 272 

R u u k i n r a t a - a 1 u e e n t o i m i s t o 

s a h k o h u o 1 t o 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ikon virka (V 191 

Rte 

koti 
Kova1a inen 

Viesti1a itehuone 

At-keskus 

Automaa ttivast. 
Linkkimas t o 

338 

339 

304 

303 
300 

306 

Rautatieha11i t uksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11itukse n kir jaaja11e viimeistaan 
1okakuun 11 . paivana 1978 ennen ke11o 12 . 00 (postitse ennen vi rka

ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

He1singi n 1iikennea1uee11e (K1h) . 

Teknikon (V22 ) virka ja sahkotarkastajan (V22) virka, toistaiseksi 

Hyvinkaan konepa j assa. 

Koneosaston johta j a11 e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimite 
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 5.10.1 978 ennen 

klo 12 (postitse ennen vi r ka-a j an paat t ymista). 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

VI~~EHTOSO?IMUS VALTION VIRKAMIESTEN 

PALVELUSSUHTZEN .EHTOJi.N TARKISTAJ.IISESTA 

8.9.1978 

127802049R 

n:o 37a 
15.9.1978 
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Payt!kirja (virkaehtosopirnus), joka 
laadittiin 8 pli.ivli.nll. syyskuuta :.978 
va:tiovarainministerion sek~ va:tion 
virkamiehill. edustavien virkamiesyhdis

tysten keskusjarjestojen Akava ry:n, 

Julkisten tyoaloj en anmattij ~rje s ta 

JTA ry:n ja TVK:n Virkamiesj1l.rjestot 

TVK-V ry:n valilla 14 paiv~na maalis

kuuta 1977 valtion virkamiesten palve
lussuhteen ehtojen tarkistamises t a 
sopijapuolten vli.1illa laaditun poyta

kirjan (virkaehtosopimuksen) 6 ja 7 

§:ssa tarkoitetusta valtion virkamies

ten palvelussuhteen ehtojen tarkista
misesta, 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §. 

Virkamiesten peruspa1kat ., vuosipa1kkiot ja ti1apaisten toi

mihenki1oiden vastaavat pa1kkiot sekli. sopimuspa1kkojen tau-

1ukkopa1kat tarkistetaan 1.9:1978 lukien liitteessli. l o1e
vien V-, B-, 5- ja C-tau1ukoiden mukaisiksi. 

B- ja 5-pa1kkatau1ukoihin perustetaan uudet BlO- ja B11-

pa1kkaus1uokat seka 522- ja 523-sopimuspa1kka1uokat, joi

hin ei taman sopimuksen johdosta siirry yhtaan virkaa, toin

ta tai y1imaaraistli. tointa taikka ti1apaista toim~henki1oa. 

Pa1kkaus1uokissa V1 - V4 o1evat virat, toimet, y1~mli.arli.iset 

toimet ja ti1apli.iset toimihenki1ot siirretaan VS-pa1kkaus
luokkaan 1.9.1978 1ukien. 

37a 
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4 §. 

Yhdenmukaisesti 3 §:ss~ tarkoitettujen tarkistuste~ kanssa 

barkistetaan virkamiehiin verrattavien va1tioon pa~toimisessa 

virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeude!lisessa 

palvelussuhteessa olevien henkiloiden pa!kat ja palkkiot, 

jollei erikseen toisin sovita, sek~ ik~lisat ja kal1iinpai

kan1isat samoin kuin ne palkanlis~t ja lisapalkkiot, jotka 

malraytyvlt suhteessa varsinaiseen palkkaukseen. 

5 §. 

Virkojen, tointen, ylimaaraisten tointen ja tilapaisten toi

mihenkiloiden seka muussa julkisoikeude1lisessa palvelussuh

teessa olevien henkiloiden palkkauksia tarkistetaan 1.9.1978 

lukien siten kuin allamainituissa liitteissa on sanottu. 

Liite 2.1. 

Liite 2. 2. 

Liite 2.3. 

Virkojen, tointen ja ylimaaraisten toir.ten palk

kausluokkiin sijoittelun tarkistukset 

Muistutusten muutokset 

Lis~pa1kkioiden muutokset 

6 §. 

Taman sopimuksen mukaan 1.9 . 1978 lukien tarkistetut pa1kat 

ja pa1kkiot maksetaan peruspa1kkaisille ja sopimuspa1kkai

si11e virkamiehi11e 1.10.1978 1ukien ja syyskuun 1978 aja1ta 

johtuvat takautuvat korotukset maksetaan 31.10.1978 mennessl. 

Mui11e virkamiehi11e seka 4 §tssa tarkoitetuil1e maksetaan 

tam&n sopimuksen mukaan tarkistetut palkat ja palkkiot 1.9. 

1978 1ukien. 

7 §. 

Tam& sopimus on voimassa 1 p~iv~st~ syyskuuta 1978 28 pli

vaan helmikuuta 1979, Sopimuksen voimassao1o jatkuu taman 

ja1keen vuoden kerrallaan, jo11ei sitl jomma1ta kumma1ta 

puo1en irtisanota vahintaan ko1me kuukautta ennen sopimus

kauden paattymista. 
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1. 9. 1978 LUKIEN 

P A L K K A U S T A U L U K 0 T 1. 9 . 1978 LUKIEN 

Y-, B- JA S-PALKKAUSLUOKAT 

TAULUKI<O 1 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT ~A VUOSl 
P.ALI<KlOT, MK 

PALKKAUS
LUCKKA 

PERUSPALKKA TAl 

y 1 ............ . 
y 2 ............ . 
y 3 ....... . .... . 
y 4 ............ . 
y 5 ..........•.. 

v 6 ............ . 
y 7 ............ . 
v 8 ........... . . 
v 9 ........ .. . .. 
v 10 ........ .. .. . 

y 11 . .......•. . .. 
v 12 ........ . ... . 
v 13 ...........•. 
v 14 .......... . . . 
v 15 ............ . 

y 16 ............ . 
v 17 ..... ' ...... . 
y 18 ............ . 
v 19 ........... . . 
v 20 ............ . 

y 21 .......... . . . 
v 22 ... . ........ . 
y 23 ...... . ..... . 
v 24 ............ . 
v 25 ............ . 

v 26 ....•.....•.. 
v 27 ...... . ...... . 

VUOOESSA 
19 764 
19 764 
19 764 
20 196 
20 628 

21 084 
21 588 
22 152 
22 632 
23 112 

23 664 
24 288 
24 912 
25 548 
26 :268 

27 060 
27 816 
28 776 
29 808 
30 876 

32 100 
33 540 
35 052 
36 780 
38 688 

40 788 
42 876 

VUOSlPALKKIO 
KUUKAUDESSA 

1 647 
1 647 
1 647 
1 683 
1 719 

7'57 
799 
846 
886 
926 

1 972 
2 024 
2 076 
2 129 
2 189 

2 2'5'5 
2 318 
2 398 
'2 484 
2 '573 

2 675 
2 79'5 
2 921 
3 06'5 
3 224 

3 399 
3 '573 

TAULUKKO 2 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT JA VUOSl
PALI<KlOT. MK 

PALKKAUS- PERUSPALKKA TAl VliCS IPALKKlO 
LUOKKA VUO[IESSA K'JUKAIJDESSA 
8 1 ........... '55 800 4 ~50 
B 2 .......... . 58 440 4 870 
B 3 ...... . ..... . .. 62 088 5 174 
B 4 ....... . ....... 66 4'56 5 '538 
B 5 .. . .... . . . . . . .. 71 7~4 5 982 

B 6 ............... 78 096 6 ~8 
8 7 . . . . . . . . . . . . . . . 85 284 7 107 
8 8 ....... . .. . . . .. 93 468 7 7S9 
8 9 ... . ... ... ..... 102 432 8 536 
B 10 ....... . . . .. . .. 112 680 9 390 

8 11 ...... . ..... .. . 123 948 10 329 

TAULUKKO 3 

SOPlMUSPALKKALUOKKlEN SOPIMUSPALKAT, MK 

SOPIMUSPALKKA
LUOKKA 
s 1 ..... . ........ . 
s 2 ...... . ....... . 
s 3 .. . .......... . . 
s 4 .....• . ........ 
s '5 . .... . . . ... . . . . 

s 6 ............ . . . 
s 7 .. . .......... . . 
s 8 ............. . . 
s 9 . .... . . . .. · ·· · ·. 
s 10 .... . . .. .. . . . . . 

Slt 
s 12 
s 13 
s 14 
s 1'5 

s 16 ..... . . . ...... . 
s 17 .. . .......... . . 
s 18 ....... . ..• .. .. 
s 19 .. .. ... .. .... . . 
s 20 .... . ... . . . . .. . 

s 21 
s 22 
S23 

SOPIMUSPALKKA 
YUODESSA KIJU~:AUDESSA 
28 824 2 402 
30 094 2 507 
31 500 2 625 
33 060 2 7'55 
34 740 2 895 

36 612 
38 652 
41 0'52 
43 764 
46 764 

50 172 
53 772 
55 800 
58 440 
62 088 

66 4'56 
71 784 
78 096 
8S 284 
93 468 

102 432 
112 680 
123 948 

3 051 
3 221 
3 421 
3 647 
3 897 

4 181 
4 481 
46~ 
4 870 
5 174 

5538 
'5 982 
6 508 
7 107 
7 789 

8 536 
9 390 

10 3 29 



-4- 1.9.19 78 l ukien 

TAULUKKO 7 (V-YHDISTELMRTAULUKKOI 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAI VUOS IPALKK!ON. KALLIINPAI KANL!SRN SEKR I KRLISIEN 
YHTElSI':~I'iRI=I I K>:!LI SARYHI'1ITHI1N KUU~.AUDESSA, Ni< 

PALKKAUS
LUOKKA 
v 1 ... " . . ... . 
v 2 . ... .. . . .. . 
v 3 .. . -" ... - -
v 4 . .. . ... .. .. 
v s .. .... .. .. . 

v 6 
v 7 
v 8 
v 9 
v 10 

v 11 
v 12 
v 13 
v 14 
v 15 

v 16 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 
v 22 
v 23 
v 24 
v 25 

v 26 
v 27 

PALKKAUS
LUOKKA, 
v 1 ... ...... .. 
v 2 .. .. .. .. .. . 
v 3 .... .. .. .. . 
v 4 .. .. ...... . 
v 5 . .. .. .... .. 

v 6 
v 7 
v 8 
v 9 
v 10 

v 11 
v 12 
v 13 
v 14 
v 15 

v 16 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 
V22 
v 23 
v 24 
v 25 

v 26 
v 27 

IKI:ILISIEN LKI'1 
0 
696 
696 
696 
733 
771 

810 
853 
901 
943 
984 

2 03 1 
2 0'35 
2 138 
2 193 
2 255 

2 323 
2 338 
2 470 
2 559 
2 650 

2 755 
2 879 
3 009 
3 157 
3 321 

:3 501 
3 680 

II<1:11....IS.IEN W<l't ' 
Q 
746 
746 
746 
784 
8Z? 

1 862 
1 907 
1 957 
1 999 
2 042 

2 090 
2 145 
2 201 
2 257 
2 320 

2 390 
2 457 
2 542 
2 633 
2 727 

2 835 
2 963 
3 096 
3 249 
3 417 

3 603 
3 787 

111 KALLEUSRYHI'1R 

I 
815 
815 
815 
S54 
895 

1 937 
1 983 
2 0 3 4 
2 079 
2 123 

2 173 
2 231 
2 288 
2 347 
2 41 3 

2 486 
2 555 
z 64'3 
2 738 
2 83 5 

2 948 
3 OS ! 
3 220 
3 378 
3 553 

3 746 
3 938 

2 
I 934 
I 934 
1 93.4 
I 975 
2 019 

2 064 
2 113 
2 167 
2 215 
2 262 

2 3 15 
2377 
2 4 3S 
2 501 
2 571 

2 649 
2 722 
:! 8 16 
2 9 17 
3 020 

3 141 
3 28 3 
3 43 1 
3 59 9 
3 78 5 

3 991 
4 196 

1 Ii KALLEUSRYHI'1::1 

1! 
868 
868 
868 
909 
950 

1. 992 
2 040 
2 094 
2 139 
2 185 

2236 
2 295 
2 355 
2 415 
2 482 

2 557 
2 629 
2 720 
2 817 
2 918 

3 033 
3 170 
3 313 
3 476 
3 656 

3 855 
4 052 

2 
990 
990 
9 9 0 

:? 034 
2 078 

2 1:!2 
2 173 
2 231 
2 279 
2 328 

2 3e2 
2 445 
2 509 
2 573 
2 644 

2 724 
2 801 
2 898 
3 001 
3 109 

3 231 
3 377 
3 530 
3 703 
3 895 

4 107 
4 317 

3 
2 036 
2 036 
2 0 36 
:! ON 
2 125 

2 173 
2 224 
2 29 1 
2 332 
2 381 

2 43 7 
2 502 
2 56b 
2 633 
2 706 

2 788 
2 865 
29M 
3 071 
3 179 

3 306 
3 456 
3 61 2 
3 788 
3 984 

4 201 
4 417 

3 
2 095 
2 095 
2 095 
2 141 
2 187 

2 234 
2 287 
2 348 
2 399 
2 451 

2 507 
2 574 
2 641 
2 708 
2 783 

2 867 
2 948 
3 051 
3 159 
3 273 

3 401 
3 555 
3 716 
3 898 
4 100 

4 323 
4 !544 

4 
2 121 
2 121 
2 t tl 
2 160 
2 214 

2 263 
2 3 17 
2 376 
2 429 
2 480 

2 539 
2 606 
2 673 
2 7-13 
2 8 19 

2 904 
2 984 
3 087 
3 199 
3 311 

3 444 
3 600 
3 762 
3 9 46 
4 150 

4 3 76 
4 601 

• 
2 182 
2 182 
z 182 
2 230 
2. 278-

2- S27 
2 382 
2 44o 
2 499 
2 553 

2 611 
2 691 
2 751 
2 821 
l 899 

2 986 
3 071 
3 178 
3 291 
3 409 

3 543 
3 703 
3 871 
4 060 
4 271 

4 503 
4 733 

5 
2 206 
2 206 
2 206 
~ 253 
2 303 

2 353 
2 410 
2 4 71 
2 52 6 
2 579 

2 64 1 
2 710 
2 780 
2 853 
2 932 

3 020 
3 103 
3 210 
3 327 
3 443 

3 582 
3 744 
3 9 12 
4 10 4 
4 316 

4 55! 
4 735 

s 
2 269 
2 269 
2 269 
2 319 
2 369 

2 420 
2 477 
2 S44 
2 599 
2 655 

2 715 
2 788 
2 361 
2 934 
3 015 

3 105 
3 194 
3 305 
3 423 
3 545 

3 685 
3 851 
4 026 
4 222 
4 442 

4 683 
4 922 
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1. 9 . 1978 LUKIEN 

TAULUKKO 7 .JATKOA 

KALLEUSRYHHFI 

PALKKALtS- IKRLI S IEN LKH 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 

v 1 ........... 1 795 921 2 047 2 155 2 245 2 335 

v 2 ........... 1 795 921 2 047 2 155 2 245 2 335 

v 3 ......... i 795 921 2 047 2 155 2 245 2 '33 5 

v 4 . . . . . . . . . . . 1 834 1 962 2 090 2 200 2 292 2 3 84 

v 5 ........... 1 874 2 005 2 136 2248 2 342 2 436 

v 6 ........ . .. 1 915 2 049 2 183 2 298 2 394 2 490 

v 7 . . ..... ... 1 961 2 098 2 23:5 2 353 2 45 1 .2 5 4<;> 

v 8 ........ 2 012 2 153 2 294 2 415 2 51 6 2 617 

v 9 ........... 2 056 2 200 2 344 2 467 2 5 7 0 2 673 

v 10 . . . . . . . . . . . 2 099 2 246 2 393 2 519 2 624 2 729 

v 11 ........... 2 149 2299 2 449 2 578 2 685 2 792 

v 12 .... . ..... 2 206 2 360 2 514 2 646 2 756 2 866 

v 13 . . . . . . . . . . . 2 263 2 421 2 579 2 715 2 8 28 2 941 

v 14 . . . . . . . . . . 2 321 2 483 2 645 2 7S4 2 900 3 01 6 

v 15 . . . . . . . . . 2 386 2 5'53 2 720 2 863 2 ~82 3 101 

v 16 ......... .. 2 458 2 630 2 802 2 949 3 072 3 195 

v 17 .. . .. . ..... 2 527 2 704 2 8S1 3033 3 1~9 3 285 

v 18 2 614 2 797 2 980 3 137 3 268 3 3 9 9 

v 19 ........ . 2 708 2 898 3 088 3 250 3 3 35 3 520 

v 20 - .. ...... 2 sos 3 001 3 197 3 365 3 505 3 645 

v 21 ..... . ... 2 916 3 120 3 324 3 499 3 645 3 791 

v 22 ... . .. . ... 3 047 3 260 3 473 3 656 3 sos 3 960 

v 23 .. . .. . ... 3 184 3 407 3 630 3 821 3 980 4 139 

v 24 . . . . ... . ... 3 341 3 575 3 809 4 009 4 176 4 343 

v 25 .... .. .... . 3 514 3 ·760 4 006 4 .;!17 4 393 4 5c-'? 

v 26 ......... 3 705 3 964 4 223 4 44!5 4 630 4 815 

v 27 ........... 3 895 4 168 4 441 4 675 4 870 5 065 
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1. 9. 1978 LUKIEN 

TAULUKKO 10 (8-YHDISTELMRTAULUKKOl 

8-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKK!ON, KALL!!NPAI~ANL!S~N SEKR M~~RI=IVIJO KOROTUSTEN YHTEISMI'll=<RFI MF<~Rt'lVUOSI KOROTUSRYHMITTRIN KUUKAUDESSA, ,.,._ 

III KALLEUSRYHMJ'I 

PALKKAUS- ~FIVIJOSIKOROTUSTEN LKM 
L.UOKJ<A 0 1 2 3 

8 1 . .. . ..... .. .... . . 4 789.00 :5 124.23 5 4:59.46 5 591. 16 s 2 . . . . . ........... . :5 016.00 5 367 , 12 5 718.24 :5 856, IS 
8 3 . . ............... 5 329.00 5 702.03 6 075.06 6 221. 61 8 4 ....... ·· ··· . .... :5 704.00 6 103 .28 6 502.56 6 659.42 8 :5 .. .. . .. ....... .. . 6 161. 00 6 592.27 7 023.54 7 192.97 

8 6 ...... . .. . . . .. ... 6 703.00 7 172.21 7 641. 42 7 825.75 8 7 ...... . .......... 7 320.00 7 832. 40 8 344.80 a 546, 10 8 8 ... . .... .. ....... 8 023.00 8 594,61 9 146.22 9 366 . 85 8 9 ........ . . . ...... 8 792.00 9 407. 44 10 022.88 10 264. 6':) 8 10 . .. ....... . . 9 672.00 10 3 49.04 11 O:!~.os 11 ~9~ . 06 8 11 ................. 10 639,00 11 383, 73 12 128.46 i.2 421.03 

JJ KAL.LEUSRYHMFI 

PALKKAUS- MRRRFIVUOSIKOROTUSTEN LKM LtlOKKA 0 1 2 3 
8 1 ......... . ..... ... 4 929.00 5 274.03 :5 619.06 5 7:54.61 8 2 .. . .............. 5 162.00 5 523.34 5 SS4 ,6CJ 6 026.63 8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 484.00 5 867. $:3 6 251.76 6 402.:57 8 4 .... . .. . . .. .. . .. . 5 870.00 6 260.90 6 691.80 6 853.22 8 5 ...... . .... . ..... 6 341.00 6 784.87 7 228,74 7 403. 12 
8 6 .. .. . . ........... 6 898.00 7 380.86 7 863. 72 e 053.41 8 7 .............. . .. 7 :533.00 9 060.31 8 587.62 s 794,78 8 8 ... .. ....... . . . .. 8 256.00 a 833,9:2 9 411,94 9 638.83 8 9 .. . . .... . ' . ..... . 9 046.00 9 681.36 10 314.72 . 10 563.54 B 10 9 953.00 10 64•.;), 71 11 346,42 11 620. 13 8 11 ..... . .. . ........ 10 949.00 11 715.43 12 481.86 12 782.96 

J KALL.EUSRYHMR 

PALKKAUS- ~FIRRVUOSIKOROTUSTEN L.KM L.UOKKA 0 1 2 3 
B 1 .. . ...... . . ..... . 5 ooa.oo :5 422.76 s 777,52 5 916.89 8 2 . .. .. . ..... . ..... :5 309.00 5 679 , 56 6 051. 12 6 197.0Q B 3 ..... . ....... . ... 5 640. 00 6 034.80 6 429.60 6 584.70 8 4 ............... .. 6 036.00 6 458.52 6 eet. 04 7 047.03 8 5 ... . .. · ···· .... . . 6 520.00 6 976.40 7 43.2. 30 7 612. 10 
8 6 .... . .. . . . ....... 7 094.00 7 590.58 8 087. 16 a 282.24 B 7 . ......... .. .... . 7 747.00 8 289.29 a 831. sa 9 044.62 B 8 ....... . ...... . .. e 490, 00 9 084.30 9 67<;, 60 9 912.07 B 9 . . .. ....... ... .. . 9 304.00 9 955.2'3 10 606.5-!. 10 862. 42 B 10 . . . . . . . . . . .. . . 10 235.00 10 .051. 45 11 667, 91) 11 949. 36 B 11 ••• •••• • • • 0 • ••••• 11 259.00 12 047. 13 12 835.26 13 144.88 
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1..9.1976 lukien 

TAULUKKO 13 (S-YHDISTELMRTAULUKKO) 

S-SOPIMUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAN. KALLIINPAIKANLISRN SEK~ MM~RRVUOSl
KOROTUSTEN YHTEISMRRRR MRHRRVUOSIKOROTUSRYHMITTRIN KUUKAUOESSA, NK 

SOPIMUSPALKKA
LUOKKA 

s 1 
s 2 
s 3 
s 4 
s 5 

s 6 
s 7 
s 8 
s 9 
s 10 

s 11 
s 12 
s 13 
s 14 
s 15 

s 16 
s 17 
s 18 
s 19 
$ 20 

s 21 
s 2::! 
s 23 

SOPINUSPALKKA
LUOKKA 

s 1 
s 2 
s 3 
s 4 
·S 5 

s 6 
s 7 
s 8 
s 9 
s 10 

s 11 
s 12 
s 13 
s 14 
s 15 

s 16 
$ 17 
$ 18 
s 19 
s 20 

s 21 
s 22 
s 23 

III KALLEUSRYHMR 

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 1 

2 474.00 
2 532.00 
2 704.00 
2 838.00 
2 982.00 

3 143.00 
3 318.00 
3 524.00 
3 756.00 
4 014.00 

4 306.00 
4 615.00 
4 789,00 
5 016.00 
5 329.00 

5 704.00 
6 161.00 
6 703.00 
7 320.00 
8 023.00 

8 792.00 
9 672.00 

10 639.00 

2 647. 18 
2 762.74 
2 893.23 
3 036.66 
3 190.74 

3 363.01 
3 5-sO. :!6 
3 770.6:3 
4 018.92 
4 294.93 

4 607.42 
4 938.05 
5 124. 23 
5 367. 12 
5 702.03 

6 103.28 
6 592.27 
7 172.21 
7 832.40 
S 5S4, 61 

9 407.44 
10 349, 04 
11 383.73 

2 

2 820.36 
2 943.49 
3 082.56 
3 :!35,3:! 
3 399.49 

3 533.02 
3 792.52 
4 017.36 
4 281,84 
4 575.96 

4 909.8~ 
5 261. 10 
5 459.46 
5 718.24 
6 075.06 

6 502. 56 
7 023.54 
7641.42 
e 344.so 
9 146.22 

10 0::!2.€8 
11 026.C8 
12 128. 46 

Jl KALLEUSRYHMR 

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 1 

2 546.00 
2 657.00 
2 782.00 
2 920.00 
3 069. 00 

3 234.00 
3 414.00 
3 626.0C 
3 866.00 
4 131.00 

4 432.00 
4 750.00 
4 929,00 
:s 162.00 
:s 484,00 

5 370.00 
6 341.00 
6 898. 00 
7 5'33.00 
8 256.00 

9 048.00 
9 953.00 

10 949.00 

2 724,22 
2 842.?9 
::! 976.74 
3 124.~0 
3 ::!33.83 

3 460.38 
3 652.98 
3 879,~ 
4 136.<.2 
4 420 . 17 

4 742.::!4 
5 082 .50 
5 274.03 
5 523.34 
5 S67.S8 

6 280.90 
6 794.87 
7 330. :~6 
e o60.31 
8 833.92 

9 681.36 
10 649.71 
11 715.43 

2 

2 902. 44 
3 028,98 
3 171. 48 
3 328.50 
3 49:3,66 

3 686.76 
3 891.96 
4 133.64 
4 407.24 
4 709.34 

'5 05::!.49 
5 415.00 
5 619.06 
5 884.68 
6 :!51. 76 

6 ~.91. eo 
7 228.74 
7 $63.72 
s 587.62 
9 411. 84 

10 314.72 
11 346.42 
12 481.96 

3 

2 988.39 
3 014,48 
3 156.92 
3 31.3, 36 
3 481. 43 

3 669.45 
3 873.76 
4 114.27 
4 385. 13 
4 oe6.34 

5 027.::!5 
5 388.01 
5 591. 16 
5 S56. 18 
6 221.61 

6 659,42 
7 192.97 
7 825.75 
8 546. 10 
9 '360.85 

10 264.66 
11 292.06 
12 421. 03 

3 

2 972.45 
3 102.05 
3 1:47,98 
3 409. 10 
3 533.06 

3 775.69 
3 985.84 
4 233.35 
4 513.55 
4 82:2,04 

5 174.36 
5 '545.6Z. 
s 754,61 
6 026.63 
6 402.57 

6 853.22 
7 403. 12 
8 053.41 
9 794.79 
9 oss.e:s 

10 563.54 
11 620. 13 
12 7&2.96 
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TAULUKKO 13 .JATKGA 1.9.1978 lukien 

J KALLEUSRYHMI'I 

SOPIMUSPALKKA- """"RI'IVUOSIKOROTUSTEN LKI'I 
LUOKKA 0 1 2 3 

s 1 ........ .. .... . . . 2 618,00 2 sot. ::?6 2 994.52 3 056.51 
s 2 •••• • ••• •• •• 0 •• ••• 2 733.00 2 924.31 3 tt5.62 3 190.78 
s 3 .. . .. . ........... 2 861. 00 3 061. 27 3 261. 54 3 340.22 
s 4 •• •• •• • • • • •• 0 •••• 3 003.00 3 213.21 3 423.42 3 506.00 
s 5 . . . ... . . . ... . ... . 3 156.00 3 376.92 3 597.84 3 684.63 

s 6 .. . ... . .. . .... .. . 3 326.00 3 558.82 3- 791,64 3 883. 10 
s 7 ........... . .. . .. 3 511. 00 3 756.77 4 002 . 54 4 099.09 
s 8 ...... ~ .... . .... 3 729.00 3 990.03 4 251. 06 4 353.61 
s 9 ............. 3 975.00 4 253.25 4 531. 50 4 640.8t 
s 10 ....... . .. ... .... 4 248.00 4 545.36 4 S42, 72 4 959.54 

s 11 ....... ... ... . ... 4 557.00 4 975.99 5 194 , 9'.3 5 320.30 
s 12 .... . .......... .. 4 884.00 5 225.88 5 567. 76 s 702.07 
s 13 ................. 5 068.00 5 422.76 5 777 .52 5 916. e·~ 
s 14 ............... .. 5 308,00 5 679,56 6 051. t2 6 t97 . (o9 
s 15 .... .... .... . .. . . 5 640.00 6 034,80 6 429.60 6 584. 70 

s t6 .......... . .... . . 6 036.00 6 453.52 6 est. 04 7 047.03 
s 17 ................. 6 520.00 6 971: .. 40 7 43:!,90 7 6t2. tO 
s 18 ...••••••. . *' •• • • 7 094.00 7 590.58 8 087, 16 8 282.24 
s 19 ............... 7 747.00 8 289.29 8 831, 5S 9 044 . 6::? 
s :o . .... . .. . . ....... 8 490.00 9 084,30 9 678.60 9 912, 07 

s 21 ............... 9 304.00 9 955.28 to 60b.56 10 862.42 
s 22 ...... ... .... . .. 10 235.00 tO 951.45 11 ~67, '?0 11 949.36 
s 23 ....... . ........ . 11 259.00 12 047. 13 t2 335 . 26 13 144.88 
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ENTINEN 
PALI(I(A.
lUOI'J<A 

01. 09. 78 LRHTIEN 

LKII ..JA UU&I 
PALY.KA
LUOt<Y.A 

31 . 90 VALTXONRAUTATXET 

KQNI'INSINCICIRl ············ · ·· 5 14 2 - 5 15 
12 - 5 14 

KONEINSINCIORI' . ·· ··· ········· 5 13 1 - s 14 
11 s 13 

RATAINSINCIORI ······ · · · ·· 5 12 5 13 
TUTKIJA . 5 10 5 11 
KONEINS!Ntli:!Rl B 1 - 8 2 - B I 

KONEIN51NOORI 1 PL yp ....... II 2b v 27 
KONTTOR!P~LLIKKCI v 27 2 - B I 

2 - v 27 
I(ONTTORIPAMLLIY.KCI v 22 7 - v 23 

7 - v 22 

ASE11APRI<LLI KKO . ········ ··· · v 20 v 21 
LIIKENNETAR~ASTAJA · ······· · v 27 :5- B I 

IBN.- v 27 
LIIKENNETARVA~TAJA ......... v 24 v 25 
Lll~ENNETAR~ASTAJA v 24 v 25 
Ll tr:ENNETARKASTAJA ... .. •... . p 01. 04. 78 v 24 v 25 
LIIKENNETARKASTAJA v 2"3 10 v 24 

.13.W- v 23 
RATAINSINI:.l:lRI 1 L AP ... · ·· ··· v 2b v 27 
APULAI5A~IANVALVOJA ... ... .... v 2b v 27 
APULAISINSINOORI .. v 25 4 - v 21> 

35- v 25 
APULAISINSINOOR; . . . . ... . .... . . v 25 1 v 21> 

4 - v 25 
APULAISINSINOORI II 24 5- v 25 

3- v 24 
APl~AISIN51~1 V23 1 - v 24 

:5- v 23 

SAHKCITARKASTAJA .... p OJ . 04. 78 v 23 y 24 
OSASTOSIHTEERl ~ ..... .. .. ~ .. . . y 22 v 23 
OSASTOSlHTEERl . · ····· · ··· · ··· y 22 y 23 
PSYKOLOGl ·············· · · ·· ·· \123 y 24 

KIELENK~NTRJR II 23 v 24 
VANH TOIMISTORAKENNUSI1ESTARI y 24 2 - y 25 

,~,,.- v 24 
VANH TOI11ISTORAKENNUSI1ESTARI y 21 4- v 22 

10 - v 21 
RAKENNUSIIESTARI v 21 4 - v 22 

b v 21 
RAKENNUSt1£STAR I ····· · · ·· y 20 7- v 21 

21 - v 20 
RAKENNUSI1ESTARI y i9 b- v 20 

33- y 19 
RAKENNUSI1E5TARI ··········· v 18 9- v 19 

52 - v 18 
RAKENNUSI1ESTARI 2 L ·········· y 18 2- v 19 

5- v 18 
TARKKAA..JA ..................... v 23 4 - v 24 

4 - v 23 
TARKKAAJA ···· ·· ············ y 22 v 23 
TARK~AAJA y 21 v 22 
TARY.I<AA..JA . .. .... ... ... ... y 21 2- y 22 

lf.:r- y 21 
Yl.ITEI~NIK'<O ·················· \123 1 v 24 

S".~r- v 23 
YLiTEKNIKKO ....... ········ y 21 y 22 
YLI'"EKNIKKO ....... v 20 v 21 
APULAISKIELENK~NTRJR .... v 22 v 23 
A~EMAP<'Io'ILLIKVCI 3 L I PL v 21 v 22 
VANH TYl!iNTUTKI..JA v 22 v 23 
VANH TY~NTUTKIJA .. v 21 - v 22 - v 21 
APULAISASE11APo'I~LLIKKO y 21 v 22 
APULAISASEI1APRALLIKKO II :ZO s - v 22 

73 - y 21 
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APULAISASEMAP~~LLIKKO . . .• . ... p 01 . 04. 78 v 2 0 v 21 
TEkNlKKO -- - -········· · · v 21 9 - v 22 

20 - v 21 
TEKNIKKO ······ .. .. v 18 v 19 
TEKNIKKO ··· · ······ · ·· · · v 18 4 - v 19 

4 - v I8 
AIKATAULUNSIJUNNITTELI.JA v 19 v 20 
AIKATAIJLIJNSUUNNITTELI.JA v 19 v 20 
ASEMAI'tESTARI AP v 13 140 - v 14 

51 - v 13 

KIR..JURI 2 L AP . .. v 13 =- v 14 - ····· - 9tl ,_ v 13 

KIR • ..I'JRJ 2 L AP v 13 v 14 

NUOR TOIMISTORAKENNUSMESTARI v 19 v 20 
HUOR TOIMI STORAKENNUS- v 19 v 20 
I'IESTARI I L 
RI I:OSTUTK I.JA v 19 v 20 

RIKOSTUTKI.JA v 18 v 19 

RIKOSTUTKI.JA v 18 v 19 

TEKNILLINEN APULA!NEN AP v 10 v 11 
VANH AUTONASENTA.JA v 14 v 15 
VANH AUTONASENT A.JA . . ... ...... p 01 . 04. 78 v 14 v 15 

KONDUKT~t<R I v 1 .. II 14 
KONDUKT<:JOR I p 01 . 04. 78 v 13 II 14 
RATAESU11ES v 12 90 - v 13 

129 - v 12 
KANSLIST! II II v 12 
KANSLISTI II ll II 12 
VANH VAHTIMES TARI II II II 12 
VANH VAHTIMES TARJ II II v 12 
HUOLTOHIES II 10 v 11 
liUOLTOMIES II 10 v 11 
HUOLTOf'flES p 01 0 4 78 II 10 v 11 
VETURINL~MMITTAJR , E~PI=ITEV~ II 9 v 10 
VL IS II IIOOJA II 7 II 8 
IIARTI..JA II 6 II 7 

31. 92 VALTXONRAUTATEXDEN TUOTANTOLAXTOKSET 
~A MAT£RIAALITOZMXNTA 

KONE INS I N<ltlR I s 13 3- s 14 
1 - s 13 

KONEINS.INI10RI 1125 I - II 26 
3- II 25 

KONEINSIN<ll:>RI 1 PL yp . 1125 II 26 
KONTTOR l Pl=lt:$LL I KKtl 1122 1123 
APULA IS INS I N<lOR I 1125 1 - II 26 

2 - II 25 
APLt.AISINSINOtlRI II 25 1 - II 26 

6-" 25 
OSASTOS I HTEER I 1122 II 23 
OSASTUS I HTEER l 1122 v 23 
YLITEKNIKKO . II 23 2 - II 24 

4- II 23 
YL ITEI<N IIO<O 1122 4 - \1 23 

5- y 22 
YL ITEKN 110<0 1122 1 - y 23 

s- y 22 
YL I TEKN I Kl<O II 21 1122 
VLITEKNIKKO 1120 II 21 
TARKKAA..JA II 21 6 - y 22 

2- v 21 
TARKKAA...tA II 21 1122 
TEKNIKI<O . II 21 8 - v 22 

31 - II 21 
TE1<N I Kl<O .. ········· · ······ II 20 4 - II 21 

7- II 20 
TEKNIKl<O . II 20 1 -II 21 

2- II 20 
TEICHIIO<O . . II 19 9- II 20 

14 - II 19 
TEKNII<I<O ··· · ······· II 19 7- II 20 

3- v 19 
TEI<HIKI<O II 18 1 - II 19 

7- y 18 



-11- 37a 

3 VARASTONP~IKKO ... -········ y 22 y :!3 
1 YARASTONP~LLIKKO ........ y 22 v 23 
6 KUSTANNIJ~ASKI.JA ····· · · ·· · ··· y 20 y 21 

2 KUt.JliRI 2 L A? ...... . ........ y 13 y 14 
16 KIR-JURI 2 L A? . . . . . . . . . . . . . . . y 13 v 14 

3 KIR.JURI 2 L A? .... .......... p 01 . 04 78 y 13 y 14 
2 TYON..JOHTA.JA . . . . . . . . . . . ... . . y 16 y 17 
I LIPPUPAINpN ESI111ES ·········· y IS y 16 
3 KANSLISTI .................... y u y 12 
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MUISTUTUSTEN MU"uTOKSET 

31.90. Valtionrautatiet 

M u i s t . 1. Peruspalkkaisille konttoriapu
laisille, jotka ovat palvelleet vastaavan• 
l~isissa peruspalkkaisissa tai ylirnti~r~isis
sJ toimissa yhtccnsa kolme vuotta ja ovat 
suorittanect virkututkinnont suoritetaan 
palkkaus yuta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mit3 t3ssa toimessa muutoin suorite• 
taan .. 

M u i s t. 1. Ylimaaraisille toimistoapu
l~isillc, jotk3 ovut p~lvelleet mainitussa 
ylimaaraisessa toimessa kolme vuotta ja 
ovat suorittaneet virkatutkinnon, suori
tetaan p.llkkaus yhta pall:kausluokkaa kor
kcampona kuin mica naiss~ toimissa muutoin 
auuritt.!t..,aan . 

M u i s t. ~- Peruspalkkaisenu, ylimaarai
Gcna tdi tii ~p~iscn§ vcturinkuljettajana 
yhteensa vahintaan kolme vuotta palvelleel
le valtionrautateiden veturinkuljettajalle 
suoritetaan ?alkkaus kahta palkkausluokkaa 
korkca~pana kuin mit~ cast~ virasta tai 
toimc~ta muutoin suoritecaan. 

M u i s t. 12. Peruspalkkaiselle, ylimaa
r~iselle ja til~paiselle vaihdemiehelle, 
junamiehelle, trukinkuljettajalle ja au
tonkuljettajalle suoritetaan virkanimens~ 
mukaisissa tai vaativuudeltaan vahintMan 
n&ita vastaavissa tehcavissa tai liikenne
osaston pienkoneiden kytkijana, ratakuor• 
ma-auton tai raidetraktorin kuljettajana 
tai kiskokaluston rahastajana yhteensa 
vahint5an viisi vuotta palveltuaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita naissa toimissa muutoin suoritetaan, 

M u i s t: 1. Peruspalkkaisille konttori
apulaisille, jotka ovat palvelleet vastaa
vanlaisissa peruspalkkaisissa, ylimti~rai
sissa tai tilapai5is~a toimis~3 yht~ensil 
kolme vuotta ja ovat suorictaneet virkatut
kinnon, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita tassa toimes
sa muutoin suoritetaan. 

M u i s t. 2. Ylimtlaraisille tolmlstoapu
laisille, jotka ovat palvelleet v~st~~van
laisissa P.!'.!.!!.!J?.aJ1.\<,a_;_~E.'!. yli!!!ailrl:iisissa 
tai tilapMisis~i toimissa yhtecns~ kolme 
vuotta ja ovat suorittaneet virkatutkinnon. 
suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mica naissa toimi~s~ muu
toin suoricetaan. 

M u i s t. 4. Peruspalkkalsena, yli~5Hr~i
sena tai tilap~isenX veturinkulj~tL4j~n~ yh
teensa vahintaan 3 vuotta palvclleelle val 
tionrautateiden veturinkuljettajalle suori
tetaan palkkaus kahta palkkausluokkan kor-
kenmpana ja yhtee'l!;a v1ihintaan....!Q_'!!!.2.£.~ (' 
pa 1 ve ll_e_e..!.l .~ ... !<.Q..l!!!!Ll'.? +J.<..k.a_u.l'lY.Qklla.a . .korkeDtl:' 
~~~! kuin mit~ t~sta virasta tai toimesta 
muutoin suoritetaan. 

M u i s t. 12. Peruspalkkaiselle, ylimaarai
selle ja tilapaiselle vaihdemiehelle, juna
ciehelle, trukinkuljettajalle ja autonkuljet
tajalle suoritetaan virkanimensa mukaisissa 
tai vaativuudeltaan vahintaan naita vastaa
vissa tehcavissa tai liikenneosaston pien
koneiden kytkijana, ratakuonn3-auton tai rai"
detraktorin kuljettajana tai kiskokaluston 
rahastajana yhteensa vahintaan 5 vuotta pal
veltuaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana ja yhteensa vahintaan 10 vuotta pal
veltuaan kahta palkkausluokkaa k-~~mapana 
kuiri mica naissa toimissa muutoin suorite
taan. 
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M u i s t. 13. VlO tai sica alemman palkka
usluokan r.uknan palkkansa saaville peruspalk
k~isi11c. ylim~artiisille ja tilapaiGille vir
kamicllille~ jotka toimivat junasuorittajina, 
suoritctaar. palkkaus VlO palkkausluckan mu
kaanr Scll a iselle edella mainitulle virka~ 
D.tiehelle, joka on toiminut kaksi vuotta ju
nasuoriccajana, suoricecaao palkkaus lisak
si kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mica cassa toimessa muutoin suoritetaan. 

~I u i s t. 23. Vl8 tai siti! alemman palk
kausluokan mukaan palkkansa saavalle perus= 
palkkais~lle, ylima3r3iselle cai tilapaisel-
le virkamiehelle, joka toimii junasuoritta
jana Helsi ngin 1 Tikkurilan, Riihimaen, Hameen
linnan, Hyvink53.n, Kirkkonummen, Kouvolan, 
Lappeenr~nnan, Vainikkalan, Tampereen, Seina
joen, Kokkolan, Pieksa~aen, Iisalmen tai Joen
suu:l liikenn<' paikoilla tai junaohjaajana oman 
toimensa ch~lla, suoritetaan palkkaus Vl9 palk
kausluokan mukaan. 

M u i s t. 26. Peruspalkkaiselle ja ylimla
rHisell~ 'litcknikolle ja teknikolle, joka 
coimii raut~tiehallituksen turvalaitejaostos
sa ja on pal vellut mainituissa viroissa ja 
toimissa yhteensa kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mica n:lisca viroista tai toimista muutoin suo
ritetaan. 

M u 1 s t. 27. Konduktoorille, joka coLmll 
rut:.pihapntveluksess.J, suoriteta3n pnlkkaus 
kahca palkkausluokkaa korkeampana kuin mitl! 
t~ssa vir~sS3 muutoin suoritetaan. 

M u i s t. 30. Peruspalkkaiselle ja yliml!a
raiselle rakennusmestarille, teknikolle ja 
yliteknikolle, joka toiDii ratapiirien vas
tuualuepaallikkona, opastinmestarina, hit
sausmestarioa tai perusparannustyOmaan vas
taavana rakennusmestarina, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa seka rautatiera
kennustyOoaan vastaavana rakennusmestarina 
toimivalle kahta palkkausluokkaa korkeaa
pana kuin mit3 naista viroista tai toimist• muutoin suoritetaan. 
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H u i s t. 13. VlO tai sica ale:!l!llan palk
kausluok.o.n t :~kaan p.llkkan5a sc.a.ville perus 
p3lkkaisille, ylim3~r1isille ja tilap~i
sille virkamichille, jotka toimivat juna
suorittajina, suoricetaan palkkaus VlO 
palkkausluokan mukaan. Sellaiselle edella 
mainitulle virk~iehelle, joka on toi~i
nut 2 vuotta junasuorittajana, suoritetaar 
palkkaus lisaksi kolce palkkausluokkaa kor 
keampana kuin mita tass3 toi~ ~ ssa muutoin 
suoritecaan. 

II u i s t. 23. Vl8 cai s ica ale=an palk
kausluokan mukaan palkkansa saavalle perus 
palkkaiselle, ylimlaraiselle cal tilapaise 
le virkaoiehelle, joka toimii junasuoritta· 
jana Helsingi"-, Tikkurilan, ~iihimi~n. H~
meenlinnan, H)~inkaan, KirkXonummen, Kou- L 
volan, La,oeenrannan, Vainikka lan, Tampe
reen, Seinajocn, ~okkolsnt Pi eksa~Jcn, 

Iisalrner. , Joensuun tai P,."' "" "'P;cwcn liikenne· 
paikoilla tai junaohjaajanu oman toimensa 
ohella, suoritetaan pal!tkaus Vl9 palkkaus
luokan muke1~n. 

M u i s t. 26 . Peruspalkkaiselle ja yli
m~Mr~iselle s !ihk Htnrkastajallc, ylitekni 
kolle ja ceknikollc, j~ka toin1ii rautatie
hallituksen turvalaitejaostossa ja on pal
vellut mainituissa viroissa ja toireiss~ 

yhteensa kolrne vuotta, suo~itet3an ~alk
kaus }"hti! nal kkaus luokkaa korkeampana 
kuin mitti nMist~ virOista tai toimista 
mUutoin suoritetaan . 

M u is t. 27. Konduktoorille, joka toi
mii ratapiha.palveluksessa,mJ.oritetann pnlkk;u,u 
ybta palkkau~luokkaa korke~opana ku~n 
mita tassa virassa muutoin suoritec~an. 

M u i s c. 30. Peruspalkkaiselle ja yli
maaraiselle rakennusr.\est,a-rille, konetek
nikolle, teknikolle ja yliteknikolle, JL~ 
ka to1m1i rata:~~-e_-:_n . e.a_ajl~kko'!'!_Sai pi i
'Q!L..Y.!~t;.~a_v~n opast.i~_e_s~~r.J9l... .. hi.ts~\l~~$~= 
carin t.'li...J;.Qntl.mikCUL.t.~ tahi pe
rusparannustyOmaan vastaavana rakennusmes 
carina, suoritetaan palkkaus yhta palkka
usluokkaa seka rautatierakennuscyomaan 
vastaavana rakennusmestarina toi~ivalle 
peruspalkkaiselle cal ylimaa raiselle ra
kennusmescarille kahta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mit3 naist3 viroista tai 
toimista muutoin suoritetaan. 



lt.~~. Vattiuatraut.tl~iJcsl tuot4ntulaitokset 
ja ~teriaalitoiminta 

M u i s t . l. ?eruspalkkaisille konttorinpu-
17li~il1u, jutk3 ovnt palvelt~et V4siaav~nlai
sissa pcruspalkknisissa tai ylimMaraisiss~ 
toimissa )'ht·eeusa. kolme vuotta ja ovat suo
rittaneet virkatutkinnon, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita tassa toimessa muutoin suoritetaan. 

M u i s t. 2. Ylimaaraisille toimistoapu
laisille, jotka ovat palvelleet mainitus
sa ylimaarlliscss8 toimcssa kolme vuotta 
ja ovat suorittaneet virkatu~kinnon, suo
ritctaan pLlkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa toimissa 
muutoin suoritetaan~ 

H u i s t. 10. Peruspalkkaiselle sl!hklitar
kastajalle, JOka on palvellut naissa virois
sa yhtcensJ kolnae vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mit~ nHissa viroissa muu~oin suoritetann. 

-14-

M u i s t. l. Peruspalkk~isitle kontto
riapulaisille, jotka ovat palvcllcct vas
taavanlaisissa peruspalkkaisissa, ylimal
riisiss~ tai tilap5isis~a toimissa yhteen
s~ kolme vuotta ja ovat suorittan~ek vir
katutkinnon, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkaustuokkaa korke~pana kuin oita tas
s~ toimessa muutoin suoritetaan. 

M u is t. 2. Ylimaaraisille tolmistoapulai
sille. jotka ovat palvalleet vescaavanL~i
si§sa perusoalkkaisissa,ylimaaraisissa tai 
tilapaisissa toir:tissa yhteensa kolme vuot
ta ja ovat suorittaneet virkatutkinnon, suo
ritetaan pal~kaus yhta palkkausluokkaa kor· 
keampana kuin m.iti n~·. ~j( toimissa mUl' ' ..,.; n 

suoritetaan. 

M u i s t. 10. Teknillisen koulun tut
klnnon suorittaneelle ~erusnalkka1selle 
ja ylimaartliselle sahkBtark~stajalle, 
joka on palvellut valtionrautateill~ tek
nikkona yhteensti kol~e vuott3, suorit~t~an 
palkkaus ~ oalkkausluokkaa korke~npana 
kuin mita naissa viroissa ja toimissa muu
toin suoritetaan. 
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YLEIS2U!STU!KSET 

4. B-, C- ja S-palkkausluokkiin kuuluvia 
virkamiehili koskeva muistutus 

B-p~lkkausluokk~an sekl C48-C59 palkkaus
luokkaan kuuluv3lle viran tai toimen halti· 
jalle, yli~a arJiscn toimen haltijalle sckK 
s-sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalle, sijoi
tuspalk~al~okan mukaista taulukkopalkkaa 
saavalle viran tai toimen haltijalle, joka 
on ollu• valtion palveluksessa vahintaan 
kaksi vuotta, suoritetaan miaravuosikoro
tuksena 7 proscnttia perus- tai so~imuspal
kan tahi vucsipalkkion seka kalliinpaikan
lisan yhteismaarasta seka vastaavalle viran 
tai toi~n haltijalle, joka on ollut valtion 

•.llvcluks~s~.J viihintl1.5n nelja vuotta, suori
tetaan mlar~vuosikorotuksena edellisen li
s~ksi 7 prosenttia perus- tai so~imuspal
l: .:m tahi vuosip3lkkion sekil kalliinpaikan-
' i s !In yhtcisr.~ii :irlis ta. 

B-palkkausluokkaan kuuluvalle viran tai 
trd . .t:a .. 'n h;Jllijnllc taikk:~ v li &.t!i:1r.3isen toi
""'''' ~altijalle sekli edell~ tarkoitctulle 
s-sopimuspalkkaluok~an kuuluvalle viran 
t.,i tnimen h~l tij~lle, joka on ollut valt i on 
,.1Jvcluksc• ;, s ,l v!.illintJ.Un k .1usi \'Uiltt.J., suori
t~tol.ln IT.!P": r.l.vuosikorotuks.ana edcllisen li
s!Ik~d 2 proscntt_ia pcrus- tai so!>imusp01lkan 
t c: · vuosi!'all:.kion seld k.alliin;>aikanlis~n 
""' c-i~:n:i:~r:! !-: Ui. 

4. B-, C- ja S-palkkausluokkiin kuuluvia 
virkac1ehia koskeva ~uistutu s 

Oikeus m~~r~vuosikorotuksiin on sellaisella 
viran tai toimen h3ltijalla ja yliml~rliisell~ 
toimenhaltijalla, jonka virka tai toimi on 
sijoitettu B-palkkausluokkaan tai C55-C66 
palkkausluokkiin sek~ S-sopi~us9alk.kaluok
kaan kuuluvalla, sijoituspalkkaluokan mu
kaista taulukkopalkkaa saavalla v1ran tai tor 
men haltijalla. 

Edell~ tarkoitetulle virkamictelle~yonne
ta~n maaravuosikorotus 2, 4 j t 6 valtiolla 
palvellun vuoden jalkeen. 

Maar3vuosikorotukset mailr~ytyvat perus
tai s~pimuspalkan tahi vuosipalkkion sekU 
kalliinpa i kanlisan yhteismaaran perusteel
la siten etta ensimmainen ja toinen m~3-
rKvuosikorotus ovat kumpik.in seitseman 
prosenttia ja kolmas maaravuosikorotus 
on kaksi ja kolmcneljasosa~ prosenttia. 
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6. ToimistohenkilBkuntaa koskeva muistu
tus 

Sijoituspalkkausluokkaan V14 tai sita 
alempaan kuuluvalle peruspalkkaiselle, 
ylimaaraiselle ja tilapaiselle kanslis
tille, apulaiskanslistille, toimistoapu
laiselle, kanslia-apulaiselle, konttori
apulaiselle, kirjurille (poliisihallinto), 
nuoremmalle rekisteriapulaiselle, vanhem
malle rekisteriapulaiselle, tilastoapulai~ 
:elle, toimistoapulaiselle, laskuapulai
selle, toimistosihteerille, konekirjanpi
tajalle, laboratorioapulaiselle, tutkimus
apulaiselle, kirjanpitajan apulaiselle, 
tilinpaattajalle, kirjanpitaja-kassanhoi
;ajalle, kirjaajalle, kirjanpitajalle, tar
kastusapulaiselle, lavistajalle, reikakort
tilavistajalle, arkistoapulaiselle, kas
sanhoitajalle, tilastoitsijalle, kirjansi
tojalle, kirjastoapulaiselle, apulaiskir
jaaja l lc, ~pulaiskirjanpitUjllllc, lilhetta
jalle, apulaiskassanhoitajalle, apulaisla
hettajalle, kartanpiirtajalle ja piirtajal
le, joka on palvellut edella mainituissa 
toimissa tai vastaavissa te~tavissa valti
on palveluksessa tyBsopimussuhteisena tai 
virastotyontekijana tai valtiolle siirty
neessa laitoksessa taikka konekirjoittaja
na yhteensa vahintaan viisi vuotta, suori
tetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mita kyseessa olevissa toi
~issa muutcin suoritetaan. Kymmenen vuo
den em. pal~elun jalkeen suoritetaan palk
~aus kuitenkin vahintaan V7 palkkausluokan 
JNkaisesti. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl4 tai sita alem
paan sijoituspalkkausluokkaan kuuluvalle pe
ruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tilapai
selle kanslistille, apulaiskanslistille, toi
mistoapulaiselle, kanslia-apulaiselle, kont
toriapulaiselle, kirjurille (poliisihallinto) 
nuoremmalle rekisteriapulaiselle, vanhem
malle rekisteriapulaiselle, tilastoapulai
selle, toimitusapulaiselle, laskuapulai
selle, toimistosihteerille, konekirjanpi
cajalle, laboratorioapulaiselle, tutkiaus
apulaiselle, kirjanpitajan apulaisellc, 
tilinpa~ttaj~lle, kirj~npitaja-kassanhoi
tajalle, kirjaajalle, kirjanpitajalle, tar
kastusapulaiselle, lavistajalle, reiknkort
tilavistajalle, arkistoapulaiselle, kas
sanhoitajalle, tilastoitsijalle, kirjansi
tojalle, kirjastoapulaisellc, apulaiskir
jaajalle, apulaiskirjanpitiljtlllc, li.ihctti.i
j~lle, apulaiskassanhoitajalle, apulaisla
hettajalle, kartanpiirtajlllle, piirtlljolle, 
atk-kirjoittajalle, kanslianJ:!~ti'_j_!ll..!_~ .H._ 
~nekirjoi_t__;aj:~llc. j Pk;t on j"l;t\vcll ut l'dC 1-
1~ mainituissa toimissa tai vastaavissa telt
tavissa valtion palveluksessa tyOsopimussuh
teisena tai virastotyUtttekijlinJ t~i valtiol 
le siirtyneessa laitoksessa yhteensa vilhin
taan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yh
ta palkkausluokkaa korkeampana kuin rnita 
kyseessii olevissa toioissa muutoin suori.tc
taan. Kymmenen vuoden em. palvelun jalkeen 
suoritetaan palkkaus kuitenkin vahintaan 
V7 palkkausluokan mukaisesti, 
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LISAPALKKIOIDEN TARKISTUKSET 

1. Hastoraha 

26.90. Rajavartio1aitos 

27.12. Puo1cstusvoimat 

31.90. Valtionrautatiet 

31.94. Posti- ja 1ennatin1aitos 

Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, valtionrautateiden sek~ posti- ja 

lennatinlaitoksen virkamiehille suoritettava ns, mastoraha tarkistetaan 

maksuperusteita muuttamatta seuraavasti: 

py1vaissa yli 15 m c 19 mk 

pylvaissa ja mastoissa 18 ~ 35 m ~ 23 mk 

35 ~ 55 m 27 mk 

55 - 75 m c 39 mk 

yli 75 1!\ = 67 mk 

2. Junanlahetyspalkkio 

Junanlahetyspalkkioiden maksuperusteita muutetaan siten, etta palkkiota 

ryhdytaan maksamaan III 1uokan mukaan Imatrankosken ja Niira1an liikenne

paikoilla ja sita suoritetaan 70 markalla korotettuna Tampereella tyos

kenteleville junasuorittajille. Junan1ahetyspalkki~ta ryhdytaan maksamaan 

II palkkioluokan mukaan myos Or.iveden liikennepaika11a ja vastaavqsti pois

tetaan Lielahden liikennepaikka junanlahetyspalkkion piirista. Lisaksi 
poistetaan junan1ahetyspalkkion suorittamisen ~a1kkausluokkaraja. 

3. Autonkuljettajien yksinajopalkkio 

Valtionrauta~eiden autonkuljettaja11e, joka ajaa yksin raskasta ajoneuvo

yhdistelmaa seka autonkuljettajalle, joka ajaa yksin ja jonka tehtaviin 

kuuluu ajon aikana myos kuljetettavan tavaran kasitte1y, suoritetaan yk

sinajopa1kkiona 43 pennia tunnilta. 

4, Asemaraha 

Asemaraha tarkistetaan 35 penniin tunni1ta. 

(RH 644/111/78, 12.9.1978) V T 37a/78 
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ALOITETDIMINNAN S~~NN~T 

Rautatieha11itus on vahvistanut seuraavat va1tionrautateiden a1oi

tetoimintaa koskevat saannot, joi11a kumotaan rautatieha11ituksen 

paatokse11aan n:o RH 679/17/71 (18 . 3 . 1971) vahvistamat vastaavat 

saannot (VT 12/71.2). Saannot tu1evat voimaan 1 . 10.1978 . 

1 A1oitetoiminnan tarkoitus 

A1oitetoiminta on laitoksen toimintaa parantamaan tarkoitettujen 

ehdotusten jarjeste1ma11ista keraamista ja arvoste1ua seka kayt

toke1poisten ehdotusten pa1kitsemista . 

A1oitetoiminnan tarkoituksena on antaa henki1okunna11e mahdo11isuus 

osa11istua ja vaikuttaa henki1okohtaise11a panokse11a 1aitoksen 

toiminnan kehittamiseen ja saada esi11e uusia toteuttamiske1poisia 

ideoita . 

2 A1oite 

A1oite on naiden saantojen mukaan tehty ehdotus, joka kaytannossa 

- saastaa kustannuksia (tyota, tyova1ineita, materiaa1ia), 

- parantaa 1aitoksen ta1oude11ista tu1osta, 

- tehostaa tai yksinkertaistaa toiden jarjeste1ya tai tyomenetelmia 

- parantaa junaturva11isuutta, 

- parantaa tyon, tuotteiden tai y1eisopalvelun laatua, 

- parantaa tyoolosuhteita, tyoturva11isuutta tai henki1okunnan 

viihtyvyytta, 

- parantaa muutoin 1aitoksen toimintaa. 

Aloitteeksi voidaan katsoa se11ainenkin ratkaisu, joka on muual1a 

tunnettu , mutta 1aitoksen tai ao. yksikon sove1lutuksena uusi. 

Jo kayttoon otettua ratkaisua koskeva aloite on tehtava vuoden ku

luessa esitetyn ratkaisun kayttoonotosta , kokeiluihin tarvittua 

aikaa tahan kuitenkaan lukematta. 

~ikali aloite sisaltaa jonkun muun kuin aloitteentekijan ideoita, 

on aloitteessa tasta mainittava . 

Aloitteita voivat tehda kaikki valtionrautateiden palveluksessa ole

vat seka myos elakkeelle siirtyneet henkilot. 
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3 Aloitteen laatiminen 

Aloite laaditaan kirjallisesti mieluiten aloitelomakkeelle 

VR 1670 tai tavalliselle kirjoituspaperille . Yhdella paperilla 

esitetaan vain yksi aloite. 
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Aloite kirjoitetaan selvasti sellaiseen muotoon, etta sen tarkoi

tus voidaan ymmartaa oikein. Jaljempana kohdassa 6.3 maarattya 

aloiteyhteyshenkiloa voidaan kayttaa apuna aloitelomaketta tay

tettaessa . 

Suositettava asioiden kasittelyjarjestys aloitelomakkeen mukaises

ti on: 

- aloitteen aihe (kohde, nykyinen menettely, epakohdatl 

- parannusehdotus (esim. uusi ty5- tai muu valine , tyomenetelma, 

sovellutus tai ohje) 

- saast5- tai tuottoarvio (suotavaa esittaa nykyiset kustannukset, 

aloitteen toteuttamiskustannukset, uuden menettelyn kustannukset , 

saast5/tuotto/vuosi). 

Aloite voidaan allekirjoittaa joke omaa nimea tai nimimerkkia kayt

taen . Nimen lisaksi ilmoitetaan henkilonumero, virka , toimi tai am

matti, toimipaik ka seka kotiosoite postinumeroineen . 

Haluttaessa pysya tuntemattomana allekirjoituksena kaytetaan nimi

merkkia. Nimi ja muut edellamainitut tiedot seka nimimerkki merki

taan aloitelomakkeen alareunasta irroitettavalle tai muulle paps

rille, joka suljetaan nimimerkilla varustettuna kirjekuoreen . 

4 Aloitteen lahettaminen 

Piirihallinnossa tehty aloite ja mahdollinen nimimerkkikuori toi

mitetaan kirjekuoressa yksikon (piirin, konepajan, varaston) aloi 

teyhteyshenkiloll e . Rautatiehallituksessa tehtyaloite lahetetaan 

suoraan hallintotoimiston kehittamisjaostoon aloitesihteerille . 

Aloitteita lahetettaessa voidaan kayttaa VR:n sisaisia kirjekuoria 

ja virkapostia. Aloitetta mahdollisesti seuraavat mallit, joita ei 

voida lahettaa virkapostissa , saadaan lahettaa virkalahetyksena. 

5 Aloitteentekijan oikeus pysya tuntemattomana 

Aloitteet kasitellaan luottamuksellisesti. Aloitesihteerilla ja 



38 - 4 -

kohdassa 6 . 4 mainitulla konepajan aloitetoimikunnan sihteerilla 

on kuitenkin oikeus avata nimimerkkikuori ilmoittaakseen aloitteen 

laatijalle ehdotuksen perilla saapumisesta. Nama voivat talloin 
tarvittaessa pyytaa myos aloitteen kasittelya helpottavia lisatie

toja. Aloitteentekijan henkilollisyys sailyy kuitenkin koko aloit

teen kasittelyn ajan vain heiden tiedossaan . 

Mikali aloitteentekija haluaa pysya tuntemattomana myos palkituksi 

tullessaan, on tasta aloitteessa mainittava . 

6 Aloite-elimet 

6.1 Hallintotoimisto 

Hallintotoimisto huolehtii aloitetoiminnasta (tyojarjestys, 12 §) 

ja sen kehittamisesta. Aloitesihteeri hankkii tarpeelliset lausun

not ja valmistelee aloitteet palkintolautakunnalle esitettavaksi 

seka huolehtii palkittujen aloitteiden tiedoksiannosta ym toimen

piteista. 

5 . 2 Aloiteasiain palkintolautakunta 

Yhteistyoelimena aloiteasiain kasittelyssa toimii palkintolauta

kunta, joka paattaa aloitteen palkitsemiskelpoisuudesta tai hyl

kaamisesta seka tekee rautatiehallitukselle esityksen rahapalkin

non myontamisesta . Palkitsemiskelpoisesta aloitteesta lautakunta 

voi itse antaa kunniakirjan . 

Palkintolautakunta voi kas~tella myos periaatteel li sia aloitetoi 

mintaa ja sen kehittamista seka aloitteiden toteuttamista koske

via asioita . 

Palkintolautakuntaan kuuluu kahdeksan jasenta . Jasenista nelja 

edustaa rautatielaitosta (rautatiehallitustal ja nelja henkilokun 

tajarjestoja. Kullakin jasenella on varajasen. Rautatiehallitus ni 

meaa laitosta edustavat jasenet ja varajasenet . Henkilokuntajar

jestot nimeavat omat edustajansa . Puheenjohtajana toimii hallinto

toimiston paallikko ja hanen varajasenenaan kehittamisjaoston paa l 

likk6. Palkintolautakunnan sihteerina toimii aloitesihteeri . 
' 

Palkintolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Palkintolau

takunta on paatosvaltainen, kun sen kokouksessa on lasna vahintaan 

puolet jasenista tai varajasenista . 
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Aloitteet esittelee palkintolautakunnassa aloitesihteeri, puheen

johtaja tai puheenjohtajan pyynnosta muu jasen tai asiantuntija. 
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Aloitteita kasittelee alustavasti palkintolautakunnan tyojaosto, 

jonka muodostavat ne lautakunnan jasenet tai varajasenet, joiden 

toimialaan kasit e ltavat aloitteet lahinna kuuluvat. Tyojaoston 

puheenjohtajana toimii kehittamisjaoston paallikko. Tyojaosto voi 

hylata aloitteen, jolloin hylkaamisesta on annettava s e lvitys pal

kintolautakunnalle. Palkintolautakunnan jasen voi pyytaa tyojaoston 

hylkaaman aloitteen uudelleen kasiteltavaksi. 

Palkintolautakunnan ja sen tyojaoston kokouksiin voidaan kutsua 

asiantuntijoita kuultaviksi. 

6 . 3 Aloiteyhteyshenkilot 

Rautatiehallituksen osastoissa, seka piireissa, konepajoissa ja 

varastoissa on kussakin ao. paallikon maaraama aloiteyhteyshenkilo. 

Osastojen yhteyshenkiloina toimivat palkintolautakunnan jasenet 

tai varajasenet, ellei toisin maarata . Aloiteyhteyshenkilon teh

~avana on: 

- huolehtia siita, etta yksikossa pidetaan tarpeellisissa paikois

sa nakyvilla tai saatavilla aloitetoiminnan saannot, aloitelomak

keita ja muu aloitetoimintaa koskeva informaatio seka yhteyshen

kilon nimi ja osoite aloitteiden lahettamista varten, 

- opastaa tarvittaessa aloi~t~entekijoita aloitelomakkeen tayttami

sessa ja muissa kaytannon kysymyksissa, 

- kasitella alustavasti tehdyt aloitteet kayttamalla apunaan ~lan 

asiantuntijoita. Kasiteltaessa aloitteita kokouksessa yksikon 

paallikko valitsee osallistujat siten. etta henkilokunta on edus

tettuna. Henkilokunnan edustajana voi toimia paaluottamusmies tm 

luottamusmies tai hanen varamiehensa . 

Aloiteyhteyshenkilo toimii kokouksen sihteerina. 

- antaa aloitetta koskeva lausunto aloiteasiain palkintolautakun

nalle. Kaikki aloitteet ja lausunnot kayttaen lausuntopyyntolo 

maketta VR 1671 toimitetaan mahdollisimman nopeasti rautatiehal

lituksen hallintotoimistoon aloitesihteerille. 

- seurata aloitteiden toteutumista. 

6.4 Konepajojen aloitetoimikunnat 

Kussakin konepajassa on paallikon nimeama aloitetoimikunta. Toimi-
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kunnan puheenjohtajana on konepajan paallikko tai hanen maaraaman
sa henkilo seka sihteerina aloiteyhteyshenkilo. Muina jasenina ovat 

tyonjohdon edustaja ja tyontekijain edustaja, jonka paallikko ni

meaa paaluottamusmiehen esityksesta. 

Aloitetoimikunnan tehtavana on kasitella alustavasti tehdyt aloit

teet kayttamalla apuna alan asiantuntijoita sek a antaa aloitteita 

koskevat lausunnot aloitea s iain palkintolautakunnalle. 

Konepajanpaallikko voi aloitetoimikunnan esitykses ta paa ttaa merki

tykseltaan paikallisten aloitteiden palkitsemises t a ta pau ksissa, 

joissa palkintosumma on enintaan viisisataa (500 ) mk , ta i hylkaa

misesta . Palkitsemispaatoksesta lahetetaan kirjal line n tie t o hal

lintotoimistoon aloitesihteerille , joka huolehtii myos naiden 

aloitteiden tiedoksiannosta Virallisiin tiedotuksi in ym t o imenpi

teista . 

7 Lausunnot 

Pyydetyt lausunnot aloitteista annetaan kayttaen l oma ke tta VR 1671. 

Lausunnot on pyrittava antamaan annetussa maaraaj as sa . La usunto 

perustuu lausunnonpyyntoajankohdan tilannearvioon . Ai kaa vaativien 

selvitysten, kokeilujen yms. johdosta lausuntoa ( ja palki ntoa) voi

daan myohemmin tarkistaa . 

8 Aloitteen palkitseminen 

Palkitsemisen arvoisiksi katsotuista aloitteista annetaan niiden 

tuottaman saaston tai muun hyodyn perusteella joko 

a) kunniakirja tai 

b) kunniakirja ja rahapalkinto . 

Rahapalkinto tulee kysymykseen yleensa aloitteissa , jotka sisalta

vat toteuttamiskelpoisen hyvaksyttavan ratkaisun . Jo ideankin 

esille tuomista voidaan pitaa palkittavana . Pelkan epakohdan esit 

tamista voidaan pitaa palkittavana aloitteena vain erityissyista , 

esim . aloitteen suunnatessa huomion aikaisemmin tiedostamattomaa n 

ongelmaan . 

Aloiterahapalkintoa voidaan myohemmin korottaa , mikali selvitykset 

tai toteutus osoittavat aloitteen merkityksen arvioitua suuremmak

si . 
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Huom . Aloiterahapalkinnot ovat veronalaista tuloa . 

Palkitut aloitteet ja niiden tekijat julkaistaan VR Virallisissa 

tiedotuksissa , ellei aloitteentekija ole tata omalta osaltaan eri 

tyisesti kieltanyt. Hylatyista aloitteista annetaan perusteltu 

vastaus aloitteen tekijalle ja hanen nimensa jaa vain vastauksen 

allekirjoitt a jien tietoon . 

Aloitepalkintoa ei myonneta aloitteentekijalle sellaisesta aloit

teesta , jonka voidaan katsoa kuuluvan hanen virkavelvollisuuksiin

sa tai tehtaviinsa . Mikali tallainen henkilo tekee kuitenkin omal

ta alaltaan aloitteen , joka on siina maarin merkittava , ettei ha

nelta kohtuudella voida vaatia tallaisen ehdotuksen tekemista vir

kaan kuuluvana , aloite voidaan palkita harkinnan mukaan . 

Aloitteena voidaan palkita myos ehdotus , jota ei sellaisenaan voi

da toteuttaa , mutta joka antaa virikkeen epakohdan korjaamiseksi . 

9 Aloitteen kayttaoikeus 

Aloitteen tehdessaan aloitteentekija hyvaksyy valtionrautateiden 

aloitetoiminnassa noudatettavat maaraykset ja periaatteet . 

Tullessaan palkituksi aloitteentekija luovuttaa valtionrautateille 

oikeuden kayttaa hyvaksi aloitteen sisaltamat parannukset . 

Aloitteentekijan oikeus aloitteeseen sailyy kuitenkin muissa suh

teissa . Tarvittaessa sovelletaan lakia oikeudesta tyantekijain te

kemiin keksintoihin . 

Aloitetoiminnan saannot tullaan julkaisemaan valmisteilla olevassa 

toimintaohjekokoelmassa Henkilostohallinnon maarayksia . 

(RH 1060/17/78, 11 . 9 . 1978) VT 38/78 
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KONDUKTtltlRlEN JA KULJETTAJAN VALINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA-
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelinten k!iyttl:l 1.10.1978 alkaen : 

Juna Huom. Juna Huom. 
p 1 EP 53 
II 2 II 54 
II 3 ma-la II 57 
II 4 su-pe II 58 
II 5 pe (pal. su 6) p 61 
II II lis!ir. pe (pal. la 26) II 62 
II 6 su II 63 
EP 7 II 64 
II 8 II 65 pe 
p 11 II 66 su 
II 12 II 67 
II 13 II 68 
II 14 II 71 
II 15 II 72 
II 16 II 73 pe 
II 20 su II 74 su 
II 21 II 75 
II 22 II II lis!ir . su (pal. su 20) 
II 23 II 76 
II 24 II 77 
II 25 la-to (pal. la 76, II 78 

ma-pe 26) II 79 pe 
II 26 ma-la II 80 su 
II 32 su EP 83 
II 33 II 84 
II 34 II 91 su-pe 
II 41 II 92 su-pe 
II II lis!!.r. pe (ed. 97) p 97 pe 
II 42/160 II 98 su 
II II lis!ir. su II 102 su-pe 
II 45 pe II 103 
II 51 pe II 104 (ed . pe, su 132) 
II 52 su II 107 su-pe 
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Juna Huom. 
p 109 (su-pe Tku-Jns) 
II llO (su-pe Jns-Tus) 
II 125 pe-su (pal. pe), 

su 126, la 132) 

" 126 pe' su 

" 127 

" II lisar. pe, su (pal. la, 

rna 136) 
II 128 
II " lisar. su (junasta 129 la) 

" 129 rna-to, la (pal. ti-
pe 136' su 128) 

II " pe, su (ed. la, 

rna 103) 

" " lisar. pe (pal. su 134) 

" 132 pe-su 

Juna 
p 134 
II 136 

" 143 

" 144 

" 145 
II 146 

" 151 

" 152 

" 155 
II II 

" 156 
II 157 
II 158 
II 653 

" 654 

lisar. 

Huom. 

su 

ma-la 
la-ma 

la-ma 
su-pe 

ma-la 

(pal.su 42/160) 

su 

rna 
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Edel1a olevan suunnitelman mukainen kannettavien radiopuhelimien 

kaytto ede1lyttaa, etta konduktoorit tarkoin noudattavat jaettua 

kliyttoohjetta, jonka mukaisesti mm. lahtevan junan konduktoorin 

tu1ee noutaa radiopuhelin varattuine akkuineen varauslaitteen sijoi

tuspaikasta, jonne vastaavasti paateasemalleen saapuneen junan 

konduktoorin on vietava radiopuhelin ja asetettava sen akku varaus
laitteeseen. Eri viikon paivien kohdalla ilmoitetut poikkeukset 

tulee myos ottaa huomioon ja tehda niista aiheutuvat toimenpiteet. 

(N:o Yt 22027/435/78, 12.9.78), VT 38/78. 
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HENKIL~AUTOJEN VUOKRAUSTOIMINTA 

Rautatiematkoihin 1ii ttyvan henki1oautovuokraustoiminnan i1moitus 
kampanja ~1kaa syyskuun 18 . paivana Kauppa1ehdessa ja jatkuu syksyn 
aikana 4 :ssa eri paiva- ja aikakausi1ehdessa . 

Tama n vuoks i pyydetaan muistin virkistamiseks i tutustumaan 
Vi r a11isessa Tiedotuksessa n : o 20/75 4 . kohdassa o1evaan 
henki1oautojen vuokraustoimintasopimukseen j a 5 . kohdassa 
o1e vaan henki1oautojen vuokrausohj eisiin . 

Erityisesti ha1uamme huomauttaa vuokrausohjeiden viimeisessa 
kappa1eessa maini t usta i1moitusve1vo11isuudes ta kai kista va1i t ta
mistanne autovuokrauksista . 

(N:o Mt 23177/652/78 , 14 . 9 . 1978), VT 38/78 . 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Tyotsrveyshoitajan (V 13) toimi ha1 1into-osasto11a (He1singi n ter

vey d s n huo1tokeskus) . Ha11into-osasto n joh t a j a1 1e os o itet ut hakemuk 

s et on toimitettava rautatieha11itukse n ki r jaaja11e viime i staan 

6 . 10 .1 978 en ne n ke 11o 12 (postitse e n ne n v irka - aja n paattymi sta ). 

Konttoripaa11i kon (V 23} virka, vanhemma n toimistorakennusmestarin (V 22) 
virka ja ap 2 1 kirjurin (V 14) virka. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut ha kemukset on toimitettava rautatieha11i
tuksen kirjaaja11e viimeistaan 18.10.1978 ennen kel1o 12 (postitse ennen 
vi rka-ajan paattymista ) . 

Ede11a mainittuih i n vi rkoi hi n nimitetyt sijoitetaan tois t aiseksi seuraavasti: 

konttoripaa11ikko (V 23}: ra tapiirin toimisto (He1sinki) ;vanhempi toimisto
rakennusmestari (V 22} : ratapi i rin toimisto {OuluJ; 
ap 2 1 kirj uri (V 14): ratapiirin toimisto (Helsinki) . 
Kanslistin toimi,toistaiseksi rautatiehallituksen ratatoimistossa. Rataosaston 
j ohtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava ratatoimiston kans1iaan viimeis
taan 18.10.1978. 
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NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : 
Asemap&&llikon vi r kaan (V 24) (Haapam&ki) asemap&&llikko (V 23) 
Kallis Anton Krogerus , apulaisasemap&allikon virkaan (V 21) (Riihim&ki) 
liikennetarkastaja (V 23) Ilmo Lauri Antero Luhtinen , apulaisasema
p&allikon virkaan (V 20) (Helsinki) ensi luokan kirjuri (V 19) Seppo 
Kullervo Vuorimaa , apulaisasemapaallikon virkaan (V 20 ) (Helsinki) ensi 

luokan kirjuri (V lQ) Eino Eemil Ertolahti . aoulaisasemapaallikon vir
kaan (V 20) (Karjaa) ensi luokan kirjuri (V 19) Karl- Erik Lagerstrom , 

apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) (Karjaa) ensi luokan kirjuri 
(V 19) Borje Ragnar Ekman , apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) (Kirk

konummi ) ensi luokan asemamestari (V 18) Unto Armas Juutilainen , 
apulaisas emapaallikon virkaan (V 20) (Kerava) ensi luokan kirjuri 
(V 19) Lauri Erik Sulantaus , ensi luokan asemamestarin virkaan (V 19) 
(Oitti) ap . asemamestari (V 13) Paula Mirjam Margareta Vaatanen , 
veturinkul jettajan virkaan (Hameenlinna) veturinl&mmittaja Matti 
Henri k Ni eminen , autonkuljettajan toimeen (Tampere) asemamies Raimo 
Tapio Kaarela , autonkuljettajan toimiin (Tampere) ylim . autonkuljet 
taja Vaino Veikko Kalervo Salminen seka asemamiehet Sakari Salome 
Rajamaki j a Jor ma Johannes Vilenius , apulaiskanslistin toimeen (Pori) 
ylim . toimistoapulainen Arja Annikki Alinen , asemamiehen toimiin 
(Tampere) ylim . asemamiehet Aarne Juhani Salonen , Ari Veikko Uolevi 
Salminen , Esko Antero Karhu , Olli Juhani Huhtinen , Pertti Olavi 
Lehtinen , Olli Valdemar Levola , Raimo Olavi Tukiainen , Simo Ilmari 
Koskinen , Juha Olavi Lindell, Veli Heikki Liimatta , Jorma Kalevi 
Aaltonen , Jarmo Johannes Kivinen ja Erkki Antero Raitanen , konttori 

apulaisen to i meen (Tampere) ylim . toimistoapulainen Tuija Orvokki 
Koivunen , konttoriapulaisen toimeen (Tampere) ylim. toimistoapulai

nen Aila Marketta Aalto , konttoriapulaisen toimiin (Turku) ylim . 
toimistoapulaiset Kirsti Kaarina Lemberg ja Pirjo Orvokki Vilhunen , 

veturi nkul j ettajan virkoihin (Tampere) veturinlammittajat Pentti 
Johannes Luostarinen , Reino Olavi Maenpaa, Jorma Olavi M&kela , Aarne 

Hautamaki ja Rauno Armas M&kela, veturinkuljettajan virkaan (~oijala) 

veturinlammittaja Leo Antero Lankinen, veturinkuljettajan virkoihin 
(Pori) veturinl&mmittajat Martti Tuomo Rakkolainen, Taisto Eino 
Uole vi Koivuniemi ja Eino Kuosa , konduktoorin virkoihin (Toi jala) 
asemamiehet Rauni Jalmari Virtanen ja Seppo Juhani Nieminen , konduk
toorin virkoihin (Pori) junamiehet Mauno Aleksi M&kisalo ja Antti 
Aatos Kallio , kuormausmestarin virkaan (Turku) asemamies Yrjo Aulis 
Loukonen , 2 . luokan sahkoasentajan toimeen (Tampere) ylim . 2 . luokan 



sahk~asentaja Heikki Iisakki Valiaho , veturinlammittajan toimiin 
(Tampere) tilap. veturinlammittajat Kari Kullervo Halttunen , Erkki 
Olavi Tapio , Antti Juhani Pohjoismaki, Vesa Kalervo Jarvela , Time 
Mikael Sarkimaki , Seppo Sakari Oksala, Matti Sakari Pispa , Hannu
Pekka Viitanen ja Time Jukka Virta, veturinlammittajan toimeen 
(Pori) tilap . veturinlammittaja Matti Eino Oskari Harju , vaunun
tarkastajan toimiin (Tampere) vaununvoitelijat Viljo Johannes Sk~n 

ja Seppo Armas Salmijarvi, junamiehen toimeen (Rauma) vaihdemies 
Mikko Elias Saarinen , junamiehen toimiin (Sale) asemamiehet Aulis 

Esko Olavi Heinonen ja Aimo Uolevi Rantala , vaihdemiehen toimeen 
(Jamsa) asemamies Aake Yrj~ Ilmari Salminen , vaihdemiehen toimiin 
(Pori} asemamienet Elis Olavi Meskanen , Lauri Kalevi Ruoranen , Tuomo 

Rikhard Raukola ja Arto Antero Virta , vaihdemiehen toimeen (Manty 
luoto) asemamies Antti Kalevi Itasalo , vaihdemiehen toimiin (Rauma) 
ylim . asemamies Tauno ,Armas Sved ja asemamies Eero Johannes S~rmala , 

vaihdemiehen toimeen (Turku) asemamies Kalevi Kalervo Samuelsson , 

autonkuljettajan toimeen (Pori) asemamies Kalevi Armas Makisalo , 
asemamiehen toimiin (Pori) ylim . asemamies Ismo Juhani Semi seka 
tilap. asemamiehet Ari-Kalevi Vare, Pekka Kalevi Johannes Tiittanen , 
Kari Pekka Kivela , Kari Vain~ Vain5la , Tapio Juhani Tahtinen , Eero 
Jorma Johannes Paino ja Jarno Kalervo Ylinen , asemamiehen toimeen 
(Kairokoski) ylim. asemamies Tapani Aarre Kalevi Haapakoski , asema
miehen toimiin (Rauma) ylim . asemamies Hannu Olavi Aspara ja . tilap. 

asemamies Jarmo Untamo Suominen , asemamiehen toimiin (Turku) tilap. 
asemamiehet Maune Aarre Kalevi Reijonen , Vilho Olavi Ollakka, Kai 
Kustaa Aadolf Aholainen , Sauli Tapani Sammal , Tauno Antero Leinikka , 
Matti TuomasLindfors, Joe Allan Johannes Makkonen, Kari Olavi Koski , 
Kari Juhani Viljanen , Arto Olavi Metstranta, Tauno Armas ~mmala , 

Veikko Eerik Antero Lehtinen , Rauno Juhani Rautio ja Aarne Jalmari 

Stade , asemamiehen toimeen (Sale) tilap . asemamies Rauno Johannes 
Kankare , vaununvoitelijan toimiin (Tampere) tilap . vaununvoitelijat 
Heikki Juhani Jokinen , Ilpo Uolevi Valkiala ja Ky~sti Gunnar Virta
nen , vaununvoitelijan toimeen (Pori) ylim . vaununtarkastaja Matti 

Juhani Kiiski , vaununvoitelijan toimeen (Rauma) ylim . 1 . pl vaunun
voitelija Juhani Matti Aukusti Miilumaki , tallimiehen toimeen (Tam
pere) ylim. huoltomies Kari Juhani Huida . 

H els in k i 1978. Valti on painatuskeskus 
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SPS-VAUNUT 

Rai1ship-juna1autta1iikenteeseen hyv~sytyt Rai1ship GmbH & Co:n 

4-akse1iset avovaunut, sarja Sps. Kuvat 1 ja 2. 

Vaunun n:o 22 50 047 

22 50 04 7 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

22 50 047 

P1Hl.mitat 

pituus puskimineen 

a1uskehyksen pituus 

te1ien keskioiden v~li 

te1in akseliv~li 

akse1ipaino 

taara 

suurin kuorma 

suurin nope us 

Jarru1aitteet 

00 10-3 

00 11-1 

00 12-9 

00 13-7 

00 14-5 

00 15-2 

00 16-0 

00 17-8 

00 18-6 

00 19-4 

19,90 m 

18,60 11 

14,86 " 

1,80 " 

20,0 t 

25,0 " 

55,0 " 

100 km/h 

Vaunuissa on k~sin asete1tava kuormajattu ja vaunun sivu11a k~sin 

k~ytett~v~ seisontajarru, jota ei voi k~yttaa vaihtotyoss~. 

I1majarru1aitteet ovat saman1aiset kuin muissakin juna1auttavaunuis
sa. Se1ostettu VT:ss~ n:o 37a/74. 

Kuormajarrun asette1ussa noudatetaan samaa menette1y~ kuin on sovittu 

noudatettavaksi aikaisempien Oy Rai1ship Ab:n vaunujen osa1ta. 

Kuormatau1ukko 

Vaunuihin maa1attua a1kuperaista kuormatau1ukkoa noudatetaan sove1-

taen kirjeissa n:o Lko 22106/412/77, 15.12.1977 ja Lko 22106/412/77, 
29.12.1977 annettuja ohjeita. 
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Vaunujen tarkastus ja korjaus 

Vaunujen tarkastuksessa ja korjauksessa menetell~~n samoin kuin 

aikaisempien Railship-vaunujen kanssa. Korjauksista tulee ilmoittaa 

kuten yksityisten omistamien vaunujen korjauksista. 

Kuva 1. 
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Habis-VAUNUT 

Railship-junalauttaliikenteeseen hyvtiksytyt Transwaggon GmbH:n ~

akseliset katetut vaunut, sarja Habis. Kuva 3, 

Numerosarjat; 21 80 027 2000 ... 21 80 027 21~9 

(valmistajat Talbot ja LHB) 

21 80 027 2150 ... 21 80 027 2199 
(valmistaja Waggon-Union) 

Paamitat 

pituus puskimineen 

telien keskioiden va·li 

telin akselivali 

kuormausalan: pituus 

leveys 

kuormausaukon korkeus 

kuormausalan tilavuus: 

22,13 m 
17,09 II 

1,80 II 

20 > 89 II 

2,78 II 

2,50 II 

kuormausaukon ylareunaan 1~2,8 m3 

kokonaislastaustilavuus 156,6 11 

1attian korkeus kiskon harjasta 1,2 m 

suurin sallittu kuorma vaihtelee 
rajoissa 52,0 

taara vaihtelee rajoissa 27,0 
akselipaino 

suurin nopeus 

pienin kaarresade 

Yleista 

53,0 t 
28,0 II 

20,0 t 

100 km/h 

35,0 m 

38a 

Vaunun sivusein~ on jaettu kolmeen yhtasuureen siirrettavaan oveen, 

jotka muodostavat vaunun seinan. 

Vaunua ei saa siirtaa ovien ollessa auki! HUOMAUTETAAN, etta vaunun 

sisempien pyorakertojen vali on 15,29 m, mika on erityisesti otetta

va huomioon laskumakijarrujen kaytossti, koska mitta ylittaa normaa

likasittelya sallivan rajamitan 1~,1 m. 

Jarrulaitteet 

Vaunuissa on ktisin aseteltava kuormajarru ja vaunun sivulla kasin 

ktiytettava seisontajarru, jota ei voi kayttaa vaihtotyossa. 
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I1majarru1aitteet ovat saman1aiset kuin muissakin juna1auttavaunuis
sa. Se1ostettu VT:ss~ n : o 37a/74 . 

Kuormajarrujen asette1ussa noudatetaan samaa menette1ya kuin on 
sovittu noudatettavaksi Oy Rai1ship Ab:n omistamien vaunujen 
osa1ta. 

Kuormatau1ukko 

Vaunuihin maa1attua a1kuperaista kuormatau1ukkoa noudatetaan sove1-

taen kirjeissa n:o Lko 22106/412/77, 15 . 12.1977 ja Lko 22106/412/77, 

29 . 12 . 1977 annettuja ohjeita. 

Vaunujen tarkastus ja korjaus 

Vaunujen tarkastuksessa ja korjauksessa menete11aan samoin kuin ai 

kai sempien Rai1ship- vaunujen kanssa. Korjauksista tu1ee i1moittaa 

kuten yksityisten omistamien vaunujen korjauksista . 

(N : o Yt 22253/412/78, 29 . 8 . 78) , VT 38a/78 . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Rautatieopisto (sahkoperuskurssit) 

Lantinen tavarayhdysliikenne 

N•039 
28.9.1978 

Vaarallisten aineiden kuljetUksista ilmoittaminen 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Aikataulun 145 lisays 

Rataosaselostuksen korjauslehti 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopisto 

Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

Erillisena on julkaistu 

VT 37a: Virkaehtosopimus valtion virkamiesten palve
lussuhteen ehtojen tarkistamisesta 8.9.1978 

VT 38a: Junalauttaliikennevaunut 

127802102E 
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PAIHDEAINEIDEN NAUTTIMISEN TOTEAMISKOE 

RH : n kirjeessa RH n:o 156/010/77, 28 . 1 . 1977 1ueteltujen virkamies

ten 1isaksi on myos kuu1uste1ijoina ja liikennepiirien junaturva1 -

1isuusmiehina toimivi11a virkamiehi11a tehtavassaan sama toimiva1ta 

kuin po1iisimiehe11a maarata henki16 kokeeseen , joka tehdaan taman 

mahdol1isesti nauttiman a1koho1in tai muun huumaavan aineen totea

miseksi. (Vert. VT 19/77) 

(RH 1086/010/78 , 18.9 . 1978) VT 39/78 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNE·r'tA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 116, 20 . 9 .1 978, on kansain
va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia ulkomaan va1uutan 

muuntokursseja muutettu 21.9.1978 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 613,00 FM 
100 Ranskan frangia 95 ,00 FM 

100 Sveitsin frangia 268 , 00 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 20.9 .78) VT 39/78 

RAUTATIEOPISTO 

Koulutuksen vuosisuunnitelman 1978 mukaiset sahkoperuskurssien 

1injakohtaiset osat: 
Turvalaitetekniikka 11. 9. 22. 9. ja 9.10. 20.10. 

Puhe1intekniikka 25. 9. 6. 9. ja 23.10. 2.11. 

Radiotekniikka 6.11. 17.11. ja 4.12. 15.12. 

on peruutettu osal1istujien vahaisen 1tikumaaran vuoksi. (Ropj n:o 

490/151/78, 20.9.78) 
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L~NTINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Yksityispeitteet 

Poiketen Pohjoismaisen tariffin (9760 S 16 ja 9761 § 10) maarayk

sista otetaan 1.10.78 kaytt55n vihrea kuljetussaate n:o VR 4625 

yksityisten vaununpeitteiden palauttamisen helpottamiseksi ja 

nopeuttamiseksi Haaparannasta. Saate kirjoitetaan lahtoasemalla 

kahtena kappaleena, jotka molemmat liitetaan rahtikirjaan. 

Mikali asema tarvitsee tarkistuskappaleen, kirjoittaa se itsel

leen kolmannen saatteen. Samassa vaunussa oleville peitteille 

riittaa sama saate. 

Kuljetussaate taytetaan seuraavasti: 

Menomatkan puolelle: 

kohtaan 1/10: vaununpeitteiden lukumaara, omistajamerkki ja 

numerot 

kohtaan 2/20: lahetysasema 

kohtaan 2/21: maaraasema (Haparanda) 

kohtaan 2/24: vaunun numero 

kohtaan 3 "Oikaisuja ja merkintoja" merkitaan, minne peitteet 

on palautettava 

Paluumatkan puolelle: 

kohtaan 4/40 kirjoitetaan jo valmiiksi: lahetysasema (Haparandal 

seka 

kohtaan 4/41: maaraasema, jonne peitteet on palautettava. 

Palautusosoitelaput on laitettava peitteisiin kumpaankin paahan 

jo lahtoasemalla, kuten lahettajia on markkinointitoimiston 

paallikon liikennepiirien ja liikennealueiden paaliikoille 

osoittamassa kirjeessa (Lko 22788/53/76, 31.5.76) velvoitettu 

tekemaan. 

(Tft n:o Tau 213/252/78, 20.9.1978) VT 39/78 

39 
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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSISTA TLMOITTAMINEN 

Torjuntava1miuden 1is~~miseksi t~ydennet~~n vaarallisia aineita 
sisaltavi~ vaunuja koskevia merkint~j~ seuraavasti: 

1. Junan vaunuluettelosanomaan 
merkit~~n ao. vaunun kohdalle huomautussarakkeeseen 

39 

lyhenne VAK seka varoituslipukkeen numero(t) ja aineen nimi. 
Esim. VAK 2A,4,10 AMMONIAKKI 

2. Junasaatteeseen 

merkit~~n rastilla, onko junassa VAK:n alaisia Vaarallisia 
aineita vai ei. 
Vaarallisen aineen laatu ja sijainti junassa ilmoitetaan 

veturinkuljettajalle joke 

- toimittamalla kuljettajalle erillisen~ ao. junan vaunu
luettelo tai 
- erittelem~lla junasaatteessa kukin vaarallisia aineita 
sis~lt~va vaunu siten kuin edell~ kohdassa 1 on m~~r~tt'y, 
lis~ttyna merkinn~lla, monentenako vaunu on veturista 
lukien. Esim. VAK 2A, 4 AMMONIAKKI: 12. 

Koska vaarallisten aineiden kuljetuksissa olevat s~ili~vaunut saat
tavat tyhjin~kin ella vaurion sattuessa vaarallisia, koskevat edell~ 
kohdissa 1 ja 2 mainitut merkintavelvoitteet myos tyhj~vaunusuunnas
sa kulkevia 

- kaikkia vaarallisia aineita sisaltaneita SNT-Liiton sai
li~vaunuj a sek~ 
- ammoniakin, kloorin ja rikkidioksidin kuljetuksissa 
o1leita kotimaisia saili~vaunuja. 

Lis~ksi tahdennetaan, etta SNT-Liiton saili~vaunuista on vaunuluet

te1osanomassa a i n a (siis muu11oinkin kuin vaarallisten aineiden 
yhteydessa) ilmoitettava, minka aineen kuljetuskaytossa vaunu on, 

jotta tyhj~t vaunut kyetaan ohjaamaan oikeaan kaytt~on. 

Y1la olevat ohjeet astuvat voimaan valittomasti. Samal1a kumotaan 

VT:issa 20/72, 9173, 38a/73 ja 46/75 annetut ohjeet nii1ta osin 
kuin ne koskevat ede11a mainittuja asioita. 

(N:o Lt 23234/61/78, 21.9.78), VT 39/78. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT - JULKAISU 

1 . 10 .- 78 lukien poistetaan julkaisusta Haminan liikennepaikkaa 
koskeva t merkinn~t . 

Hamina n sataman nimi muutetaan Hamina- Fredrikshamn ja sarakkeissa 
1- 6 olevat merkinnat tulevat olemaan seuraavat: 

1 2 3 4 5 6 

Hami na - Fre driks 
hamn . .. ... .. . 12 

t---
Tt Hpj 506. Hpk 391. Hko 

Hma 527- 32601 Hma Ikr 28 . Kv 49 Hy 182. Ilm 407 . Jns 

264 
365 . 

Jy 313 . Kr 281. Kon 516 . 
Lh 111. Lla 796 . Ov 328. 
01 682. Par 235 . Pko 361. 
Psl 238 . Pm 233 . Pri 421. 
Ri 170 . Sk 445 . Sij 347 . 
Tpe 286. Tl 246 . Tku 
Vnj 383 . Yv 561. 

Liiman raide . .. Hma 5 . Tt E . Priha Oy:t~ varten 
780- 326.81 

Suomen Petroolin Hma 4 . Tt Suomen Petrooli oy : ta 

rai teet .. ... varten. 

740- 32680 

Li i tteeseen V "Kappaletavaraliikennepaikat 1.1 . 1978" muutetaan 
Hami nan palvelutasotunnukseksi C sarakkeessa 6 1 .10.1978 lukien . 

Vastaava muutos tehdaan lomakkeeseen VR 3726 . 

374. 

Julkaisusta "Luetteio syrjaraiteista , joita ei ole mainittu Liikenne

paikkojen v1Uimatkat - julkaisussa" VR 2648 Haminaa koskevat merkin

nat s eka Haminan satama muutetaan Haminaksi . 

(N : o Lko 23024/67/78 , 15 . 9 . 78) , VT 39/78 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen v1i1imatkat-ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara-
1iikennepaikat" tehd!i!in seuraava muutos: 

Ahmovaaran pa1ve1utasotunnukseksi muutetaan D. 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 
Ahmovaaran kohda11e tehd!i!in ede11isess!i kohdassa mainittu muutos. 

(N:o Lko 23205/640/78, 19.9.78), VT 39/78. 

1.10.-78 1ukien muutetaan Pitk!i1ahden 1iikennoimistapamerkint!i 
sarakkeeseessa 5 merkinn!iksi Hi1. Sarakkeeseen 6 1iikennepaikka
merkintojen j!i1keen lis!it!i!in 1ause: Tt Puo1ustus1aitosta varten. 

(N : o Lko 22973/67/78, 15.9.78), VT 39/78. 

1.10.-78 1ukien muutetaan Niemisj!irven liikennepaikan merkinn!it 

seuraaviksi: 

1 2 3 4 5 
Niemisj !irvi 33 Lievestuore 8. Hi1 
Nj 705-36211 ~ Jy 33. Pm 47. 

(N:o Lko 23018/67/78, 15.9.78), VT 39/78. 

Hpj 243. 
Hy 316. 
Kr 415. 
Lh 293. 

6 
Hpk 

I 1m 
Kon 

L1a 

111. Hko 78. 
221. Jns 230. 

330. Kv 231. 
534.0v146. 

01 420. Par 212. Pko 198 . 
Ps1 372. Pri 305. Ri 304. 
Sk 229. Sij 161. Tpe 188 . 

T1 228. Tku 356. Vnj 197. 

Yv 298. 
Tt Mertsa1mi Oy:t!i varten. 
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AIKATAULUN 145 LISXYS 

Lisays n:o 4 aikatau1uun 145 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika

tau1ukirjan ti1annei11e. Lisays astuu voimaan 1.10.1978. 

RATAOSASELOSTUKSEN KOR.TAUSLEHTI 

Korjaus1ehti n : o 1 aikatau1un 145 rataosase1ostuksiin i1mestynyt 

ja astuu voimaan 1.10.1978. Korjaus1ehti sisa1taa muutoksia ryhmien 

1.1- 1.7 rataosase1ostuksiin ja on jaettu taman mukaisesti. 

(N:o Lt 22199/63/78, 19.9.78), VT 39/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V 23).. Rautatiehallituksen paajohtaja11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaaja11e viimeistaan 1okakuun 25. paivana 1978 ennen ke11o 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Tampe

reen 1iikennepiiriin (1 kansainva1.tavara1iikent. ja sopimusku1j. 
va1vonta). 

Konttoripaa11ikon virka (V 22), apu1aisasemapaa11ikon virka (V 21), 

y1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V 17), ko1me y1emman pa1kka-

1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V 17), y1emman pa1kka1uokan 

toisen 1uokan kirjurin virka (V 16), a1emman pa1kka1uokan toisen 

1uokan kirjurin virka (V 14), ne1ja a1emman pa1kka1uokan asemames

tarin virkaa (V 14), ko1me veturinku1jettajan virkaa ja kaksi kon
duktoorin virkaa. 

Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toi

mitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 1okakuun 25. 

paivana 1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

konttoripaa11ikko (V 22): Ou1un variko11e (1), 
apu1aisasemapaa11ikko (V 21): Karjaan (1 Tms) 1iikennea1uee11e, 

yp. asemamestari (V 17): Aanekosken (1 Aki) 1iikennea1uee11e, 
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yp. 2. luokan kirjurit (V 17): Oulun liikennepiiriin (l palkkausasiat) 
ja Oulun (1 01 lipputoirn., 1 Tua) liikennealueelle, 
yp. 2. luokan kirjuri (V 16): Oulun liikennepiiriin (1 Jt-asiat), 

ap. 2. luokan kirjuri (V 14): Oulun (1 01) liikennealueelle, 
ap. asernamestarit (V 14): Oulun (1 01 js-p~tev~. 2 Tja) liikenne

alueelle ja Oulun varikolle (1), veturinkuljettajat: Oulun varikolle 

(3) ja konduktoorit: Oulun (1 Dl) ja Tornion (1 Tor) liikennealueille . 

Ylim~arainen teknikon toimi (V 20) ·, ylirn~~rainen teknikon toimi (V 19), 

kaksi ylim~~r~ist~ 1. luokan kirjurin tointa (V 19), nelja vaihdernie
hen tointa, kahdeksan junamiehen tointa, nelja veturinl~mrnitt~j~n 

tointa, apulaiskanslistin toimi ja kaksitoista asemamiehen tointa. 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli

set hakernukset on toirnitP.ttava asianornaisen liikennepiirin paalli

kolle viirneist~~n lokakuun 25. paiv~na 1978 . 

Edell~ rnainittuihin toimiin nirnitetyt ja ylirnaaraisiin toirniin otetut 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylirn. teknikko (V 20): Oulun varikolle (1 vaunukorjaarno), 

ylirn. teknikko (V 19): Oulun varikolle (1 veturihuolto), 
ylim. 1. lk kirjurit (V 19): Tarnpereen liikennepiiriin (1 Jt-asiat) 

ja Turun varikolle (1 varikon toim.esirn.), 
vaihdemiehet: Oulun (3 01) ja Kernin (1 Kern) liikennealueille, 

junarniehet: Oulun (2 01) , Kemijarven (1 Kj~). Rovaniernen (1 Roi), 

Kernin (1 Kern), Tornion (1 Tor) ja Raahen (2 Rhe) liikennealuei1le, 

veturinlammitt~jat: Rovaniemen (1 Roi) 1iikennea1uee1le ja Ou1un 

varikolle (3}, 
apu1aiskanslisti: Oulun (1 01) 1iikennealueelle ja 
asernarniehet: Oulun (4 01, 1 Vti, 1 Rki, 1 Hvn), Rovaniernen (1 Hoi, 

1 Mis), Raahen (1 Rhe), ~~nekosken (1 Ksi js-p~t.) ja Iisalmen 

(1 Pmi js-pat.) 1iikennea1uei1le. 
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Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 23) virka, rakennusmestarin (V 18) virka 
ja kirjanpitajan virka. 

Rataosaston johtaja11e osottetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 25.10.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymis ta ). 
Ede1Hi mainittuihtn virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 23}: ratapiirin toimisto (Tampere); 

rakennus.mestari (V 18}: L<otkan rata-a1ue (Kotka) ja kirjanpitaja: rautatie
ha11ituksen rataosasto. 

varastonpaallikon (V26) virka, toistaiseksi Turun varastossa. 
Kirjalliset rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
19.10.1978 ennen k1o 12.00 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

RAUTATIEOPISTO 
Toimistotutkinnon ovat suori ttaneet 15.9.1978 seuraava·t; henkilot: 
Birgit Gunilla Deger lund (Hki vr), Raili Sinikka Hillman (Ko/Stt), 
Tuula Irmeli Hovi (Rtt/Raj), Auli Irmeli Huotari (01 rp), Heikki 
Kalevi Huotari (Sk sivto), Arja Anneli Hyttinen (Pm rp), Hilkka Mar
jatta I~tonen (Hki rp), Eva Helena Juomoja (Tpe thk), Pirkko Liisa 
Hillevi Jylha (Hki thk), Lea Anita Jyrkinen (Pm rp), Pirkko Anneli 
Kaikko (Jns rp), Liisa Anneli Korkiamaki (Sk rp), Lilli Margit Helle
vi Korva (Hki thk), Silja Taimi Orvokki Koskenranta (Hy pavto), Merja 
Sinikka Kovesjarvi ( Tpe rp), Paavali Kukkonen (Rtt/Raj), Tuula Anneli 
Laitinen (Pm lp), Anne Elina Lempinen (Rh/Yt), Pirkko Irmeli Lillinen 
(Tpe rp), Ulla Elisabeth Litmanen (Psl knp), Ritva Kyllikki Mattila 
( Hki vr), Nina Irene Margareta 1Tyllymaki ( Hki vr), Tarja Tuulia Paju 
(Kv rp), Elvi Tellervo Peippo (Kv rp), Arja Annikki Perajiirvi (Tpe rp) 
Heli Jl'laarit Routa (Jns rp), Marja-Terttu Raty (Rh/Hlt), HeljaMarjatt 
Tarvainen ( Pm rp) • 

Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Heli Maarit Routa 
Jns rp. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

I 
L i i k e n n e o s a s t o. : veturinliimmi ttajan toimiin (Pieksii-
maki) tilap. veturinlammittajat Kai Jouko Huttunen, Jukka Armas 
Antero Manninen, Rauno Juhani Vaskelainen, Jorma Tapani Aarnio, 

Jukka Tapio Laamanen, Markku Tapani Rytkonen, Martti Kalevi Pusa, 

Otto Mikko Juhani Sivonen, Veli Matti Katainen, Hannu Olavi Leikas, 
Jouni Esko Sakari Saarinen, Timo Kalevi Raisanen, Pentti Tapio 
Karkkainen, Viljo Tapani Parviainen ja Jari Vilho Kalevi Tyrvainen, 
veturinlarnmittajan toimiin (J y vaskyl~) tilap. veturinlammitta jat 
Pekka Paavo Ristaniemi ja Ari Antero Koponen seka ylim. veturinHim·
mittaja Aarni Martti Makinen, veturinlammittajan toimeen (Kuopio) 
tilap. veturinlarnmittaja Leo Kalevi Kuhmonen, veturinlarnmittajan 
toimiin (Iisalmi) tilap. veturinlarnmittajat Jukka Tuomo Antero 
Juntunen seka Keijo Kalevi Koponen, Martti Kauko Antero Kuosmanen 
ja Veli Juhani Pikkarainen, 2. luokan sahkoasentajan toimeen (Piek
samaki) ylim. 2. luokan sahkoasentaja Veikko Ilmari Korhonen, vau
nuntarkastajan toimeen (Pieksamaki) ylim. vaununtarkastaja Ossi 
Olavi Taami, vaununtarkastajan toimeen (Iisalmi) vaununvoitelija 
Seppo Johannes Karkkainen, junamiehen toimeen (Pieksamaki) asemamies 
Jorma Vesa Jormakka, junamiehen toimiin (Jyvaskyla) asemamiehet 
Pekka Kullervo Kotimaki, Kari Juhani Lahtinen ja Martti Vilhelm 
Tenhonen seka Veli Sakari Hannula, junamiehen toimiin (Iisalmi) 
asemamiehet Pentti Jolkin ja Veikko Johannes Majuri, vaihdemiehen 
toimeen (Jyvaskyla) asemamies Vilho Matias Hanninen, autonkuljetta
jan toimeen (Pieksamaki) ylim. autonkuljettaja Seppo Antero Hakkinen, 
apulaiskanslistin toimeen (Pieksamaki) ylim. toirnistoapulainen (V 6) 
Ritva Marjatta Olkkonen, apulaiskanslistin toimeen (Kuopio) kontto
riapulainen (V 7) Lea Tellervo Raisanen, asemamiehen toimiin (Piek

samaki) ylim. asemarniehet Terttu Annikki Pulkkinen ja Leo Kalevi 
Pietiainen, asemamiehen toimeen (Haapakoski) ylim. asemamies Reino 
Kalevi Matilainen,. asemamiehen toimiin (Jyvaskyla) ylim. asemamiehet 

Ari Olavi Sundqvist, Keijo Eino Tapi o Malmberg, Reijo Veli Juhani 
Malmberg, Tarmo Pirkka Juhani Kumpu ja Unto Tapio Asikainen, asema
miehen toimiin (K uopio) ylim. asernamiehe t Pertti Sakari Johannes 
Istolainen, Veikko Olavi Miettinen ja Tuomo Juhani Parviainen, 
asemamiehen toimeen (Siilinjarvi) ylim. asemamies Pentti I lmari 
Hyvarinen, asemamiehen toimiin (Iisalmi) ylim. trukinkuljettaja 
Kari Juhani Oravainen ja ylim. asemamiehet Jaakko Aukusti Hut t unen, 
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Kari Markku Sakari Heikkinen ja Veikko Olavi Rissanen, asemamiehen 
toimeen (Kajaani) ylim. asemamies Paavo Juhani Saviniemi, asemamie 
hen toimiin (Kontiomaki) ylim. asemamiehet Pentti Johannes Kemppai
nen ja Oiva Olavi Suomi, veturinkuljettajan virkoihin veturinlammit
tajat Touko Ilmari Laitinen, Veli Seppo Partanen , Matti Heikki 

Johannes Junni , Tenho Tapio Valikivi , Reijo Tero Patjas , Kyosti 

Kalervo Hackman , Pauli Kalervo Orenius, Juhani Antero Kiuru, Erkki 

Eelis Ilmari Anttila ja Kalle Johannes Karttunen , veturinkuljettajan 

virkaan veturinlammittaja Pertti Einari Rokkonen, veturinlammittajan 

toimiin tilap . veturinl ammittajat Ismo Aarni Uolevi Pitkanen , Jukka 

Tapio Alatalo , Seppo Johannes Kurkela , Heikki Olavi Suhonen , Jarno 

J uhani Johansson , Martti Erkki Ilmari Makunen , Hannu Ari Siren , 

Jarmo Olavi Pakkanen, Heikki Juhani Keskinen , Ilkka Tapani Kurkinen , 

Timo Veikko Juhani Jarvinen , Juha Pekka Perttunen , Jorma Juhani 

Vilen , Urpo Juhani Arola , Juha Ka.arlo Kalevi Kotikuusi , Terho Tauno 

Lahtinen , Terho Sakari Onttonen ja Timo Johannes Jaakkola , junamiehen 
toimiin (Kouvola) asemamiehet Erkki Matti Pienmunne, Jaakko Taisto 

I l mari Ra~tala , Veli Olavi Polonen ja Veikko Viktor Haimi , vaihde

miehen toimiin (Hamina) asemamiehet Keijo Kullervo Tukia j a Urpo 

Ilmari Tuovinen , asemamiehen toimeen (Myllykoski) ylim . asemami es 
Jouko Kalevi Kumpulainen . 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virkoihin 
(Tampereen ratapiirin toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari (V 23) 
Matti Johannes Ruuskanen ja (Ou1un ratapi i rin toimisto) vanhempi toimisto
rakennusmestari (V 22) Pentti Juhani Heiskanen; koneteknikon (V 20) toimeen 
(Kouvo1a) koneteknikko Osmo 01avi Broman; yp 2 1 kirjurin (V 17) virkaan 
(He1singin ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjuri Mia Irme1i Lojamo; rataesi
miehen (V 12) toimeen (Inkeroinen) raidemies Esko Asser Oh1sbom ja apu1ais
kans1istin toimeen (He1singin ratapiirin toimisto) konttoriapu1ainen E1ina 
Johanna Syrja, y1iteknikon (V 22) vi rkaan (Kouvo1aj rakennusmestar i 

Raimo ·Einari Niemi nen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: ki.rjanpitaja Maija-Liisa Seppanen , rakennusmestar i (V 18) 
Eero 01avi Vuob to, rataesimiehet Jaak.ko Vi 1ho Pi:iyfti:inen ja Martti Ilmari 
Soraranta. 

Helsinki 1978. Valcion painacuskeskus 
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RAUTATIEHALLINNDN TY~JARJESTYS 

Paajohtaja on 20 . 9 . 1978 tekemallaan paatoksella muuttanut 28 . 5.1969 

annetun rautatiehallinnon tyojarjestyksen 29 § : n 1 momentin seuraa
vasti: 

29 § 

Sahkoteknillinen toimisto 

Sahkoteknillisessa toimistossa on vahvavirtajaosto , heikkovirtajaos

to , liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto ja sahkoistysjaosto . 

-------- -------- -- -- -- ------ ------------- ---- -- ------------------ ---· 
(RH 219/011/78 (Hltl , 20.9.1978) VT 40!78 . 

TARIFFIEN KDROTUS 1 . 1 . 1979 

Asetuksella n:o 720 , joka on annettu 18 . 9 . 1978 , on vahvistettu rau

tatietariffien korottaminen ja samana paivana annetulla asetuksella 

n : o 721 paakaupunkiseudun vyohyketariffin korottaminen , molemmat 

1 . 1 . 1979 lukien . Rautatiehallitus on paattanyt samasta paivasta lu 

kien korottaa myos sen maarattavissa olevia maksuja . 

He nkiloliikenne 

Henkiloliikenteen tariffit nousevat keskimaarin 8 %. Korotetun ta

riffin mukaisia maksuja sovelletaan jo taman vuoden puolella myyta 

viin sellaisiin matkalippuihin , joiden kelpoisuus alkaa 1 . 1 . 1979 

tai sen jalkeen . Samoin sovelletaan korotettuja maksuja niihin 

Auto-pikajunassa kuljetuksiin, jotka tapahtuvat 1.1 . 1979 tai sen 
jalkeen . 

Kuukausilipu n ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta 

lasketaan kuluva n vuode n voimassaolokuukausilta nyt voimassa oleva n 

tariffin mukaan ja 1 . 1 . 1979 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuu

kausilta korotetun tariffin mukaan . Jos lippu lunastetaan 11 tai 
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12 kuukaudeksi. peritaan korotettu hinta niin monelta kuukaudelta , 

etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta . 

40 

Yleislippujen ja paakaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, etta 

kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta peritaan kultakin kuukaudelta 

yksi kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnesta ja 

1 . 1 . 1979 tai sen jalkeen alkavista taysista kuukausista korotetun 

tariffin mukaisen hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta. 

etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta . 

Istumapaikkalippujen hinnat nousevat EP-junan osalta 9 markkaan ja 

muiden junien osalta 4,50 markkaan. Naita hintoja sovelletaan va

littomasti varattaessa paikkoja 1.1 . 1979 tai sen jalkeen lahteviin 

juniin . Makuu- ja lepopaikkalippujen hinnat eivat neuse. 

Meno-, meno-paluu- ja kuukausilippujen uudet hinnat jaetaan monis

teina keskusasemille ja uudet henkiloautojen kuljettamisesta pika

junissa perittavat maksut autovaunujen lahtoasemille . 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen rahdit nousevat 1 . 1 . 1979 lukien keskimaarin 5. 3 

%:lla lukuunottamatta puutavaran rahteja, joita korotetaan vesta 

1 . 3.1979 . Kiito- ja rahtikappaletavaran perusrahdit nousevat vain 

vahimpien maksujen osalta . Kiitotavaran perusrahdin uusi vahin mak

su tulee olemaan 21 markkaa ja rahtikappaletavaran 13 markkaa . 

Nykyisin kaytossa oleva pienlahetysjarjestelma lakkautetaan . Kayt

toon otetaan uutena normaalin kappaletavaran kanssa vaihtoehtoisena 

lahetystapana "Vakiohintainen kappaletavaralahetys" enintaHn 100 

kg:n painoisille lahetyksille . 

Vaunukuormatavaran rahti nousee kaikissa luokissa kahdella hinnoi

tusluvulla eli 5 . 3 %: lla . Vahimmat maksut nousevat vastaavasti . Sa

mella muutetaan vaunukuorma- ja kappaletavaralahetysten rajapainoa 

ja painomaarien tasoitussaantoa . Talloin lahetys, jonka tariffipaino 

on enintaan 7 500 kg , on kappaletavaralahetys . Vaunukuormia ovat 

tariffipainoltaan vahintaan 8 000 kg : n lahetykset . Vaunukuormia ovat 



40 - 4 -

myos sellaiset tariffipainoltaan enintAa n 7 500 kg : n lahetykset , 

jotka maarays t e n mukaan tai asiakkaan pyynnosta kuljetetaan vaunu 

kuormina . 

Asiakkaan maaratessa tava ralahetyksen rahdin maksettavaksi maaraase 

ma l la peritaan kolmen markan suuruinen lisama ksu . 

lavavuokrat seka eraHt muut rautBtiehallituks en maarattavat maksut 

ko hoavat noin 10 %: lla . 

Yk s ityiskohtainen selost u s tariffinmuutoksista ju l kaistaan myohem 

min . (Toj n : o To 1454/2410/78 , 29 . 9 . 1978) ·VT 40 /78 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a no RH 180, 29. 9 .1978, on kan

sainva1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan 

va1uutan muuntokursseja muutettu 2 .10.1978 1ukien 
seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa 5,70 FM 

100 Portugalin escudoa 9,20 FM 

100 Ruotsin kruunua 94,00 FM 

(Tft no Tau 24/ 230/78, 29.9.78) VT 40/ 78 
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TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 8-21.10 .1978 

Kuluvan vuoden kolmas tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisjakso 

j~rjestet~~n kirjelm~n n:o Lko 31017/412/78, 9.1.1978 mukaisesti 

8-21.10.1978 v~lisen~ aikana. Viikkojen aikana tapahtuneesta toimin

nasta laaditut yhteenvedot tulee piirien l~hett~~ yleiseen toimis

toon. 

(N :o Yt 31017/412/78, 25.9.78), VT 40/78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Julkaisuun liikennepaikkojen v~limatkat tehd~~n seuraavat ~orjaukset : 

Vuotlahden liikennepaikan koodit sarakkeessa 1 pita~ olla 840-36518. 

Merkinta "Biln~s ks. Pinjainen" poistetaan tarpeettomana. 

(N:o Yt 31945/67/78, 25.9.78), VT 40/78. 

VIRKAPUVUN KAYTT~ 

Valtionrautateiden virkamiesten virkapuvuista annetuissa maarayksiss~ 

on mainittu ne henkilot, jotka ovat oikeutetut ja ne, jotka ovat myos 

velvolliset kayttama~n virkapukua sek~ miss~ laajuudessa k~yttovel

vollisuus on olemassa. 

K~ytannoss~ on todettu, etta virkapukumaarayksia ei ole aina nouda

tettu. Tast~ syyst~ kehoitetaan asianomaisia esimiehi~ valvomaan, 

etta heidan alaisensa virkapuvun kayttoon velvo11iset henki1ot 

virantoimituksessa esiintyvat ma~raysten mukaisissa, hyvaksytt~

v~ssa kunnossa o1evissa virkapuvuissa. 

(N:o Yt 12011/110/78, 26.9.78), VT 40/78. 
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FINNLINES/VR-YHDISTELMALIPPU 
Hinnat 1.10. - 31.12.1978 

MENO/PALUU Kate-

- 6 -

Kausi I 
go ria 1,10.-15.12.78 

Henki1om~~r~ hytiss~ 

Hinnat Smk 4 3 2 1 

Aikuinen A 796 904 972 1456 
B - - 768 960 
c 472 - - -

Lapsi A 398 452 486 -
6-17 v. 38 4 B - - -

c 236 - - -

Opiskelij a A 598 684 728 1092 
B - - 578 718 
c 354 - - -

E1~ke1~inen A 598 684 728 1092 
B - - 578 718 
c 354 - - -

(N:o Mt 22004/241/78, 28.9.1978), VT 40/78. 

HELSINGIN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN SIIRTO 

Kausi II 
16.12.-31.12. 78 
Henki1om~~r~ hytissa 

4 3 2 I 1 
! 

1100 1248 1348 12360 

- - I 1032 i 1550 

656 - I - i -
' 

550 624 674 1 -
- - 516 1 -

328 - - I -

826 I 936 r 1012 1772 
- - 778 1166 

492 - - -

1100 1248 1348 1 2360 
- - 1032 1550 

656 - - I -

A1ppi1an 1aitesuojassa joudutaan uuden puhe1inkeskuksen ti1a
jarjeste1yjen takia suorittamaan He1singin kaukokirjoitinkes

kuksen siirto, joka tehdaan 1okakuussa 1978, 1auantain 28. paivan 
k1o 12 .00 ja sunnuntain 29. paivan k1o 24.00 va1isena aikana . 

Mainittuna aikana on kaiken1ainen kaukokirjoitin1iikenne kie1-
1etty Helsingin kaukokirjoitinkeskuksessa. 

(Ko 3403/434/78, 29 . 9.78) VT 40/78 
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AVOI MI A VIRKOJA J A TOIM I A 

Suun nitteli j an sopimuspa lkkainen virka , apulaisinsin66rin (V 25) 

virka , tarkkaajan (V 24) ja tarkkaajan (V 23) virat , kirjanpita

jan virka seka tarkkaajan (V 23) ja laakintavoimistelijan ylimaa

raiset toimet . Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

apul aisinsi n66rin vi r kaan ja hallinto-osaston johtajalle osoite

t ut kirjal l iset hake mukset tarkkaajan ja kirjanpitajan virkoihin 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa j alle viimeistaan 25 

paiva na lokakuuta 1978 ennen kel l o 12 . 00 (post i tse ennen virka

ajan paattymistal . Paajohtajalle osoitetut ki r jalliset i1moittau 

tumiset suunnitte1ija n sopimuspalkkaiseen virkaan seka hallinto

osaston johtajal1e osoitetut kirjal1iset hakemukset tarkkaajan ja 

1aakintavoimiste 1ijan y1im . toimiin on toimi tettava rautatiehal1i

t uks e n kirj aa j a11e 25 . 10 . 1978 mennessa . 

Ede 11 a mai ni ttui hin vi r koihin j a toimi in ni mi tetyt sijoitetaan 

tois t a iseks i seu raava s ti: 

su u nnittelij a 

a pu1ai s in s in66r i 

tarkkaa j a (V 24) 

ta r kkaaja (V 23) , 

y l im . t arkkaa j a (V 23) , 

ki r j anpitaja ja 

y1im. 1aaki ntavoimistelija 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

henki l 6st6toimistoo n 

H1o/sa hk6a1a n ko u 1u tustehtaviin 

t i edotusjaostoon 

sosiaa1i - j a terveystoimistoon 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Ap 2 1 kirjurin (V 13) virkoihin 
apulaiskanslistit (V 9) Saila Sirkka-Liisa La tomaa ja Kirsti Tor
niainen. 

L i i k e n n e o s a s t o : asemamiehen toimeen ( Imatra) ylim. 
asemamies Paavo Juhani Tahkokallio, apulaiskanslistin toimiin 
(Helsinki) konttoriapulainen Pirkko-Liisa Anneli Rauvanton ja 
ylim. konttori apulaiset Auli Katari i na Palmunen, Ulla Kristiina 
Massinen seka Tarja Annikki Martinkauppi, veturinlammittaj an toi
miin (Helsinki) tilap. veturinlammittajat Reijo Ilkka Kullervo 
Anttila, Kari Olavi Dahlberg , Matti J ohannes Heinonen, Risto 
Olavi Hytonen, Ari Matti Ikkala, Hannu Tapani Isola, Jorma 

40 
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Kalevi Kangasmaki , Markku Jukka Kalevi Kantanen , Seppo Matias Kemi , 
Reine Juhani Koronen , Aimo Antero K~~nt~ . Hannu Juhani Lappalainen , 
Aki Kai Erik Lehto, Juha Heikki Tapani Ojala , Markku Tapani Poyry , 
Ari Matti Ensio Sepp~ , Risto Pentti Juhani Sillanp~~ . Eero Antero 
Sorvari , Risto Juho Sumuvuori , Vesa Arvo Uljas Toivanen , Mikko Ante

ro Tolonen ja Arto Kaleva Vanninen , veturinlammittajan toirniin (Rii

himaki) tilap . veturinlammittajat Timo Juhani Stahl , Jorma Olavi 

Jauhiainen , Esa Antero Karjalai nen , Hannu Keijo Tapio Toivonen , Rei 

jo Sulo Kotonen , Pauli Antero Autio , Matti Ensio Sokka, Ari Ilari 

Kujanpaa ja Kari Pertti Paivio Seppanen seka tilap . veturinlammitt~

ja Alpo Viljam Martinkauppi, veturinl~mmittajan toimiin (Lahti) 

tilap. veturinlammittajat Timo Juhani Kankala ja Esko Tapani Lager

blom , yliasentajan toimeen (Riihim~ki s~hkohuolto) ensi luokan sah

koasentaja Toivo Sulo Veikko Sorvari, vanhemman autonasentajan 

toimeen (He~sinki) asemamies Erkki Juho Lyytinen , autonkuljettajan 

toimeen (Helsinki) asemamies Reino Kalevi Myllym~ki , junamiehen 

toimiin (Riihimaki) asemamiehet Jaakko Armas Salonen ja Pekka Fredri~ 

Lehtovirta , asemamiehen toimiin (Riihimaki) ylim . asemamiehet Jorma 

Jaakoppi Jarvenpaa , Markku Tapio Pirhonen , Seppo Albin Hietanen, 

Pasi Antero Sallinen , Olli- Pekka Makinen, Pentti Johannes Hartikai 

nen , Timo Kaleva Lehtinen ja Onni Vesa Hakkinen , konttoriapulaisen 
toimiin (Helsinki) ylim . toimistoapulaiset Sirkka Elisa Ihalainen , 
Sari Annikki Matilainen ja Maritta Hannele Kohvakka , konttoriapulai

sen toimeen (Pi t~j anm~k·i) tilap. toimistoapulainen Saila Kaarina 

Konttila, konttoriapulaisen toimeen (Riihim~ki) ylim . toimistoapu

lainen Marja Irme l i Lapiolahti , vaununvoitelijan toimeen (Riihimaki) 
tilap . vaununvoitelija Jukka Tapio Al a- Ilomaki . 

T a 1 o u a o s a a t o 

1uot o. 
yp 2 1 kirj uri Impi Irma Annikki Vi her-

Helsinki 1978. Valtion pa i natuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Aloiteyhteyahenkilot 

Rahtiluotto 

Vuokratut sailiovaunut 1.10.1978 

Tililuettelon muutokset 

Aikataulun 145 lisays 

Juna-hotellipaketti (Polar Ounasvaara) 

Avoimia virkoja ja toimia 

1278021928 

N=041 
12.10.1978 
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ALOITEYHTEYSHENKIL~T 

Aloitetoiminnan saantojen (VT 38/78) kohdan 6.3. mukaisesti on rauta

tiehallituksen osastoille, piireihin, konepajoihin ja varastoihin ni

metty seuraavat aloiteyhteyshenkilot: 

RAUTATIEHALLITUS 

Hallinto-osasto 

Talousosasto 

Liikenneosasto 

Rataosasto 

Koneosasto 

Hankintaosasto 

LIIKENNEPIIRIT 

Helsinki 

Kouvola 

Tamp ere 

Seinajoki 

Oulu 

Pieksamaki 

Joensuu 

RATAPIIRIT 

Helsin~.i 

Kouvola 

Tampers 

Seinajoki 

Oulu 

Pieksamaki 

Joensuu 

KONEPAJAT 

Pasila 

Hyvinkaa 

Turku 

Pieksamaki 

Kuopio 

Vaasa 

ki Juha Katto 

vs aj Veikko Vaikk1nen 

lkt Pentti Leppola 

rkm Matti Lahtinen 

ki Einari Kari 

ki A 0 Rautio 

krj Eero Huhtala 

ins Reijo Rouvinen 

krj Martti Murotie 

a is A arne Tolvanen 

HTK otto Hyyrylair)Bn 

ins Pekka Lampinen 

krj Alpo Koitermaa 

rkm Erkki Kivisto 

Ristb Varis 

A arne Jaaskelainen 

Seppo Takala 

ins Erik Taito 

kpa Eero Tiainen 

a is Tenho Tanskanen 

ais Jaakko Toikka 

tkn Reijo Lindfors 

Osmo Saarinen 

Raimo Tiainen 

hallintotoimisto 

taloustoimisto 

yleinen toimisto 

ratatoimisto 

konepajatoimisto 

hankintatoimisto 

lp toimisto 

rp toimisto 

tyj . apul . Pentti Hartikainen 

tkn Leo Tarvainen 



P~AVARASTOT 

Helsinki 

Hyvinkaa 

Turku 

Pieksamaki 

SIVUVARASTOT 

Seinajoki 

Vaasa 

Kuopio 

- 3 -

vtp Veikko Jussi-Pekka 

krj Terttu Gronlund 

kjp Erkki Oksanen 

vtp Tauno Parkkinen 

apul.vtp Kalevi Joki-Pesola 

apul.vtp Esko Vuorinen 

vtp Lauri Tuomainen 
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Yhteyshenkiloita pyydetaan tilaamaan painatusjaostosta aloitelomak

keita (VR 1670) jaettavaksi tyopisteisiin seka lausuntopyynt61omak

keita (VR 1671) kaytt66nsa 1ausuntojen antamista varten. 

Tyopisteissa tulee pitaa he1posti saatavil1a aloitelomakkeita ja nii 

den lahettamista varten sisaisen postin kirjekuoria. Aloitetoiminnan 

saannot (VT 38/78) seka a1oiteyhteyshenkil6n nimi ja virkapaikka tu

lsa lisaksi o11a nakyvil1a i1moitustau1u11a . 

Liikenne- ja ratapiireissa, konepajoissa ja varastoissa a1oitteet 

osoitetaan edella mainitui11e a1oiteyhteyshenki16i1le. Rautatiehal1i

tuksessa tehdyt aloitteet osoitetaan suoraan ha1lintotoimiston kehit

tamisjaostoon a1oitesihteeril1e . 

Yhteyshenki16iden vaihtamisesta on ilmoitettava hallintotoimistoon 

a1oitesihteeril1e seka huolehdittava, etta muutokset tehdaan myos il

moitustau1ui1le. 

(Hlt 621/17/78, 3.10.1978) VT 41/78 

RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 ja n:o 16/76 esitettyyn 
1uette1oon asiakkaista, joi11a on oikeus k~ytt~~ rajatonta 1uottoa 

kaiki11a 1iikennepaikoi11a, tehd~an seuraava muutos. 

Poistetaan 
Oy Te1ko Ab 
(T1t n:o 564/245/78, 5 . 10.1978) VT 41/78 
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VUOKRATUT S~ILI~VAUNUT 1.10.1978 

Va1tionrautateiden omistamia s~i1iovaunuja on 1.10.1978 vuokrattuin 
asiakkai11e tariffis~~nnon 41 §:n lis§.m§.§.r§.ysten C- kohdan ja 1iitte 

6 H-kohdan ehdoi11a seuraavasti: 

Oy A1ko Ab, PL 350, 00101 HELSINKI 10 
N:o 195006/73 ro3 , 195023/73 m3 , 195Q25/73 m3 , 195031/73 m3, 

195039/73 m3 , 195040/73 m3 , 195045/73 m3 , 195058/73 m3 , 

195080/73 m3 , 195088/73 m3 

Enso-Gutzeit Oy, Imatrankosken tehtaat, 55100 IMATRA 10 

N:o 198434/62 m3 

I1mavoimien Esikunta, PL 30, 41161 TIKKAKOSKI 
N:o 198035/60 m3 , 198037/60 m3 , 198039/60 m3 , 198044/60 m3, 

Kemira Oy, Ma1minkatu 30, 00100 HELSINKI 10 

N:o 196091/27 m3, 196092/27 m3 , 19609 3/30 m3, 196094/27 m3 , 

196095/30 m3, 196096/30 m3, 196097/27 m3 196098/30 m3, , 
196099/30 m3 196100/27 m3, 196101/30 m3 196102/30 m3 , 

' ' 
196103/30 m3, 196104/30 m3, 196105/30 m3 196106/30 m3 , 

' 
196107/30 m3 , 196108/30 m3, 196109/30 m3 196110/30 m3, • 
196111/30 m3 196112/30 m3, 196113/30 m3 196114/30 m3, 

' • 
196l15/ 30 m3 196116/30 m3, 196117/30 m3 196118/30 m3, 

• ' 
196119/30 m3 , 196138/30 m3, 196139/30 m3, 196140/30 m3, 

196201/50 m3, 196202/50 m3, 196203/50 m3 , 196204/50 m3, 

196205 /50 m3, 196401/38 m3, 196402/38 m3 , 196403/38 m3, 

196404/38 m3 196405/38 m3, 196501/38 m3 , 196502/38 m3, , 
196901/43 m3, 196902/43 m3, 196903/43 m3, 196904/43 m3, 

196905/43 m3, 196906/43 m3, 196907/43 m3 , 196908/43 m3, 

196909/43 m3 196910/43 m3 , 196911/43 m3, 196912/43 m3, 
3 ' 

196914/43 m3, 196915/43 m3, 196916/43 m3 , 196913/43 m , 
196917/43 m3, 196918/43 m3, 196913/43 m3, 196920/43 m3 
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Kymi Kymmene Oy, 45700 XUUSANKOSKI 

N:o 196701/36,4 m3, 196702/36,4 m3 196703/36,4 m.3 196704/36,4 m3, , , 
196705/36,4 m3, 196.706/36,4 m3 196707/36,4 m3, 196708/36,4 m3, , 
196709/36,4 m3, 196710/36,4 m3 196711136,4 m3, 196712/35,4 m3, , 
196713/36,4 m3, 196714/36,4 m3, 196715/36,4 
198173/60 m3 , 198176/60 m3, 

Ou1u Oy, PL 196, 90101 OULU 10 
N:o 196604/50 m3 , 196605/50 m3 

m3, 198152/60 m3, 
198179/60 m3 

[ Ta~ 1uette1o korvaa VT:ssa n:o 12/76.10 ju1kaistun 1uette1on. 

(N:o Lt 22097/652/78, 5.10.78), VT 41/78. 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu 1.10.1978 lukien seuraavat muutokset. 

Lisatty kustannuspaikat 
10562 Ty6paikkaruokai1un kehittaminen, Ou1u. 
(To 1200/223/78, 21.9.1978). 

10563 Ty6paikkaruokai1un kehittaminen, Turun tavara-asema. 
(To 1200/223/78, 3.10.1978). 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatusjaosto 
suorittaa perusjake1un·. (Tlt n:o 562/223178, 5.10.1978) VT 41 / 78. 

AIKATAULUN 145 LISKYS 

Lisays n:o 5 aikatau1uun 145 on ilmestynyt ja jaettu ryhmien 1.1, 
1.2, 1.6, 3.1 ja 4.3 ti1annei1le. Voimaantulopaiva on 15.10.1978. 

(N:o Lt 22199/63/78, 5.10.78}, VT 4~/78. 

41 
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JUNA-HOTELLIPAKETTI (POLAR OUNASVAARA) 

Valtionrautateiden ja Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n (Iso- Roobertin
katu 28, 00120 Helsinki 12) kesken on tehty sopimus juna-hotelli

pakettimatkoista. 

Sopimus on voimassa 01.01 . 1979 - 28.05.1979 v~lisen ajan. 

Myynti 

- jur.a - h.otelli - juna pakettimatkoja myyvl!t kaikki VR:n 
keskusasemat ja VR:n lipunmyyntioikeudet omaavat matka
toimistot. 

Pakettima.tkan sisl!lto 
Peruspakettiin sis~ltyy 

- meno-paluumatka 2. luokassa Rovaniemelle lyhintl! tiet~ 
- istumapaikat junissa 
- suksien kuljetukset kirjattuna matkatavarana junassa 
- kahden vuorokauden majoitus kahden hen~en huoneessa 

hotelli Polar Ounasvaarassa varhaisaamiainen mukaan 
lukien. 

Lisl!palvelut 
- matkustettaessa 1 . luokassa tai haluttaessa lunastaa makuu

tai autopaikkalippu perit~~n tariffin mukainen lis~maksu 
- lis~vuorokausi tai majoitus yhden hengen huoneessa 

voidaan ostaa lipunmyynnin yhteydess~ tai hotelli 
Polar Ounasvaarasta . 

Hinnat 

Peruspaketin ja siihen liitett~vien lis~palvelujen hinnat ovat 
seuraavat: 



paketti 

lis~vuorokausi 

yhden hengen 
huoneen lis~ 

' vuorokaudelta 
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I: ·ja Ill kausi 
1.1.-15. 2.1972 

ja 

18.4 .~28. 5.1979 

aikuinen lapsi 
(4-11 v.) 

249,00 mk 124,50 mk 

50,00 mk 25,00 mk 

20 ,oo mk 10,00 mk 

1 Alle 4-vuotiaat lapset maksutta. 

I.I. kausi 

16.2.-17.4.1979 

aikuinen lapsi 
(4-11 v.) 

275,00 mk 137,50 mk 

70,00 mk 35,00 mk 

40,00 mk 20,00 mk 

Huom~ Mikali majoitus sattuu eri hintakausille ja asiakas ostaa 
peruspaketin mukaiset palvelut , hinnoitetaan paketti halvemman 
hintakauden mukaan. 

Esimerkiksi jos majoitus tapahtuu 15. - 16.2.1979 tai 17. -
18.4.1979 on paketin hinta aikuisen osalta 249 , 00 mk . 

Lisapalvelut hinnoitellaan aina sen hintakauden mukaan, 
jolloin ne k~ytetaan. 

Hotellihuoneen varaus 
- myyntipisteet tilaavat hotellipalvelut Helsingin aseman 

lipputoimistosta ma-pe klo 8.30 - 16.30 seuraavasti: 
M·atkatoimistot puh: 90 - 669 468 

VR lipputoimistot puh: 911 - 3274 

Hotellivaraukset otetaan vastaan 1.10.1978 lukien. 
Varahotelli on Polar Rovaniemi. 

Lipun kirjoittaminen 
- liput kirjoitetaan VR matkailulippulomakkeelle (VR 2238) 

oheisen mallin mukaan, 

- matka voidaan aloittaa milta tahansa henkil6liikenteelle 
avatulta liikennepaikalta, 

- lipun kelpoisuusaika on viisitoista (15) vuorokautta, 

41 
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- matkai1ulipun 1ia~maksua ei perit~, 
- 1ippuun merkit~~ matkan koodit seuraavasti: 

aikuinen 4-11-vuot·ias 

2 heng.huone, 2 y~t~ Mt 50/11229 Mt 51/11229 

" " 3 It Mt 50/11239 Mt 51/11239 

" " 4 " Mt 50/11249 Mt 51/11249 

" " 5 " Mt 50(11259 Mt 51/11259 

" " 6 " Mt 50/11269 Mt 51/11269 

" " 7 II Mt 50/11279 Mt 51/11279 
II II 8 II Mt 50/11289 Mt 51/11289 

1 heng.huone, 2 y~t~ Mt 50/11129 Mt 51/11129 

" " 3 " Mt 50/11139 Mt 51/11139 

" II 4 II Mt 50/11149 Mt 51/11149 
II II 5 II Mt 50/11159 Mt 51/11159 

" " 6 " Mt 50/11169 Mt 51/11169 
II " 7 II Mt 50/11179 Mt 51/11179 
II II 8 II Mt 50/11189 Mt 51/11189 

Tilitys 

- liput ti1itet~~n tilikirjasaatteella omana ryhm~n~~n 

- matkatoimistot ti1itt~v~t 1iput VR:lle myyntipa1kkio1la 
va.hennettyn§. 

- myyntipalkkio on 10 %. 

Istumapaikat 

- asiakkaan mahdo1lisesti tarvitsemat istumapaikka1iput (my~s 
EP) myyd~§.n vapaa1ippuina lomaketta VR 2410 k~ytt~en 

- lomakkeeseen merkit§.§.n lippuun merkitty koodi ja sanat: 

"juna-hotel1ipaketti, Polar Ounasvaara 11
• 

Matkatavara 

- sukset ku1jetetaan matkatavarana maksutta 

matkatavarakuittiin merkit§.~n 1ipun numero ja lippuun 
mer kitty koodi. 

Peruutus 

- peruutettujen ja osittain k~ytettyjen juna-hotel1ipakettiin 
kuu1uvien palvelujen osalta noudatetaan kummankin osapuo1en 
peruutuksista ja takaisinmaksuista annettuja ohjeita. 
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~ MATKAILUUPPU 
~ TURISTBILJETT 

N2 000138 

0 aile 12-vuotias 
under 12 i r 

41 
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~ MATKAILULIPPU 
~ TURISTBILJETT 

Matkanosa • Resedel 

.... 2 .. ~ ~~ 

- mk 

T•emerkinnlt • Vagbetecknu'lgar 

I \(e l - I u\ 

~ MATKAILULIPPU 
\el TURISTBILJETT 

Matkanosa-Resedel 

- mk 

I I I 
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N2 000138 

N2 000138 

~'l!d' n:o 1 
0 ~~d.:. 2~~u~~ias 

~= n:o2 
0 ~~:,2~l~as 
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~ MATKAILULIPPU 
'!!If , TURISTBILJETT 

Matkanosa- Resedel 
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N!! 000138 

- ~ ... ~ _R~von\em·, 
/. 

/ 
- mk / 

/ 
/ "" 

; . ' / 
·; ' 

\-\e\~\n \1.\ 
TiemerkmnAI - V§gbete<;kningar 

I Lpo [ [ ?ko I \.\\ 

(N:o Mt 23288/645/78, 04.10.1978) VT 41/78 

VOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

li'.!'.\' n:o3 

0 ~~~~r21'24~ia$ 

·~ 

uutoksena VT:ssa n:o 39/78 haettavaksi julistettuun varaston
aallikon virkaan, toistaiseksi Turun varastossa ilmoitetaan, 
tta sanotun viran palkkausluokka on 1.9.1978 lukien V 27. 



Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1978 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit 
tavaraliikennetta varten 

Rautatieliikenne Kostamukseen 

Imatran ratapihaj11rjestelyt 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 

Nimityksi!i 

Eroja 

127802259H 

N:042 
19.10.1978 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 
1. 11.1979 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
maara 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Rahayksikko Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (e;ulden) . • . . . . F1 

Belgian frangia .... . •.........•.... . . FrB 

Bulgarian levaa . • .• . . • . . ....... .• . . .. Leva 

Englannin puntaa 

Espanjan pesetas 

Italian liiraa ..... . ... . ... ••• . .• ... . 

Itavallan shillinkia ............... .. 

Jugoslavia , kayttaa UIC-frangia •. .•. . 

Kreikan drakma~ ..... . . • ..• . .. , • ••.... 

Luxemburgin frangia •••...•.•.••.• . . •• 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing .• . ... 

Norjan kruunua . . ..... • ... . . . . . . • •.... 

Portugalin escudos .... • ........ . .•. • . 

Puolan zlotya . •.. .. • .•.. . ..••..••.... 

Ranskan fra ngia .•....•. . ........•... • 

Romanian lei ta ............... . ...... . 

Ru o tsin kruun ua ..... . .... ... ....... .. 

Saksan Liittotasavalta , ~arkkaa 

Saksan Oemokraa ttine n Tasa valta 

Sveitsin fra ngia .................... . 

Tanskan kruunua 

Tsekkoslovakia n kruunua ...•..••.•.... 

Tu rki n pun taa .. ... . ............• • ... • 

Un karin forinttia .••••.. • ... . ••••.... 

UIC-frangia • . •. • .•.•........ • •.• • .... 

USA : n doll.ari •...•.......... . .... . .. • 

£ 

Pta 

Lit 

Des 

FrUIC 

Dr 

Frlux 

Rbl 

NKr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei 

SKr 

OM 

M 

FrS 

DKr 

Kcs 

Ltq 

Ft 

FrUIC 

z 

( Tft n:o To u 60/230/78, 1-0 . 10.1978) VT 42 /78. 

mk 

194,95 

13,45 

483,80 

815,50 

5,75 

0 , 51 

29,30 

185,00 

12,30 

13 , 45 

620 , 00 

80 , 40 

9,35 

13,35 

96 , 95 

90 , 00 

95,00 

211 . 70 

210 , 10 

259,00 

76 , 90 

80 , 75 

18 . 15 

22 , 85 

185,00 

4 , 10 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o RH 61, 13.10.76, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 16.10.1976 lukien seuraavasti: 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Alankomaiden floriinia 

Belgian. frangia 

Itavallan shillinkia 

Neuvos,toliiton ruplaa 

Nor jan kruunua 

Saksan Li i ttotasava 1 ta, 

Sveitsin frangia 

Tanskan kruunua 

markkaa 

201,00 

13 , 88 

30' 14 

611,33 

82,51 

216,53 

266,40 

78,93 

1 USA:n dollari 4,06 

(Tft n : o Tau 24/23D/78, 13 . 10 . 1978) VT 42/78 

RAUTATIELIIKENNE KOSTAMUKSEEN 

Kostamukseen osoitetut vaunukuorma1~hetykset saattavat viiv~sty~ 

Kontiom~e11~ useitakin p~ivi~ sen takia , ett~ tu1limuodo11isuuksissa 

tarvittavat Finn- Stroi- rahtikirjat puuttuvat . Tam~ vuoksi ilmoite 

taan, ett~ rahtikirjojen on seurattava n~ita 1ahetyksia. Mikali raht i

kirjat annetuista ma~r~yksista huo1imatta myohastyvat , niin ne on 

postitse 1~etettava osoittee1la Junatoimisto , Kontiomaki . 

Sama11a muistutetaan siita , etta Kostamukseen osoitettujen 1ahetysten 

rahdit on aina maksettava 1~hetysasema11a ja Kostamuksesta Suomeen 

osoitettujen 1~hetysten rahdit m~~raasemalla (VT 1la/78). 

Edel1a o1evista ma~rayksist~ on rautatiehenki1okunnan toimesta 

i1moitettava asiakkai1le. 

(N:o Yt 31263/640/78, 13.10 . 1978) , VT 42/78 . 

IMATRAN RATAPIHAJARJESTELYT 

Imatran ratapihan Saimaan raiteet on purettu ja vastaavaksi lahto

ja m~arapaikaksi on va1mistunut Harakan raiteet, joista junasanomis 

sa , vaunu1uette1oissa ja aikatau1uissa k~ytetaan lyhennett~ "Imh" . 

Saimaan raiteiston 1yhenne "Sai" poistetaan kaytosta. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llikon virka (V l9) ja asemap1Hill'ikon virka (V 18"-). Rautatie

halli tuksen p~~j ohtaj alle osoi tetut kir j alliset h.akemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n marraskuun 15 . 

p~iv~n~ 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

asemap~~llikko (V 19): Helsingin (1 Krs) liikennealueelle ja 

asemap~~llikko (V 18): Kouvolan (1 Kpa) liikennealueelle . 

Apulaisasemap~~llikon virka (V 21) 1 ensi luokan kirjurin virka (V 19) 1 

ensi luokan kirjurin virka (V 18) 1 ylemm~n palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virka (V 17) 1 kolme ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kir

jurin virkaa (V 16), alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virka (V 14) 1 kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (V 14), 

alemman palkkaluokan asemamestarin virka (V 13) 1 j~rjestelymestarin 

virka 1 kahdeksan veturinkuljettajan virkaa ja kaksi konduktoorin 

virkaa. Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n 

marraskuun 15 . p~iv~n~ 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka

ajan p~~ttymist~) . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

apulaisasemap~~llikon virka (V 21) : Mikkelin (1 Mi tav . toim . pa~l

likko) liikennealueelle 1 

1 . luokan kirjuri (V 19): Imatran (1 Imt henkilo- ja palkkausasiat) 

liikennealu~elle, 

1. luokan kirjuri (V 18) : Kouvolan liikennepiiriin (1 vaununjako) l 

yp . 2 . luokan kirjuri (V 17): Kouvolan liikennepiiriin (1 palkkaus 

asiat) 1 

yp . 2 . luokan kirjurit (V 16): Kouvolan (1 Kv tav . toim . 1 1 Ikr juna

suor . ) ja Vainikkalan (1 Vna tav.toim.) liikennealuei11e 1 

ap. 2 . 1uokan kirjuri (V 14): Kouvo1an variko11e (1) , 

ap . asemamestarit (V 14): Vainikka1an (1 Vna) ja Lappeenrannan 

(1 Lr junasuor . ) 1iikennea1uei11e 1 

ap . asemamestari (V 13): Kouvo1an (1 Kv 1ipputoim.) liikennealuee11e l 
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j~rjeste1ymestari: Kouvolan (1 Kv m~~r~ysesim.) 1iikennea1uee11e , 
veturinku1jettajat: Kouvo1an (5), Iroatran (1), Kotkan (11 ja Haminan 

(1) varikoi11e sek~ 

kondukt~orit: Kouvo1an (1 Kv) ja Imatran (1 Imt) 1iikennea1uei1le. 

Ylim~ar~inen sahk~tarkastaj an toimi (V 24), ylim1H!.rlfinen 1. 1uokan 

kirj urin toimi (V 19), vaununtark astaj an toimi, ne1j a vaihdemiehen 
tointa, kahdeksan junamiehen tointa, kaksikymment~o1me veturinlam

mitt~j~n tointa, ko1me apulaiskanslistin tointa, kaksikymmentaviisi 
asemamiehen tointa, vaununvoite1ijan toimi, kaksi ta11imiehen toin
ta ja konttoriapulaisen toimi . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston 
p~~11iko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava asian
omaisen 1iikennepiirin pa~1lik~11e viimeist~~n marraskuun 15 . pai
v~n~ 1978. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim~~r~isiin toimiin 
otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
y1im . s~hkotarkastaja (V 24): He1singin (1 Ri s~hk~huolto) sahk~

alueel1e , 
yliro . 1 . 1k kirjuri (V 19): He1singin variko11e (1 pa1kkausasiat) , 
vaununtarkastaja: Kouvolan variko11e (1), 

vaihdemiehet: Vainikka1an (1 Vna), Mikkelin (1 Mi), Haminan (1 Hma) 
ja Kotkan (1 Kta) 1iikennealuei1le, 
junamiehet: Kouvo1an (2 Kv) , Imatran (3 Imt), Haminan (2 Hma) ja 
Kotkan (1 Kta) 1iikennea1uei11e, 

veturin1~mmittaj~t : Kouvo1an (20), Imatran (2) ja Kotkan (1) vari 
koille, 

apu1aiskans1istit: Kouvolan 1iikennepiiriin (1) seka Kouvolan (1 Kv) 
ja Vainikkalan (1 Vna) 1iikennea1uei11e, 
asernamiehet: Kouvolan (9 Kv), Vainikka1an (1 Vna), Lappeenrannan 
(1 Lr), Imatran (3 Imt), Haroinan (4 Hma) ja Kotkan (5 Kta, 2 Ky) 
liikennea1uei11e, 

vaununvoite1ija: Kouvo1an variko1le (1), 
tal1imiehet: Kouvo1an (1) ja Kotkan (1) varikoi11e ja 

konttoriapulainen : Kouvo1an (1 Kv) 1iikennea1uee1le . 
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KTRT.T'I'ITTKUfNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

VR Kasky1ehdessa 8/59.1. ju1kaistujen rautatieha11ituksen 17.2. 
59 antamien maaraysten mukaiset kie1itutkinnot ruotsin, eng1an
nin, venajan, saksan ja ranskan kie1issa jarjestetaan rautatie
opistossa myohemmin asianomaisi1le 1ahemmin ilmoitettavana aika
na marraskuussa 1978. Ilmoittautumiset lahetetaan koulutusjaos
toon marraskuun 15 paivaan 1978 mennessa. Taydellisen nimen, vir
ka-aseman ja virantoimituspaikan lisaksi on ta11oin mainittava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen maaraysten § 3-6) ja mis
sa kie1essa i1moittautuja aikoo suorittaa. Sama11a on ilmoitet
tava mahdo11isesti aikaisemmin ao.kielessa suoritettu arvosana. 
Kie1itaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mita 
ilmoittautuminen edel1yttaa seka ainoastaan yhdessa kie1essa ker
ra1laan. 
Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1979. (Ktj 537/151/78, 
9.10. 78) 

NIMITYKSIJI 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virkaan 
(Joensuun ratapiirin toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari Juho Sakari 
Leppanen; vanhemman toimistorakennusmestarin (V 23) virkaan (Kouvolan ratapiirin 
toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari Risto Kalevi Varis; rakennusmestarin 
(V 19) virkaan (Culun rata-alue) rakennusmestari Taisto Clavi Vanhatalo; yp 2 
kirjurin (V 17) virkoihin (Kouvolan ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjuri Eine 
Annikki Pokki ja (Tampereen ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjurit Laila Helina 
Mikkonen ja Anita Els-Maj Palmu; ap 2 1 kirjurin virkoihin (rakennustoimiston 
sillanrakennusjaosto) ylim.piirtaja Raili Tellervo Markkula ja (Culun ratapiirin 
toimisto) apulaiskanslisti Irja Pouta; rataesimiehen (V 13) toimiin (opastintyot, 
Turku) turvalaiteasentaja Martti Kalevi Miettinen, (Seinajoki) raidemiehet Unto 
Kalevi Koivisto ja Aimo Alvar Moronen seka (Pieksamaki) raidemies Kauno Clavi 
Pulli; rataesimiehen (V 12) toimiin (Pasila) raidemies Erkki Antero Joutsiniemi 
ja (Viinijarvi) raidemies Veikko Juhani Mustonen; apulaiskanslistin toimeen 
(Kouvolan ratapiirin toimisto) konttoriapulainen Pirjo Briitta Anneli Kortesniemi. 

ERCJA 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmestari Erkki Ilmari Hartikainen. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : asemap~~llikko Veikko Salomo Malka
vaara, apulai~asemap~~llik~t Pentti Uljas Tyynela, Elias Sakari Sampo, 
l. lk asemamestari Pentti Tapio Lintinen, yp. asemamestari Toivo 
Erkki Tuominen, yliteknikko Eino Edvard Nuppola, yp. 2. lk kirjurit 
Arvo Olavi Eronen ja Eeva Eliisa Ronkko, jarjestelymestari Kaarlo 
Aarre Armas Uskali, veturinkuljettajat Hannu V~ino Sakari Haapanen, 

Oiva Arvo Ensio H~m~l~inen, Erkki Villiam Solin, Aulis Suhonen, Helge 
Ernest Eravisto, Yrjo Villehard Sinisalo, Eino Antero Harju, Osrno 
Kullervo Vilkkumaa, Esko Reijo Lampinen, Reijo Olavi Leskel~, Arvi 
Samuel Hyyryl~inen, Armas Kalevi Koponen, Jaakko Sakari Kotiranta, 
Otto Johannes Holopainen, Niilo Tapani Laitinen, Lauri Mikael 
Hintsala, Yrjo Adolf Sakarias Haikala, Kaleva Johannes Manninen 
ja Erkki Asseri Kairimo, kuormausmestari Toivo Karonen, konduktoo-
rit August Kalevi Koponen, Ossian Oskari Nurminen, Pauli Olavi Eronen, 
Erkki Olavi Koivula, Martti Jalmari Ojala, Martti Olavi Siiskonen ja 
Kaarlo Johannes Uimonen, asetinlaitemiehet Yrjo Feliks Maunu, Lauri 
Kalervo Kojo~ vaihdemiehet Veli-Pekka Suhonen, Pertti Lennart Joen
polvi, Jaakko Kalervo Partti, Esko Adolf Koivunen, Pauli Ahdelma, 
Vilho Arvi Mauno, Tauno Oskari Kauppila, Pekka Artturi Aalto, Paul 
Aksel Andersson, Heino Abraham Asikainen ja Sulo Huotilainen, Junamie

het Heikki Johannes Virtanen~ Kalle Loiva, Valter Johannes Holsius, 
V~ino Edvard Nuutinen, Tauno Jaakonsaari, Sakari Rainer Korhonen, 
Armas Utriainen, Lauri Aatos Salminen, Sulo Matti Osamo, Pentti 
Ilmari Heinonen, Aapo Oskari Kivisto, Matti Pellervo Koivu ja V~ino 
Ilmari Savolainen, veturinl~mmitt~j~ Raino Juhani Rissanen, koneen
hoitaja Kalervo Johannes Kallio, autonkuljettaja Kalle Mauri Saarinen, 
asemamiehet Arto Juhani Aaltonen, Olli Parkkonen, Heikki Juhani 
Hamalainen, Eino Simpanen, Ahti Juhani Loponen, Aarne Aaro Alarik 

Hietaniemi ja Pentti Kalevi Murtoranta, ylim. tallimies Aale Matias 
Miilumaki, ylim. asemamiehet Jalmari Johannes Mikkonen ja Raimo 
Kalevi Suutari, ylim. makuuvaununhoitaja Aino Alma Vilunen, ylim. 
vaununsiivoojat Toini Siru ja Anna Harinen, ylim. siivoojat Aili 
Elina Norrhard, Saara Johanna Lotjonen, Aino Holmstrom ja Tyyne 
Syvia Ristim~ki. 
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SAIRAUSVAKUUTUS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 

N:o 745. 

L A K I 
sairausvakuutus1ain muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 29 paivana syyskuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

m u u t e t a a n 4 paivana heinakuuta 1963 annetun sairausvakuu

tus1ain (364/63) 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niista ovat 29 § muutettuna 14 paivana tammikuuta 

1966, 4 paivana tammikuuta 1968 ja 4 paivana heinakuuta 1969 anne

tui11a 1aei11a (5/66, 10/68 ja 464/69), seka 

1 i s a t a a n 1akiin uusi 29 a, 30 c ja 54 a § seuraavasti : 

29 §. 

Tyonantajalla on sen estamatta, mita muual1a tassa laissa saadetaan, 

oikeus saada korvausta ve1vol1isuudekseen saadetyn tai maaratyn tyo

terveyshuo11on jarjestamisesta aiheutuneista tarpeel1isista ja koh

tuu11isista kustannuksista. Sarna oikeus on myos yrittaja11a tai mu~ 

1a omaa tyotaan tekeva11a , joka on suorittanut maksun tyoterveys

huo1topa1ve1uja antamaan oikeutetu11e 1aitokse11e terveyskeskusta 

1ukuun ottamatta tai henki1o11e taman antamista tyoterveyshuo1topa1-

ve1uista aiheutuneista tarpee11isista ja kohtuu11isista kustannuk

sista. 

Jos terveyskeskus on antanut kansanterveys1ain 14 §:n 1 momentin 8 

kohdassa tarkoitetu11e yrittaja1 1e tai muu11e omaa tyotaan tekeva1-

1e mainitussa 1ainkohdassa tarkoitettuja tyoterveyshuo1topa1ve1uk

sia, bn terveyskeskusta y11apitava11a kunna11a oikeus saada kansan

e1ake1aitokse1ta korvausta 30 b §:ssa tarkoitettua menette1ya kayt

taen se osa antamiensa tyoterveyshuo1topa1ve1uksien kustannuksista , 

jonka kansane1ake1aitos o1isi ve1vo11inen suorittamaan vastaavana 

korvauksena ede11a tarkoitetu11e yrittaja11e tai muul1e omaa tyo

taan tekeva11e. 

Jos tyonantaja on jarjestanyt tyontekijoi11een tai heidan perheen

jaseni11een muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua· tyoterveyshuoltoa 

tai muuta terveydenhuo1toa, saa tyonantaja kansane1ake1aitokselta 

tasta aiheutuneista tarpee1lisista ja kohtuu11isista kustannuksis-
' 
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ta korvausta . Korva uksen suorittamisen edellytyksena on, etta tyon

antaja on ennakolta i1moittanut kansane1ake1aitoksel1e naiden pa1-

ve1ujen jarjestamisesta . 

Kansane1ake1aitos voi suorittaa y1iopistossa ja korkeakou1ussa opis

kelevien y1ioppi1aiden pako11isesta laakarintarkastuksesta annetun 

lain (142/58) 1 §:ssa mainitu11e saati511e kohtuullisen korvauksen 

taman jarjestaman hoidon aiheuttamista kustannuksista. 

Jos sosiaalilautakunta on antanut vakuutetulle huoltoapua laakarin 

tai laaketieteellisen laboratorian palkkion suorittamista , laakkei

den hankkimista tai matkakustannuksia varten, on sosiaalilautakun

nalla oikeus saada sosiaalivakuutustoimikunnalta sills annettavaa 

tilitysta vastaan sa osa suorittamastaan huoltoavusta jonka sosiaa

livakuutustoimikunta olisi velvollinen suorittamaan vastaavana kor

vauksena vakuutetulle . 

Jos paivarahan maksamista sen saajalle itselleen ei voida pitaa tar 

koitustaan vast aavana hanen elamantapojensa vuoksi , sosiaalivakuutus

toimikunta voi vakuutetun asuinkunnan sosiaalilautakunnan esitykses 

ta paattaa , etta paivaraha maksetaan sosiaalilautakunnalle kayte tta

vaksi vakuutetun ja hanen perheensa huoltoon . 

29 a §. 

Valtioneuvosto vahvistaa perusteet , joiden mukaan 29 § :n 1-3 mome n

tissa tarkoitetuista kustannuksista maksetaan korvausta kolmevi iden

nesta siten kuin kansanelakelaitos tarkemmin maara . Ennen peruste i

den vahvistamista on tyoterveyshuoltolain 8 § :ssa tarkoitetulle neu

vottelukunnalle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta . 

Tyonantajalle maksettavan korvauksen suorittamisen edellytyksena on , 

etta han on varannut tyosuojelutoimikunnalle tai , jollei tata ole , 

tyosuojeluvaltuutetulle tilaisuuden lausunnon antamiseen hakemukses 

ta. 

30 §. 

Taman lain mukaista etuutta on, 29 §:n 1 momentin ensimmaisessa 

virkkeessa seka saman pykalan 3 ja 4 momentissa tarkoitettua etuut 

ta lukuunottamatta, haettava sosiaalivakuutustoimikunnalta . Hakemuk

seen on liitettava t arpeelliseksi katsottava selvitys . 

30 c §. 

Edella 29 § :n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua korvausta haetaan kan

sanelake laitokselta tai , milloin kansanelakelaitoksen hallitus on 
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uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi, talta to~ 
mikunnalta kuuden kuukauden kuluessa tyonantajan osalta tilikauden 

paattymisesta seka yrittajan ja muun omaa tyotaan tekevan osalta 

kustannusten syntymisesta tai muutoin etuus on menetetty . Tyonanta

jan hakemukseen on liitettava kertomus tyoterveyshuollon toimeenpa

nemisesta hakemusta koskevana kautena, suunnitelma tyoterveyshuol

lon j arjestamisesta seuraavana tilikautena seka tyosuojelutoimikun

nan tai -valtuutetun antama 29 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lau 

sunto tai selvitys siita, e tta taman lausunnon antamiseen on ollut 

mahdollisuus . 

Kansanelakelaitoksella on oikeus tarkastaa tyonantajan jarjestamaa 

tyoterveyshuoltoa kirjanpidon ja muiden korvaushakemuksen ratkaise

miseen liittyvien asioiden osalta seka antaa ohjeita korvauksen ha

kemisesta . 

32 §. 

Tyonantajan on suoritettava tyonantajan s a i r a u s v a k u u -

t u s j a t y 6 t e r v e y s h u o 1 t o m a k s u niin kuin 

siita saadetaan tyoantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa 

(366/63) . 

54 a§ . 

Tyonantaja , yrittaja tai muu omaa tyotaan tekeva seka kunta , j oka 

on tyytymaton kansanelakelaitoksen tai sosiaalivakuutuslautakunnan 

taman lain 29 §:n 1-3 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan paa 

tokseen , saa hakea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta ki r jal l i 

sella valituksella viimeistaan 30 paivana ennen kello 12 sen paivan 

jalkeen , jona valittaja sai tiedon kansanelakelaitoksen tai sosiaa 

li vakuutuslautakunnan paatoksesta . 

lama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979 . 

Ennen taman lain voimaantuloa voidaan ryhtya sen taytantoonpanon 

edellyttamiin toimenpiteisiin . 

(Hloj n : o Hlo 644/133/78) VT 43 /78 . 
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TOIMINTAOHJEITA 

Seuraavat 1.1.1979 voimaan tulevat toimintaohjeet ja VRS-standardit 

on vahvistettu. 

Painotuote-/ 
standard in 
numero 

VR 2640.4 

VR 2661.5 

VR 2661.6 

VR 2625 

VR 2625 

VRS 6000 

VRS 6001 

VRS 6002 

VRS 6003 

VRS 6004 

VRS 6005 

Kansio 
(kokol 

Asiakir
jaohjeet 
(A4) 

- " -

- " -

Paino
tuottei
den 
luettelo 
(A5) 

" - -
Asiakir
jaohjeet 
(A4) 

- " -

" - -

" - -

" - -

" - -

Diaarinumero 
(kasittelija sulk.) 

(Khjl 

RH 1215/019/78 
(Hlt) 

Ptjo 88/572/78 

Ptjo 88/572/78 

(Khjl 

Hlo 671/06/78 
(Khj) 

" - -

" - -

- " -

- " -

" - -

Nimi tai asia 
(paaotsikkol 

VR:n sisaiset koodit 

Kirjeiden lahettaminen virka 
lahetyksena ja rautatievirka 
postina 

Painotuotteiden ja painatus
toiden tilaaminen 

Painotuotteiden ja painatus
toiden tilaaminen 

Painotuotteet 

Asiakirjan ja lomakkeen pe -
rusrakenne 

Jarjestelmallinen konekirjoi 
tus 

Numeroiden ja merkkien kane -
kirjoitus (SFS· 4175) 

Tekstivedoksen kor j a us luku 
(SFS 2324) 

Asiakirjan kiinnitysrei'itys 
(SFS 4116) 

Ki rj ekuoret 

Painatusjaosto jakaa toimintaohjeet ja standardit niiden valmistut 

tua mainittujen kansioiden haltijoille. Painotuote VR 2640.4 on jo 
jaettu. 
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Kirjelomakkee t ja toi~intaohjelomakkeet 

Painatusjaostosta on tilattavissa uutta standardinmukaista kirjelo

maketta VR 1605 nimella Kirjelomake VR : n, jarjestelmallinen kone 

kirjoitus. Se on laadittu ottaen erityisesti huomioon jarjestelmal

lisen konekirjoituksen vaatimukset . Lomake on tarkoitettu lahinna 

VR : n sisaiseen kayttoon . Esimerkkeja kirjeen laatimisesta uudelle 

lomakkeelle on standardissa VRS 6001 Jarjestelmallinen konekirjoitus. 

Taman vuoden alusta kayttoon otettu toimintaohjelomake VR 2611 on 

tarkoitettu kaytettavaksi annettaessa ohjeita, ohjesaantoja, suunni

telmia , tiedotuksia, maarayksia ym . toimintaohjeita niiden antamis 

menettelysta vahvistettujen periaatteiden (RH 1396/019/77 , kansio 

Asiakirjaohjeetl mukaisesti . Lomaketta kaytetaan seka pysyvia etta 

valiaika i sia toimintaohjeita annettaessa ja riippumatta siita , mer

kitaanko niihin vastaanottajat vai laaditaanko ne ns . osoitteetto

miksi asiakirjoiksi . Lomakkeelle on huomattava merkita mm. tiedot 

toimintaohjeen voimaantuloajasta, sailytyskansiosta, korvattavasta 

aiemmasta ohjeesta , asian ratkaisijasta ja kasittelijasta seka diaa

rinumerosta. Mikali pysyvalle toimintaohjeelle ei ole osoitettavissa 

kansiota, on ryhdyttava toimenpiteisiin toimintaohjeiden keraamiseksi 

toimialoittain tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi . Esimerkkeja 

toimintaohjelomakkeen kaytosta on mm . kansiossa Asiakirjaohjeet. 

Kirje- ja toimintaohjelomakkeiden kayttoa koskevia tietoja antavat 

hallintotoimiston kehittamisjaoston lomakesuunnittel~- ja standardi

sointihenkilot . 

(Hlt 672/019/78 , 19 . 10 . 1978) VT 43 /78 . 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Sein~joen ratapihojen uusittu 1iikennoimiss~~nto otetaan k~yttoon 

1 . 11.1978 a1kaen. Sama1la kumotaan 15.6 . 1972 1ukien voimassa ol1ut 

liikennoimiss~~nto. 

(N : o Yt 31706/62/78, 19 . 10 . 78), VT 43/78. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VltLIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen valimatkat~j ulkaisun li:i.tteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat1' tehdi:Uin seuraavat muutokset: 

Forssa 145-040 

145-130 

Jokioinen 146-040 

146-130 

Sarake 5 

Vain Turun ja Salon terminaali

piirien osoitepaikoilta/lle 

Vain Turun ja Salon terminaali

piirien osoitepaikoilta/lle 

Helsinkia koskevien merkint5jen sarakkeessa 1 tulee olla seuraavat: 

Helsinki 001 

- LMTT 003 
- LTT 005 
- TTT 006 

Kappaletavaraliikennepaikat- kirjanen (VR 3726) 
Forssaa ja Jokioista koskevat muutokset tehdaan my5s tahan kirjaseen. 

\ ' Lisaksi tehdaan seuraavat korjaukset: 

Sivulla 28 Iisveden koodin pitaa olla 403 
II 

II 

II 

29 Jousijarvi; pitaa olla Joutsijarvi 

30 Jarvenpaan liitantavy5hykkeen Keravalta pitaa olla l 
42 Porvoon merkint5jen huomautussarakkeessa pitaa olla 

( 023- 020) Vain rahtikappaletavaraa varten 

(023- 001) Vain kiitokappaletavaraa varten 

seka rahtikappaletavaraa varten 

Helsingin terminaalipiirin osoi
tepaikoi lta 

Sivulla 46 Tikkurilan koodin ensimmaisella rivilla pitaa olla 018-001. 

(N:o Lt 32168/241/78, 18.10.1978) , VT 43/78. 
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RAUTATIEOPILLISET KURSSIT VUONNA 1979 

Niiden 1iikenneosaston henki15kuntaan kuu1uvien, jotka pyrkiv~t vuon

na 1979 j~rjestett~vi11e rautatieopi11isi11e kurssei11e, tu1ee j~t

t~~ t~t~ koskeva y1eisen toirniston p~~11iko11e osoitettu hakernuksensa 

1~imm~11e esirniehe11een viirneist~~n 24.11.1978. 

Liikenneosasto antaa erikseen ohjeet hakernusten k~sitte1yj~rjestyk

sest~. Ensirnrn~isen~ toteutettava kurssin osa on tarkoitus a1oittaa 

29.1.1979. Kurssien tarkemmat ajankohdat i1rnoitetaan niin pian kuin 

se on rnahdo11ista. 

Hyv~ksytyn kurssiohje1rnan rnukaan rautatieopi11ise11e kurssi11e pyrki

vi1t~ ede11ytet~~n, ett~ he ovat 1~hinn~ esirniesteht~viss~ toirnivia 

henki15it~, jotka ovat suorittaneet 1iikenne- tai ha11intotutkinnon 

(tai n~it~ vastaavan aikaisernman tutkinnon) tai joilla on hyv~t 

erikoisarnrnattia1aansa koskevat tiedot sek~ laajahko ty5kokemus va1tion 

rautatei11~ ja ovat saaneet rautatiea1an peruskou1utuksen. 

(N:o Lko 121/151/78, 19.10.78), VT 43/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yksi tutkijan virka (512) toistaiseksi rautatiehallituksen talous

osastoila. Ra~tatieha1litukselle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava raut~tiehallituksen kirjadjal1e 30.11.1S78 mennessa. 

Tutkijan virkaan otet~u tullaan sijoittamaan toistaiseksi talous

toimi~toon. 

Kaksi ·1iikennetarkastajan virkaa (V27) ja yksi liikennetarkastajan 

virka (V24) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Paa

johtajalle osoitetut . kirjalliset hakemuk~et on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 30.11.1978 ennen keLlo 12.00 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). Virkoihin nimitetyt tul

laan sijoittamaan toistaiseksi: liik~nnetarkastaja (V27) tariffi

toimistoon (kotimaisen tariffijaos~on paallikkol, liikennetarkasta

ja (V27) tietokonetoimistoon (yleisen jaoston paallikkol ja liiken

n~tarkastaja (V24) tilitoimistoon (menoryhman paallikko). 
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Yksi ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V17) tois

taiseksi rautatiehallituksen talousosastolia. Talousosaston.johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on .toimitettava rautatieha:t

lituksen kirjaajal1e viimeistaan 30.11.1978 ennen kello 12.00 (pos

titse ennen virka-ajan paattymistal. Virkaan nimitettj tullaan si

joittamaan toistaiseksi filitoimi~toon. 

Yksi apulaiskanslistin toimi (V9l j~ nelja konttoriapulaisen toin

ta (V7) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Talous

osaston joh.tajalle bsoitetut · kirjalliset hakemukset on toimitettava 

viimeistaan 30.11.1978 talousosaston kansliaan (h. 228.). 

Varikonp~allikBn virka (V 25) ja asemapa~llikon virka (V 19). 

Rautatiehallituksen pa~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeista~n marraskuun 

22 . paivan~ 1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan p~attymista) 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
varikonpaallikko (V 25): Ylivieskan (l Yv) varikolle ja 

asemap~allikko (V 19): Ylivieskan (lOu) liikennealueelle. 

Yliteknikon virka (V 22), viisi ensi luokan kirjurin virkaa (V 19), 

kaksi ylemm~n palkkaluokan asemamestarin virkaa (V 17), ylemman palk

kaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 16) , kaksi alemman palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 13), kaksi alemman palkkaluo

kan asemamestarin virkaa (V 14), alemman palkkaluokan asemamestarin 

virka (V 13), kahdeksan veturinkuljettajan virkaa, nelja konduktoorin 

virkaa ja kolme kuormausmestarin virkaa. Liikenneosaston p~~llikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle viimeistaan marraskuun 22. paivana 1978 ennen kello 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
Yliteknikko (V 22): Tampereen (l veturihuollon ja korjaustoiminnan 

johtaminen) varikolle, 

1. luokan kirJurit (V 19): Tampereen (1 palkkausasiat, l tavaralii-
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kenteen markkinointi) 1iikennepiiriin sek~ Sein~joen (1 Sk autotoi
misto) , Pietarsaaren (1 Pts henki1~asiat) ja Y1ivieskan (1 Yv henki-

1~asiat) 1iikennea1uei11e , 
yp . asemamestarit (V 17): Perin (1 Kko asemanhoitaja) ja Sein~joen 

(1 Sk 1ipputoimisto) 1iikennea1uei11e, 
yp . 2 . 1uokan kirjuri (V 16): Seinajoen 1iikennepiiriin (1 suunnitte-

1u), 
ap . 2. 1uokan kir j urit (V 13) : Sein~joen 1iikennepiiriin (2), 

ap . asemamestarit (V 14): Sein~joen (1 Hm junasuoritus) ja Kokko1an 

(1 K1v junasuoritus) 1iikennea1uei11e, mo1emmat enint~~n kauko- oh

jauksen kaytt~~n ottoon asti , 
ap . asemamestari (V 13): Y1ivieskan (1 Yv 1ippukassa) 1iikennea1uee11e 

veturinku1jettajat: Seinajoen (3), Kokko1an (1) ja Y1ivieskan (2) 

varikoi11e seka Rauman (2 Rrna). 1iikenne'a1uee11e, 

konduktoorit: Seinajoen (2 Sk), Ylivieskan (1 Yv) ja Vaasan (1 Vs) 

1iikennea1uei11e ja 
kuorrnausmestarit: Seinajoen (1 Sk) ja Y1ivieskan (2 Yv) 1iikenne

a1uei11e. 

Kaksi y1ima~r~ista jarjeste1ymestarin tointa, toisen 1uokan sahko

asentajan toimi , kuusi junamiehen tointa , ko1me veturin1ammittajan 

tointa, apu1aiskans1istin toimi , seitsemantoista asemamiehen tointa 

ja ta11imiehen toirni . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston pa~11iko1-

1e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava asianomaisen lii

kennepiirin p~~11ikolle viimeistaan marraskuun 22. p~ivana 1978 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1im~araisiin toimiin ote

tut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

ylim . jarjestelymestarit : Seinajoen (2 Sk) liikennea1uee11e , 

2 . 1uokan s~hkoasentaja: Seinajoen (1 Sk sahk~huolto) sahkoaluee11e , 

junamiehet : Seinajoen (1 Ksk) , Kokko1an (4 Kok) ja Ylivieskan 

(1 Pha Tka - kuljettaja) 1iikennea1uei11e , 

veturin1ammittajat : Seinajoen varikolle (3) , 
apu1aiskanslisti : Y1ivieskan (l Yv) 1iikennealueelle , 

asemamiehe t : Seina~oen (2 Sk) , Vaasan (3 Vs) , Pietarsaaren (3 Pts) , 

Kokko l an (4 Kok , 2 E1a enintaan kauko- ohjauksen kayttoon ottoon asti 

ja Ylivieskan (2 Yv , l Svi enintaan kauko- ohjauksen kaytt~on ottoon 

asti ) liikennea1uei11e sek~ 
ta1limies : Seinajoen variko11e (1) . 
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Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virka, vanhemman toimistorakennus
mestarin (V 22) virka, vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) virka, raken
nusmestarin (V 18) virka ja ko1me ap 2 1 kirjurin (V 14) virkaa. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 22.11.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymi s ta). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimttetyt s i joitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 24): rautatieha11ituksen rataosasto; 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 22): ratapiirin toimisto (Joensuu); 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 21): ratapiirin toimisto (Kouvo1a); 
rakennusmestari (V 18): Kotkan rata-a1ue (Hamina); 
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ap 2 1 kirjurit (V 14): 1 ratapitrin toimisto (Kouvo1a) ja 2 ratapiirin toimisto 
(Tampere) . 
Kaksi konttoriapu1aisen tointa, joista toistaiseksi toinen Kouvo1an ratapiirin 
toimistossa (Kouvo1a) ja toinen Seinajoen ratapiirin toimistossa (Seinajoki). 
Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paa11i
ko11e viimeistaan 22.11.1978. 

RAU 'l'ATIEOPISTO 

Toimistotutki nnon ovat 1).10.78 suorittaneet seuraavat henkilct: 

Blom, Anita Hannele Tpe/Tpe, Eloranta, Anne Sinikka Hk:i/Hki, Hil
la, Sirkku Kaarina Kv/Kta, Jerkku, Eija I:rmeli Tpe/Tpe, Juntunen, 
Pirkko Liisa Hki/Hki, Kivinen, Merja Li isa Elina Tpe/Tku, Kulma
korpi, Aila Anita 01/01, Laaldconen, Kirsi Maari t Tpe/Tku, I,ehti
maki, Kirsti Narita Hki/Hki, Lindstrom, Anne-~1aj Elisabeth Tpe/ 
Tku, Mayer, Ritva Hellevi Kv/Kta, Musto~en, Arja Annikki Hki/Hki, 
Nyman, Marjatta Aili Alina Hki/}~i, Pajunen, Riitta Helena Hki/ 
Hki, Pelkonen, Anne Mari ta Kv/Imr, Platllin, Nina Kaarina Clara 
Tpe/Tku, ' Rihtimaki, Raila Annikki Tpe/Pri, Ritvanen , Paavo Antero 
Kv;kv, Roislco, Erja Hannele Kv/Lr, Simpura, Seija Sanerva Kv/Vna, 
Sorsa, Vesa Raimo Ilmari Jns/Jns, Tervo, Seija Marketta Tpe/Rma, 
Virtanen, Irja Tuulikki Hki/Hki. 

Rauatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Marjatta Aili Ali
na Nyman. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virkaan {Oulun 
ratapiirin toimistoJ rakennusmestari Arvo Ruben Rahja; vanhemman toimisto
rakennusmestarin (V 22) virkaan (Oulun ratapiirin toimisto) rakennusmestari 
Reijo Rafael Ranta-Eskola; nuoremman toimistorakennusmestarin virkaan (Tampereen 
ratapiirin toimisto} rakennusmestari Pentti Jalmari Moisio; rakennusmestarin 
(V 18) virkaan (Joensuu) Urpo Onni Kalevi Oinonen; ap 2 1 kirjurin (V 14) vir
kaan (Joensuun ratapiirin toimisto} konttoriapulainen Salme Anneli Hoffren; 
rataesimiehen (V 13) toimeen (Ylivieska) rataesimies (V 12) Raimo Esa Lievonen; 
piirtajan (V 12) toimeen (ratateknillisen toimiston ratapihajaosto) ylim. piir
taja Marjatta Tattari; apulaiskanslistin toimii'n (Tampereen ratapiirin toimisto) 
konttoriapulainen Kyllfkki Matilda Kuusi ja (Seinajoen ratapiirin toimisto) 
konttoriapulainen Anna-Liisa Malanto seka konttoriapulaisen toimeen (Joensuun 
ratapiirin toimisto) ylim. toimfstoapulainen Pirjo Liisa Aspelund. 

EROJA 

L i i k e n n e a s a s t a: asemnpaallikko Erkki Aulis Kylmala, 

apulaisa semapaallikot Bruno Birger Lindstrom,Reina Urho Lyyti

kainen, 1 l.kirjurit Reine Olavi Mii.kela,Saoru Brita Lompinen, 

yp 2 l.kirjuri Heikki Mikael Iso-Hirvela, ap 2 l.kirjuri Mirjam 

Elisabeth Velander, asemamestari ap Lempi Sirkka Marjatta Leikko, 

apulaiskanslisti Leena Maria Ruotsalainen, jarjestelymestari Jorma 

Julius Nuutinen, veturinkuljettajat Keijo Kalervo Jokinen,Kyosti 

Veikko Kortealho,Pekka Olcvi Soikkeli 1Pauli Aaro Tuppurainen, 

Kalervo Plivio Karppinen,Kauko Veli Turunen,Olavi Voutilainen, 

Martti Topias Kivela,Onni Armas Jappinen, konduktoorit Eino Frans 

Johannes Rintala,Sulo Albinus Valikangas,Matti Hyvarinen,Leo Uljas 

Tuppurainen,Lauri Johannes ~annula,Reino Ilmari Markkanen,kuormAus

mestari Erkki Fre~rik Herranen, asetinlatt emies Kauko Valtonen, 

vaihdemi ehet Henry Gunnar Ernfrid Gri:in5.ng, Esko Ii vPri Asunmaa, 

Veikko Kalervo Nieminen, junarnies Veli Ka uko Sep9ijlM 1 vaununvoi

telija Allti Heik<-l Hirvon'ln, tall imi.es Jorma Mikael Laiho, 

asema~i.ehet Eino Akseli. Viitanen,HelG~ Len Sihvonen ,Bl~a Irja 

Huovinen,Artturi Alarik Pihakari, yli~.vaununsiivooja Anna Katri 

Kortelainen,ylim.vaununsiivoojat Aino Elijna Parviainen,Lecna 

Penttila 

Helsinki 1978. Valcion paJnaruskeskus 
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VALTION VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

JA LUONTOISETUJEN KORVAUKSET 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
N:o 770. 

Va1tioneuvoston paatos 

va1tion virkamiesasuntojen vuokrista ja 1uontoisetujen korvauksis
ta annetun va1tioneuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 12 paivana 1okakuuta 1978. 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta muuttanut 

va1tion virkamiesasuntojen vuokrista ja 1uontoisetujen korvauksista 

6 paivana 1okakuuta 1966 antamansa paatoksen (504/66) 1, 2, 3, 4, 

5 ja 6 §, se11aisina kuin niista ovat 1, 4, 5 ja 6 § tammikuun 27 

paivana 1977 annetussa va1tioneuvoston p~atoksessa (133/77) seka 

2 ja 3 § huhtikuun 11 paivana 1974 annetussa va1tioneuvoston paa
toksessa (309/74), nain kuu1uviksi: 

1 §. 

Vuokrapisteen hinta, minka mukaan asunnon perusvuokra kuukaude1ta 

maaraytyy, on 3,57 pennia. Perittava vuokra maarataan tasaisin kym

menpennein. 

Vuokrapisteen hinta tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen sove1tu

vin osin yksityisasuntojen vuokratasossa tapahtuneet muutokset. Muut 

tassa paatoksessa ja1jempana mainitut korvaukset voidaan vuosittain 

tarkistaa sen mukaan kuin hinta- ja kustannustason muutokset osoit

tavat. Tarkistukset suorittaa va1tiovarainministerion esitte1ysta 

va1tioneuvosto. 

2 §. 

Korvauksena keskus1ammitysasunnon 1ampokustannuksista peritaan kuu

kaude1ta va1tioneuvoston "va1tion virkamiesasuntojen vuokrien maa

raamisperusteista antaman paatoksen (508/64) 7 ja 8 §:n mukaisesti 

maaratyn asuntopinta-a1an neliometria kohden 1,45 markkaa. 

3 §. 

Asunnossa kaytetysta 1ampimasta vedesta peritaan korvausta asukas

ta kohden kuukaudelta seuraavasti: 
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sa1tyy asunnon vuokraan, mutta vuokranantaja kustantaan saunan 

1ammittamiseen tarvittavat po1ttoaineet, on korvaus 6,00 markkaa 

kayttovuoro1ta tai 24,70 markkaa kuukaude1ta. 

Ede11a 2 ja 4 momenteissa tarkoitettu kuukausikorvaus ede11yttaa 

s aunan kayttoa enintaan kerran viikossa. Useammi1ta kayttovuoroi1-

ta peritaan kertamaksua vastaava korvaus. 

6 s. 
Ruoasta suoritettava korvaus on aterian 1aadun ja maaran mukaan 

seuraava: 

Ateriakorvaukset 

Paaateriat: 

- Jos saatavana on yksi kou1uaterian 

1uonteinen paaateria 

- Jos saatavana on kaksi paaateriaa 

(1ounas ja paiva11inenl 

- Jos kahden paaqterian sijasta 

on saatavana vain yksi tava11ista 

paaateriaa monipuo1isempi at~ria 

(1ounaspaiva11inenl 

Va1iateriat: 

- Maito ja puuro tai vastaava 

- Annas kahvia tai testa, 1eipaa 

ja voita tai kahvi1eipaa 

- Ruokatarjotin (maito ja puuro, 

voita ja 1eipaa, 1eikke1eita tai 

vastaavaa paaateriaa kevyempi 

ate ria 

- Annas kahvia tai testa 

Paivakorvaus 

mk/ateria 

4,00 - 6,20 

5,60 - 7,40 

6,50 - 9,00 

1,20 - 1,60 

2,00 - 3,20 

2,00 - 4,10 

0,95 - 1,25 

mk/paiva 

14,00 - 16,40 

Paivakorvausten periminen ede11a mainitun suuruisina ede11yttaa osa1-

1istumista kaikkeen paivittaiseen ruokai1uun. E11ei virkamies osa1-

1istu kaikkeen ruokai1uun, voidaan korvausmaaria suhteellisesti pie

nentaa. Milloin ruokailu tapahtuu kenttaolosuhteissa, kuten leireil-

1a ja sotaharjoituksissa, voidaan korvauksia alentaa enintaan 15 

prosentilla. 
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llirminta vetta Asunnossa on Asunnossa on Asunnossa on 
annettu saannol- kylpyame ja vain suihku ja vain larmin-
lisesti viikon 1arminvesihana 1irnninvesihana vesihana 
aikana mk/kk mk/kk mk/kk 

seitsenana paivana 9,40 8,10 5,40 

kuutena 8,50 7;30 4,90 

viitena 7,60 6,50 4,30 

ne1jana 6,60 5,70 3,80 

ko1mena 5,70 4,90 3,20 

kahtena 4,70 4,00 2,70 

Mi1loin ku1utus mitataan 1amminvesimittari11a, peritaan korvauksena 

0,47 pennia 1itra1ta. 

Korvauksia perittaessa ei satunnaisista syista johtuvia 1yhytaikai 

sia 1ampiman veden jake1un keskeytyksia oteta huomioon korvausta 

vahentavana tekijana. 

4 L 

Korvauksena asunnossa kaytettaviksi 1uovutetuista huoneka!uista pe

ritaan, kaluston maarasta ja 1aadusta seka kunnosta riippuen, 4-10 

markkaa 2 S:ssa mainitun valtioneuvoston paatoksen (508/64) 9 §:ssa 

tarkoitettua huoneyksikkoa kohden kuukaude1ta. 

Asunnossa kaytettaviksi luovutetuista 1iina- ja vuodevaatteista se

ka niiden pesusta, korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huo11osta 

peritaan korvausta, vaatteiden maarasta ja laadusta riippuen, 8-12 

markkaa henki1oa kohden kuukaudelta. 

5 L 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinnan mukainen 

korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin vahintaan 

seuraavat maarat: 

Asuntoon kuu1umattoman perhesaunan 1ammityksesta, po1ttoaineista, 

siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 7,50 

markkaa kayttovuorolta tai 32,20 markkaa kuukaude1ta. 

Y1eissaunan kaytosta perittava korvaus on henge1ta kertamaksuna 

2,60 markkaa tai 11,30 markkaa kuukaudelta. 

Mi11oin asuntoon kuuluva sauna on yhden tai useamman perheen yksin

omaisessa kaytossa, jo1loin saunan kaytosta suoritettava korvaus si-
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Kunkin ministerion tai keskusviraston on maarattava tassa paatok

sessa mainituissa rajoissa korvausten suuruudet, tarvittaessa eri 

hal1innonaloille ja laitosryhmille, ruokatalouden keskimaaraisten 

kustannusten perusteella. Jos saatavissa on myos ruoka-annoksia tai 

ruoan jakelu erityisista syista jarjestetaan yksinomaan annoksina, 

korvaukset on kuitenkin maarattava annoksen keskimaaraisten kustan

nusten perustee11a. Kustannuksina otetaan huomioon ruoka-aineiden 

hankinnasta ja ku1jetuksesta seka keittiohenki16kunnan pa1koista 

ja sosiaa1iturvamaksuista aiheutuvat menot. Leske1mien tu1ee pe

rustua viimeisiin kaytettavissa o1eviin ruokata1ouden kustannustie

toihin. Laske1mat tarkistetaan kerran vuodessa. 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana marraskuuta 1978. 

(N:o H1o 677/163/78 (S1t), 24.10.78) VT 44 /78 

U LKOi1AAN VALUUTAN :-1UUNTOKURSS IT TAV ARALIIKENNETTi\ VARTEN 

Tariffitoimiston sd.hkee11::! n:o Rll 118, 20.10.1978, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessJ kaytettd.viJ u1ko~aan va1uutan 

muuntokursseja muutettu 23.10.1978 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 602,80 FM 

Tariffitoimiston sahkee11ci i1moitettavat tu1evat kurssimuutok

set pyydetaan merkitsem1dn keskiaukeama11a o1evan tau1ukon 

sarakkeisiin. 

(Tft n:o Tou 24/230/78 , 23.10.1978) VT 44/78 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 23~10 . 

RH:n sahke n:o 118 
Voimassa lukien ? 'l 1 O....l.a:! 

Luku-
maara Rahayksikko kod Lyhennys FM 

-
100 Alankomaiden floriinia (gulden) ... . 84 Fl 201 , 00 J 
100 Belgian frangia ••••••• 0 0 ••••••••••• 88 FrB 13,88 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva 4 , 80 

1 Englannin punta •• ••••• •• 0 •••••••••• 70 £ 8,10 

100 Espanjan pesetaa ••••••••••• 0 •••••• 0 71 Pta 5 , 7 0 

100 Italian lii raa o 0 I o 0 0 0 o 0 0 o 0 0 o I 0 0 o o o o 83 Lit 0 , 50 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Des 30 , 14 ! 
100 Jugos la vian dinaria •••• •• •••••• 0 •• • 72 Din 25 , 60 

100 Kreikan drakmaa •••••••••••• 0 •••••• • 73 Or 12 , 60 

100 Luxemburgin frangia •••• 0 ••••••••••• 82 Frlux 13 50 

100 Neuvostoliiton ruplaa , clearing .... 20 Rbl 602 8 0 I 

1 DO Nor jan kruunua • • •• ••••• •••• 0 ••• •••• 76 NKr 82 , 51 

100 Portugal in escudoa ................. 94 Esc 9 20 

100 Puolan zlotya •••••••••••••••••• 0 ••• 51 Zl 13 30 

100 Ranskan frangia • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• 87 FF . 95 00 

100 Romanian leita ••••• 0 •••••••• 0 •••••• 53 Lei 90 00 

100 Ruotsin kruunua 0 ••••• • ••••• ••• ••••• 74 SKr 94~ 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 OM ._____n_a 5 3 

100 Saksan Oem. tasavalta , markkaa ..... 50 M 210 00 

100 Sveitsin frangia •• • 0 ••••••••••••••• 85 FrS 266 40 

100 Tanskan kruunua ...•... •. ......... 0. 86 OKr 78 93 

100 Tshekkoslovakian kru u nua ••• 0 ••••••• 54 Kcs 79 50 

1 USA : n dollari •••• 0 0 •••• 0. 0 0 ••••• 0 •• $ 4 08 

100 Unkarin forin tt i a •••• 0 ••••••••••••• 55 Ft 22 50 

1 UIC-frangi ••• 0 ••••••••••••••••••••• 01 FrUIC 1 85 

Suomen mark an kansainvalinen lyhe:n-

nys on •••••••• • •••••••••• 0 .......... 10 F11 

(Tft n: o Tau 2 4/230/7 G, .23 .10. 78) VT 44/78 
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Ti:issa VT:ssa (VT 44/7 8) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

--

f-. 
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TAVARANLUOKITUSTAULUKON MUUTOS 

Rautatiehallitus on muuttanut 1.11.1978 lukien tavaranluokitustau

lukon aakkosellisessa osassa nimikkeen "Puunjatteet" nimikenumeron 
5194 ja 5195 osalta seuraavaksi: 

5194 hake, ulkomainen, i-m3 = 350 kg ja 

kiinto-m3 
= 800 kg .•.•.•••.•......••.•.... 6 _, 

5195 hake, kaikki metsassa valmistettu, 

i -m3 
= 4 DO kg • • • • . . • • • . • • . . • . . • . .. • • • . • • . • . 6 

Tav9ranluokitustaulukon ryhmittaisesta osasta poistetaa~ nimike

numeron 5195 (hake, metsassa valmistettul kohdalta sana wkotimai

nen". 

(Tft n:o To 1682/24·11/78, 25.10.1978) VT 44/78 

VR-VAASANLA-IVA,T YHDI'STELMALIPPU 

Oy Vaasa-Urnea Ah:n 1aivoilla Vaasasta Uurnajaan tai Sundsvalliin 

tapahtuviin edestakaisiin 1aivarnatkoihin 1iittyvista rneno-pa1uurnat

koista rautateitse on VR:n ~a Oy Vaasa-Umea A,b:n kesken tehty sopimus, 

joka on voimassa 01.11.1978 1ukien toistaiseksi. 

Matkoja varten on painettu yhdiste1rna1ippu, joka on VT 35/77 o11een 

(Viking Line/VR-yndiste1rna1ippu) rnal1in rnukainen. 

Yhdiste1malippuja myydaan Seinajoe11a, Tamperee11a, Jyvasky1assa, 

Kokko1assa, Ou1ussa, Kemissa, Rovanierne11a, Kuopiossa, Kajaanissa 

ja Joensuussa sijaitsevissa rnatkatoirnistoissa seka VR:n Tampereen 

ja Ou1un 1ipputoimistoissa. 

Lippuun merkitaan sopimuksen tunnus Mt 52/10878. 

Tarkastettaessa 1ipun on o1tava nidottuna 1ippupaa11ykseen, 1omaketta 

ei irroiteta, vaan tarkastusmerkinta tehdaan ao. tiemerkintaruutuun. 

(N:o Mt 22683/645/78, 25.9-78), VT 44/78. 
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VR - IKITUURI JUNA-HOTELLIPAKETTI 

Lis~yksen~ VT 34/78 o11eisiin ohjeisiin i1moitetaan : 

- kun paketti varataan ja myyd~~n vain yhdel1e henkil611e, 

h~ne11e annetaan aina yhden hengen huone ja h~ne1t~ kannetaan 

senmukainen 1is~maksu 40 mk. 

(N : o Mt 22879/241/78 , 26.10.78), VT 44/78 . 

PANSSARIVAUNUJEN· KUORMAAMINEN RMM-VAUNUUN 

Mik~li panssarivaunu mahtuu· Rmm- vaunuun siten, ett~ t~~n kaikki 

si vupy1v~~t saadaan paikoil1een , ei muuta sivuttaistuentaa tarvita . 

Muilta osin kuormaaminen on suoritett a va Liikenne- ja ku1 j etusohje

s ~~nto II osan (LKO II) liitteen 15 m~ar~ysten mukaisesti . 

(N : o St 247/40/78 , 20 . 10 . 78) , VT n : o 44/78 . 

Naanta11n automaattikeskus poistuu k~ytost~ 1.11.1978 k1o 9 . 00. 

Ta116in ~stuu voimaan seuraavat muutokset: 

- Naanta1in suuntanumero (922) pois t uu kaytost~ 

- Naanta1in puhe1in1iittymat kytketaan seuraavasti: 

1. Y1eisen verkon numero sai1yy enn a11aan (y) 921-751941 

2. VR:n verkkoon 11ittyvat puhe1imet 1iitetaa n Turun k eskukseen 

(921) seuraavasti: 

921-555 

-171-17 

-179-17 

Naan ta1 i 

Naan ta1i, asemase1ektori 

Naanta1i, ratase1ek tor. i 

(Stt 2648/434 (78, 27. 10. 1978 ), VT 44/78 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasemap!Hl.l1ikon vir·ka (V "21), kaksi ensi 1uokan 

kirjurin virkaa (V 19), kaksi y1emm&n pa1kka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin virkaa (V 16), ko1rne a1emman pa1kka1uokan asemamestarin 
virkaa (V 14), ko1me veturinku1jettajan virkaa ja konduktoorin virka . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston p&&11iko1le osoitetut kirja11i

set hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 

viimeista&n marraskuun 29. p&ivan& 1978 ennen ke11o 12 (postitse 

ennen virka-ajan p&attymist&). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
apu1aisasemapaa11ikko (V 21): Joensuun (1 Jns tav.as.p&a11.) 1iikenne

a1uee11e, 
ensi luokan kirjurit (V 19): Joensuun 1iikennepiiriin (1 kuu1uste1ut) 

ja Joensuun (1 Jns pa1kkausasiat) 1iikennea1uee11e, 

yp. 2. luokan kirjurit (V 16): Joensuun (1 Jns junasuoritus) ja Liek

san (1 Lis junasuoritus) liikennea1uei11e, 

ap. asemamestari~ (V 14): Joensuun (1 Jns tav .toim. , 1 Jns junasuor. 

p&tev&) ja Savon1innan (1 S1 junasuor . pateva) 1iikennea1uei11e, 
veturinku1jettajat: Joensuun variko11e (3) ja 

konduktoori: Joensuun (1 Jns) 1iikennea1uee11e . 

Kaksi junamiehen tointa, ne1ja veturin1ammittajan tointa ja ne1j&

toista asemamiehen tointa. Rautatieha1lituksen 1iikenneosaston paa1-

1iko11e osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava Joensuun 

1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan marraskuun 29. paiv&na 1978. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

j unami.eh.et: Joensuun ( 2 Jns) 1iikennealuee11e, 

veturin1&rnmittajat: Joensuun variko1le (4} ja· 

asemamiehet: Joansuun ( 8 Jna, 1 Nr1, 1 Vih) j a: Lieksan ( 4 Lis} 
1iikennealuei11e . 
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Rakennusmestarin (V 21) virka, rakennusmestarin (V19) virka ja nelja rakennus

mestarin (Vl8) virkaa. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 29.11.1978 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista). 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

rakennusmestari (V21}: (Karjaa, rata-alueen paallikko}; 
rakennusmestari (Vl9l: (Raumal; rakennusmestarit (Vl8}: (2 Tampere) ja (2 Pori). 

Apu1aiskanslistin toimi, toistaiseksi Ou1un ratapiirin toimistossa (Oulu) ja 
kolme konttoriapu1aisen tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin ratapiirin 
toimistossa {Helsinki); yksi Tampereen ratapiirin toimistossa (Tampere} ja yksi 
Joensuun rata-a1ueen toimistossa (Joensuu}. Rataosaston johtaja1le osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 29.11.1978. 

Konttoripaallikon (V27) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen kone
osastolla, ylite~cnikon (V24) virka, yliteknikon (V23) virka, teknikon 
(V22) virka, toisen luokan kirjurin (V17) virka, apulaiskanslistin (V9) 
toimi seka kaksi konttoriapulaisen (V?) tointa, toistaiseksi Pasilan 
konepajassa. 

Rautatieballitukselle osoitetut kirjalliset bakemukset konttoripaalli
kon virkaan ja koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset 
yliteknikoiden, teknikon ja toisen luokan kirjurin virkaan on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle seka apulaiskanslistin toimeen ja 
konttoriapulaisten toimiin tarkoitetut koneosaston jobtajalle osoitetut 
kirjalliset bakemukset on toimitettava Pasilan konepajan paallikolle 
viimeistaan 23 paivana marraskuuta 1978 ennen klo 12.00 (postitse en
nen virka-ajan paattymista). 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i -n t o - o s a s t o : tyoterveyshoitajan (V 13) toimeen 
ylim. tyoterveyshoitaja (V 13) Raija Anneli Hirvonen ja ylim, tyoter
veyshoitajan (V 13) toimeen vt tyoterveysboitaja Hilkka Kaarina Hei-

monen. 
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L i i k e n n e o s a s t o : autonku1jettajan toimeen (Kouvo1a) 
junamies Unto Sakari Sepp~1~, vanhemman autonasentajan toimeen (Kou
vo1a) y1im. autonasentaja Raimo 01avi Vouti1ainen, apu1aiskans1istin 
toimeen (Kouvo1a) konttoriapu1ainen (V 7) Arja-Leena Irme1i Hanen, 
konttoriapu1aisen toimeen (Vainikka1a) y1im . toimistoapu1ainen Kaisa 
Tuulikki Lipponen, konttoriapu1aisen toimeen (Kouvo1a) y1im. toimis
toapu1ainen Sirkku Aija Te11ervo Tynys, junamiehen toimiin asemamie 
het Vi1ho Tapani Vepsa1~inen ja Erkki Eemi1 B1om , junamiehen toimeen 
(Mikke1i) asemamies 011i Tapio Tuovinen, junamiehen toimeen (Vainik
ka1a) asemarnies Kauko Matti Kaar1o Tanskanen, junamiehen toirneen 

(Irnatra) asernamies Heikki Kupias, vaihdemiehen toimeen (Kotka) asema
mies Ensio Pitkanen, vaihdemiehen toimeen (Imatra) asemamies Esko 
Antero Jarvinen, asemamiehen toimiin (Kouvo1a) ylim. asemamiehet 
Erkki 01avi Lehmusmetsa, Markku Oiva Ka1ervo Nuppo1a, Eero Antero 
Tanttari, Matti Tapani Ukkonen ja Rauno Taisto Vanhalakka, apu1ais
asemap~~l1ikon virkaan (V 20) (Pieks~maki) y1im. 1. lk kirjuri (V 19) 
Oiva Antero Pennanen, apu1aisasemapaa11ikon virkaan (V 20) (Kajaani) 

yp . 2 . 1k kirjuri (V 16) Erkki Johannes Ker~nen, konduktoorin virkaan 
(Sii1injarvi) asemamies Erkki Olavi Eske1inen,konduktoorin virkaan 
(Otanmaki) asemamies Pentti Ka1evi Mu1ari, teknikon virkaan (V 21) 
(Kouvola) vaununvoitelija Pekka Juhani Lehto, apu1aisasernap~~11ikon 
virkaan (V 20) (Lappeenranta) 1 . 1k kirjuri (V 19) Urho Keranen, 
apu1aisasemap~~l1ikon virkaan (V 20) (Vainikka1a) 1 . 1k kirjuri 
(V 19) Paavo Veikko Kau1io , apu1aisasemap~~11ikon virkaan (V 20) 
(Imatra) 1. 1k kirjuri (V 19) Yrjo Kaakinen, apu1aisasemap~~l1ikon 
virkaan (V 20) (Inkeroinen) yp . 2. 1k kirjuri (V 16) Aimo Piipari , 
ensi 1uokan kirjurin virkaan (V 18) (Kouvo1a) ap . asemamestari 
(V 13) Heikki I1mari Y1italo, y1emm~n pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kirjurin virkaan (V 17) (Kouvo1a) ap . asemamestari (V 13) Pekka 
Juhani Laitinen , y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaan 
(V 16) (Hamina) asemarnies Anssi Veikko I1mari Heikkinen , y1emm~n 
pa1kka1uokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Mikke1i) ap. 

2 . 1k kirjuri (V 13) Eira Amalia Eka1a, ylemrn~n pa1kka1uokan toisen 
1uokan kirjurin virkaan (V 16) (Kouvo1a) ap. 2. lk kirjuri (V 13) 
Seppo Ensio Ahonen, ylemm~n pa1kkaluokan asemamestarin virkaan (V 16) 

(Luumaki) ap . asemamestari (V 13) Keijo Vi1he1m Pa1mroos, y1emm~n 
pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaan (V 16) (Joutseno) y1im. 

3 . 1k kirjuri (V 1Q) Timo Jukka Herman Vitikainen . 

Helsinki 1978. Valtion painatuslc:eskw 
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TY~AIKALAIN ALAISTEN VIRKAMIESTEN LISATY~KDRVAUS KESKEYTYNEESSA 
TY~JAKSOSSA 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellaan n:o P 5467, 24.10 . 1978 

antanut noudatettavaksi tyoaikalain 6 §:n mukaista tyota tekevien 

virkamiesten lisatyokorvauksia laskettaessa keskeytyneessa tyojak 

sossa oheiset taulukot, jotka ovat voimassa 1 . 12 . 1978 lukien . Tau

lukkoja sovelletaan tyoaikasopimuksen 7 b S:ssa tarkoitetuissa ta

pauksissa keskeytyneissa tyojaksoissa siten kuin taulukkojen otsik

kokappaleissa on tarkemmin sanottu . 

Taulukko 1 

Lisatyokorvau ksen laskeminen keskeytyneessa tyojaksossa, jonka saan

nollinen tyoaika on 120 tuntia (tyoaikasopimuksen 7 b §:n 3 momentin 

ensimmainen lausel . 

Taulukkoa 1 sovelletaan toisen paasiaispaivan tahi muuksi paivaksi 

kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvan tapaninpaivan sisalta

vassa keskeytyneessa tyojaksossa tai, milloin tyoaikasopimuksen 

7 b § : n 2 momentissa tarkoitettu vastaava kokonainen vapaapaiva an

netaan seuraavassa tyojaksossa , sanotussa seuraavassa tyojaksossa . 
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Taulukkaa 1 ei savelleta, millain taulukkaa 2 an savellettava. 

Mikali virkamies saa tietyn tyoajan perusteella ylityokarvausta, 

sen ajan perusteella ei makseta lisatyokarvausta. 

I II III 

Laskentapaivien Suhteellinen tyotunti- Tuntiluku, jalta 
lukumaara nanmi, janka tultua lisatyokarvaus 

ylitetyksi lisatyokar- vaidaan enintaan 
vaukseen oikeuttava maksaa 
tyoaika lasketaan 

t ja min 

( 1 5:20 OJ 

2 10:40 

3 16:00 1 

4 21:20 2 

5 26:40 2 

6 32:00 2 

7 37:20 3 

8 42:40 3 

9 48:00 3 

10 53:20 4 

11 58:40 4 

12 64:00 5 

13 69:20 5 

14 74:40 5 

15 80:00 6 

16 85:20 6 

17 90:40 6 

18 96:00 7 

19 101:20 7 

20 106:40 8 

21 112:00 8 

Taulukko 2 

45 

Lisatyokarvauksen laskeminen keskeytyneessa tyojaksassa, janka saan

nollinen tyoaika an 112 tuntia (tyoaikasapimuksen 7 b §:n 3 mamentin 

toinen lause). 
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Taulukkoa 2 sovelletaan toisen paasiaispaivan tahi muuksi paivaksi 

kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvan tapaninpaivan sisaltavas

sa keskeytyneessa tyHjaksossa tai, milloin tyHaikasopimuksen 7 b § : n 

2 momentissa tarkoitettu vastaava kokonainen vapaapaiva annetaan 

seuraavassa tyHjaksossa, sanotussa seuraavassa tyHjaksossa niissa ta

pauksissa , joissa kysymyksessa olevaan tyHjaksoon sisaltyy muuksi 

paivaksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpaiva 

t a i vapunpaiva . 

Mikali virkamies saa tietyn tyHajan perusteella ylityHkorvausta , sen 

ajan perusteella ei makseta lisatyHkorvausta . 

I 

Laskentapaivien 
lukumaare 

( 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

II 

Suhteellinen tyHtunti
nonni, jonka tultua 
ylitetyksi l}satyHkor
vaukseen oikeuttava 
tyHaika lasketaan 

t ja min 

4:57 

9 : 54 

14 : 51 

19:49 

24:46 

29 : 43 

34:40 

39 : 37 

44 : 34 

49 : 31 

54:29 

59 : 26 

64:23 

69:20 

74 : 17 

79: 14 

84: 11 

89 : 09 

94 : 06 

99:03 

104:00 

III 

Tunti luku, jolta 
lisatyHkorvaus 
voidaan enintaan 
maksaa 

D) 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

(Hloj n : o Hlo 697/116/78 , 31 . 10 . 1978 ; Vert. VT 15/78) VT 45!78 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston slihl<ee111! n:·o RH 179, 31,10,1978, on l<ansain
vl!1isessa tavara1iil<enteessl! l<liytettlivia u11<omaan valuutan 

muuntol<ursseja muutettu 1,11,1978 lukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia = 206,00 FM 
100 Belgian frangia = 14,25 FM 
100 Luxemburgin frangia = 14,25 FM 

100 Neuvosto1iiton ruplaa = 591,00 FM 

100 Portugalin escudoa 9,10 FM 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 223,50 FM 
100 Sveitsin frangia = 261.00 FM 
100 Tansl<an l<ruunua = 80,80 FM 

1 USA:n dol1ari = 3,85 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78. 3,11.1978) VT 45/78 

Matka- ja kiitotavaran kasitte1y yopikajunien Fo- ja EFi-vaunuissa 

Matka- ja kiitotavaran kasitte1yn he1pottamiseksi ja nopeuttami
seksi y o p i k a j u n i e n konduktoorivaunuissa ja osastoissa 
on Fo-vaunuista poistettu osastojen va1iset seinat ja Fo- ja EFi
vaunuista 1attiariti1at ja korokkeet, seka vaunut varustettu haa
rukkavaunui11a. 

Tavarat on kasitte1yn he1pottamiseksi ja mm. ka1a11:ihetyksista va1u
van veden aiheuttamien vahinkojen va1ttamiseksi kuormattava kuorma-
1avoil1e. 

Junien 1ahtoasemien on va1vottava, etta junissa on niiden 1ahtiessa 
tarpee11inen maara kuorma1avoja ja niiden kuormassa siirte1yyn 
tarpee11inen haarukkavaunu. (N:o Lt 23435/640/78, 3 .11.78) 
VT 45/78. 

45 
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LIIKENNEALUEJAKO 

Rautatieha11ituksen tekeman paatoksen (RH 1226/011/78, 24.10.1978) 
mukaan yhdistetaan 1.1.1979 1ukien Tampereen ja Oriveden 1iikenne
alueet Tampereen liikennealueeksi keskusasemana Tampere, Lappeen
rannan ja Vainikka1an liikennea1ueet yhdistetaan Lappeenrannan 
liikennea1ueeksi keskusasemana Lappeenranta seka Ou1un ja Raahen 
liikennea1ueet yhdistetaan Oulun liikennea1ueeksi keskusasemana 
Oulu. (N:o Yt 23331/011/78, 2.11.78) VT 45/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaal1ikon virka (V 23). kaksi kolmannen 1uokan 1 p1 asema
paa1likon virkaa (V 22). Rautatieha11it uksen paajohtaja11e osoi
tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatiehal1ituksen 
kirjaaja1le viimeistaan joulukuun 7. paivana 1978 ennen ke11o 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toist aiseksi 
seuraavasti: 
asemapaa11ikko (V 23): Lappeenrannan (1 Vna ah) liikennea1uee11e ja 
asemapaal1ikot 3. luokan 1 pl (V 22): Oulury (1 Rhe ah) ja Tampereen 
(1 Ov ah) 1iikennealuei1le . 

Ensi 1uokan kirjurin virka (V 19) toistaiseksi Seinajoen liikenne
piirissa (ka1usto ja kassantarkastus). Liikenneosaston paal1ikolle 
osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha1lituk
sen kirjaajal1e viimeistaan joulukuun 7. paivana 1978 ennen kel1o 
12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Korjaus VT:ssa 43/78 haettavaksi ju1istettuihin virkoihin: 

Kaksi alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 13) 
Seinajoen 1iikennepiiriin- pitaa ella pa1kkaus1uokka (V 14). 
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Rakennusmestarin (V22} virka, vanhemman toimistorakennusmestarin (V21) virka ja 
1 l nuoremman toimistorakennusmestarin (V20) virka. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 7.12.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 
Ede11a mainittuihin virkoihin nimttetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
rakennusmestari (V22): (Kajaani; Kontiomaen rata-a1ueen paa11ikon tehtavat); 
vanhempi toimistorakennusmestari (V21): ratapiirin toimisto (Pieksamaki); 
1 l nuorempi toimistorakennusmestari (V20): ratapiirin toimisto (Ou1u). 
Kaksi rataesimiehen (V13) tointa, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa (1 Kokko1a 
ja 1 Seinajoki} ja rataesimiehen (V12j toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 
(Jyvasky1a). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao 
ratapiirin paa11iko11e vitmeistaan 7.12.1978. 
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Koneinsinoorin (V27) virka rautatiehallituksen koneosastolla (kone
teknilliset tehtavat). 

Rautatiehallitukselle osoitetut kir j alliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan joulukuun 4 paivana 
1978 ennen klo 12.oo (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Kirjanpitajan (V19) virka, kaksi kirjurin 2 l yp (V17) virkaa, yli
maaraisen kirjurin 2 l ap (V14) toimi, ylimaaraisen kirjurin (V11) 
toimi ja ap~laiskanslistin (V9) toimi. 

Rautatiehallituksen hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava virkojen osalta rautatiehallituksen kir
jaajalle ja toimien osalta ao. varastojen paallikoille viimeistaan 

marraskuun 30 paivana 1978 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt. ja ylimaaraisiin 
toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
Kirjanpitaja (V19) Helsingin varastoon, kaksi kirjuria 2 1 yp (V17) 

Hyvinkaan varastoon, ylim. kirjuri 2 l ap (Vl4) ja ylim. kirjuri (V11) 
Helsingin varastoon seka apulaiskanslisti (V9) Pieksamaen varastoon. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o 5 a 5 t m : yp . 2. lk kirj urin virkaan (V 16) 
(Va inikkala) apul a iskanslisti As t a Ilona Sipilainen, yp. 2. lk 
ki r jurin virkaan (V 16 ) (Kouvola) ap. 2. lk kirj uri (V 13) Martti 
Juhani Pukki, ap. a semamestarin virkaan ( V 14) (Luumaki) asema-
mies Veikko Kalevi Aholaakko , alemman palkkaluokan asemamest ar in 

virkaan (V 14) (Kouvola) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Pertt i Juhani 

Kalvia , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoihin (V 13) 

(Kouvola) apulaiskanslistit Taimi Annikki Terava ja Leena Annikki 

Vainonen , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 13) (Imatra) 

ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Pirjo Anneli Myyra , alemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaan (V 13) (Lappeenranta) ylim . } . lk kirjuri (V 1 0 

Marjatta Hannele Tapanainen , alemman palkkaluokan asemamestarin vi r 

kaan (V 13) (Hamina) junamies Ahti Olavi Piilola , alemman palkkaluo
kan asemamestarin virkaan (V 13) (Kouvola) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) 

Arto Ananias Lehto , jarjestelymestarin virkaan (Vainikkala) ylim . 

jarjestelymestari Orvo Kalevi Hyppanen , jarjestelymestarin vi rkaan 

(Imatra) ylim . jarjestelymestari Veikko Armas Vento , kuormausmesta

rin virkaan (Kotka) junamies Rauno Antero Lyijynen , kondukt5orin vir 

kaan (Imatra) junamies Eero Kalervo Kainulainen , kondukt5orin virka 
(Kouvola) junamies Henry Juhani Hakkinen, asemapaallik5n virkaan (V 

(Heinavesi) asemapaallikko (V 18) Kauko Arvid Itkonen, asemapaallik5 

virkaan (V 19) (Haukipudas) yp . 2 . lk kirjuri (V 17) Rei no Ensio Pir 
nen , apulaisinsin5orin virkaan (V 25) (Pieksamaki) insinoori Raimo 

Kalervo Lehtio , asemapaallikon virkaan (V 18) (J outsijarvi) ylim . 3 . 
lk kirjuri (V 10) Esko Olavi Portaankorva , asemapaallikon vi rkaan 

(V 20) (Vartius) yp . 2 . lk kirjuri (V 16) Tuomo J uhani Turunen , 

yliasentajan toimeen (Kouvola) sahkoasentaja Markku Johannes Le skine 

vanhemman autonasentajan toimeen (Kokkola) asemamies Helge Torvald 

Forslund , autonkuljettajan toimeen (Kokkola) junamies Vilho Ilmari 

Suonpera , autonkuljettajan toimeen (Seinajoki) ylim . autonkuljettaja 

Eero Johannes Haapamaki, vaununtarkastajan toimeen (Ylivies ka) ylim . 

vaununtarkastaja Jouko Vilhelm Anttila , junamiehen toimiin (Kokkola) 

asemamiehet Lauri Ilmari Koskela , Pentti Kalevi Huuhka ja Esko Mati 

Vieri , junamiehen toimeen (Vaasa) asemamies Arvo Armas Inberg , juna

miehen toimiin (Pietarsaari) asemamiehet Valter Alexander Vi llman j 
Keijo Kalevi Savolainen , veturinlammittajan toimiin (Seinajoki ) yli 

veturinlammittajat Lasse Juhani Myllymaki , Kalervo Jouko Johanne s 

Rautiainen ja Timo Vesa Knuuttila seka tilap . vet uri nlammittajat 
Vesa Jukka Tapani Jaskari ja Ossi Tapani Erkkila . 
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TYtlSUOJELU 

Vuoden 1979 tyosuojelutoiminta 

Valtionrautateiden vuoden 1979 tyosuojelutoimintaohjelma on val

mistumassa ja julkaistaan vuoden vaihteessa VR lomakenumerolla 

5226: Em ohjelmasta ei suoriteta perusjakelua, vaan RH:n toimis

tojen, piirien, konepajojen ja varastojen pi'i.3lli koita seka Hel

singin alueen radanmuutostoiden rakennuspaallikkoa kehotetaan ti

laamaan se suoraan 30 . 11.1978 mennessa VR:n painatusjaostosta, 

joka suorittaa hankinnan naiden tilausten perusteella. 

Vuoden 1979 tyosuojelutoimintaohjelma on tarkoitettu jaettavaksi 

paitsi VR:n tyosuojeluhenkilostolle myos muille laitoksen tyosuo

jeluun ja tyoturvallisuuteen vaikuttaville henkiloille. 

Slt 285/162/78 (Tsu), 9.11.1978 VT 46/78 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 24, 6,11.1978, on kansain

valisessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan 

muuntokursseja muutettu 7,11 , 1978 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia 198,00 Fl1 

100 ilelgian frangia 13,65 FM 

100 Ittivallan shillinkia 29,20 FM 

100 Luxemburgin frangia = 13,65 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 625 , 00 FM 

100 Norjan kruunua 81,00 Fl1 

100 Sales an Liittotasava11an markkaa = 214,50 FM 

100 Sveitsin fran~ia 248,70 Ft-! 

100 Tanskan kruunua = 78,00 FM 

1 USA:n do11ari 4,05 FM 

(Tft n:o Tou 24/230/78, 7,11.1978) VT 46/78 
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RATAPIHARADIOJARJESTELMAT 

Alla mainituilla lii~ennepaikoilla koek~ytoss~ olleet ratapiharadio

j~rjestelm~t otetaan varsinaiseen k~yttoon 20.11.1978 a1kaen. 

Liikennepaikan nimen j~1jessa eleva numero ilmoittaa k~ytett~v~n 

vaihdemieskanavan. 

Hanko 7 

Hyvink~~ 9 
H~meenlinna 6 

LINJARADIOJARJESTELMA 

Kajaani 8 

Kemij~rvi 9 

Kontiom~ki 6 

Kanavaryhma11~ 1 toimivaa linjaradiota on t~ydennetty rataosa11a 

Sein~joki - Haapam~ki asentamalla 1iikennepaikkaradiot Syd~nmaan 

ja Aht~rin 1iikennepaikoi11a toimivien junasuorittajien k~yttoon 

sek~ rataosal1a Tornio - Akasjoki/Rautuvaara asentama1la Pe11oon 

tukiasema, jonka k~yttolaite on Pe1lon 1iikennepaikalla toimivan 

junasuorittajan k~ytoss~. 

(N:o Lko 22027/435/78, 6.11.1978), VT 46/78. 

VARASTETUT SOTILASLIPUT 

Soti1assairaa1a 2:sta (Turku) on varastettu seuraavat lippu1omakkeet: 

2 1. soti1asmeno1iput n:ot 490451 - 490500 sek~ 2 1. soti1as1omaliput 

n:ot 494401- 494450 . 

Matkalippujen tarkastajia kehoitetaan tarkkai1emaan em. 1ippuja, 

ja mik~li niit~ todetaan k~ytettavan matka1ippuina, ottamaan ne 

matkustaja1ta pois ja selvittam~~n hanen henki1o11isyytensa. Asiasta 

on teht~v~ tapahtumailmoitus (VR 1315), joka on virkateitse 1~hetet

t~va rautatieha11ituksen soti1astoimistoon. 

(N:o St 297/037/78, 9.11.78), VT 46/78. 
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RAHTISOPIMUSTEN MONISTUS JA JAKELU 

Markkinointitoimiston tekemien sopimusten monistus ja jakelu on pai

sunut niin laajaksi , etta sita on vaikea hoitaa yhdesta toirnipistees 

ta koko rataverkolle . Kun uudet koneet ovat tehneet monistamisen 

helpoksi ja kun sop~musten tarve asemilla ja toimistoissa vaihtelee 

suuresti, voidaan sopimusten jakelussa siirtya uuteen kaytantoon. 

Markkinointitoimisto lahettaa sopimuksesta yhden kappaleen sovelta

misasemalle, jos tama on muu kuin keskusasema . Liikennealueen keskus 

asemalle lahetetaan sopimuksesta kaksi jaljennosta. Tarvittavat lisa

kappaleet keskusasema monistaa itse. Keskushallinnon toimistolle ja 

jaostoille jaetaan sopimukset samalla tavoin kuin tahankin saakka . 

(N : o Mt 23456/57/78, 7 . 11 . 78), VT 46/78. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V19) virka ja rakennusmestarin (V18) virka. 
Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 13.12.1978 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan 

paattymi sta) . 
Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoftetaan toistaiseksi seuraavasti: 
rakennusmestari (V19): Imatran rata-a1ue (Imatra) ja rakennusmestari (V18): 

Kouvo1an rata-a 1 ue (Kouvo 1 a). 

NIMITYKSI.li. 

K o n e o s a s t o : teknikon (V20) virkaan teknikko Pertti Johan

nes Rissanen ja Aarre Jalmari Lanka (Pieksamaen konepaja), teknikon 

(V 19) virka an teknikot Kalevi Hamalainen , Kai Johannes Kallio ja 

Esko Juhani Kokkinen (Hyvinkaan konepaja) 

EROJA 
K o n e o s a s t o : konttoripaallikko Veikko Olavi Ranta, sahkotar

kastaja Ensio Oskar Aittola, yliteknikko Esko Eemeli Raunio, teknikko 
Asko Olavi Savala, toisen luokan kirjuri Hildur Maija-Liisa Inha, ko

nemestari Onni Nyman, vartija Heikki Ensio Vatanen ja ylim. 1 1. sah
koasentaja Aleksei Varantola. 
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TARIFFIMUUTDKSET 1.1.1979 

Tariffin korotukset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Taman joh

dosta painetaan tariffisaanto ja tariffitaulukot kokonaan uudelleen. 

Tariffisaannostoa on muutettu hinnoitteluun liittyviRn pykalien 

(henkiloliikenne: menoliput, kuukausiliput, tavaraliikenne: luokka

luku) lisaksi perhelippua seka tavaralahetysta koskevien saadosten 

osalta. Tariffisaannon lisamaarayksia on muutettu osin huomattavas

tikin, joskin useimmat muutokset ovat tasmennyksia eivatka niin~aan 

nykykayta~toa muuttavaa. 

Sen lisaksi mita aiemmin VT:ssa 40/78 on sanottu tariffin korotuk

sesta ja saannosten muutoksista, esitetaan jaljempana lusttelomai

nen selostus tarkeimmista muutoksistp. 

Henkiloliikenne 

Henkil o liikenteen laskettu keskimaarainen tariffin korotus on 8 %. 

Keskimaarainen korotus on menolipputariffiin perustuvien lippujen 

osalta 9,2 %, kuukausilipputariffiin perustuvien 8,5 % ja paakau

punkiseudun vyohyke~riffin osalta 4,1 %. Istumapaikkalippujen hin~;a 
korotetaan 12,5 %. Makuupaikkalippujen hinnat eivat neuse. 

Menolipputariffiin perustuvia matkalippuja voidaan myyda etukateen 

aikaisintaan kahdeksan viikkoa edeltapain sita viikonpaivaa seuraa

vana paivana, jona lipun kelpoisuus alkaa. 

Enintaan kaksi neljaa vuotta n~orempaa lasta saa maksutta seurata 

kutakin kaksitoista vuotta tayttanytta tai taysihintaisen matkalipun 

lunastanutta alle kaksitoistavuotiasta matkustajaa. Haluttaessa alle 

nelivuotiaalle lapselle oma paikka on paikkalipun lisaksi lunastet

tava tariffin mukainen matkalippu. Alle nelivuotiaan rretkalippuun 

on merkittava sana "paikk~varaus". 

Istuma- ja makuupaikkalippujen myynnista ja paikkojen varaamisesta 

annettuja maarayksia on sanonnoiltaan muutettu. Paikkojen varaamis

seka peruuttamisajat maaraytyvat sen paivan perusteella, jona juna 

lahtee alkuasemaltaan. Jos istumapaikka junayhteyksista johtuvista 

syista ~arataan kahteen valittomasti risteysasemalla toisiinsa liit

tyvaan junaan, on paikkavaraus yhden jatkopaikan osalta maksuton. 
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Jatkopaikkaa ei voida varata ennakkotilauksena. Jos jatkopaikkayh

distelmaan sisaltyy EP-junan paikka, peritaan paikoista EP-junan is

tumapaikkamaksu. Muulloin peritaan pikajunan istumapaikkamaksu. Va

rattaessa paivavaunun hytti tai koko osasto on vastaavalle matkalle 

lunastettava asianomaisen luokan matkalippu niin monelle henkilolle 

kuin hytissa tai osastossa matkustaa. Mahdollisesti tyhjiksi jaavien 

paikkojen osalta peritaan lisamaksuna alentamattoman meno- tai meno

paluulipun hinta kultakin paikalta. Matkalippuun on talloin merkit

tava "Paikkavaraus". 

Perhelipun myynti- ja hinnoitteluperusteet ovat taysin muuttuneet . 

Perhelippu myydaan samalla kertaa matkustaville saman perheen jase

nille, kun matkaan osallistuvia maksavia perheenjasenia on vahintaan 

kolme . Perheen jaseniksi luetaan vanhemmat ja alle 21-vuotiaat lap

set . Maksu maaraytyy matkaan sisaltyvan yhteenlasketun kilometrimaa

rgn puolikkaan ja meno-paluulipputariffin mukaan vahintaan 100 kil o

metrin matkalta . Hinnoitteluperuste on taten sama kuin matkailulipu s 

.sa ja seuruelipussa . Kullekin perheenjasenelle myonnetaan (perhe l i

pun yhteydessal 20 %:n alennus . Kaksitoista vuotta tayttaneet saavat 

alennuksen tayden lipun hinnasta . Alle kaksitoistavuotiaille myonne 

taan alennus puolilipun hinnasta. Hinnat saadaan 12 vuotta t~yttanei

den osalta tariffitaulukosta 10 8 (meno-pa~uuliput 20 %: n alennuk-• 

sin) . Alle· 12-vuotiaiden matkan hint~ saadaan taulukosta 12 (meno

paluuliput 60 %:n alennuksinl. Perhelippulomakkeesta on otettu uusi 

painos. Myos perhelipun tilauslomake on uusittu. Vanhat lomakkeet 

poistetaan kaytosta. 

Myos koululais- ja opiskelijalippusaannoksia on sBlvennetty. Oppilas 

kortit (SYL, STOL, SKOL) eivat oikeuta ostamaan opiskelija- eika 

koululaislippuja 1.6 . - 31.8 . valisena aikana . Tana aikana on osto

todistuksessa aina eleva oppilaitoksen varmennusleima . Opiskelija

lipun kelpoisuusaika on aina yksi kuukausi. 

65- ja i-korttia vastaan myytavan lipun htnta lasketaan vahintaan 

76 km:n matkalta menosuuntaan. Lipun kelpoisuusaika maaraytyy siihen 

merkittyjen liikennepaikkojen valimatkan mukaan . Matkustaessaan 65-

tai i-korttia vastaan ostetulla matkalipulla eraista juhlapyhista joh 

tuvana matkustusrajoitusaikana on matkustajan lunastettava lisalipuk 

si puolilippu . Jos matka aloitetaan ensimmaista rajoituspaivaa edel

tavana paivana , kelpaa matkalippu ilman lisamaksua viela klo 24 jal

keen maaraasemalle saakka edellyttaen, etta matka tehdaan keskeytyk
setta . 
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Matkustajan mukanaan kasimatkatavarana kuljettamista lastenvaunuista, 

ilman paallysta olevista koirist~ ja pienista elaimista perittava 

vahin maksu korotetaan yhdesta markasta kahteen markkaan. Paikallis

junissa kasimatkatavarana kuljetettavista lastenvaunuista ei perita 

kuljetusmaksua, jos matkustaja itse huolehtii niista. 

Jos matkustaja paakaupunkiseudun vy6hyketariffialueella nousee ju

naan sellaiselta asemalta, jolla on jarjestetty lipunmyyriti ta{ jos

sa on lipunmyyntiautomaatti, ja vasta junassa lunastaa matkalipun, 

peritaan hanelta lipun hinnan lisakai yhden markan suuruinen lisa

maksu. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen keskimaarainen tariffinkorotus on arvioitu 5,3 %:~i 

Kappaletavaralahetysten perusrahtien korotus on 2,4 % ja liitanta

rahtien 5 %. Kummankin tariffin osalta korotetaan vain vahimpia mak

suja. Vaunukuormalahetysten tariffinkorotus on kaikissa luokissa 

5,3 %, kuitenkin siten, etta puutavaraluokkien P ja T rahdit neuse

vat vasta 1.3.1979 lukien. Taman lisaksi korotetaan eraita rautatie

hallituksen maarattavia maksuja keskimaarin 5 %:lla. 

Jos tavaralahetyksen rahti maksetaan maaraasemalla, peritaan siita 

kolmen markan suuruinen lisamaksu. Muista maksuista korotetaan mm . 

Neuvostoliiton vaunujen kaytt6maksua, vaunujen siirto- ja punnitus

maksuja seka tavaran sailyttamisesta yli maksuttoman sailytysajan 

perittavia maksuja . 

Kappaletavara- ja vaunukuormalahetysten rajapainoa muutetaan siten, 

etta ~ariffipainoltaan enintaan 7500 kg:n (7749 kg) lahetys on kap

paletavaralahetys ja tariffipainoltaan yl1 7500 k~:n (7750 kg) lahe

tys on vaunukuormalahetys. Lisaksi vaunukuormalahetyksia ovat sellai

set tariffipainoltaan eniritaan 7500 kg:n painoiset lahetykset, jotka 

maaraysten mukaan tai asiakkaan pyynnosta kuljetetaan vaunukuormina. 

Nykyisin kaytossa eleva pienlahetysjarjestelma seka kiito- etta rah

titavaran osalta lakkautetaan. Uutena lahetystapana tavallisen rahti

kappaletavaran rinnalle otetaan kayttoon vakiohintainen rahtikappale

tavaralahetys, jonka kuljetusmaksut ovat valimatkasta riippumattomat. 

Lahetyksen paine saa ella enintaan 100 kg. Kolliluku on rajoittama-
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ton. Vakiohintaiset lahetykset jaetaan kahteen painoluokkaan pai

non/tilavuuden perusteella. Eni~taan 50 kg/250 dm3 ja yli 50 kg/250 

dm3 - enintaan 100 kg/500 dm 3 • Molemmiss& painoluokissa on kaksi 

erihintaista lahetystapaa riippuen siita, millaista kuljetuspalvelua 

edellytetaan. Maaraliitantakuljetus sisaltyy aina vakiohintaisen la

hetyksen kuljetusmaksuun. Kummassakin painoluokassa on mahdollisuus 

sisallyttaa kuljetukseen myos lahtoliitanta. Noutokuljetuksista an

netaan erilliset ohjeet. Vakiohintaiset rahtikirjat ovat valmiiksi 

painettuja. Edella sanotun mukaisesti on taten kaytossa nelja eri

hintaista rahtikirjaa. Lahetyksen rahti maksetaan aina lahetysase

~alla lunastamalla tarkoitukseen sopiva valmis rahtikirja. Vakio

hintaisina ei voida lihettaa VAK:n alaisia eika jaahdytysvaunussa 

kuljetettavia lahetyksia. Vakiohintaiselle lahetykselle ei voida 

a settaa jalkivaatimusta. 

Rahtikappaletavaralle myonnettavaa paljousalennusta korotetaan ny

kyisesta ja tariffipainoryhmitysta. muutetaan . Tariffipainoryhmityk

sen painoluokkamuutokset kohdistuvat kappaletavaralahetyksiin siten, 

etta painoluokkien maara~ supistetaan. 

Asemavau~ulahetysten rahditus muuttuu perusteiltaan kokonaan. As6ma

vaunu on yh.delle tai enintaan kahdel·le saman terminaa~ipiirin ase

malle osoitettu vaunu, johon asiakas on kuormannut useita eri lahe

tyksia. Asemavaunu or.~ kiskokuljetu-ksen osal ta a ina vaunukuormalahe

tys. Aluevaunukasite rahdituKsen osalta poist uu ja sisaltxy asema

vaunukasitteeseen . Asemavaunu voidaan osoittaa "Liikennepaik~ujen 

valimatkat"-julkaisun l~itteessa V mainituille A- ja B-~alvelutason 

asemille. Talloin A~palvelutason asemalle osoitettuun asemavaunuun 

voidaan kuormata lahetyksia, jotka menevat eri. asiakka.ille tiimiin 

terminaaliplirin alueel1a mu.kaan luettur.a maaraasemaltc alkavat l ii 

tantalinjat. B-palvelutason asemalle osoitettuun asemavaunuun voi 

daan kuormata vain talle as~malle ja sen paikall lsliitantanlueelle 

osoitettuja lahetyksia. Asemavaunu voidaan lahettaa myos C-palvelu

tason asemalle, jos vaunuun on kuormattu vain tariffipainoltaan va

hintaan 8000 kg:n lahetyksia tai rahti kunkin lahetyksen osalta las

ketaan vahintaan ·edella sanotun painon mukaan. Asemavaunuun kuormat

tujen lahetysten rahti kasittely- ja jatkokuljetusmaksuineen on mak

settava lahetysasemalla. Rahti lasketaan vaunuun kuonnattujen lahe

tysten yhteispainon perusteella luokan 3 ja tariffitaulukon 27 (tay

sien vaunukuormien maksutaulukotl mukaan. Kiskokuljetuksen osal~a 
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peritaan vaunulta vahintaan vaunukuorman vahin maksu. Rahdituksessa 

sovellettava yhteispainc maaraytyy todellisten painojen perusteella. 

Kookkaan tavaran osalta sovelletaan kuitenkin TS 44 f:n maarayksia. 

Kookkaan tavaran painon lisaa ei oteta kiskoliikenteen rahLia las

kettaessa huomioon yli 10 000 kg:n osalta kahta vaununakselia kohti. 

Asemavaunun rahtiin lisataan kasittelymaksuna 25 mk yht~isp~inon 

alkavaa tonnia kohden. Kasittelyma ksun enimm2ismaara on 2-akselisel

ta vaunulta 500 mk ja 4-akseliselta vaunulta 1000 mk. Jatkokuljetus 

maksut peritaan tavalliseen tapaan kultakin lahetykselta joke lii

tantatariffin tai vaunukuormien kotiinkuljetustariffin mukaan. 

Asemavaunulle laaditaan maaraaseman tavaratoimistolle osoitettu rah

tikirja, johon lasketaan kiskoliikenteen rahti kasittelymaksuineen 

kokonaispainon perusteella. Kullekin yksityi~elle lahetykselle laa

ditaan oma erillinen rahtikirjansa jatkokuljetusta ja vastaanotta

j~lle luovuttamista varten. Tahan rahtikirjaan merkitaan mahdolli

nen jatkokuljetusmaksu. 

Jos avolavalle kuormattu lahetys on annettujen ohjeiden mukaan 

asiakkaan toimesta sidottu yhdeksi kuljetusesineeksi, vahennetaan 

rahtikappaletavaran kokonaisrahdista 10 ~ .. Vahennysta ei tihda, jos 

rahtikirjaan merkitaan vain liitantarahti. Sidotun asiakaslavan 

edellyttamaa alennusta ei my5nneta ~y5skaan Maarianhaminaan osoi

tettujen lahetysten liitantarahtien osalta . 

Konftitari¥fi on suunnit~ltu taysin uuden periaatteen mukaisesti. 

Kaikki ISO-standardin mukaiset kuljetusyksik5t (umpikontit, avo

sivukontit, saili5kontit, s~urlavat, vaihtokoritl lukuunottamatta 

jaahdytyskontteja rahditetaa~ konttitariffin mukaan . Rahti maaray

tyy vaunuun kuormattujen konttien lukumaaran, konttikahtaisen jalka

maaran ja kontin bruttcipainon perusteella. Kuormassa kuljetettavil

la konteilla on kolme painoluokkaa, enint~an 10 tannin, enintaan 

20 tannin ja yli 20 tannin painoluokat. Rautateitse tapahtuvaan 

kuormakuljetukseen liittyvien, konttitariffin mukaan rahditettavien 

edella sanottujen kuljetusyksik5iden, lukuunottamatta suurlavoja, 

tyhjakuljetuksen rahti on my5s valmiiksi laskettu konttien maksutau

lukkoon (tariffitaulukko 34). Suurlavojen vaunukohtaisena tyhjakul

jetusrahtina peritaan tall5in lavojen lukumaarasta riippumatta ky 

seisen vaunun mukainen vaunukuorman vahin maksu alennettuna 50 %:lla. 

Tyhjani kuljetettavasta kontista tms, jonka kuljetus ei liity rauta

teitse tapahtuvaan kuormakuljetukseen, peritaan rah~i bruttopainol-
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taan enintaan 10 tonnin kontin tariffin mukaan. Suurlavojen kulje

tus maksu maaraytyy tassa tapauksessa yleisen t~riffin mukaan. 

Koska tariffisaanto ja tariffitaulukot on painettu kokonaan• uudel

leen, myydaan ne asiakkaalle normaaleina uusina julkaisuina. 

Painatusjaosto suorittaa uusien julkaisujen peru~jakelun niiden val

mistuttua. 
(Tft n:o To 1454/2410/78, 16.11.1978) VT 47/78 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 1.1.1979 LUKIEN 

Henkiloautoja seka naihin kytkettyja matkailu- ja tavarankuljetus

peravaunuja otetaan kuljetettavaksi pikajunissa Helsingin - Oulun, 

Helsingin - Rovaniemen ja Turun/Tampereen - Rovaniemen valillE 

seka 09.2. - 30.9 . 1979 valisena aikana myos Helsingin - Kamin 

valilla. 

1. Kuljetettavat autot ja matkailu- seka tavarankuljetusperavaunut 

- kuljetettavaksi otetaan henkilo-, farmari- ja pakettiautoja 

seka matkailuperavaunuja ja tyhjia tavarankuljetusperavaunuja 

- peravaunuja kuljetetaan ainoastaan vetoauton yhteydessa 

- autoissa ja peravaunuissa saa kuljetuksen aikana olla kiinteiden 

laitteiden lisaksi normaalit varaosat ja tyokalut seka matkusta

jien henkilokohtaiset matkatavarat 

- alatasolle voidaan kuormata enintaan 1.65 m korkeita autoja 

- ylatasolle voidaan kuormata sijoituspaikasta riippuen enintaan 

2.05 m, 2.30 m tai 2.60 m korkeita autoja 

- kuormattavien autojen kokonaispainot saavat olla enintJan 2.200 

kg ja ne saavat olla enintaan 2.20 m leveita 

- matkailuperavaunujen enimmaismitat: pituus vetoaisoineen 7,50 m, 

leveys 2.20 m, korkeus 2.60 m 

- tavarankuljetusperavaunujen enimmaismitat : pituus vetoaisoineen 

4.00, leveys 2.20. korkeus 1.65 m 

- kuljetettavissa autoissa ei saa ella kattokuormaa alatasolle 
kuormattaessa 
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- ylatasolle kuormattaessa voi autoissa olla suksiteline 
- VR:lla on oikeus tarkastaa kuljetettavan pakettiauton tavaratila 

Mikali kuljetettavaksi tuodaan erilainen auto tai peravaunu kuin 

tilauksen yhteydessa on ilmoitettu ja autosaatteeseen merkitty, 

voidaan kuljettamisesta kieltaytya. Samoin voidaan kieltaytya kul

jettamisesta, jos autonkuljetuslipusta puuttuu kuljetusnumero 

(ks. kohta 3). Kuljetusmaksun palautustakaan ei talloin suoriteta. 

Kutakin autoa kohden otetaan kuljetusmahdollisuuksista riippuen 

kuljetettavaksi yksi peravaunu. 

2. Autopaikan tilaaminen 

Autopaikka on tilattava ao. auton kuormausasemalta (Helsinki, Kemi, 

Oulu, Rovaniemi, Tampers ja Turku). Matkatoimistot voivat tilata 

myymansa autopaikat myos lahimman kuormauspaikan valityksella. 

Autopaikkojen myyntiaika on yksi vuosi. Paikkam~ksu on auoritetta

va paikkaa tilattaessa. 

Asiakkaan halutessa autopaikan kanssa samanaikaisesti makuu- tai 

istumapaikan on noudatettava niiden tilaamis~ste ja lunastamisesta 

annettuja maarayksia. 

3. Lippulomake ja kuljetustosite 

"Auto-pikajunassa"-jarjestelmaan liittyvana matkalippuna ja kulje

tustositteena kaytetaan "Autonkuljetuslippu"-lomaketta VR 2417. 

Lomake on neliosainen Ciippu, kuljetussaate, tilitysosa, j§ljen

nos) ja se taytetaan kopioimalla otsikoiden mukaisesti. Lomakkee~ 

kuljetusnumerokenttaan merkitaan auton kuormausasemalta saatu kul

jetusnumero. Peravaunun yksilointitiedot on merkittava kauttavii

valla erotettuna samall~ lomakkeelle kuin vetoautonkin tiedot. 

Peravaunusta on lomakkeen vasemmassa reunassa olevaan kohtaan 

"Auto" merkittava lisaksi "•matkeiluperava4nu" tai "tavarankulje

tusperavaunu". 

Autonkuljetuslipussa VR 2417 on 

- ensimmainen osa (variltaan keltainen) autonkuljetuslippu, joka 

on esitettava autoa kuormattaessa. Tama lippu ~elp~a yhden henki-
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len matkalippuna 2 luokassa lippuun merkitylla valilla ja siihen 

merkityssa junassa. M.aaraasemal1a auto luovutetaan tata lippua 
vasta01n. 

- toinsn osa autonkuljetussaate, joka seuraa kuljetuskirjana autoa. 

Saate on varaustoimenpiteen jalkeen lahetettava valittomasti 

kuormausasemalle, mikali varaus on suoritet t u muuall·a. Jos auto

paikan varauspaivan ja kuormauspaivan valinen aika on niin lyhyt, 

ett~i saate ehdi postitse kuormausasemalle ennen kuormausta, on 

saatteen toimittamisesta sovittava kuormausaseman kanssa (esim. 
asiakas voi sen toimittaa kuormausasemalle). 

- kolmas osa, autonkuljet~slipun · tilitysosa, liitetaan tilikauden 

matkustajaliikennetileihin. 

- neljas osa, autonkuljetuslipun jaljennos, jaa myyntipisteeseen. 

"Autonkuljetussaate"-osan seka "Autonkuljetuslippu~osan suhteen on 

maaraasemalla noudatettava soveltuvin osin matkatavarasaatteista 

ja matkatavaratddistuksista annettuja ohjeita. 

Jos asiakkaalle on varattu makuupaikat ns. autopaikkakiintiosta , 

on "Autonkuljetuslipun" kentat "Mv n:o/Mp n:o" rastitettava. 

4. Autopaikan peruuttaminen 

Autopaikka voidaan peruuttaa. Peruuttaminen voidaan suorittaa vain 

ao. lipun myyntipisteessa tai auton kuormausasemilla. 

Peruutuksesta peritaan Tariffitaulukon 1 kohdassa 14 mainitut pe

ruutusmaksut. Jos asiakkaalle on autopaikan tilauksen yhteydessa 

myyty makuupaikka autopaikkoihin liittyvasta ns. makuupaikkakiin

tiosta, on autopaikan peruuttamisen yhteydessa peruutettava myos• 

makuupaikk.a. 

47 

Jos autopaikan peruuttaminen suoritetaan viimeistaan vastaavana 

viikonpaivana viikkoa ennen autovaunun lahtoa kuormausasemalta klo 

18 mennessa, palautetaan asiakkaalle autonkuljetuslippua vastaan 

yksinkertaisella peruutusmaksulla vahennetty kuljetusmaksu. Mikali 

autopaikan peruuttaminen SUOFitetaan edella mainitun maaraajan jal

keen, kuitenkin ennen klo 18 autovaunun lahtopaivaa edeltavana pai-
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v-ana, palautetaan asiakkaa].le kaksinkertaisella peruutusmaksulla 

vahennetty kuljetusmaksu. Jos on kysymyksessa seka autopai kan etta 

peravaunupaikan peruuttaminen, peritaan peruutusmaksu molemmista 

paikoista. Yksinomaan peravaunupaikan peruuttamiseen sovelletaan 

edella autopaikan suhteen annettuja maarayksia. 

Peruutuksia ei oteta vastaan puhelimitse, eika peruutusajan paatty

misen jalkeen s uoriteta maksupalautusta. 

Kun autopaikka peruutetaan, on lomakkeen VR 2417 vasemmassa alareu

nassa olevaan maksuerittelyyn tehtava laskelma, johon on merkitta-

va myos peruutusmaksu ja asiakkaalle palautettava maksujen erotus. 

~ippulomakkeeseen on lisaksi merkittava, milloin peruutus on tehty 

autojen kuormausasemalle, ja otettava siihen asi ·akkaan kuittaus. 

Lippu liitetaan matkustajaliikennetilitykseen maksun palautusarvon 

mukaisena vahennysli.ppuna. Lippuun o.n liitettava autojen kuo r maus

aseman palauttama autonkuljetussaate, johon on myos teh~y peruutu~

me rkinnat. 

Autopaikan peruutustapauksissa on kuormausaseman tehtav a saattee

seen peruutusmerkinnat ja palautettava saate siihen myyntipistee

seen, joka on autopaikan peruuttanut. 

5. Tariffi (Tariffitaulukko 1.14) 

Kaikista kuljetettavaksi otettavista he~kiloautoista peritaan eri 

kuljetusvaleille vahvistettu maksu saman tariffiluokan mukaan. Mat

kailu- ja tavarankuljetusperavaunut on myos tariffillisesti sijoi

tettu yhteen maksuluokkaan. 

Kuljetusmaksuun, josta annetaan kuitti lomakkeella VR 2417, sisa~

tyy yksi toisen luokan matka ko. va)illa. Jos asiakas haluaa mat

kustaa 1 luokassa, myydaan hanelle lisaksi normaali lisalippu ylem

paan luokkaar:J. 

Jos matkustajalla on auton kuljetusajankohtana kelpaava matkalippu, 

peritaan auton kuljettamisesta tariffitaulukossa 1. kohdassa 14 b 

mainittu erillinen autonkuljetusmaksu. Talloin on maksukuitissa 

oleva teksti "oikeuttaa yhden henkilon menomatkaan 2 luokassa" vii-
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vattava y1i ja maksukentan y1apuo1e11a o1evaan tyhjaan ti1aan mer

kittava matkalipun 1aatu ja numero. Lisa~si on muuhun kuin y1eis-, 

paakaupunki- ja kuukausi1ippuun merkittava sana "auto". Liput on 

kaikissa kasitte1yvaiheissa esitettava yhdessa tai yhteen nidottui

na. Mak~unpa1autus "auto"-merkinna11a varustetusta 1ipusta suorite

taan v~jn si~1oin, kun ko. autopaikkakin peruutetaan tai matka1ippu 

vaihdetaan toiseen vastaavana ajankohtana ke1paavaan auto1eima11a 

varustettuun 1ippuun. 

6. Lipun tarkastus 

Junassa matka1ippujen tarkastuksen yhteydessa 1avistetaan/1eimataan 

"Autonku1jetus1ippu" VR 2417 meno1ippujen 1avistyksesta/1eimaami

sesta annettujen ohjeiden mukaan. 

Kuormattaessa on "Autonku1jetus1ippu" verrattav~ autonsaateosaan. 

Auto 1uovutetaan maaraasema11a autonku1letus1ippua vastaan . 

(Tft n:o To 1454/2410/78, 16.11.1978) VT 47/78 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

Diaarin asiaryhmitysta (H1o 734/019/77, 24.11.1977) on muutettu 

1.1.1979 1ukien. Muutokset koskevat asiaryhmien 11, 13, 15 ja 16 

a1aryhmia 112, 133, 150, 151, 152, 161, 162 ja 163 . Uusina a1a

ryhmina otetaan kayttoon 135, 136, 159 ja 166 . 

Korjaus1ehtien (Kansio : ASIAKIRJAOHJEET, Diaarin asiaryhmitys, 

VR 2612) perusjake1un suorittaa painatusjaosto. 

(N:o Hlo 579/019/78 (Hlj, 10·11.1978JVT 47/78. 

LENINGRADIN JUNAPAKETTIMATKOILLE OSALLI STUVIEN LIITYNT~TKOJEN 

MYYNTI- JA TILITYSOHJEET 

1. Kaikille Leningradiin junalla ryhmiss~ matkustaville myonnet~~n 

yksitt&ismatkoja varten liitynt~matkojen osalta lipunhinnasta 

20 %:n alennus. 
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2 . Alennus on voimassa 1 . 10.1978 - 31.3 . 1979 valisena aikana 
tehtavia matkoja varten. 

3. Alennus ei koske lastenlipulla matkustavia. 

4 . Alennus my6nnetaan liityttaessa Leningradin paivapikajunaan 

tai poistuttaessa junasta seuraavilla asemilla: Helsinki , Riihi 

maki, Lahti ja Kouvola. 

5 . Matkalippu kirjoitetaan meno- (VR 2201 , uusi malli) 

tai meno- paluulippulomakkeelle (VR 2203, uusi malli) . 

6 . Lipun kelpoisuusaika on viisitoista (15) vuorokautta. 

7. Lomakkeen "Erityislippu" -kenttaan merkitaan alennuksen koodi 

Mt 50/10878 seka kv.yhteislipun numero. 

8 . Matkalipun alennetut hinnat saadaan tariffitaulukkojen taulukost; 

10 A (menomatka) ja 10 B (meno-paluumatka). 

9 . Liput tilitetaan tilikirjasaatteella omana ryhmanaan. 

(N : o Mt 23080/242/78 , 14 . 11 . 78), VT 47/78. 

RAUTATIEKULJETUSASETUXSEN YLEISEHDOT , NUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdat 

2 .1.3., 5.5,4 . ja 5 . 7 . 1. muut·etaan seuraavan sisa1.t·6isiksi 1 . 1 . 1979 
luk ien: 

2 . l. 3 . Jos matkustaja nousee paakaupunkiseudun vyohyketariffi

alueella junaan sellaiselta asemalta, jolla on jarjestetty 

lipunmyynti tai jossa on lipunmyyntiautomaatti ja vasta 

junassa lunastaa matkalipun , peritaan hanelta lipun hinnan 

lisaksi 1 markan suuruinen lisamaksu . 
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Painoltaan enint~~n 1 00 kg ja tilavuudeltaan enint~~n 

500 ctm3 rahtitavaral~hetysten kuljetuskirjana voidaan 

k~ytt~~ erityist~ neliosaista vakiohintaisen kappale 

tavaran kuljetukseen tarkoitettua rahtikirjaa . 

J~lkivaatimus voidaan asettaa miehitetylle liikenne

paikalle sek~ liit~nt~linjan varrella sijaitseval le 

miehitt~m~tt5mal1e 1iikennepaikalle osoitetul1e muul1e 

lahetyks elle kuin ruumis - ja e1ainl~hetykse1le seka 

vakiohintaiselle kappa1etavara1~hetyksel1e . 

(N : o Lko 23217/61/78 , 32131/241/78 , 14 . 11 . 1978) , VT 47/78 . 

FINNLINES/VR-YHDISTELMALIPPU 

Hinnat 1.1. - 31.5.1979. 

KAUSI I l.l.-31.5.1979 

C-KATE- B-KATE- A-KATEGORIA 
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GO RIA GO RIA l isa - nais / mies-
2-h.hytt ~~~~~e lf~tkt:'! .... ; 4-h.hytti 2-h . hytti 

AIKUINEN 576 964 1204 602 908 

LAPS I 6-17 v. 2 88 482 602 188 454 

OPISKELIJA 432 720 904 452 680 

ELJ!.KELAI NEN 432 7 20 904 4 52 680 

1-HE NGEN HYTIN - 242 602 - -
LISAMAKSU 

( N:o Mt 22004/241/78, 14.11,1978), VT 47/78, 
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AIKATAULUN 145 LIS~YKSET 

Lis~ykset n :o 6 , 7 ja 8 aikatau1uun 145 ovat i1mestyneet . Lis~ys n:o 6 
tu1ee voirnaan 1 . 12. 1ukien ja on jaettu kaiki11e aikatau1ukirjan ti1an
neil1e. Lis~ys n :o 7 tu1ee niinik~~n voimaan ~ . 12 . 1ukien mutta on 
jaettu vain seuraaviin paikkoihin: Lpp Hki , Kv , Vr Hki , Ri , Lap Hki, 
Rpp Hki , Kv , jotka suorittavat a1uee11aan jake1un ede11een. Lis~ys 
n: o 7 sisa1t5n~ on P 24 aikatau1un muutos Vna- Hki. Lisays n:o 8 sis~1-

t~~ jou1u- ja uudenvuoden 1iikennejarjeste1yt ja on jaettu kaiki11e 
a ikatau1ukirjan ti1annei11e. (N : o Lt 22199/63/78 , 16.11 . 78) , VT 47/78 . 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Tyoterveyshoitajan (V 13) toimi hal1into-osastolla (toistaiseksi 

VR : n Du1un terveydenhuo1tokeskuksessa) . Ha11into-osaston johtaja11e 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaajal-

1e viimeistaan 29.12.1978 mennessa . 

Kaksi rakennusmestarin (V18) virkaa, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa 
(1 Joensuu ja 1 Li eksa). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatieha11i t uksen kirjaaja11e viimeis taan 20.12 .1978 ennen ke11o 
12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 
Rataesimiehen (V12) toimi, toista i seksi Kouvo1an ratapiiri ssa (Mi kke1i) . Rata
osaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvo1an ratapiirin 
paa11iko11e viimeistaan 20 .12.1978. 

Kemi s t i - i ns inoorin (S13) v i r ka r aut a tiehallituksen 
hankintaos ast oll a (kemian laboratorian paal likon tehtavat ). 

Rau tatiehall i t ukse l l e o~oi te tut k irjal i cet hakemukset on 
toimite ttava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistoan 
joulukuun 21 paivana 1978 ernen klo 12 . 00 (postit~e ennen 
v i r ka-ajan paattyrnista ). 
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NIMITYKSI A JA MAARAYKS I A 

L i i k e n ri e o s a s t o ensi luokan kirjurin virkaan (V 18) 

(Helsinki} ap . asemamestari (V 13) Mauno Kullervo Savolainen , 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hameen
linna) ap . 2. lk kirjuri (V 13) Tuovi Elisabet Ojanen , ylemman 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Helsinki) ylim . 
3 . lk kirjuri (V 10) Raimo Aleksanteri Viander , alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkoihin (V 13) (Helsinki) apulaiskanslistit 

Maj-Lis Ester Kihlberg, Maija- Leena Tuori , Vappu Helena Laaksonen, 
Ritva Liisa Soderlund ja Ulla Maija Kauppinen, alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 13) (Helsinki) ylim . 3 . lk kirjuri 
(V 10) Tuula Marjatta Niemi, alemman palkkaluokan toisen luokan kir
jurin virkaan (V 13) (Riihimaki) apulaiskanslisti Mirjam Annikk i 

Vuori , jarjestelymestarin virkaan (Riihimaki) konduktoori Pentti 
Jooseppi Salonen , veturinkuljettajan virkaan (Helsinki) veturinlam
mittajat Leo Armas Innanen , Pauli Kalevi Saviranta , Asko Elias Tapani 
Ikavalko , Pentti August Narhi ja Raimo Santeri Luukka , veturinkuljet
tajan virkoihin (Riihimaki) veturinlammittajat Pentti Juhani Palokari, 

Erkki Juhani Puhakka , Aimo Tapio Raatikainen , Matti Kaarlo Johannes 
Lehtonen ja Matti Antti Syrja , veturinkuljettajan virkaan (Lahti ) 
veturinlammittaja Eero Juhani Nyman , konduktoorin virkoihin (Helsinki) 
junamiehet Esko Johannes Raitakangas ja Erkki Johannes Sonninen seka 
kuormausmestari Tauno Olavi Suonpaa , konduktoorin virkaan (Hels inki) 
kuormausmestari Sulo Rainer Heinonen , konduktoorin virkaan (Riihimaki) 
junamies Auvo Ensio Raty , kuormausmestarin virkaan (Helsinki) asemamies 
Asseri Johannes Kulju , kuormausmestarin virkoihin (Riihimaki) ase mamie
het Antti Juhani Ridvall ja Harri Sakari Martikainen , vaunumestari n vir
kaan (Helsinki) vaununtarkastaja Eero Edvard Veck , ensi luokan sahko
asentaJan toimeen (Helsinki) 2 . lk sahkoasentaja Bror Lars Ekstrom , 
toisen luokan sahkoasentajan toimeen (Helsinki) tyosuhteinen sahkoasen

taJa Kari Tapio Ahovaara , junamiehen toirniin (Helsinki) asemamiehet 
Toivo Antero Airaksinen , Lea Kyllikki Partanen , Pentti Kalervo Leppala, 
Reijo Olavi Partanen ja Teemu Tapio Koikkalainen , vaihderniehen toimiin 
(Helsinki) asemamiehet Pertti Ensio Vepsalainen , Raimo Juhani Hulkkonen 
ja Veikko Taneli Ylonen seka kuorrnausmestari Pentti .Tapani Leino, as ema
miehen toimiin (Helsinki) ylim . asemamiehet Ahti Juhani Honkala , Mart ti 
Ensio Poikonen , Raimo Juhani Mustonen , Pentti Johannes Herranen , Heikki 
Tapio Turunen , Jouko Kalevi Hartikainen , Leila Orvokki Salminen , 
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Hannu Junani Pirttim&ki ja Markku Ka1evi Puntanen sek~ ti1ap . asema

miehet Keijo Ka1evi Reuna, Naire Esteri Haverinen , Riitta Annikki 

Ma1ila , Tuu1a Mariitta Kaarina Murtonen , Aino Mirjami Heikki1~ ja 

Tarja Riitta Hartikainen, asemamiehen toimeen (Kauniainen) ti1ap . 

asemamies Ari Olavi Kankaanp~~ . asemamiehen toimeen (Tikkuri1a) 

t i 1ap. asemamies Kai ja Sisko Marketta Lempinen , asemamiehen toimeen 
(Pitaj~nmaki) y1im . asemamies Tuomo 01avi Iso- Pe1linen , veturin1am

mittaj~n toimeen (Kemi) ti1ap . veturin1~mmittaj~ Jorma 01avi Kive1~ . 

asemamiehen toimeen (Kemi) y1im . asemamies Heikki Rikhard Vakkuri , 

apulai sasemap~~1likon virkaan (V 20) (Joensuu) 1 . 1k kirjuri (V 19) 

Aarre Armas Partanen , apu1aisasemap~a1l ikon virkaan (V 20) (Kitee) 

1. lk asemamestari (V 18) Eino Aukusti Siiskonen , apulaisasemap~~1-

1ikon virkaan (V 20) (Y1ivieska) ap. asemamestari (V 13) A1po 
Ka1ervo Somero , apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) (Kokkola) 

1 . lk kirjuri (V 19) Voitto Arvo Pekka 01likainen , apulaisasemapaal -

1ikon virkaan (V 20) (Toijala) y1im . 1 . 1k kirjuri (V 19) Pentti 

Ensio V~re , apu1aisasemapa~1likon virkaan (V 21) (Manty1uoto) yp . 

2 . lk kirjuri (V 16) Vaino A1var Kaukonen , a1emman pa1kka1uokan 
asemamestarin virkaan (V 14) (Joensuu) y1im . 3 . 1k kirjuri (V 10) 

Reine Topias Nevalaineri, a1emman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirjurin 

virkaan (V 13) (Joensuu) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Leena Marjatta 

Kakkonen, apu1aisasemap~al1ikon virkaan (V 20) (Tuira) 1. 1k asema

mestari (V 19) Eino Antero Kivari , apulaisasemap~a11ikon virkaan 

(V 20) (Kemi) 1. 1k kirjuri (V 19) Eero Nestori Tuominen , teknikon 

virkaan (V 21) (Ou1u) ylim . teknikko (V 20) Matt i I1mari Kokko , 

teknikon virkaan (V 18) (Oulu)y1im . teknikko (V 18) Erkki Sakari 

Hut tunen , ensi 1uokan ki r jurin virkaan (V 18) (Ou1u) yp. 2 . 1k 

kirjuri (V 16) Esko Taisto Viljami Haiva1~ , ylemman pa1kka1uokan 

a semamestarin virkaan (V 17) (Kempele) ap . 2 . lk kirjuri Reijo Anervo 

011ikainen , y1emman pa1kkaluokan toisen luokan kirj ur i n virkaan (V 16) 

(Ou1u) ap . asemamestari (V 13) Pauli El ias Manninen , a1emman pa1kka

luokan asemamestarin virkaan (V 14) (Raabe) y1im . 3 . 1k kirjuri (V 10) 

Markku Juhani Vete1ainen , alemman palkka1uokan asemamestarin virkaan 

(V 14) (Tuomioja) ap . a s emamestari (V 1 3) Aarne Ka1ervo Pakanen , 

a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaan (V 13) (Ou1u) 

ylim . 3 . l k kirjuri (V 10) Anna- Liisa Kisko, a1emman pa1kka1uokan 
toisen 1uokan kirjurin virkaan (V 13) (Oulu) apulaiskanslisti Tuula 

Orvokki Rautio , a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virkaan (V 13) 
(Ou1u) ylim. 3 . 1k kirjuri (V 10) Pirkko Te11ervo Kangas . 

Helsinki 1978. Valdon painatuskeskw 
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VIRASTOTYOAIKA-ASETUS 

A5etu5kokoe1ma55a on ju1kai5tu: 

N:o 863 
A 5 e t u 5 

tyoaja5ta va1tion vira5tois5a ja 1aitoksi55a eraina 1auantaipaivi 

na annetun a5etuk5en kumoami5e5ta 5eka tyoaja5ta ja vuo5i1omi5ta 

va1tion vira5toi55a ja 1aitok5i55a annetun a5etuk5en muuttami5e5ta . 

Annettu He15ingi55a 17 paivana marra5kuuta 1978. 

Va1tiovarainmini5terion toimia1aan kuu1uvia tehtavia hoitamaan 

maaratyn mini5terin e5itte1y5ta 

k u m o t a a o tyoaja5ta va1tion vira5toi55a ja 1aitok5i55a 

eraina 1auantaipaivina 14 paivana huhtikuuta 1972 annettu a5etu5 

(276/72) ja 

m u u t e t a a n tyoaja5ta ja vuo5i1omi5ta va1tion vira5toi55a 

ja 1aitok5i55a 20 paivana ke5akuuta 1960 annetun a5etuk5en (294/60) 

nimike ja 1 §:n 3 momentti, 5a11ai5ena kuin se on 15 paivana maa-

1i5kuuta 1968 annetus5a a5etukses5a (161/68), nain kuu1uvik5i: 

A s e t u 5 

tyoaja5ta va1tion vira5toissa ja 1aitoksi5sa. 

1 §. 

Virastois5a ei tyoskenne1la 1auantai5in , vapunpaivana , juhannu5-

aattona eika jou1uaattona , e11ei viraston toiminta sita vaadi . 

(H1oj n:o H1o 746/10/78 , 24.11.1978 ; Vert . Valtion virkaehdot 

1977 5iv . 159 ja 160) VT 48/78 . 
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YOTYON AIKAHYVITYS 

Va1tiovarainministerio on kirjee11aan n : o VM 217/10-99/78, 9.11.~78 

i1moittanut yotyon aikahyvityksesta seuraavaa: 

Va1tiovarainministerio on paattanyt va1tion virkamiesten pa1ve1us

suhteen ehtojen tarkistamisesta 14 paivana maa1iskuuta 1977 tehdyn 

virkaehtosopimuksen 11 §:n perustee11a muuttaa yotyon aikahyvitysta 

koskevia maarayksia (VvM:n y1eiskirje n : o P 7170/27.11.1970 ja 

VvM:n y1eiskirje n:o P 7175/27 . 11.1970) siten, etta em. kirjeissa 

tarkoitettu yotyota tekeva virkamies saa aikahyvitysta 20 minuuttia 

tunni1ta aikaisemman 18 minuutin asemesta. 

Tata paatosta sove11etaan 1.1.1979 ja1keen a1kavan ensimmaisen tyo

jakson tai tyoviikon a1usta 1ukien toistaiseksi kuitenkin enintaan 
28 . 2 . 1979 saakka. 

Ede11a o1evan johdosta i1moitetaan, etta rautatieha11ituksen antamat 

tyoaika1ain a1aisia virkamiehia koskevat sove1tamismaaraykset (13 §) 

seka rautatieha11ituksen maaraykset virastovirkamiesten tyoaikasopi-

1 muksen sove1tamisesta (VT 51/74 . 2) muuttuvat va1tiovarainministeri

on paatosta vastaavasti . Muutettuja maarayksia sove11etaan va1tion

rautatei11a tyoaika1ain 5 §:n mukaisten tyoaikojen osa1ta 1 . 1 . 1979 

1ukien ja tyoaika1ain 6 §:a noudatettaessa 21.1 . 1979 1ukien. 

(H1oj n:o H1o 735/116/78 , 20 . 11.1978) VT 48/78 

KANSAINVALISET VAPAALIPUT 

Kansainva1isia vapaa1ippuja koskevien maaraysten muutoksen johdosta 

on VAPAALIPUT-ju1kaisun (painotuote VR 2639) 1iitteessa ULKOMAISET 

VAPAALIPUT B. Kansainva1iset va2aa1iput 2.kohta muutettu 1.1 . 1979 

1ukien seuraavasti: 

2 . Yksityismatkaa varten annetaan jokaise11e henki1611e oma henki16 -

kohtainen 1ippuvihko, jonka ke1poisuusaika on ko1me kuukautta. Lip

puvihko sisa1taa ku11akin rautatei1la ke1paavan eri kupongin (1eh

den), jonka asianomainen rautatie on varustanut oma11a tarkastusnu

merol1aan. Jokaisessa kupongissa on ne1ja ruutua, joihin 1ipun ha1-

tija merkitsee ke1poisuuspaivan sita mukaa kuin han matkustaa asian

omaisessa maassa . Ruutu oikeuttaa matkustamaan kuponkiin merkityssa 

maassa kaiki11a radoi1la siihen merkittyna seka sita seuraavana pai 

vana k1o 24.00 saakka . Ruudut on taytettava numerojarjestyksessa. 
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Lippuvihko oikeuttaa vain yhteen vihkon antaneesta maasta kasin teh

tavaan ulkomaanmatkaan. Virkamiehel1e ja toimihenkilolle voidaan va-

paa ulkomaan rautatiematka myontaa sen jalkeen kun han on o1lut va- I 
hintaan vuoden ja ty6ntekija1le sen jalkeen kun han on o11ut vahin

taan ko1me vuotta va1tionrautateiden jatkuvassa paatoimisessa pa1ve

luksessa normaa1eja tyopaivia suorittaen . Rautatie1aiset, joiden j 
tyoaika aikaisemmin on o1lut normaalin pituinen , mutta jotka nyt ter-

veydellisista tai sosiaalisista syista suorittavat ns puolipaivatyo

ta (vahintaan 50 % normaalista tyoajasta) saavat u1komaan vapaalip-

punsa taysimaaraisena . 

Elakkeelle siirtynyt voi saada kansainvalisen vapaalipun vie1a kol

men kuuka uden aikana e1akkeelle siirtymispaivasta lukien ehdo1la, et

ta han on ollut naiden 1ippujen saantiin oikeutettu valittomasti en

nen elakkee11e siirtymistaan. Jos han on palvellut rautateilla va

hintaan 20 vuotta tai elakkeelle siirtyessaan tayttanyt 55 vuotta , 

han voi lisaksi saada 12 kuukauden kuluessa e1akkeelle siirtymises

taan kansainva1isen vapaa1ipun. Taman lippuvihkon ke1poisuusaika 

paattyy ensimmaisen e1akevuoden lopussa . 

(RH 88/14/78 (Hlj), 21 . 11.1978) VT 48/78 

1 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n valisen rautatieyhdysliikennekonferenssin 

paatoksen mukaisesti tehdaan julkaisuihin VR 4784 (tariffi), 

VR 4781 (toimitusohjeet) ja VR 4782 (rautatierajasopimus) 

eraita muutoksia ja lisayksia. Nama muutokset tulevat voimaan 

1.1.1979 ja neon otettu huomioon ao. julkaisujen lisalehdissa. 

Julkaisuun VR 4784 (tariffi) tulevat muutokset koskevat paa

asiassa SNTL:n kautta muihin SMGS-maihin kuljetettavia lahetyk

sia . SMGS-maiden rautateilla sovellettavan kansainvalisen transito

tariffin MTT:n maaraysten johdosta myos Suomesta tai Suomeen ko. 

liikenteessa kuljetettavien lahetysten kuljetusehdot muuttuvat 

osittain 1.1.1979 lukien. Tarkein naista muutoksista koskee 

SNTL:n osuudelta perittavien kuljetusmaksujen maksupaikkaa siten, 

etta 

- lahetettaessa tavaroita Suomesta Bulgariaan, 

Unkariin, Saksan Demokraattiseen Tasavaltaan, 

Puolaan, Romaniaan ja Tsekkoslovakiaan kuljetus

maksut SNTL:n osuudelta samoin kuin muiden 

edella lueteltujen SMGS-maiden osuudelta peritaan 

tavaran vastaanottajalta maaraasemalla 

- kuljetettaessa tavaroita edella luetelluista 

SMGS-maista Suomeen voi kuljetusmaksut SNTL:n 

rautateiden osuudelta maksaa myos tavaran 

vastaanottaja Suomessa. 

Lisaksi, lahetettaessa tavaroita transitona SNTL:n kautta kolman

siin maihin on rahtikirjan sarakkeeseen 20 "Kuljetustie" merkit

tava se SNTL:n luovutusraja-asema, jonka kautta tavarat on kul

jetettava Neuvostoliitosta edelleen. 

Konferenssissa vahvistettiin myos SNTL:n rautateiden omistamien 

syvakuormausvaunujen kayttomaksut, jotka ovat seuraavat (1-9 vrk) : 

neliakselisesta , kantavuudeltaan 52 - 62 tonnia 

20 ruplaa/vrk 
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kahdeksanakselisesta, kantavuudeltaan 100 - 120 tonnia 

60 ruplaa/vrk 

kaksitoista-akselisesta, kantavuudeltaan 130 - 150 

tonnia 100 ruplaa/vrk 

kuusitoist~-akselisesta , kantavuudeltaan 180 - 220 

(lavallinen) tonnia 140 ruplaa/vrk 

kuusitoista-akselisesta, kantavuudeltaan 220 tonnia 

(nivellettyl 180 ruplaa/vrk 

kaksikymmentaakselisesta , kantavuudeltaan 300 tonnia 

200 ruplaa/vrk 

kaksikymmentakahdeksanakselisesta , kantavuudeltaan 

400 tonnia 280 ruplaa/vrk 

kolmekymmentakaksiakselisesta, kantavuudeltaan SOD ton-

nia 320 ruplaa/vrk 

Yli 9 vuorokautta menevalta ajalta maksu vaunujen kayttamisesta 

nousee kaksinkertaiseksi . 

Kayttomaksu peritaan rahdin yhteydessa siten , etta maksun 5 vuoro

kaudelta merkitsee valmiiksi rahtikirjaan saapuvan tavaran osalta 

raja-asema ja lahtevan tavaran osalta lahetysasema. Jos vaunut 

viipyvat Suomessa vahemman kuin 5 vuorokautta, palautetaan li ikaa 

peritty era asiakkaalle. Jos vaunut viipyvat Suomessa yli 5 vuoro 

kautta, perii kansainvalinen tarkastusjaosto myohemmin maksun 

lisavuorokausilta. 

Rautatierajasopimukseen (VR 4782) tulevat muutokset koskevat 

suurimmaksi osaksi sahkoistetyn rataosan Vainikkala-Luzhaika 

ratajohdon tarkastus- ja huoltotoiden vaatimia saantojen tarkis

tuksia. 

Kuormausmaarayksiin (VR 4777) ja maarayksiin vaarallisten aineiden 

kuljettamisesta Suomen ja SNTL:n valisessa yhdysliikenteessa 

(VR 4785) tulevista muutoksista ja niiden johdosta ilmestyvista 

lisalehdista ilmoitetaan erikseen. 
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Tassa yhteydessa mainittakoon kuormausmaarayksista , etta niihin 

tulevat teknilliset taydennykset koskevat mm. 20' ISD-tyyppisten 

konttien (pituus 6,06 ml sijoittamista ja kiinnittamista 4-aks . 

korkealaitaisiin vaunuihin Suomen ja Iranin valisessa, SNTL:n 

kautta tapahtuvassa liikenteessa. Lisaksi on sovittu 40' ISO

tyyppisten konttien (pituus 12,19 ml sijoittamisesta ja kiinnit

tamisesta 4-aks. matalalaitaisiin avovaunuihin. 

48 

Lisaksi yhdysliikennekonferenssissa sovittiin maarayksista hen

kiloautojen kuormaamisesta ja kiinnittamisesta katettuihin koko

metallisiin tavaravaunuihin (ZMGV) ja 2-kerroksisiin avovaunuihin . 

Sovittiin , etta kuormattaessa puutavaraa korkealaitaisten vau

nujen laitojen ylapuolelle, vaunujen purkamista vaikeuttavaa 

laitojen korottamista pyritaan valttamaan ja kayttamaan sen 

sijaan nykyista enemman "hattukuormaustapaa" . Lisaksi SNTL : n 

rautatiet on ilmoittanut ryhtyvansa toimenpiteisiin puutavaran 

koormaamiseksi Suomeen yha suuremmassa maarin matalalaitaisiin 

avovaunuihin . 

Tariffiin (VR 4784) ilmestyvassa lisalehdessa on lisaksi uudet 

taulukot Suomen ja SNTL:n yhdysliikenteen Suomen osuuden henkil5-

liikennemaksuista , jotka tulevat voimaan 1.1 . 1979 . Henkiloliiken

teen osalta on nyt ilmestyvaan lisalehteen tehty my5s aikaisem

missa ~hdysliikennekokouksissa sovitut muutokset , kuten esim. 

opiskelijalippuja koskevat muutokset . 

Lisalehdet jakaa painatusjaosto jakeluluettelojen mukaan . 

(Tau 175/253/78 , 21 . 11 . 1978) VT 48/78 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

sarakkeessa 4 Keitelepohjan kohda11a pitaa o11a seuraavat merkinnat : 

4 

Saarijarvi 67 . 
Hpj . 69 . Jy 141 . 

(N : o Lko 32212/067/78}, 20 . 11 . 78 , VT 48/78 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi asemamiehen tointa toistaiseksi Joensuun (2 Eno- junansuoritus 

p~t . ) liikennealueella . Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~lli 

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joens uun 
liikennepiirin p~~llikolle vi irneist~ln joulukuun 27 . pliv~n~ 1978 . 

Rataesimiehen (V 13) t oimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Orivesi; asunto 
2 h + k varatt u). Rataosaston johtajalle osoi t etut hakemukset on toimitettava 
Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 27 . 12.1978. 

K o n e i n s i n o o r i n (S 13) sopimus pa l kka inen vi rka tayt e tta

vana rauta ti eha l l i tuk s en koneosas t ol l a . Kirj a l l iset ilmoi t t au t umi se t 

ko . virkaan pyydetaan koneosaston johtajal l e osoitet tuna t oimittamaan 
rautatieha ll i t uksen kir jaajall e 21 .1 2 . 1978 mennessa . 

Ko . virkaan nimitet ty tullaan sijoi ttamaan t oistaiseks i sahkoteknil
liseen to~mis toon (l i ikkuvan kaluston sahkoteknilliset t ehtavat) . 
Tiedus t eluihin vi rkaa n i l mo i ttautumista si l mal l a pitaen vastaa yi 
Ko r vola , puh . 2470 . 

P..AUTATIEOPISTO 

Ratatutki~on ovat suor ittaneet 17.11.1978 seuraavat henkilot: 

Seppo Ant ero Eskelinen (Pm rp), Untamo Alfred Et elaniemi (Epk ra), 

Pekka Halme (Kv ra), Perttu Lauri Johannes Harvala (01 raj, Seppo 

Sakari Hietala (Kok ra), Mikko Sakari Huhtamaki (Sk rp), Hannu Tapani 

Hamalainen~pe/Opm), Olavi Juppi (Harmt) , Hannu Kalevi Koskinen 

(Tpe/Opm), Eero Juhani Kosonen (Ke ra), Tapani . Norhio (Kta ra), Vesa 

Pekka Oinas ( Tku ra) , Heikki Matias Perala ( Sk rp) , Yr j o Az-m.a:s Pulkk · 

nen (Mi ra), Pertti Arvo Tapani Pulliainen (Pm/Opm), Rauno Olavi 

Ta.ina (Kv/Opm), Arvi Olavi Talja (Lh ra), Arto Olavi Tei ttinen (Pm r 

Vaino Antero Tikkanen (Kr ra), Osmo Seppo Tapio Tolonen (Pm/Opm), 

Martti Pae.vo Juhani Valli (Pri ra), Eero Antero Viiisanen (Imr ra), 

Esko Olavi kamala (Kern ra). 

Rautatielaisten opintorahastosaation stipendin sai Hannu Kalevi Kosk· 

nen. 
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NIMITYKSIA JA M.A.JiRAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : apulaisinsinoorin virkaan (V 25) 
tyosop. insinoori Pauli Juhani Pitkakangas, sopimusp. suunnitte1i
jan virkaan (S 11) vt suunnittelija Jukka Matti Vanha1a, tarkkaa
jan (V 24) virkaan vt tarkkaaja (V 24) Erkki 01avi Puntari seka 
y1im. 1aakintavoimiste1ijan toimeen vt y1im. 1aakintavoimistelija 
Pirjo Riitta Holmberg. 
H a n k i n t a o s a s t o y1im. autonku1jettajan toimeen 
(Kuopion sivuvarasto) v~rastotyontekija Jukka 01avi Niskanen ja 

y1im. kirjurin (V 11) toimeen (Hyvinkaan varasto) konttoriapulai
nen n!arja-Sinikka Anr.e1i Jansson. 
L i i k e n n e o s a s t o : vetvrin1ammittajan toimiin (Kokko-

1a) y1im. veturin1ammittajat Viljo Heikki Juhani Ni ssi ja Kurt 
Zacharias Hjulfors, asemamiehen toimiin (Kokkola) ylim. asema-

miehet Seppo Nii1o Ilmari Saari, Jorma Johannes Nikula, Heino 
Kari Antero Sillanpaii. ja Heikki Juhani Bask , asemamiehen toimeen 
(Pietarsaari) ylim. as"emamies Per Ole t5stman , asemamiehen toimeen 

(Yliharma) ylim . asemamies Antti Kustaa Kankaanpaa , asemamiehen toi 

miin (Seinii.joki) ylim. asemamiehet Eero Juhani Hakala ja Esa Johan

nes Takala seka ylim. trukinkuljettaja Juhani Antero Saarinen ja 
asemamiehen toimiin (Ylivieska) ylim. asemamiehet Markku Antero 

Mattila ja Antero Matias Polvi 1 a1emman palkkaluokan asemamest~rin 
virkaan (V 13) (Rovaniemi) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Matti Oskari 
Karvo, alemman palkkaluokan asemamestarin 

virkaan (V 13} (Kemi} ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Marja-Liisa Korhonen, 
alemman palkkaluokan asemamestarin virlcaan (V 13) (Oulu) ylim . 3. lk 
kirjuri (V 10) Vieno Maria Palmu, veturinkuljettajan virkaan (Rova
niemi) veturinlii.mmittaja Kalle Lauri Keski - Kuru, veturinkuljettajan 
virkoihin (Ou1u) veturin1ammitt1i.jat Reijo Vilho Olavi Tamminen ja 

Erkki Juhani Jaakola , kuormausmestarin virkaan (Oulu) asemamies 
Pentti Johannes Nivalainen , kuormausmestarin virkaan (Raahe) asema
mies Sulo Heikki Heimonen, konduktoorin virkaan (Kemi) junamies 
Erkki Antero Paaso, konduktoorin virkaan (Oulu) junamies Pentti 
Kalevi Rapo ja kondukt~orin virkaan (Oulu) ylim. vartija (V 6) Vain~
Juhani HytinkoskiJ ensi luokan asemamestarin virkaan (V 19) 
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(Yliharma} ap. asemamestari (V 14) Mauno Kalevi Laakso , ylemman palk

kaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Seinajoki) ap . 2 . 
luokan kirjuri Inkeri Orvokki Laitinen, ylemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (V 16} (Kokkola) ap. asemamestari (V 14) 

Jorma Unto Kalervo Haapa , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
I 

virkaan (V 16) (Seinajoki1 ap. 2 . luokan kirjuri Pekka Kalevi KoskineJ 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 14) (Kalvia) asemamies 

Bengt Anders Viktor Porko, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(V 13) (Ylivieska) apulaiskanslisti Annie Maria Anneli Kivi , veturin

kuljettajan virkoihin (Seinajoki) veturinlammittajat Seppo Matias 

Myllyniemi , Pentti Herman Hippi ja Veikko Matias Lauri, jarjestely

mestarin virkaan (Vaasa) kondukt5ori Pekka Olavi Makela , jarjestely

mestarin virkoihin (Seinajoki) ylim. jarjestelymestarit Paul Johannes 

Huolman ja Kalevi Erkki Eemil Makiranta, kondukt5orin virkoihin 

(Kokkola) junamiehet Karl John Martin Hoglund ja Anders Viljam Yli

Hukka , ylemman palkkaluokan toisen lupkan kirjurin virkaan (V 16) 

(Kerava) ap. 2. luokan kirjuri (V 13) Yiivi Valkama , alemman palkka
luokan asemamestarin virkaan (V 14) (Lahti) apulaiskanslisti Edit 
Mirjam Manner , konttoripaallikon virkaan (V 22)crampere) 1 . luokan kirj 

(V 19) Hilkka Riitta Kajapalo , apulaisasemapaallikon virkaan (V 21) 

(Vilppula) yp . 2. luokan kirjuri (V 16) Erkki Johannes Yliaho , 

ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Naantali) yp. 2. luokan kirjuri 
(V 17) Risto Vilho Nummelin , ensi luokan asemamestarin virkaan (V 18) 

(Messukyla) yp . 2 . luokan kirjuri (V 16) Eino Armas Ormi , ylemman 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Tampere) asema

mestari (V 13) Anna Mirjam Tolkki , ylemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (V 17) (Tampere) ap . 2 . luokan kirjuri (V 13) Vesa 

Martti Johan Nieminen, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (V 16} (Messukyla) ap. asemamestari (V 14) Martti Antero Ijas 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Tampere) 

ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) Mauri Paavilainen, ylemman palkkaluo

kan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Tampere) ap . asemamestari 

(V 13) Raimo Olavi Ronni, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 

(V 14) (Tampere) ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) Ari Veli-Pekka Viita

la, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 14) (Nokia) asema

mies Raimo Johannes Pyyhtia , alemman palkkaluokan toisen luokan kir
jurin virkaan (V 14) (Tampere) apulaiskanslisti Marja Liisa Heikkila, 
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apulaiskanslistin toimiin (Tampere) konttoriapulaiset Maija-Liisa 
~argareta Haukilahti, Hilkka Irene Lehti ja Helena Elisabet Koskela, 
~lemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (J~rvenp~~) 

~lim. 3. luokan kirjuri (V 8) Marja Leena V~~~en , ylemm~n palkka
[uokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 171 (Helsinki) yp. 2. luokan 
kirjuri (V 16) Maija Liisa Skroderus, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 16) (Karjaa) ap . asemamestari (V 13) 
Christer Hakon Malmberg, veturinkuljettajan virkaan (Karjaa) veturin

~~mmitt~ja Esko Nestori Korpimaki, alemman palkkaluokan toisen luokan 
~irjurin virkaan (V 14) (H~meenlinna) konttoriapulainen Farja-Leena 
~altoj~rvi, asetinlaitemiehen toimeen (Lahti) konduktoori Into Kalevi 

~apulahti, konduktoorin virkaan (Lahti) kuormausmestari Seppo Olavi 
~ainio, koneenhoitajan toimeen (Helsinki) vaununasentaja Esa Ilmari 
Siikanen , vaihdemiehen toimeen (Heinola) junamies Otto Johannes 
Papunen, vaihdemiehen toimeen (Lahti) asemamies Pentti Valtter 
Tapia Anttila, junamiehen toimiin (Lahti) asemamiehet Raimo Olavi 
Patronen ja Kauko Viljami Tamminen , junamiehen toimeen (Karjaa) 
bsemamies Reijo Nils Kalevi Forsman , junamiehen toimeen (Porvoo) 
lasemamies Lauri Axel Milden , apulaiskanslistin toimeen (H~meenlinna) 
konttoriapulainen Helvi Saimi Oksanen, ve\urinlammitt~jan toimeen 
(Helsinki) tilap. veturinlammittaja Pekka Tapia Seppala, veturinl~m
mittajan toimeen (Hanko) tilap . veturinlammittaj~ Hannu Olavi Huhta-
aki, asemamiehen toimiin (Lahti) ylim. asemamiehet Pekka Tapia Ham~

ainen, Hannu Jalmari Karjalainen, Jouni Sakari Tuomi, Pentti Antero 
Tillanen, Heino Juhani Paldanius, Reijo Olavi Markkula ja Veli Matti 
Pulkkinen, asemamiehen toimeen (Hanko) tilap. asemamies Pentti Juhani 

.Lahdeniemi, asemamiehen toimeen (Karjaa) tilap. asemamies Kari Tapani 
IPuharinen, asemamiehen toimeen (Tammis~ari) tilap. asemamies Lars

~rik Olaf Lindqvist , asemamiehen toimiin (Kerava) ylim. asemamies 
Alho Eemeli Paavilainen ja tilap. asemamies Raimo Olavi Luusalo, 
bsemamiehen toimiin (Porvoo) ylim. asemamiehet Martti Olavi Heikki

en ja Yngve Wilhelm Lind, ylim . autonkuljettaja Aimo Tapia Ja~vaara 

ek~ ylim . trukinkuljettaja Raimo Tapia Korpiluoma, asemamiehen toi 
een (Hameenlinna) ylim . asemamies Pertti Juhani Helin, konttori-
~ulaisen toimeen (H~meenlinna) y1im. toimistoapu1ainen Anna-Liisa 

Tuominen, ensi 1uokan kirjurin virkaan (V 19) (Joensuu) ap. asema
estari (V 14) Alpo Ensio Koitermaa, y1emm~n palkkaluokan asemames 

tarin virkaan (V 17) (Savonlinna) ap. asemamestari (V 13) Vuokko 
Anne1i Tavi, ylemman pa1kkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 
(V 16) (Savonlinna) ap. asemamestari (V 14) Kyosti Kalevi Ignatius, 
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kuormausmestarin virkaan (Joensuu) asemamies Veli Matti Pussinen, 
kondukt6~rin virkaan (Niirala) asemamies Kari Veikko Kalevi Tahvanai
nen, veturinkuljettajan virkoihin veturinlammitt~jat Esko Matti Antero 
Jaatinen, Pertti Risto Juhani Sihvonen seka Raimo Pekka Ratilainen, 
alemrnan palkkaluokan asernamestarin virkaan (V 14) (Savonlinna) ylim. 
3. luokan kirjuri (V 10} Kaarle Seppo Jubani Nyk~en, yliasentajan 
toimeen (Joensuu) 1. luokan sahk5asentaja Olavi Ensio Kiiskinen, 

veturinlammittaj~ toirniin (Joensuu) tilap . veturinl~mrnittajat Seppo 
Kari Kaltiainen, Kirnmo Kari Tapani Nupponen seka Eino Juhani Sinkkonen 

veturinlarnmittajan toimeen (Savonlinna) tilap. veturinla~~taja 
Aatto Olavi Hiltunen, junamiehen toirneen (Joensuu) asemarnies Arvi 
Johannes Hakala, vaununtarkastajan toirneen (Joensuu) vaununvoitelija 
Matti Tapani Lihavainen, vaihdemiehen toimeen (Joensuu) asemamies 
Jouko Ensio Keinanen, asemarniehen toimiin (Savonlinna) tilap. asema
mies Seppo Ilmari Kapanen seka ylirn. asemarnies Jarmo Kalevi Loikkanen, 
ja asemamiehen toirneen (Parikkala) ylim. asemarnies Seppo Juhani 
Romp5tti. 

EROJA 

H A 1 1 i n t o - 6 s a s t o : tyoterveyshoitaja (V 13) Eeva Elina 

Reinikainen. 
T a 1 o u s o 5 a s t o : liikennetarkastaja (V 28) Martti Olavi 

Hypponen. 
R a t a o 5 a s t o 

Mikael Riipinen . 

ratae5imiehet Yrjo Albin Lappaleinen ja Ano 

H a n k i n t a o 5 a s t o vara5tomestari Torsti HaikaJa ja tark 

kaaja Heino Kuronen. 

Helsink• 1978. Valtion painacuskeskus 
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VIRKAPUKUMAARAYSTEN MUUTTAMINEN 

Rautatieha11itus on va1tionrautateiden viran ja toimen ha1tijain 
virkapuvusta annetun asetuksen (69/50) noja11a muuttanut antamiaan 

maarayksia (RH/h1o n:o 214/120/70, 28.8.1970, VT 41a/70 ja RH n:o 
318/119/73, 22 . 2.73, VT 9/73.1) va1tionrautateiden virkamiesten 
virkapuvuista seuraavasti: 

5 Paahineen leukanauhan vari eri viroissa, toimissa tai tehtavissa 

Liikennealueen 
paa11ikki:i 
Varikonpaa1likki:i 

Apu1aisinsini:ii:iri 
Asemapaallikki:i 
Apu1aisasemapaa11ikki:i 
Yliteknikko 
Teknikko 
Rakennusmestari 
Asemamestari 
Kirjuri 
Veturinku1jettaja 
Vaunumestari 
Jarjeste1ymestari 
Kondukti:ii:iri 
Autonku1jettajain esimies 
.Kuormausmestari 
Vaihdemiesten esimies 
Veturinpuhdistajain 
esimies 
Y li vahtimestari 
Rataesimies 

~~§~~~-e~!:l9§~~ 

Autonkuljettaja 
Asetin1aitemies 
Vaununtarkastaja 
Trukinku1jettaja 
Vaihdemies 
Junamies 
Veturin1ammittaja 
Vaununvoite1ija 
Asemamies 
Tallimies 
Vahtimestari 
Vartija 
Matka lippuj en 
tarkastaja 
Makuuvaununhoitaja 

6 Virkapukua I, virkapukua II ja virka1akkia kaytetaan seuraavasti: 

601 Virka, toimi tai tehtava, jossa on ve1vo11isuus kayttaa 

AsBTiapaallikki:i 

Apu1aisasBTICI
paallikki:i 

Y1i teknikko 
Teknikko 

\!!!:'~~!~~~! 
Liikennealueen 
paallikki:i 
Varikonpaallikko 
Apu1aisinsini:ii:iri 

AsBTiapaallikko 

ApulaisasBTICI
paallikki:i 

Yli teknikko 

Teknikko 

Korjausjunassa 
Junasuori ttajana 
Muissa tehtavissa 

Junasuorittajana 

Muissa tehtavissa 
Matkaneuvojana 
Matkaneuvojana 

Veturimestarin teh
tavissa ja vaunu
huollossa 
Veturimestarin teh
tavissa ja vaunu
huollossa 



Asemamestari 
Kirjuri 

Kondukt66ri 

Autonku1jettaja 

Junamies 

Asem:rnies 

Yli vahtirrestari 
Vahtirrestari 

Matkalippujen 
tarkastaja 
Makuuvaunun
hoitaja 

Veturinku1jettaja 

Jarjeste1ymestari 

Autonku1jettaja 

Veturin1ammittaja 

3 -

Y!!:'~~!~~~! 
Rakennusmestari 

Vaunurrestari 

49 

':!1:!!:!'!1~1:!~!:!~~!~ 
Ratatoiden johto- ja 
va1vontat6issa 
Junasuorittajana 
Junasuorittajana tai 
-tarkastajana 

Henki16- ja tavara
asemilla 

Jarjeste1ymestari Junien jarjeste1y
ty6ssa 
Matkalippujen 
tarkastajana 

Kondukt66ri Vaihtopa1ve1uksessa 

, Autonku1jettajain 
esimies 

Autonku1jettaja 

Kuonnausrrestari 
Vaihdemiesten 
esimies 
Asetin1aitemies 
Veturinpuhdista
jain esimies 
Vaununtarkastaja 
Trukinku1jettaja 
Vaihdemies 

Junamies 

Vaununvoitelija 
Rataesimies 

Asem:rnies 

Tallimies 

Vahtir:restari 
Vartija 

Henki16auton ku1-
jettajana 
Tavara1iikenteessa 
1iikenneosasto11a 
Tavara1iikenteessa 
mui11a kuin 1ii
kenneosasto lla 

Matkalippujen tar
kastajana 
Muissa tehtavissa 
kuin matka1ippujen 
tarkastajana 

Junasuorittajana ja 
y1eis6pa1ve1ussa 
henkil6asemi lla 
Muissa tehtavissa 

Konepajoissa 
Vartiointitehtavissa 

Nama muutokset tu1evat voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. 
(RH n:o 1159/110/78, 27.11.1978) VT 49/78 
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ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Teknikko Raimo Toropainen, Pasilan konepaja 

Eit-vaunun patterikotelon etureunalistan leventaminen jyrsinta
vaiheiden vahentamiseksi. 
·Kunniakirja seka 1000 mk:n rahapalkinto. 

Teknikko Erkki Maenpaa, Kouvolan varikko~ 

Veturinkuljettaja Tapani Kokkola, Kouvolan varikko 
Orl3-veturin ohjaamon lammityslaitteen ilmanoton parantaminen. 
Kunniakirjat seka kummallekin 300 mk:n rahapalkinto. 

Tyonjohtaja Eino Varjonen, Helsingin varikko 

Veturinkuljettaja Martti Leppakoski, Helsingin var~kko 

Om 8/9-moottorijunien ylikulkusuojusten vaurioiden vahentaminen 
vivuston kiinnitysta muuttamalla. 
Kunniakirjat seka kummallekin 250 mk:n rahapalkinto. 

Autonasentaja Juhani Rissanen, Tampereen varikko 

Fargo-Dodge 100-sarjan kuorma-autojen ohjaustehostimen parannus. 
Kunniakirja seka 450 mk:n rahapalkinto. 

Veturinlammittaja Ake Lindroth, Helsingin varikko 

Srl-veturin itsetoimisen paineilmajarrun Cv-painetta osoittavan 
mittarin lisaaminen ajopoytaan. 
Kunniakirja seka 300 mk:n rahapalkinto. 

Sahkoasentaja Paavo Korhonen, Helsingin sahkoalue 

Sahkoratojen kytkinasemilla kaytettavan vahaoljykatkaisijan kulje
tus- ja huoltoteline. 
Kunniakirja seka 200 mk:n rahapalkinto. 

Veturinsahkoasentaja Olavi Kolliander, Helsingin varikko 

Srl-veturin laitetilojen, huolto- ja kulkukaytavan ym. sisatilojen 
valaistuksen parantaminen. 
Kunniakirja seka 200 mk:n rahapalkinto. 

Osastosihteeri Karl Hellman 

Asiakirjojen kiirehtimispyyntolomake. 
Kunniakirja . 

Veturinsahkoasentaja Ari Varima, Helsingin varikko 

Veturinsahkoasentaja Antti Kankkunen, Helsingin varikko 

Sml-sahkojunan 81- ja Cl-sahkolaitekaappien ovien lukituksen muut
taminen. Sm2-sahkojunan kiskojarrun magnetointikelan rinnalla 
olevan nolladiodin vaurioitumisen estaminen. 
Kunniakirjat. 

Konduktoori Pauli Haverinen, Helsinki 

Sml-sahkojunan matkatavaraosaston oven lukitusjarjestelman · valvon
nan liittaminen rajakatkaisimella ilmaisinvaloon. 
Kunniakirja. 

J 
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Vaununvoitelija Esko Hirvimaki, Vainikkala 

Huomion kiinnittaminen mahdol1isuuteen kayttaa moottorike1kkaa 
apuna sai1i5vaunujen 1aakereiden voitelussa. 
Kunniakirja. 

Vaununsiivooja Elsa ~ij5, Pieksamaki 

Om 8/9-moottorijunien matkustajaosaston roskakorien suurentaminen 
siivoustyon he1pottamise ksi . 
Kunniakirja. 

(Hlt n:o 441/17/78, 17.11.78) VT 49/78. 

AATTDP~IVANLISAN JA SUNNUNTAITYOKORVAUKSEN MAKSAMINEN 24.12.1978 

49 

Valtiovarainministeri5 on kirjee11aan n:o P 5471/21.11.1978 ilmoit 

tanu~, etta jou1uaaton sattuessa tu1evana jou1una sunnuntaiksi mak 

setaan seka virkaehto- etta tyoehtosopimuksiin sisaltyvien sopimus 
maaraysten perustee11a aattopaivan1isaa ja sunnuntaityokorvausta 

24.12.1978 klo 00,00 - 18.00 va1isena aikana tehdysta tyosta saman 

aikaisesti. 
CH1oj n:o H1o 702/116/78, 27.11.1978) VT49/78 

ULKOHAAN VALUUTAN HUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkee11~ n:o 1~3, 30.!1.1978, on kansain
v~1isess~ tavara1iikenteess~ k~ytettavia u1komaan valuutan 
muuntokursseja muutettu 1.12.1978 1ukien seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa = s,ao FH 
100 Neuvosto1iiton rup1aa = 6H,SO FH 
100 Portuga1in escudoa :; 9,00 FH 

100 Ranskan frangia = 9~,50 FH 

100 Sveitsin frangia :; 2~1,50 FM 
1 USA:n dollari = ~,15 FM 

(Tft n:o Tou 2~/230/78, 1.12.1978) VT ~9/78 
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KIRJAUSKESKUSTEN LAKKAUTTAMINEN 

Tilityssaannon kirjauskeskuksia ja tilityspaikkoja koskevaan luette
loon tehdaan 1.1.1979 lukien seuraavat muutokset. 

Poistetaan Vainikkalan ja Raahen kirjeuskeskuksia ja nii·hin kuuluvia 

tilityspaikkoja koskevat merkinnat. 

Muutetaan Lappeenrannan ja Oulun kirjauskeskusten tilityspaikkoja 

koskevat merkinnat seuraaviksi: 

495 LAPPEENRANNAN KIRJAUSKESKUS 

~5 Lappeenranta 

498 Lauritsala 

487 Luumaki 

491 Simola 

492 Vainikkala 

370 OULUN KIRJAUSKESKUS 

342 Haukipudas 

769 Kempele 

375 Muhos 

370 Oulu 

335 Raahe 

337 Ruukki 

339 T.uira 

336 Tuomioja 

377 Vaal-a 

334 Vihanti 

(Nrc To 1751/2~32/78, 3d.11.1978) VT 48/78 

MAKSUTON JATKOPAIKKA 

T.ariffimuutosten yhteydessa 1 .1 .1979 lukien kaytt55n otettavan va

paan jatkopaikkamenettelyn soveltamisohjeena ilmoitetaan, etta valit · 

tomasti toiseen junaan liittyvaksi hyvaksytaan toistaiseksi risteys

asemalta (junanvaihtoasemalta) saman vuorokauden aika~a ·aikataulun 

mukaan ensiksi lahteva juna, matkustajan valinnan mukaan joko pika-
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juna tai erikoispikaju~a. Loppuunmyydyn junan sijasta, samoin kuin 

esim. lyhyen vaihtoajan johdosta voidaan jatkoyhteydeksi hyvaksya 

myos seuraava juna. Vasta seuraavBlla vuorokaudella alkavaa jatko

yhteytta, lukuunottamatta aikaa ke~kiyosta aamuyoho~ei hyvaksyta 

vapaana jatkoyhteytena~ 

(Tft n:o To 1454/2410/78, 30.11.1978) VT 49/78 

RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asi
akkaista, joi11a on oikeus k~ytt~~ rajatonta 1uottoa kaiki11a 1ii
kennepaikoi11a, tehd~~n seuraava muutos. 

Poistetaan 

Oy Heino1an Faneritehdas 
Nestepa1ve1u Oy. 
(Tlt n:o 674/245/78, 29.11.1978) VT 49/78. 

VUODEN 1978 MENOJA KOSKEVIEN TOSITTEIDEN LKHETTAMINEN TILITOIMIS
TOON SEKA MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Jou1ukuu11e -78 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat 1askut 
ja meno1uette1ot 1~hetet~~n ti1itoimistoon viimeist~~n 21.12.1978 
aamuksi . 

Menor~steiksi merkittyjen 1askujen ja meno1uette1oiden tu1ee o11a 

ti1itoimistossa viimeist~~n aamu1la 17.01.1979. 

Tammikuun 16 p~iv~n j~1keen merkit~~n vuoden 1978 menoja koskevat 

1askut ja meno1uette1ot vuoden 1979 menoiksi. N~mti. 1askut ja meno-
1uette1ot on 1~hetett~va ti1itoimistoon eri11isin~. Ti1itoimisto 
hankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan. 

Jou1ukuun -78 muistiotositteiden ja vuodel1e 1978 kuu1uvien tu1o-
1askujen tulee o11a ti1itoimis'tossa 17 . 01.1979 aamuun menness~. 

Vuodenvaihteessa pyydet~~n matka1askut 1aatimaan erikseen vuonna 
1978 tehtyjen matkojen osa1ta ja erikseen vuonna 1979 tehtyjen mat
kojen osa1ta. (N:o t1t 671/230/78, 29 . 11.1978) VT 49/78 
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LIIKENNE.ALUEET 

1.1.-79 1ukien muutetaan Rautati.eha11'i.tuksen p111l.t0ksest1l. n: o RH 1226/ 
011/78, 24 . 10 . 1978 johtuen Lappeenrannan, ~ampereen ja Ou1un 1ii.kenne
a1uejako seuraavaksi: 

Lappeenrannan 1i.ik.ennea1ue: 

Keskusasema 

Lappeenranta (Kaitj11rvi1 Lauritsala 

Luum1l.ki- Vainikka1a 
Lappeenranta- Simo1a 

Tampereen 1iikennea1ue : 

Tampere 

Ou1u 1iikennea1ue: 

Ou1u 

S111l.ksj11rvi- Ly1y 

Tampere - .Ketsli 
Lie1ahti - Karhejlirvi 
Orivesi - J1l.ms1l.nkoski 

Vihanti - 01hava 

Ou1u - Vaa1a 
Tuomioja - Raahe 

(N :o Lko 23331/011/78 , 30 .11.1978) , VT 49/78 . 

219+601 - 300+000 
111 Va1takunnan r a j a 
Lr - Si 

171+000 - 271+000 

Tpe - 260 +009 
L1h - 2 34 +000 
Ov - 30 1 +460 

679+000 - 812 +411 
01 - 855+000 
Tja - Rhe 

SEURAAVIEN LHKENNEPAI1<KOJEN· LYHENTEET MUUTETAAN V.KLITT{}MJI.STI: 

I1ma1an ratapih.a' I1r 

lmatra, Harakan raiteet Imh 
Ke1jon1ahti Kei 

Kinni = Kii 

Korjattava kaikkiin aikatau1uju1kaisuihin ja otettava kayttOon myos 
junien ku1kuunpanos1l.hkeiss~ ym. 

(N : o Lt 23529/67/78, 30 . 11'.1978), VT 49/78 
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MX~R~YKSET TAVARAN P~~LLYST~MISEST~, PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISESTA 

(PPO) 

Ju1kaisusta "Mli!!.rliykset tavaran p!i!i11ystlimisestli, pakkaamisesta 
ja osoittamisesta (PPO)" on otettu uusi korjattu painos, joka 

tu1ee voimaan 1.1.1979. 

Painatusjaosto on suorittanut perusjake1un. 

(N:o Lko 22183/61/78, 24.11.1978), VT 49/78. 

!2!~!~!~2!i~~ 
Toimintaohjekokoe1ma Sahkoistyksen kiinteiden 1aitteiden suunnitte -
1u ja rakentaminen (SSR) on vahvistettu kayttoonotettavaksi 1.12. 

1978 1ukien (Ko 301/440/78, 22.11.1978). 
Ohjekokoelma kasittaa ko1me osaa, joiden perusjake1un suorittaa 
painatusjaosto. Muutosesitykset jake1uun osoitetaan sahkotekni11i
seen toimistoon, joka toimii toimintaohjekokoe~man kasitte1ijayk

sikkona. 

(Stt 301/440/78, 22.11.1978) VT 49/78 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Kaksi apulaisasianvalvojan (V 27) virkaa, osastosihteerin (V 25) 

virka ja apulaisasianva1vojan (V 26) ylimaarainen toimi, toistai

seksi rautatiehallituksen hallinto-osastolla. Paajohtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset apulaisasianvalvojan ja osastosih

teerin virkoihin on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaaja11e 

viimeistaan 29 paivana joulukuuta 1978 ennen kello 12.00 (postit

se ennen virka - ajan paattymistal ja y1im. apu1aisasianvalvojan 

toimeen 29.12.1978 mennessa. 

Tiedotussihteerin tyosuhteinen toimi hal1into-osasto11a tiedotus
jaostossa. Toimittajakokemus luetaan eduksi. Ha11into-osaston 
johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituk
sen kirjaajal1e 12.12.1978 mennessa. 
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Apulaisaseroap~~llik5n virka {V 22I, kolme ensf luokan kirjurin virkaa 
(V 19l kolme ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 16 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 14} alemman oalk 
kaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 131, alemman palkkaluokan 
asemamestarin virka (V 141, k.uormausmes·tarin virka, kondukt5orin virka 
j a vaihdemi.esten esimieh.en virka. Rautatiehalli tuksen liikenneosas ton 

p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeis-tM.n tammikuun 3. p~iv~n~ 1979 ennen 

kello 12 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

apulaisasemap~~llikk5 (V 22): Kajaanin (1 Kon ah) liikennealueelle, 

ensi luokan kirjurit (V 19): Helsingin liikennepiiriin (1 palkkaus
asiat, 1 kassantarkastus ja laskenta) sek~ Karjaan (1 Hnk tav. aseman 
p~~llikk5) liikennealueelle, 
yp. 2. luokan kirjurit (V 16): Helsingin liikennepiiriin (1 laskut) 
sek~ Keravan (1 Jp junasuoritus) ja H~meenlinnan (1 Hl junasuoritus) 
liikennealueille, 
ap. 2. luokan kirjuri (V 14): Keravan (1 Ke lap:n toim . ) liikenne-
alueelle, 
ap. 2. luokan kirjuri (V 13): Keravan (1 Ke tav . toim.) liikennealu-
eelle, 

ap. asemamestari (V 14) ·Karfaan (1 Kr tav.toim.) liikennealueelle , 
kuormausmestari: Lahden (1 Lh) liikennealueelle, 

konduktoori: Lahden (1 Lh) liikennealueelle ja 
vaihdemiesten esimies : Lahden (1 Lh) liikennealueelle . 

Asetinlaitemiehen toimi,viisi autonkuljettajan tointa, ylim~~r~inen 
vaununtarkastajan toimi, viisi vaihdemiehen tointa, junamiehen toimi, 
nelj~ veturinl~itt~j~n tointa, yksitoista asemamiehen tointa, kak
si apulaiskanslistin tointa ja konttoriapulaisen toimi. Rautatie

hallituksen liikenneosaston p~~llik5lle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin p~~llik5lle viimeis
t~~n tammikuun 3. p~ivan~ 1979. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim~~r~iseen toimeen otettu 
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sijoitetaan· tais taiseksi seuraavasti : 
asetin1ait emies: Lahden (1 Lh) 1iikennealuee11el 
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autonku1 j ettaj at : Keravan ( 1 Ke L Ha'meen1innan ( 1 H1 L Lahden ( 2 Lh) 
ja Karjaan (1 Krl 1iikennea1uei11e, 

y1im . vaununtarkastaja : Lahden (1 Lh) 1iikennea1uee11e , 

vaihdemiehet: H~meen1innan (2 H1}, Lahden (1 Lh) ja Karjaan (2 Hnk) 
1iikennealue:i:.l1e , 

junamies : Lahden (1 Hal 1iikennealuee11e , 

veturin1ammittajat: Hameen1innan (1 H1} ja Karjaan (3 Kr) 1iikenne
a1uei11e, 

asemamiehet: Keravan (2 Ke, 1 Prv) , Harneen1innan (1 H1) , Lahden 
(5 Lh , 1 Lva1 ja Karjaan (1 Kr) 1iikennea1uei11e , 

ap u1aiskans1istit : Hameen1innan (1 H1) ja Lahden (1 Lh) 1iikenne
a1ueille j a 

konttori apu1ainen: Hameen1innan (1 H1) 1iikennea1uee11e . 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) virka, rakennusmestarin (V 19) virka ja 
kaksi rakennusmestarin (V 18) vi rkaa. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 3.1.1979 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paat
tymista). 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
vanhempi toimistorakennusmestari (V 22): ratapiirin toimisto (Helsinki); 
rakennusmestari (V 19) : Helsin9in rata-alue I (Pasila); 
rakennusmestarit (V 18) : Helsingin rata-alue I (Pasila) ja 
Oulun ratapiiri (Tornio). 
Kaks i rataesimiehen (V 13) tointa ja rataesimiehen (V 12) toimi. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paal
likolle viimeistaan 3.1.1979. 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 
rataesimiehet (V 13) : Helsj ngin ratapi i ri (Ri i himaki) ja 
Tampereen ratapiiri (opastintyot, Tampere) 
rataesimi es (V 12) : Helsingin ratapii r i (Lovi i sa) 
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Htlsinki 1978. Valtion painatusktskus 
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VAPAALIPPUASETUKSEN JA SEN LIS~M~~R~YSTEN MUUTOKSIA 

A5etu5kokoe1ma55a on ju1kai5tu: 

A 5 e t u 5 

va1tionrautateiden vapaa1ipui5ta annetun a5etuk5en muuttami5e5ta. 

Annettu He15ingi55a 24 paivana marraskuuta 1976. 

Liikennemini5terin esitte1y5ta muutetaan va1tionrautateiden vapaa-

1ipui5ta 3 paivana marra5kuuta 1972 annetun asetuk5en (730/72) 1 §:n 

1 momentti, 4 §:n 4 momentti, 7 §:n 1, 2, 5 ja 6 momentti, 9 § 58-

ka 14 §:n 3 momentti, 

naista 7 §:n 5 ja 6 momentti 5e11ai5ina kuin ne ovat 27 paivana maa-

1i5kuuta 1975 annetU55S a5etukse55a (226/75) seuraava5ti: 

1 L 
Sen mukaan kuin ta55a a5etukses5a 5aadetaan, annetaan va1tionrauta

teiden ja 1iikennemini5terion henki1okuntaan kuu1uvi1le seka mui11e 

erik5een mainittavi11e henki1oi11e rautatiematkoihin oikeuttavia va

paa lippuj a. 

4 §. 

A 5 u n t o 1 i p p u n a annetaan va1tionrautateiden tai 1iikenne

ministerion palveluk5essa olevalle henkilolle aikavapaa1ippu tyopai

kan ja a5untopaikan valisia matkoja varten, jo5 a5ianomainen on 5aa

nut oikeuden asua toi5e1la paikkakunnalla. 

7 §. 

Va1tionrautateiden tai liikenneministerion jatkuvassa palveluksessa 

oleva henkilo , mainitu5ta palveluk5esta elakkeelle siirtynyt henki

lo ja leski , jonka aviopuoli5o on kuollut palvelu5suhteen aikana t~ 

e1akkeella olle5saan, saavat itselleen ja perheenjasenilleen jalje~ 

pana saadetyn maaran henkilokunta1ippuja . 

Perheenja5enel1a tarkoitetaan tas5a asetuk5e5sa vapaalippuihin oi

keutetun aviopuoli5oa seka a1le 16 vuotiasta la5ta, 1aps1puo1ta, ot

to1asta ja 1a5ta, joka todistettava5ti on ka5vattilap5i. 

Naita 1ippuja 5aavat vuode5sa: 

1) palve1uk5es5a o1eva normaa1ityopaivia 5uorittava: 
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a) palveluksen alkamisvuotena palveluksen alkamista seuraavan hei

nakuun alusta lukien perheet5n yhden ja perheellinen kaksi; 

bl palveluksen alkamista seuraavasta ensimmaisesta kalenterivuodes

ta lukien perheet5n kaksi ja perheellinen nelja; seka 

c) palveluksen alkamista seuraavasta kuudennesta kalenterivuodesta 

lukien perheet5n nelja ja perheellinen y~deksan; 
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2) normaalia lyhyempia ty5paivia, kuitenkin vahintaan puolta normaa

lista, tekeva valtionrautateiden paatoimisessa jatkuvassa palveluk

sessa eleva: 

a) palveluksen alkamista seuraavasta ensimmaisesta kalenterivuodes

ta lukien perheet5n yhden ja perheellinen kaksi; seka 

b) palveluksen alkamista seuraavasta kuudennesta kalenterivuodesta 

lukien perheet5n kaksi ja perheellinen nelja; 

3) elakkeella eleva perheet5n kaksi ja perheellinen nelja, ei kui 

tenkaan enempaa kuin sai palveluksessa ollessaan; 

4) leski, jonka aviopuoliso ali henkil5kuntalippuihin oikeutettu, 

yhden henkil5kuntalipun, kuitenkin enintaan niin kauan kuin elaa ta

taman leskena. 

Rautatiehallitus voi my5ntaa lisaa henkil5kuntalippuja suuriperhei

sille. Rautatiehallitus voi my5s erityisen painavista sosiaalisis

ta syista sallia 18 vuotta tayttaneenkin lapsen kayttaa perheenjase

nen henkil5kuntalippua. 

9 L 

Kesakausivapaalippu annetaan valtionrautateiden tai liikenneministe

ri5n palveluksessa olevalle vuoden yhtajaksoisen, normaality5paivia 

kasittavan palveluksen jalkeen vaihtoehtoisesti yhta henkil5kunta

lippua vastaan henkil5n asuinpaikkakuntaa lahinna olevalta, henki-

15liikenteelle avatulta liikennepaikalta enintaan 150 km paassa ole

valle liikennepaikalle. Lippu kelpaa aikavapaalippuna 2 luokassa ky

symyksessa olevalla matkalla touko-lokakuun aikana. 

14 L 

Elakkeella olevat saavat vapaalippunsa samaan luokkaan kuin palve

luksessa ollessaan ja vapaalippuihin oikeutetut lesket samaan luok

kaan kuin heidan aviopuolisonsa saivat. 
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Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. 

R a u t a t i e h a 1 1 i t u s on muuttanut va1tionrautateiden 

vapaalipuista annetun asetuksen 4, 6, 7, 12, 14 ja 16 §:n 1isamaa

raykset seuraavasti: 

4 !. 

Lisamaarayks ia. 

3. kohta 2 kappa1e kumotaan . 

6 §. 

Lisamaarayksia . 

1. kohta kumotaan. 

7 §. 

Lisamaarayksia. 

1. Henkilokunta1ippua eivat saa sellaiset perheenjasenet, jotka a~~ 

erosta johtuen eivat asu yhdessa palveluksessa o1evan tai elake1ai

sen kanssa. 

4. Henki1olle kirjoitetaan hanen erotessaan v·altionrautateiden pal

ve1uksesta erityinen todistus vapaa1ippuoik~udesta. Todistuksessa 

on mainittava, minka vuoden a1usta 1ukien, moneenko henki1okuntalip

puun ja mihin vaunuluokkaan asianomainen on oikeutettu . Saman1ainen 

todistus kirjoitetaan sri hakemuksesta myos leskelle. Lesken lippua 

ovat oikeutetut kayttamaan myos hanen katana asuvat 1apsensa . Les

kella ei ole vapaalippuoikeutta, jo1lei hanen aviopuoliso1laankaan 

ol1ut sita. Todistukset sailytetaan sie1la , mista henkilo saa vapaa

lippunsa. 

5. Elakelaisen henkilokuntalippuetu tulee voimaan e1akeperusteisena 

eroamisvuotta seuraavan ka1enterivuoden alusta ja lesken oikeus les

keyden perusteella kuolemantapausta seuraavan kalenterivuoden alus

ta 1ukien. Elakkeelle siirtyneen tai 1eskeksi tulleen ei tarvitse 

luov uttaa niita henki1okuntalippuja, jotka on saatu siksi vuodeksi, 

jona muutos tapahtuu. 

(Toinen kappa1e jaa enna11een.l 

6 . Oikeus saada henki1okuntalippuja kunakin ka1enterivuotena maara~ 

tyy sanotun vuoden tammikuun 1 paivan ti1anteen mukaan seuraavin 

poikkeuksin: 
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h) tyovoimaviranomaisten valtionrautateille tyohon osoittaman hen

kilon palvelus katsotaan jatkuvaksi vasta sen kalenterivuoden alus

ta lukien, joka ensiksi seuraa tyosuhteen jatkuttua vahintaan vue

den. 

il henkilo, jonka palvelus alkaa kalenterivuoden alkupuoliskolla, 

saa henkilokuntalippuja 7 §:n 5 momentin 1 al-kohdan mukaisesti. 
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8. Henkilo, jolla on pohjoismainen vapaalippu tai jolla annetaan ky

symyksessa olevaksi kalenterivuodeksi kaikilla radoilla kelpaava jo

ko vuosivapaalippu tai aikavapaalippu, on velvollinen luovuttamaan 

puolet henkilokuntalipuistaan, kuitenkin enintaan nelja. Joka elak

keelle siirtymisen vuoksi joutuu luopumaan sanotusta kaikilla ra

doilla kelpaavasta vapaalipustaan, saa alkupuolella vuotta takaisin 

kaikki luovuttamansa henkilokuntaliput, loppupuolella vuotta kuiten

kin vain puolet niista. 

9. kohta kumotaan. 

12 '· 
Lisamaarayksia. 

1. Henkilokuntalippuun merkitaan asetuksen 7 S:n 1 momentissa tar

koitetun henkilon nimi ja valtionrautateiden henkilonumero . Ellei 

hanella ole tata numeroa, merkitaan lippuun myos hanen ammattinsa, 

Lipun kaantopuolelle lyodaan antopaikan leima, jota ilman lippu ei 

kelpaa matkalippuna. Perheettoman henkilokuntalippuun merkitaan tun

nus YKS. Tallaisen lipun haltijalla ei ole oikeutta kuljettaa muka 

naan muita henkiloita. 

3 . Muita vapaalippuja myontavat: 

e) asetuksen 4 §:ssa tarkoitettuja muutto-, opinto- ja asuntolippu 

ja, 5 §:ssa tarkoitettuja henkilokunnan ylimaaraisia vapaalippuja, 

9 §:ssa tarkoitettuja kesakausivapaalippuja seka 10 §:ssa tarkoitet

tuja kouluvapaalippuja myontaa osaston ja toimiston paallikko, pii

rihallinnossa piirin, konepajan ja varaston paallikko seka rautatie

rakennuksella rakennuspaallikko tai rakennuspaallikon valtuuksilla 

toimiva tyopaallikko tai heidan maaraamansa. 
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14 §. 

Lisamaarayksia. 

1. Asetuksen tassa pyka1assa mainittujen henki16iden 1isaksi saa

vat vapaaliput 1 luokkaan koneinsin66ri, ratainsin66ri, tutkija, yli

aktuaari, koulutuspaallikk6, paamatemaatikko, kemisti-insin66ri, 

geologi-insin66ri, tarkastajainsin66ri, konttoripaallikk6, apulais

asianvalvoja, psykoteknillisen laboratorian hoitaja, psykologi, va

rastonpaa1likk6, aktuaari, liikennetarkastaja, asemapaallikk6, apu

laisasemapaallikk6, apulaisinsin66ri, koulutussuunnittelija, kamree

ri, apulaiskamreeri, osastosihteeri, kielenkaan~ja, apulaiskielen

kaantaja, kirjeenvaihtaja, suunnittelija, varikonpaallikk6, sahk6-

tarkastaja, apul&so~opaallikk6, kirjaaja, toimistosihteeri, tark

kaaja, paakirjanpitaja, terveysolojen tarkkaaja, apulaisvarastonpaal

likk6, ty6ntutkija, toimistorakennusmestari, rakennusmestari, yli

teknikko, teknikko, koneteknikko, kirjanpitaja, 1 luokan kirjuri, 

kustannuslaskija, ylipuutarhuri, 1 luokan asemamestari, jarjestely

mestari, aikataulunsuunnittelija ja rikost~tkija seka valtionrauta

teilla vahintaan 25 vuotta palvelleet terveyssisar, ty6terveyshoita

ja, 2 luokan kirjuri, asemamestari, vaunumestari, autonkuljettajain 

esimies, yliasentaja, veturinku1jettaja, kondukt66ri, ty6njohtaja, 

1aakintavoimistelija, laboratorionhoitaja, asetinlaitemies, konemes

tari, kuormausmestari ja vaihdemiesten esimies. 

16 §. 

Lisamaarayksia. 

2. Muissa junissa kelpaavat vapaaliput rajoituksetta. 

(Toinen ja kolmas kappale jaavat ennalleenl. 

Nama lisamaaraysten muutokset tulevat voimaan 1.1.1979 lukien. 

(RH 990/14/78, (Hltl, 5.12.1978) 

Edell~ olevan johdosta hallintotoimisto huomauttaa, etta vapaalippu

asetuksen 7 §:n entisessa 6 momentissa ja kumotussa 9 lisamaarayk

sessa tarkoitettuja vapaalippuja yhta mana- ja paluumatkaa varten 

henkil6ille, joilla ei viela ole oikeutta henkil6kuntalippuihin, ei 

siis saa enaa 1.1.1979 lukien kirjoittaa. VT 5~78 
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MUUTOKSIA TILITYSSAANTOON 

Henkiloliikenteen osalta siirrytaan 1.1.1979 lukian yhden kuukauden 

tilikauteen . Henkiloliikennetulojen tilit liike~nepaikoilla laadi

taan taten e.m . ajankohdasta lukien yhden kuukauden pituiselta tili 

kaudelta. Muutos ei vaikuta paivatilien laatimiseen, eika rahav~ro -
/ 

jen tilittamiseen, jotka tapahtuvat nykyiseen tapaan. Samalla muu-

tetaan mitatoityjen kuukausilippujen trk:lle lahettamisesta annet

tuja ohjeita. 

Tilityssaannon 2 § ja 6 §:n kohta 601.56 muutetaan seuraavan sisal 

toisH.si: 
2 § 

Yleinen tilitysvelvo1lisuus 

Til i tyspaikan ja - pisteen on laadittava tuloista ja me nois t a taman 

saa nnon mukaiset tilitykset ja tilit , jotka laaditaan paivittain 

ja/tai kale nterikuukausittain . 

Matkalippuja myyvat matkatoimistot laativat matkalipputilit valtion 

iautateiden osalta kalenterikuukausittain . 

Kassasta suoritettu menotosite on tilitettava maksup~ivana . 

601 . 56 Mitatoidyt kiinteahintaiset kuukausi- ja koululaiskuukausi 

liput samoinkuin mitatoidyt ja kannastaan irrojtetut lomake 

lippuina laaditut kuukausi- ja koulula~kuukausiliput lahe

tetaan paivittain tilitoimi ston kotimaiselle tarkastusjaos 

tolle . Lipuille laaditaan saate VR 4025. Kotimaisen tarkas 

tusjaoston palauttaman saatteen kuittiosan ·perusteella ti

lityspaikka merkitsee mitatoidyn fipun vahennyslippuna ti 

leihinsa . Paivatiliin vahennysliput merkitaan saatteen kan

taosan perusteella. Paivakirjaan merkitaan saatteen numero. 

Saatteen kuittiosa liitetaan tilikauden tiliin . 
(N:o To 1769/2332/78, 5 . 12 . 1978) VT 50/78 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI NGTV 9760 ja NGTS 9761 

POHJOISMAISEEN VAUNUKUORMATARIFFIIN NGTV 9760 ilmestyy lisalehti 

n:o 20, joka on voimassa 1.1.1979 lukien. 

Lisalehti sisaltaa: 

uudet yksikkohinnat 

- Suomen osuudella 

- Ruotsin osuudella liikenteessa Suomen ja Tanskan kanssa 

- Tanskan kauttakulkuosuudella 

vaunukuormien vahimmat maksut 

- Suomen osuudella 

Ruotsin osuudella liikenteessa Suomen ja Tanskan kanssa 

- Ruotsin-Norjan NET-osuudella 

uudet siirtokuormausmaksut Torniossa ja Haaparannassa 

muutetut sailiomaksut (koodi 01) Suomesta (pohjoismaihin ennal

laan) 

poikkeustariffi 4:n uudet yksikkohinnat 

uuden poikkeustariffin 5 sahatavaralle Haaparannan rajalta 

lahtien Norjan asemille; Suomen osuuden rahti lasketaan pohjois

maisen tariffin yleisten maaraysten mukaisesti; samalla kumotaan 

VT:n 52/75 . 9 toisessa kappaleessa oleva maarays , jonka mukaan 

poikkeustariffien kaytto edellyttaisi sopimusta . 

Lauttamaksut (oljylisa, koodi 37) on sisallytetty Ruotsin ja 

Tanskan rahteihin . Ruotsin osuuksiin on lisaksi sisallytetty ta

vallisimmat tullivalityspalkkiot . Kuitenkin lahetyksesta Ruotsiin 

kannetaan erillinen tullivalityspalkkio (koodi 28) , jos SJ tai 

SJ:n tulliasiamies s uori ttaa koko tulliselvityksen . 

Huomautetaan, etta 1.1.79 voimaan tulevaa 

3 markan lisamaksua rahtia maaraasemalla maksettaessa ei kanneta 

lantisessa kansainvalisessa tavaraliikenteessa . 

Tiedoksi ilmoitetaan samalla , etta tuontitavaran yhteydessa raja

asema voi erinaisissa tapauksissa kantaa 

terminaalimaksua lahetyksista, jotka VR tullaa . Nama maksut ovat 

RH :n kirjelman n : o 1143/241/76 , 14.9.76 mukaisesti seuraavat : 

- vaunu kuormat , kontit per vaunu/kontti 

- muu tavara alk 100 kg 
vahint . /rahtik . 
enint ./rahtik . 

20 , 00 mk 
4,00 • 

10,00 • 
60 , 00 " 
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POHJOISMAISEEN KAPPALETAVARATARIFFIIN NGTS 9761 i1mestyy 1isalehti 
n:o 13, joka on voimassa 1.1.1979 1ukien. 

Lisalehti sisaltaa muutoksia mm. 

- Suomen rahdituspainojen ryhmityksessa 
- Suomen vahimpien maksujen osalta 

- Ruotsin rahtien osa1ta (korotus n. 5 %) 

- autolinjan Turku-Tukholma rahtien osalta (korotus n. 5 %) 

- sailiomaksuihin Suomesta (koodi 01) (pohjoismaihin enna1laanl 

(Tft n:o Tou 6/251/76, 5.12.76) VT 50/76 

KASSA~R~HDYSRAHA 

50 

Va1tiovarainministerion 10 . 10.1963 tekerna~n p~~tBkseen perustuvasta 

kassaerehdysrahasta 1aaditut meno1uette1ot vuode1ta 1978 on toimitet

tava kahtena kappa1eena ti1itoimi ston ti1ijaostoon viimeist~~n tammi

kuun 15. p~iv~n aamuun menness~ . Tarkemmat ohjeet kassaerehdysrahan 
maksuperusteista on annettu k~sky1ehdess~ no 44/63. Ha11into-osaston 

pa1kkajaostosta saadun tiedon mukaan ohjeissa mainittua pa1kka1uokka a 
A 17 vastaa kuitenkin nykyisin pa1kka1uokka V 13.(N:o t1t 696/29/78, 

7.12.1978) VT 50/78 

FIDEBAST-TARIFFI 

Suomen- Saksan rautatie-meriliikennetariffiin FIDEBAST 

(9350) tehdaan 1.1.1979 voimaan tulevat seuraav3t muu

tokset: 

s i v u lla 1 6-1 7 

- lisataan sarakkeeseen 3 merkinta "W" Aachen-, Gross 

Umstadt- ja Viernheim-asemien kohdalle 
- muutetaan sarakkeessa 2 Basel Bad Bf "Basel Bad Gbf" :ksi 

ja Schaffhausen Bad Bf "Schaffhausen" : ksi . 
( Tft n:o Tou 17/252/76, 7.12.76) VT 50/76 

2 12710 275411' 
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TAVARANLUOKITUSTAULUKKO 

Tavaranluokitustaulukkoon tehdaan 1.1.1979 lu k ien seuraavat muutok 

set: 

Aakkosellisen osan sivu 29 ja ryhmittaisen osan sivut 39 - 40 

(kontitl painetaan uudestaaB . 

Aakkosellisen osan sivulta 3 poistetaan nimikkeen "Autot" yms. 

(korjaus VT 42/77) koodin 7222 jalkeen olevasta kolmannesta kappa

leesta "Autoja voidaan rahdittaa ... " lauseen loppuosa "tai" sanan 

jalkeen. Samoin poistetaan· sivulta 21 koodin 6561 jalkeinen teksti 

"Kaytetyt kaasulieri6t kuljetetaan ... ". 

Aakkosellisen osan sivulle 32 koodin 7544 "Kuormausapuvalineet" 

luetteloon lisataan "vaununpeitot". Saman nimikeryhman lopussa ele

va rahditusohje muutetaan seuraavaksi: 

Nimikkeeseen 7544 kuuluvien, enintaan 7749 kg:n painoisten . lahetys

ten rahdit lasketaan yleisten kappal&tavaran rahditusmaaraysten mu

kaan vahentamalla 50 % kokonaisrahdista. Kappaletavaran vahimmat 

maksut kuitenkin peritaan . Vahintaan 7750 kg:n lahetykset rahdite

taan vaunukuormana luokan 5 mukaan. Naita lahetyksia ei katsota va

jaiksi vaunukuormiksi, joten rahti saadaan tariffitaulukosta 27 . 

Vaunukuorman vahimpia maksuja ei sovelleta . 

Tiedustelujen johdosta ilmoitetaan, etta tassa luetelluista nimik

keista kayletaan alla sanottuja koodeja . Kun tavaranluokitustaulu

kosta otetaan uusi painos, lisataan nimikkeet aakkoselliseen osaan. 

Kauttaviivan jalkeinen koodi tarkoittaa sailiavaunua. 

Absorbentin jatteet 

Anodimassa 

Argon 

4332/4311 

4229 

4069/4066 

Asemavaunut , asiakkaan kuormaamat 7531 

Berol 

Billetsrauta 

Etyyli~lkoholi 

Fosfori, my6s keltainen 

Oikloretaani 

4522 

6212 

4086/4084 

4225 

3505 
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Furfural 

Graniitti ja gneissi, lohkart=Jina, 

siruina, jauhaena 

Hiilitiili, suodatuksaan 

J~tepapari ja -pahvi~ ulkomainen 

Kaasu- tai dieseloljy, 

SNTL:n vaunuissa 

Kipsi, myos keinotekoinen, 

poltettu, jauhettu 

Kipsi, polttamaton, kipsijate 

Kimrooki 

Klinkkeri, irtotavarana 

lem 

Kondensaatit 

- luonnonkaasu-

- maakaasu-

- pyro-

Lauttavaunut ~ suurlavat 

Ligniini 

Metyylietyyliasetoni ja 

metyyli-isobutyyliasetoni 

Metyyl i karb inol i 

Natriumkloraatti, nestemainen 

Neroseeni 

Oulatax 9210 

Piisavituotteet 

Polttoturva, ulkomainen 

todellisan painon mukaan kuitenkin 

vahintaan 350 kg/m3 

Saumauslaasti, varillinen 

Simpukkakalkki 

Sulpu 

Styroli 

Sykloheksaani 

Tieterva, tartuke 

Urea, nestemainan, sailiovaunussa 

Vanadiini 

Vedenpuhdistusmassa ja -hiekka 

Varttinaoljy 

~ljynpoistoturve 

4085/4082 

2621 

6054 

5381 

3433 

2722 

2721 

4421 

2731 

2732 

4229/4228 

2255 

3509/3505 

4228 

4228 

3404/3402 

4901 myos sailiovaunuissa 

2915 

4722 

2741 

4694 

5022 

4311 sailiovaunussa 

3505 

3641 

4311 

6741 

281.)1 

3524/3522 

4722 

50 
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Painatusjaosto suorittaa uudelleen painettavien tavaranluokitus

taulukon sivujen 29/30, 39/40 (konttien yms. kuljetusyksikoiden 

koodit~ perusjakelun kuluvan vuoden loppuun rnennessa. 

Asemavaunulahetyksen· koodina kiskoliikenteen osalta kaytetaan 

"Yhteislahetystavara"-koodia 7531. Taman johdosta tavaranluokitus

taulukon sivulla 81 oleva huomautus "Ks. TS:n lfite 3" muutetaan 

seuraavaksi "Ks. TS:n liite 6 kohta E". 

(Tft n:o To 1454/2410/78, 4.12.1978) VT 50/78 

NOROEG-TARIFFI 

NOROEG-VAUNUKUORMATARIFFIIN (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmes

tyy lisale.hti n:o 14, joka on voimassa 1.1.1979 lukien. 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia muutoksia: 

Rahtikorotukset Suomen, Ruotsin, Ta ns kan ja Saksan De

mokraattisen Tasavallan osuuksilla ja sailion kayttomak

sujen osalta liikenteessa Suomesta. 

Lauttamaksut (oljylisa, koodi 37) on sisallytetty kaik

kien maiden rahtiosuuksiin (ei kanneta enaa erillisena 

lisamaksuna). Ruotsin osuuksiin on lisaksi sisallytet

ty tavallisimmat tullivalityspalkkiot. 

Huomautetaan, etta 1.1.1979 voimaan tulevaa 3 markan li

samaksua rahtia maaraasemalla maksett a essa ei kanneta 

lantisessa kansainvalisessa tavaraliikenteessa. 

NORDEG-KAPPALETAVARATARIFFIIN (NORDEG/Stg 9929) ilmes

tyy lisalehti n:o 13, joka on voimassa 1.1.1979 lukien. 

Lisalehti sisaltaa muutoksia mm. Suomen ja Ruotsin rah

tien osalta ja sailion kayttomaksujen osalta liikentees

sa Suomesta. 

(Tft n:o Tou 21/252/78, 8 . 12.78) VT 50/78. 
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IT~!SESSA YHOYSLIIKENTEESSA LAHETETTAVAN TAVARAN RAHOITTAMINEN 

1.1.1979 lukien muutetaan konttilahetysten rahditusohjeita uuden 

konttitariffin mukaisiksi. Samalla uusitaan myos muut aikaisemmin 

annetut rahditusohjeet (VT:t 12/76, 40/77, 51/78). 

Kappaletavara 

50 

Yhdysliikennerahtikirjoilla lahetettavat rahtikappaletavaralahetyk

set rahdi~etaan yleisten kappaletavaraa koskevien rahditusmaaraysten 

mukaan mahdollisine liitantarahteineen lahtoterminaaliin, sielta 

perusrahdilla K o u v o 1 a a n ja edelleen viiden vyohykkeen lii

tantarahdilla Vainikkalan rajalle. 

Kuormaukset ja kuljetukset ·suoritetaan ' liikennetoimiston antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

Asiakkaan kuormaamat neuvostoliittolaiset vaunut 

)ilattuun neuvostoliittolaiseen vaunuun kuormattu lah~tys rahdite

taan pain·osta riippumatta vaunun akseliluvun mukaisena vaunukuorma

na ( 7 art ikla 4 §) • 

Jos asiakas on kuormannut tilaamaansa 4-akseliseen vaunuun kuormaus

ohjeiden (ks. yhdysliikennetariffin liite n:o 13) mukaisesti kappa

letavaralahetyksia tai kappaletavaralahetyksia ja enintaan 20 ODD 

kg painavia vaunukuormalahetyksia, rahditetaan 

- kappaletayaralahetykset lahfoliikennepaikan ja rajan valisen vali

matkan mukaista kappaletavaran perusrahtia soveltaen ilman lii~ 

tantarahteja seka 

- vaunukuormalahetys 2-akselisen vaunun rahditusmaaraysten· mukaan 

vahimpine maksuineen. Painoluokk~vahennysta ei myonneta. 

Tallaiseen vaunuun kuormattujen lahetysten rahtien on kuitenkin ol

tava yhteensa vahintaan 4-akselisen vaunun vahimman maksun suurui

nen. Mahdollisesti puuttuva maara on lisattava suurimman lahetyksen 

rahtiin, johon myos venalaisen vaunun kayttomaksu lisataan. 
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Jos 4- akseliseen neuvostoliittolaiseen vaunuun on yhteenkuormausoh

jeita noudattaen kuormatfu kaks~ tai useampia vaunukuormaluokkien 

mukaan rahditettavia lahetyksia ja lahetysten yhteinen tariffipaino 

on vahintaan 30 000 kg, rahditetaan kukin lahetys taysien vaunukuor

mien maksutaulukon 27 mukaan ilman vahimpia maksuja. Jos yhteinen 

tariffipaino on alle 30 000 kg, rahditetaan vahintaan 15. 000· kg pai

navat lahetykset tariffitaulukon 27 mukaan ja alle 15 000 kg paina

vat lahetykset vajaitten vaunukuormien maksutaulukon 27 A mukaan 

ilman vahimpia maksuja. Painoluokkavahennykset hinnoitusluvusta teh

daan kunkin yksityisen lahetyksen painon eika vaunuun kuormattujen 

lahetysten yhteispainon perusteella. Yhte.ensa on lahetyksista perit

tava vahintaan 4-akselisen vaunun vahin maksu. 

Jos edellisessa kappaleessa mainittuun vaunuun on viela lisaksi 

kuormattu kappaletavaralahetyksia, rahditetaan ne perusrahtia sovel

taen laht6liikennepaikalta rajalle ilman liitantarahteja ja kappale

tavaroiden painot lasketaan mukaan koko vaunun yhteista tariffipai

noa maarattaesaa. Taman jalkeen lasketaan vaunukuorman painoisten 

lahetysten rahdit kuten edellisessa kappaleessa on selostettu. 

Samaan vaunuun kuormattujen lahet~sten rahtikirjoihin on merkittava 

muiden lahetysten rahtikirjojen numerot. 

Tulliselvitysmaksut peritaan rah~ikirjakohtaisesti. Neuvostoliiton 

vaunun kaytt6maksu peritaan tilattuun vaunuun kuormatuist.a lahetyk

sista vaunukohtaisesti ja maksu merkitaan tariffipainoltaan suurim

man osalahetyksen rahtiin. 

Rahtikirjoihin on kookkaiden lahetypten osalta lahetyksen painon . 

lisaksi merkittava my6s tilavuus. 

Yhdysliikennerahtikirjan "Lahetyksen laji" sarakkeeseen merkitaan 

lahetys kappaletavaraksi ellei sen todellinen paine ylita 5 000 kg 

eika tilavuus 30 m3 (vrt. yhdysliikennetariffin 7 artikla 4 §) • Mer

kinta "kappaletavaralahetys" tai "vaunukuormalahetys" ei vaikuta 

Suomen osuuden rahditukseen, joka suoritetaan voimassa Dlevan 

tariffisaann6n mukaisesti. 
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Jos vaunukuormana rahditettava lahetys (enintaan 20 DOD kg) i i

k e n n e t o i m i s t o s t a puh. 2576 s a a d u n 1 u v a n 

p e r u s t e e 1 1 a kuormataan suoma1aiseen 2-akseliseen vaunuun 

ja lahetetaan Kouvolaan siirtokuormattavaksi neuvostoliittoiaiseen 
kappa1etavaravaunuun,. lasketaan rahti yhdys1iikennerahtikirjaan ns. 

katkotariffia noudattaen 2- akselisena vaunukuormana Kouvo1aan ja 

sie1tl ede11een 2-akselisena vaunukuormana Vainikkalan r~jalle. 

Painoluokkavahennysta ei myonneta. Vaununkayttomaksu peritaan samoin 

kuin lahetys olisi kuormattu neuvostolii~tolaiseen vaunuun. 

Autot 

Autoja ei voi lahettaa itaisessa yhdysliikenteessa kappaletavarana, 

vaan ne on rahditettava vaunun akseliluvun edellyttaman vaunukuorma

tariffin mukaan. 

Jos asiakas on kuitenkin kuormannut samaarr vaunuun kaksi tai useam

pia autoja kahdella tai useammalla rahtikirjalla, rahditetaan kukin 

lahetys 2-akselisena vaunukuormana vahimpine maksuineen. 

Jos asiakas on kuormannut auton lisaksi muuta tavaraa samaan vaunuun 

samalla rahtikirjalla, rahditetaan koko lahetys yhteisen tariffipai 

non, kuitenkin vlhint~an 8 DOD kg:n mukaan vaunun akseliluvun edel

lyttamana vaunukuormana. 

Jos autolle ja muu-lle tavaralle on laadittu eri rahtikirjat, rahdi

tetaan auto 2-akselisena vaunuku·ormana ja muu tavara tariffipainosta 

riippuen joke kappaletavarana perusrahdilla lahtopaikasta rajalle 

tai 2-akselisena vaunukuormana vlhimpine maksuineen. Koko vaunusta 

on perittava vahintaan 4-akselisen vaunun vahin maksu. 

Koneellisella jaahdytys- Ja lammitysjarjestelmalla varustettujen 

vaunujen Tahdittaminen 

Jos venalainen koneellisella jlahdytys- tai lammitysjarjestelmllla 

varustettu koko vaunuryhma on osoitettu samalle maaraasem•lle tai 

kuormaus tapahtuu yhdelta lahetysasemalta, lasketaan rahti tavaran 

laaduste riippumatta luokan 3 mukaan lisalmalla muuten kaytettavlln 

hinnoituslukuun luku 14. Jokaisesta kuormassa olevasta vaunusta pe-
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ritaan rahti vahintaan 30 000 kg:lta. Jas ryhmaan kuuluu tyhjia 
vaunuja, peritaan niista vaul';luku·arman vahin maksu ryhman kuarmassa 
kulkemalta matkalta. Kuljetusmaksun lisaksi peritaan amistajarauta

tien hyvaksi yhdysliikennetariffin 11 artiklassa mainitut j~ahdytys

ja· lamminvaunumaksut •. 

Jas vaunuryhmassa an sellainen venalainen kaneistavaunu, jahan an 

kuarmattu tavaraa, rahditjtaan tama kut~n kaksiakselinen vaunu. 

Rahti peritaan v~hintaan 15 000 kg:lta luokan 3 mukaan lisaamalla 

hinnoituslukuun luku 14. Jos tallainen vaunu kuljetetaan kuormassa 

yksinaan. rahditetaan se eoella olevien ohjeiden mukaan vahintaan 

30 000 kg:lta. 

Jos ryhmassa on useampia tyhjana kuljetettavia kaneistovaunuja, kul

jetetaan yksi koneistovaunv maksutta ja muista peritaan neliakseli

sen vaunun vahin maksu ryhman kuormassa kulkemalta matkalta. 

Jos ryhmaan kuuluvia vaunuja on osoitettu eri maaraasemille tai 

kuormaus tapahtuu eri lahetysasemilta. on rahti tiedusteltava mark

kinointitoimistosta. 

Konttitariffin soveltaminen itaisessa yhdysliikenteessa 

L a h t e v i e n konttien kuljetusmaksut ovat kcrnttikohtaiset. 

Saman lahettajan kuormaamien konttien rahti rajalle saakka maaraytyy 

samaan suomalaiseen tai venalaiseen vaunuun kuormattujen konttien 

lukumaaran, konttikohtaisen jalkamaaran ja kontin bruttopainon mu

kaan riippumatta rahtikirjDjen lukumaarasta tai siita, onko kontit 

osoitettu samalle tai . eri vastaancrttajille Neuvostoliitossa tai sita 

kauempana ole~issa maissa. 

Kullekin kontille on laadtttava oma yhdysliikennerahtikirja riippu

matta siita, lahetetaanko kontit suomalaisessa tai venalaisessa vau

nussa. Kuitenkin, jus samaan vaunuun kuormatut kontit on osoitettu 

Neuvostoliitossa tai sita kauempana olevassa maassa samalle vastaan

ottajalle, voidaan kontit lahettaa samalla rahtikirjall.a lukuunotta

matta tapausta, etta 4-akse~iseen suomalaiseen Oc-~aunuun on kuor

mattu 60 jalan maara. Talloin on jokaiselle kontille laadittava eri 

rahtikirja, koska kontteja ei voida kuormata raja - asemalla samaan 
vaunuun. 
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Suomen rahtiosuus merkitaan vaunukohtaisesti yhteen rahtikirjaan, 

johon tehdaan viittaus muista rahtikirjoista. Muihin rahtikirjoihin 

tehdaan vastaavasti viittaus, milla rahtikirjalla rahti on peritty. 

Jos Oc-vaunuun on kuormattu 60 jalan m~ara, on venalaisen vaunun 

kayttomaksu perittava kaksinkertaisena. Suomalaisessa vaunussa lahe

tetlavien konttien rahtiin on lisattava konttitariffin edellyttamat 

nosturi- ja siirtomaksut. Tulliselvitysmak~ut peritaan tariffitaulu

kon 22 kohdan 19 mukaan. 

Neuvostoliitosta tai sen kautta muista maista s a a p u v i e n 

konttien kuljetusmaksut rajalta saakka ovat myos koottikohtaiset. 

Jos samalle vastaanottajalle osoitetut kontit voidaan kuljettaa 

samassa suomalaisessa tai venalaisessa vaunussa raja-asemalta maara

asemalle, lasketaan rahti yhteen rahtikirjaan, kuten edella on lah

tevien konttien osalta sanottu. Jos samassa vaunussa kuljetetaan 

kaksi konttia samalle maaraasemalle, mutta kahdelle eri vastaanotta

jalle, peritaan molemmista rahti erikseen kaytetyn kontin ja sen 

bruttopainon perusteella, kuten yhden kontin kuljettamisesta on maa

ratty . 

Vaunun siirtomaksua eika myoskaan nosturimaksua perita saapuvista 

konteista silloin, kun kontin siirtaminen suomalaiseen vaunuun suo

ritetaan rautatien oman kayton vaatimana (ks. Tariffitaulukko 34). 

Kaikista maaraasemalia maksettavista (seka lahtevista, etta saapu

vista) lahetyksista peritaan 3 markan lisamaksu (Tariffitaulukko 

22.5). 

(Tft n:o To 1454/2410/78, 8.12.1978) VT 50/78 

KOPIOINTILAITTEIDEN HANKINTA 

Kopiointi1aitteiden kayttoominaisuuksi11e asetettavien 
vaatimusten se1vittamiseksi on 1aadittu 1omake, VR 1419. 
Lomake tu1ee 1iittaa taytettyna ti1aukseen si11oin, kun 
1aitetta esitetaan ostettavaksi VR:l1e. Jos 1aitoksen 
kayttoon vuokrataan kopiointi1aite 1omaketta kaytetaan 
apuna 1aitteen ominaisuuksia maaritettaessa. Lomaketta on 
saatavissa painatusjaostosta. 
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~ AVDIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Osastosihteerin (V 23) virka, sijoituspaikkana toistaiseksi halli~ 

to-osaston henkilostotoimisto. Paajohtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis

taan tammikuun 3 paivana 1979 ennen klo 12.00 (postitse ennen vir

ka-ajan paattymistal. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V24-) virka, toistaiseksi Seinii

joen ratapiirin toimistossa (Seiniijoki) ja rakennusmestarin (Vl8) 

virka, toistaiseksi He1singin ratapiirissii Riihimiien rata-a1uee11a 

(ta1onrakennustyot; Hyvinkiiii). 

Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehal1i tuksen k:i:r_jaaja11e viimeistiiiin 10.1.1979 ennen ke11o 12 

(postitse ennen virka-ajan piiiittymistii}. 

Varastomestarin (V14) toimi, toistaiseksi He1singin ratapiirin toi

mistossa (Helsinki}. Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on 

toimitettava He1singin ratapiirin piiii11iko11e viimeistiiiin 10.1.1979. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (8131 virkaan (rautatieha11ituk

sen ratatoimistol diplom:i:-insin5ori Kari Hannu Tujunen; konttori

piiiillikon (V23l virkaan (Helsingin ratapiirin toimisto} koulutus

suunnittelija Ensio Juhani Les-pi; vanh.emman toimistorakennusmestarin 

(V23) virkaan (Tampereen ratapiirin toimisto) vanhempi toimistoraken

nusmestari (V21) Kosti Sakari Palmu; vanhemman toimistorakennusmes

tarin (V22} virkoihin (Oulun ratapiirin toimistol rakennusmestari 

Reijo Vilho Suorsa, (Pieksiimiien ratapiirin toimisto} rakennusmestari 

Jorma Kunto Piiivio Korhonen ja (Joensuun ratapiirin toimisto) van

hempi toimistorakennusmestari (V21) Erkki Aapeli Airaksinen; raken

nusmestarin(V19} virkaan (Jyviiskyliil ylim. 2 1 rakennusmestari Jouko 

Tuomas Ke1tto; rakennusmestarin (Vl8l virkaan (Suo1ahtil rakennus-
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mestari Taisto Albert Havu; kirjanpitajan virkaan (rautatiehallituk

sen ratatoimisto) yp 2 1 kirjuri Kirsti Inkeri Kaltiainen; ap 2 1 

kirjurin (V14) virkoihin (Helsingin ratapiirin toimisto) ylim. 3 1 

kirjuri Mirja Tellervo Pouta ja (Tampereen ratapiirin toimisto) 

ylim. 3 1 kirjuri Seija Sinikka Kakko ja apulaiskanslisti Mirja 

Kaarina Kaipanen; kanslistin toimeen (rautatiehallituksen ratatoi

misto) tilap. toimistoapulainen Marja-Leena Kilpi; apulaiskanslistin 

toimeen (Oulun ratapiirin toimisto) konttoriapulainen Raili Sinikka 

Tapia; konttoriapulaisen toimiin (Kouvolan ratapiirin toimisto) 

ylim. toimistoapulainen Liisa Mervi Katriina Pilli-Sihvola,(Seina

joen ratapiirin toimisto) ylim. toimistoapulainen Sirkka Hilma 

Adelina Koskela, (Oulun ratapiirin toimisto) tilap.toimistoapulaiset 

Tuula Irja Annikki Kela ja Eila Heleena Mustonen seka (Joensuun 

rata-alueen toimisto) tilap. toimistoapulainen Rauha Vilhelmiina 

Vaatanen. 

T a 1 o u s o s a s t o 
Salome -Nippala. 

ylim. kirjeenvaihtaja (V 22) Mirja 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmetari (V24) Eino 

Matias Raimovaara, rataesimiehet Iivari Ensio Kempas ja Viljo Lautala 

seka kon\toriapulainen Kerttu Inkeri Mikkolainen. 
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ULOSMITTAAMATTA J~TETTAVAN PALKAN MAARAN KDROTTAMINEN 

U1osmittaamatta jatettavan pa1kan maarasta 14 paivana jou1ukuuta 

1973 annetun asetuksen (905/73, ju1kaistu VT:ssa 2/74.3) 5 S:n no

ja11a oikeusministerio on 23 . 11.1978 antama11aan paatokse11a, joka 

on ju1kaistu asetuskokoe1massa n:o 901/78, paattanyt seuraavaa: 

1 s. 
E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 = 100) 1okakuun 1978 indeksi1u

vun noustua 8,2 prosenttia 1okakuun 1977 indeksi1ukuun verrattuna 

korotetaan u1osmittaamatta jatettavasta pa1kan maarasta annetun are

tuksen (905/731 1 S:ssa tarkoitettu maara , jonka ve1a11isen katso

taan tarvitsevan seuraavaan pa1kanmaksupaivaan asti itsensa ja puo-

1isonsa seka hanen e1atuksensa varassa o1evien omien ja puo1isonsa 

1asten ja otto1asten e1atukseen, ve1a11isen oma1ta osa1ta 19,80 

ma rkkaan ja jokaisen ede11a mainitun omaisen osa1ta 8,10 markkaan 
paivaa kohti . 

2 L 
Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979 . 

(H1oj n: o H1o 781/115/78, 11.12 . 1978 - Vert . VT 51/77 l VT 51 /78 

TILITYSSAANNON MUUTDS 

Ti1ityssaannon tavara1iikennetta koskevan osan 19 S muutetaan 
1 . 1 . 1979 1ukien seuraavan sisa1toiseksi: 

19 § 

Vakiohintaisten kappaletavararahtikirjojen, osoite1appujen ja mak

sumerkkikirjojen ti1aukset ja ti1ittaminen 

I Vakiohintaiset kappa1etavararahtikirjat 

Ti1aaminen 

Rahtikirjat on tilattava 1omakkee11a VR 3902. Ti1aukset on 1aadit

tava ti1ityspistekohtaisesti ko1mena kappaleena. Kaksi paal1immais

ta osaa lahetetaan ti1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon . 
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Kantaosa jaa tilaajalle. (Tilauksesta listataan tietokoneella tar

kistettu tilaus atk-lomakkeelle, joka toimii saatteena tilaajalle 

:ahtikirjoja lahetettaessa.) Otsikkotietoihiri merkitaan kohtaan 

"Tilaaja" sen kassan (= tilityspisteen) tunnus ja osoite, joho. 

rahtikirjat tilataan, seka vastaava koodi 7-numeroisena. Tilaus on 

numeroitava tilityspa~kkakohtaisesti. Lisaksi tilaukseen merkitaan 

rasti kohtaan "Myytavat painotuotteet". Rahtikirjakohtaisten tieto

jen kenttaan merkitaan lomakenumero. hinta ja tilattavien kirjojen 

lukumaara. Tilauksissa tarvittava tilityspisteen tunnus saadaan esi

taytetyn tili-ilmoituslomakkeen varastoluettelo~a toimivasta jal

jennBskappaleesta. Rahtikirjat on sailytettav~ lukitussa tilassa . 

Paivatilitys 

Rahtikirjat myydaan ja tilitetaan ~umerojarjestyksessa . Paivatili 

laaditaan paivatilikirjaan VR 4001, johon kukin rahtikirjalaji mer

kitaan amana ryhmanaan . Tilitettavan markkamaaran eteen merkitaan 

jaljella eleva alkunumero . Vaarin kirjoitetut ja takaisin lunaste 

tut rahtikirjat merkitaan vahennyserana ao . rahtikirjalajin kohdal

le . Vakiohintaisten kappaletavaralahetysten rahtikirjatulot tilite 

taan paivatilityslomakk~ella VR 4127, kateisella maksetut kohdassa 

25 ja luotolla maksetut kohdassa 26, 

Tilikauden tilien laatiminen 

Jokaisen tilityspaikan on tehtava tilikausittain tilitys myymistaan 

vakiohintaisista kappaletavararahtikirjoista . Tilitys laaditaan 

tiBtokoneella esitaytetylle tili-ilmoituslomakkeelle, joka toimite

taan tilityspaikalle noin viikkoa ennen tilikauden paattymista. Lo

makkeen kaksoiskappale jaa tilityspaikalle rahti~irjojen varasto

luetteloksi . Lomakkeeseen merkitaan kullekin riville rahtikirjan 

jaljella eleva numero ja mahdolliset vahennysrahtikirjat (= mita

tBidyt, takaisinlunastetutl . Vahennysrahtikirjoja saadaan merkita 

ao . rivin kohdalle vain 99 kappaletta. M~kali . vahennysrahtikirjoja 

on enemman, merkitaan jalj~lla elevien rahtikirjejen vahennysarvo 

kehtaan "muut vahennysliput•. Jes jotakin rahtikirja~ajia ei ole 

tilikauden aikana myyty, teistetaan lemakkeessa eleva alkunumere 

kohdassa "jaljella eleva n:o". Kohtaan "sivusumma" merkitaan ko. 

sivulla tilitettavien rahtikirjejen yhteinen rahaMaara . Muita rah-
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tikirjakohtaisia tietoja ei tarvitse merkita. Mikali tilikauden 

tili-ilmoitukseen sisallytetaan vanhalla hinnalla takaisinlunastet

tuja rahtikirjoja, merkitaan ne kohtaan "Muut vahennysliput". Yh

teinen takaisinlunastusarvo ilmaistaan sarakkeessa "Jaljella eleva 

n:o" penneina. Samoin menetellaan muiden mahdollisten vahennysten• 

suhteen, joita ei voida tehda rahtikirjakohtaisesti. 

Sarakkeeseen "Jaljella eleva n:o" merkitaan penneina omille riveil

leen myos veloitus- ja hyvityslaskut. 

Tiliin vahennyserana merkityt vaarinkirjoitetut ja takaisinlunas

tetut rahtikirjat on lahetettava tilin mukana numerojarjestykseen 

lajiteltuina tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon. 

II Osoitelaput ja maksumerkkikirjat 

Maksumerkkikirjat lam. VR 1814 tai VR 2246 on tilattava lomakkeella 

VR 3902 seka osoitelaput lomakkeella VR 3915 tilitoimiston kotimai

sesta ta·rkastusjaostosta. 

Tilityspaikan on laadittava lomakkeelle VR 4125 kuukausitili osoite

lapuista ja maksumerkkikirjoista lam. VR 1814 ja VR 2246. Lomake 

VR 4125 on taytettava kahtena kappaleena, joista toinen on lahetet

tava kotimaiseen tarkastusjaostopn seuraavan kuukauden 4 paivana. 

(N:o To 1788/2332/78, 12.12 . 1978) VT 51/78 

PIENL~HETYSRAHTIKIRJOJEN PALAUrTAMINEN 

Pien1ahetysrahtikirjoja kayttavi11e asiakkai11e on i1moitettava, etta 

pien1ahetysrahtikirjat eivat ke1paa 1.1.1979 1ukien. Pien1ahetysrah

tikirjat 1unastetaan asemi11a asiakkai1ta takaisin niista annettujen 

maaraysten mukaisesti. 

Asemien varastoissa o1evat pien1ahetysrahtikirJat on pa1autettava 

va1itt~masti tammikuun a1ussa kotimaiseen tarkastusjaostoon huone 

737 . 

Vakiohintaisten kappa1etavararahtikirjojen perusjake1u on suoritettu. 

(~:o t1t 707/2~0/78, 1~.12.1978) VT 51/78 
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ILILUETTELON MUUTOKSET 

i1i1uette1oon on vahvistettu 1.1.1979 1ukien seuraavat rnuutokset. 

oistettu k~yttBtarkoitukset 527 - 52718. 
~yttBtarkoituksiin tehty rnuutoksia ti1iryhrniss~ 92 ja 93. Ko. rnuu
okset ti1i1uette1on sivu11a VR 2627.92 s. 2 ja VR 2627.93 ss. 4-5. 

6 1200/223/78, 25.10.1978) 

si1an konepajan p~nurneroita koskevat rnuutokset. (To 1200/223/ 

8, 9.·11.1978). 

~s~tty kayttBtarkoitustunnukset ti1iryhrniin 
B2 Varastoti1i, ostot 
~3 Varastoti1i, kayttB 
5 Materiaa1itoiminta. 
,uutettu tiliryhmat 

a Vetovoirnan kunnossapito 
2 Vaunuston kunnossapito. 
uutettu ti1i1uokka 4 Konepajat, kustannukset. (To 1200/223/78, 
0 .10.1978) 

~ikenneosaston paikkanumeroita koskevat rnuutokset. 
~s~tty kayttotarkoitus 45200 Ku1jetus- ja nostova1ineet. 
~yttBtarkoitusten 60180, 70180, 80180 ja 60240 tekstiosaa muutet
u. HByryvetureiden kayttotarkoitustunnukset ti1i1uokissa 6 ja 1 
~utettu seuraaviksi 
~ 400 HByryveturit 1iikenteess~ 
~400 Hoyryvetureiden kunnossapito. 
is~tty k~yttBtarkoitustunnukset 72190, 72290, 72391, 72910 Tyon
ohto. 

isatty k~yttBtarkoitustunnuks~t 72399. 72990 Muut toirninnot . 

~
·satty kayttotarkoitustunnukset 

210 Matkatavaran siirtokuorrnaus 

220 Muu rnatka- ja sai1ytystavaratyo. (To 1200/223/78, 17.11.1978) 

uutetui1ta kohdilta tililuette1o painetaan uudel1een. Painatusja
sto suorittaa perusjakelun. (N:o tlt 710/223/78, 14.12.1978) VT 
1/78. 

51 
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SHEKKIEN VASTAANOTTAMINE1~ MAKSUVl\LINEEN)( 

Raha1aitosten neuvotte1ukunta on p~~ttanyt korottaa shekkitakuun 100 
markasta 200 markkaan . Muutos koskee 1 .1.1979 ja sen j~lkeen asetet
t uja shekkeja. 

Kukin raha1aitos (1iikepankki, s~~stopankki, osuuspankki ja Posti 
pankki) on sitoutunut 1unastamaan sen maksettavaksi asetetut shekit 
toise1ta raha1aitokselta tai muulta shekin vastaanottaja1ta enintaan 

200 markasta shekkia kohden. 

Tama takuu ei koske euroshekkej~. 

Takuun ede11ytyksena on , etta shekin vastaanottaja on sen vastaan

ottaessaan toiminut vi1pittom~ssa mie1essa ja etta shekki esitetaan 
tilinpitajakonttori11e shekki1ain 29 §:ssa saadetyn esittamisajan 
(20 p~ivaa asettamispaiv~sta) kuluessa. 

Y1i 100 markan maara11e asetettua shekkia vastaanotettaessa on she
kin esittajan .henki1o11isyys tarkistettava joko 
- po1iisiviranomaisen antamasta henki15todistuksesta, 
- voimassa o1evasta ajokortista tai 
- voimassa o1evasta u1komaanpassi$ta ja 
tarkistamisen yhteydessa shekin vastaanottajan on merkittava shekin 
ka~ntopuo1e11e henkilotodistuksesta , ajokortista tai passista hen
ki1otunnus tai syntymaaika . 

Shekki suositetaan asetettavaksi maksettavan maaran suuruiseksi tai 
pyoristettyna 1ahimpaan kymmeneen markkaan . 

Yhta maksusuoritusta kohden vas .taanotetaan vain yksi shekki. 

Vastaavat muutokset tu11aan tekemaan ti1iohjesaannon 20 § :n maara
yksiin. (~:o t1t 708 / 2331 / 78 , 14 .12.1978) VT 51 / 78 

INTER-RAIL 

Inter-Rail korttia myydaan 1 . 1 .1979 alkaen henkiloille , joiden ika 

kortin ensimmaisena kelpoisuuspaivana on alle 26 vuotta . Kortin 

hinta vuonna 1979 on 745 markkaa. 

(Tft n :o Tau 164/252/lB, 15 .12.1978) VT 51/78. 
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M~AR~YKSET VAARALLISTEN AJNEIDEN KULJETTAMISESTA SUOMEN JA SNTL :N 
RAUTATIEYHDYSLIIKENTEESSA 

M~&rHyksiin vaara11isten aineiden ku1jettamisesta Suomen ja SNTL : n 

rautatieyhdys1iikenteess~ (VR 4785) 9ainetaan 1is&1ehdet, jotka 
koskevat radioaktiivisten aineiden kuljetuksia (tau1ukko 10). 
Uudet m~~&ykset tulevat voimaan 1.1.1979. 

Lis&lehdet jakaa painatusjaosto jako1uette1on mukaan. 

(N:o Yt 23061/253/78, 14.12.1978), VT 51 / 78. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

l.l. 79 1ukien tapahtuvan Oriveden, Vainikka1an ja Raahen 1iikenne
a1ueiden 1akkauttamisen johdosta tehd&~n sarakkeessa 2 seuraavat 
muutokset : 

Sar . 2 
Orivesi 

Hirsilll. 
J!ims~ 

J1ims&nkoski 
Kaipo1a 
Karp pi 
Koivio 

Korkeakoski 
Lyly 

L~nkipohja 

MyllyU 
Oripohja 

Parpo1a 
Pirttikangas 
Siitama 

Sar 2. 

Raippo 

Simo1a 

Vainikka1a 

14 
Tpe 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

9 
Lr 
_2. 
Lr 

9 
Lr 

51 
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sar 2. 

Lapaluoto 

Raahe 

Rautaruukki 

26 
01 
26 
01 
26 
OI 
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(N:o Lko 23331/011/78, 14.12.1978), VT 51/78. 

1.1.79 1ukien muutetaan Hiki~n. Mommilan ja Virkka1an 1iikenn~imis

tavat sarakkeessa 5 merkinn~si Hil. Sarakkeeseen 6 lis~t~~n merkint~: 

"Tt Helsingin 1pp:n erikoisluvalla". 

(N:o Lko 32332/67/78, 27.11.78), VT 51/78 

1.1.79 lukien poistetaan julkaisusta Santa1ahti merkint~ineen. 

(N:o Lko 23545/67/78, 14.12.78), VT 51/78. 

VAUNUMESTARIEN V T~YDENN¥SKOULUTUSKURSSI 

Rautatieopistossa j~rjestetaan vaunumestarien V t~ydennyskou1utus

kur~si tutkintoineen kaksiosaisena 2.4-4.5.1979 ja 21.5-8.6.1979 

v~lisen~ aikoina a1kaen 2.4.1979 kello 10.00. 

Kurssin osanottajat, joiden tulee olla vaunumiestutkinnon suoritta

neita, nimitet~~n hakemuksen, saatujen lausuntojen ja va1intakokeen 

perusteella. Kurssil1e pyrkivien tulee j~tta~ t~t~ koskeva yleisen 

toimiston pa~llik~l1e osoitettu hakemuksensa (ilman liitteita) ao . 

varikon liikennea1ueen paa1lik~lle viimeistaan 18.1.1979. 

Vakinaisten vaunumestarien, jotka eivat ole osa1listuneet taydennys

koulutuskurssille, tu1ee kurssi1le pyrkiessaan jatt~a asianmukainen 

hakemus, mutta heidan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 

Valintakoe jarJestet~an 3.3.1979 alkaen kello 9.15 rautatieopistossa. 

Valintakokeissa kuu1ustellaan pyrkij~it~ kirjallisesti laskennossa, 

vaunuopissa ja ohjesa~ntBjen tuntemisessa sek~ suomenkielessa. 
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Va1intakokeeseen hyv~ksytyi11e ja kurssei11e va1itui11e i1moitetaan 

asiasta esimiesten v~1itykse11~ aikanaan. 

Hakemusten k~sitte1yaikatau1u i1moitetaan piirei11e erikseen y1ei
sen toimiston toimesta. 

(N:o Yt 1431/151/78, 15.12.78), VT 51/78. 

RAMO:n osat 17 ja 15 

RAMO:n osaan 17 "RATATEKNILLISET PIIRUSTUKSET" on 1aadittu ja hyv~k

sytty noudatettavaksi rataprofii1in ma11ipiirustus (Rto 558/30/78, 

30.8.1978). 

Painatusjaosto on suorittanut perusjake1un. 

RAMO:n osa 15 "RADAN ICUNNOSSAPITO" on 1aadittu ja hyv~ksytty nouda

tettavaksi (Rto 558/30/78, 27.11.1978). 

Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja perusjake1un . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA· 

Liikennetarkastajan virka (~ 27) ja liikennetarkastajan virka (V 25). 

Rautatiehalli tuksen p~~j oht.aja.lle osoitetut kirj alliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n tammikuun 
17. p~iv~n~ 1979 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymis
U). 

Edell~ mainittuihin virkoih~n nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V 27): Tampereen liikennepiiriin (1 yleisen 
ryhm~n p~~llikk5), 

liikennetarkastaja (V 25): Pieks~m~en liikennepiiriin (1 markkinoin

tiryhm~n p~~llikk5). 

Nelj~ ensi luokan kirjurin virkaa (V 19), ensi luokan asemamestarin 
virka (V 19), kaksi ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin vir
kaa (V 17), viisi ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa 
(V 16), nelj~ alemman palkka1uokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 14), 
kaksi alemman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V 13), seit
se~n alemman palkka1uokan asemamestarin virkaa (V 14), kaksi alemman 
palkka1uokan asemamestarin virkaa (V 13), j~rjeste1ymestarin virka, 
kaksikymment~yhdeks~n veturinku1Jettajan virkaa, ko1metoista konduk
t55rin virkaa Ja ko1me kuormausmestarin virkaa . 

Liikenneosaston p~~l1ik511e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toi

mitettava rautatieha11ituksen kirjaaja1le viimeist~~n tamruikuun 17. 
p~iv~~ 1979 ennen ke1lo 12 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt siJoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
1. luokan kirjurit (B 19): Tampereen liikennepiiriin (1 suunnittelu, 
1 vaununjakajan apu1), sek~ Tampereen (1 Tpe a1ueselvitys) ja Turun 

(1 Tku ty5ntutk. ja Jt-asiat) 1iikennea1ueille, 
1. 1uokan asemamestari (V 19): Haapame~n (1 My) 1iikennea1ueel1e, 
yp. 2 . luokan kirJurit (V 17): Turun variko1le (1 pa1kkausasiat, 
1 varastoasiat) 

yp. 2. luokan kirjurit (V 16): Tampereen 1iikennepiiriin (1 viikko
varoitusasiat) sek~ Tampereen (1 Noa junasuor:), Porin (l Pri 
palkkausasiat, 1 Pri tav.toim.) ja Haapam~en (1 V1p junasuoritus) 
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1iikennea1uei11e, 
ap. 2. 1uokan kirjurit: (V 14): Turun (1 Tku 1ap:n toim .• 1 Tku tav. 
toim.) ja Rauman (1 Rma autntoim.hoitaja) 1iikennea1uei11e sek~ 

Tampereen (1 Tpe) sll.hk5a1uee1le, 
ap. 2. 1uokan kirjurit (V 13): Tampereen (1 Tpe 1ipunmyynti) ja 
Turun (1 Lm tav.toim.) 1iikennea1uei11e, 

ap. asemamestarit (V 14): Tampereen (1 Tpe js-pll.tevll., 1 Jll.s juna

suor) • 
Turun (2 Tku js-pll.t .• 1 S1o a1uese1vitys, 1 S1o autotoim.) ja Porin 

(1 Pej JUnasuor.) 1iikennea1uei11e, 
ap. asemamestarit (V 13): He1singin 1iikennepiiriin (1 suunnitte1u 

Ja ty/:intutk.) ja Tampereen (1 Tpe 1ipunmyynti) 1iikennea1ueelle, 
jll.rjeste1ymestari: Turun (1 Tku) 1iikennea1uee11e, 
veturinku1jettajat: Toija1an (1 T1) 1iikennea1uee11e sekll. Tampereen 

(14), Turun (9) ja Porin (5) varikoi11e, 
konduktl:iorit: Tampereen (6 Tpe), Turun (4 Tku), Rauman (1 Rma) 
Ja Haapamll.en (2 Hpk) 1iikennea1uei11e seka 
kuormausmestarit: Turun (1 Tku, 1 S1o) ja Rauman (1 Rma) 1iikenne

a1uei11e. 

Y1imll.ll.rainen teknikon toimi (V 20.) • y1iasentajan toimi. viisi 1. 

1uokan sll.hk/:iasentajan tointa, vaununtarkastajan toimi, kuusitoista 
vaihdemiehen tointa. kuusitoista junamiehen tointa, ko1mekymmenta
ko1me veturin11l.mmittll.jll.n tointa. kaksi apu1aiskans1istin tointa. 
ne1jakymmenta asemamiehen tointa. ko1me vaununvoite1ijan tointa, 
ta11imiehen toimi ja viisi konttoriapu1aisen tointa. Rautatieha11i
tuksen 1iikenneosaston pall.11ik511e osoitetut kirja11iset hakemukset 
on toimitettava asianomaisen 1iikennepiirin pall.11ik511e viimeistll.ll.n 

tammikuun 17. pll.ivll.nll. 1979. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imll.ll.rll.iseen toimeen otettu 

siJoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

y1im. teknikko (V 20): Tampereen variko11e (1 vetoka1uston ajovalmius
huo1to), 

y1iasentaja: Tampereen (1 Tpe) sll.hk5a1uee11e, 

1. 1k sll.hk5asentaJat: Tampereen (3 Tpe, 1 Pri, 1 Tku) sll.hk5a1uee11e, 
vaununtarkastaJa: Tampereen variko11e (1), 
vaihdemiehet: Tampereen (10 Tpe), Turun (4 Tku) ja Porin (1 Pri, 
1 Mn) 1iikennea1uei11e, 
junamiehet: Tampereen (11 Tpe), Turun (3 Tku), Rauman (1 Rma) ja 
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Porin (1 Pri) 1iikennea1uei1l'e, 

veturin1~mmitt~j~t: Rauman ,(2 Rma) 1iikennealuee11e sek~ Tampereen 
(25), Turun (4) .ja Porin (2·). varikoille. 
apu1aiskans1istit: Turun (2 Tku) 1iikennea1uee11e, 

asemamiehet: Tampereen (14 Tpe, 1 Sui js-p~tev~. 1 Vma, 1 Jfis), 

Turun (15 Tku), Rauman (2 Rma, 1 Kn js-p~t.) ja Porin (4 Pri, 1 K1~ 
js-p~t.) 1iikennealuei11e, 

vaununvoite1ijat: Tampereen (1) , Perin (1) ja Haapam~en (1) varikoi1-
1e, 

ta11imies: Porin variko11e (1) ja 

konttoriapu1aiset: Tampereen (3 Tpe) Ja Turun (2 Tku) 1iikennea1uei11e. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) virka, toistaiseksi Tampereen rata
piirin toimistossa (Tampere). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 17.1.1979 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Koneinsinoorin (V27) virka rautatiehallituksen koneosastolla (kone
tekni11iset tehtavat). 

-<.am 
Rautatiehalli tukse11e osoi tetut kirjalliset hakemukset on toimi tet-
tava rautatieha11ituksen kirjaaja1le viimeistaan tammikuun 
15 paivana 1979 ennen k1o 12.00 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista). 

Helsinki 1978. Valtion painaruskeskus 
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MbARAAIKALAIN MUUTOS 

ASETUSKOKOELMASSA ON JULKAISTU: 

N:o. 662. 

L A K I 

siHidettyjen maaraaikain laskemisesta annetun lain 6 §: n muuttam:isesta 

Annettu Helsingissa 31 paivana elokuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan saadettyjen maaraaikain 

laskemisesta 25 paivana huhtikuuta 1930 annetun lain (150/30) 6 § 

nain kuuluvaksi: 

6 L 

Tyytymattomyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jattaminen, vas

tauksen antaminen siihen, viranhakemus seka muu maraajassa tuomiois

tuimessa tai muun viranomaisen luana taikka virallisessa toimitukses

sa suoritettava toimi on tehtava viimeistaan maaraajan viimeisena 

paivana, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan 

paattymista ja oikeuden istunnossa tai muussa toimituksessa suorite~ 

tava toimi ennen istunnon tai toimituksen paattymista. 

Mita 1 momentissa on , saadetty, · ei koske konkurs~ivalvontaa, saatavi

en ilmoittamista julkisessa haasteessa tai kuulutuksessa maarattyna 

paikalletulopaivana eika puhevallan kayttamista kuolleeksi julista

mista tai asiakirjan kuolettamista koskevassa asiassa, eika myoskaan 

muuta sellaista tointa, johon on ryhdyttava tuomioistuimessa vireil

la olevassa asiassa viimeistaan silloin, kun asia maarapaivana ote

taan kasiteltavaksi ilmoitettuna kellonaikana. 

Kansanedustajain vaaleista annetussa laissa (391/69), kunnallisvaa

lilaissa (361/72) ja kirkkolaissa (635/64) annettuja 1 momentista 

poikkeavia saannoksia on kuitenkin noudatettava. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. Silla kumotaan 

sen kanssa ristiriitaiset muussa laissa tai asetuksessa olevat, toi

men suorittamista ennen maarattya keircrnakaa koskevat saannokset . 

Tata lakia on sovellettava myos haettaessa muutosta ennen sen voi

maantuloa julistettuun tai annettuun paatokseen, jos vedon tai tyy

tymattomyyden ilmoitusta taikka muutoksenhakua tai siihen vastaamis

ta varten saadetty maaraaika paattyy taman lmnvoimaantulon jalkeen. 
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Samoin on tata lakia ~ovellettava viranhakuun, jonka maarapaiva on 

lain tu1tua voimaan. 

(H1o 794/010/78, (Hlt), 19.12.1978) VT 52/78. 

TY~SDPIMUSLAIN 37 §: n MUUTOS 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 925 . 

L a k i 

tyosopimuslain 37 §:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 1 paivana jou1ukuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 30 paivana huhtikuutd 

1970 annetun tyosopimuslain 37 §:n 4 momentti, seilaisena kuin se 

on 16 paivana kesakuuta 1978 annetussa laissa (476/78) , nain 

kuuluvaksi: 

37 § . 

52 

Tyonantaja ei saa irtisanoa raskaana o1evan tyontekijan tyosopimustd 

raskauden johdosta. Jos tyonantaja irtisanoo raskaana olevan tyon

tekijan tyosopimuksen , katsotaan irtisanomisen johtuvan tyontekijan 

raskaudesta, jollei tyonantaja muuta perustetta nayta. Ty6ntekijan 

on esitettava se1vitys raskaudestaan tyonantajan sita pyytaessa . 

Tyonantaja ei saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta 34 f:n 1 mo

mentissa tarkoitetun,tyoehtosopimuksin tai tyonantajan ja tyonte

kijan kesken sovitun enintaan 12 kuukautta kestavan synnytys1oman 

aikana eika myoskaan, saatuaan tietaa tyontekijan olevan raskadnd, 

paattymaan synnytysloman alkaessa tai aikana . Tyonantaja ei myos

kaan saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta 34 a S:ssa tarkoitetun 

loman aikana. Muu sopimus on mitaton . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979 . 

(Hlo 789/120/78, 15 . 12.1978)VT 52 /78 
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ASETUS TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA SEK~ VALTIOVARAINMINISTE

RI~N PAAT~S VALTION JA SEN LAITOSTEN TOIMITTAMIEN ENNAKONPIOATYS

TEN, TYONANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUN JA LAHDEVERON SUORITTAMISESTA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N: o 940 . 

A s e t u s 

tyonantajan sosiaaliturvamaksusta . 

Annettu Helsingissa 8 paivana joulukuuta 1978 . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysta saadetaan tyonantajan sosiaalitur

vamaksusta 4 paivana heinakuuta 1963 annetun lain (366/63) 19 §:n 

nojalla: 

1 §. 

Tyonantajan sosiaaliturvamaksun suuruus vuonna 1979 on 8,375 pro

senttia suoritetun ennakkoperinnan a1aisen pa1kan maarasta. Maksu 

on kuitenkin: 

a) milloin liiketoimintaa harjoittavan va1tionverotuksessa verove1-

vo1lisen tyonantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa 

veroi1moituksessa i1moittamien, kuluvan kayttoomaisuuden hankinta

menoista tekemien saannonmukaisten poistojen maara on ol1ut suurem

pi kuin 50 ODD markkaa ja samal1a vahintaan 10 ja enintaan 30 pro

senttia hanen samana veroyuotena maksamiensa pa1kkojen maarasta , 

8 , 875 prosenttia ja , 

b) mil1oin a-kohdassa tarkoitettujen poistojen maara on o11ut suu

rempi kuin 50 DOD markkaa ja sama11a y1i 30 prosenttia maksettujen 

palkkojen maarast~ 9 , 375 prosenttia . 

2 § . 

Rekisteroimattoman tyonantajan on sosiaa1iturvamaksua maksettaessa 

merkittava palkansaaja1le annettavaan ennakonpidatystodistukseen 

seuraavat tiedot: 

1) palkansaajan taydel1inen nimi ja henki1otunnus: 

2) pa1kan maara, josta tyonantajan sosiaa1iturvamaksu on suoritet-

tava; 
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3) tyonantaja n sosiaa1 iturvamaksun maara ; 

4) paivamaarat i1moittaen aika , jo1ta pa1kka on maksettu ; 

5) kuukausi, jona pa1kka on maksettu ; seka 

6) nimensa seka henki1o- tai liike- ja yhteisotunnuksensa . 

Ede11a 1 momentissa mainitut tiedot voidaan ka1enterikuukaude n ai

kana maksettujen pa1kkojen osa1ta merkita yhde11a kertaa e nnakon

pidatystodistukseen . 

3 §. 

Rekisteroimattnman tyonantajan on merkittava tyona ntajan sosi aa1i

turvamak~u ennakkoperintaasetuksen 19 ja 20 §:ssa tarkoitett uihin 

1uette1oihin ja 22 § : ssa tarkoitettuihin muisti inpanoihin . 

Rekisteroidyn tyonantajan on merkittava tyonant ajan sosiaa 1iturva

maksu seka erite1tyina 6 §: n 1 momentissa ja 7 § :n 1 momentissa 

tarko itetut sosiaa1iturvamaksun vahennykset ja niide n perusteet 

ennakkoperintaasetuksen 24 §: ssa tarkoitettuun yhdiste1maa n . 

4 § . 

5 

Mita ennakkoperintaasetuksen 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:ssa on 

saadetty , koskee sove1tuvin osin myos tyonantajan sosiaa 1iturvamak-

sua . 

5 §. 

Tyonantajan tu1ee suorittaa tyonantajan sosiaaliturvamaksu ve ron

kantoviranomaiselle silla tavoin kuin palkasta pidatettyjen maarien 

suorittamisesta on saade~ty . Suorittamisessa kaytettav aan t ilil1e

panokorttiin on merkittava siina vaaditut tyona ntajan sosiaaliturva

maksua koskevat tiedot . 

Ennakkoperintaasetuksen 32 §:n 2 momentissa tarkoitett uun i lmoituk

seen on merkittava tyonantajan sosiaaliturvamaksun maara. 

Ennakkoperintaasetuksen 34 §:ssa tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen 

on merkittava tyonantajan sosiaaliturvamaksujen maa ra . Nii n ikaan 

merimiesveroasetuksen 10 §:n mukaan annettavaan tilitykseen o n mer

kittava merimiestulona pidettavien palkkojen perusteella s uorite

tut tai suoritettavat tyo nantajan sosiaa 1iturvamaksut siten kuin 
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anotussa pykalassa on pidatetyn merimiesveron ilmoittamisesta saa

etty . 

altion ja sen laitosten edella 1 momentissa , 6 § :n 2 momentissa 

-eka 7 § :n 1 momentissa tarkoitettujen tyonantajan sosiaaliturva

aksua koskevien tietojen ilmoittamistavasta maarataan erikseen . 

6 §. 

illoin rekisteroity tyonantaja seka merimiestulon osalta laiva n

' santa tai hanen edustajansa on suorittanut sosiaaliturvamaksua lii

aa , on hanella oikeus korjata tekemansa virhe myohemman sosiaali

turvamaksun suorittamisen yhteydessa, kuitenkin niin , etta virhe 

aadaan oikaista vain saman kalenterivuoden palkkaan kohdistuvan 

osiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessa . 

ahentaessaan sosiaaliturvamaksun suorituksesta aikaisemmin liikaa 

uoritettua sosiaaliturvamaksua rekisteroidyn tyonantajan on lahe

tettava laaninverovirastolle selvitys tehdysta vahennyksesta 

rekisteroidyn tyonantajan tilillepanokortin liitteena olevaa lisa

tietoilmoitusta kayttaen tyonantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 

ain 5 § :n 1 momentissa mainitussa maaraajassa . 

della 1 momentissa tarkoitettu oikaisu voidaan tehda ennakonpida

yksen a laisten palkkojen perusteella suoritetun sosiaal iturvamak

un osalta vain myohemman ennakonpidatyksen suorittamisen yhteydes-

sa , merimiestulona pidettavien palkkojen perusteella suoritetun so

siaaliturvamaksun osa lta vain myohemman merimiesveron tilitykse n 

yhteydessa , seka rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu

den verottamisesta annetun lain 4 § :ssa tarkoitetun palkan perus 

teella suorit etun sosiaaliturvamaksun osalta va in myohemman lahde

veron tilityksen yhteydessa . 

7 § . 

Rekisteroity tyonantaja seka merimiestulon osalta laivanisanta tai 

hanen edustajansa , joille sairausvakuutus lain 28 §:n 2 momentin no

jalla on suo ritettu paiva- tai aitiysrahaa , saavat vahentaa sita 

vastaava lta osa lta palkkaa suorittamansa sosiaaliturvamaksun myo

hemman sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessa , kuitenkin vii

meistaan paiva- tai aitiysrahan tyonantajalle suorittamista lahinna 

seuraavan kalenterivuoden aikana ja ottaen huomioon , mita edella 

6 §:n 3 momen tissa on saadetty . RekistBroidyn tyonantajan on l isaksi 
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lahetettava laaninverovirastolle selvitys tehdyista vahennyksista ja 

niiden perusteena olleista paiva- ja aitiysrahojen maarista siten 

kuin 6 f:n 2 momentissa on saadetty. 

Edella 1 momentissa tarkoitettujen vahennysten ja niiden perusteena 

olleiden paiva- ja aitiysrahojen maarat on niin ikaan merkittava 

edella 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen ja meri

miesverosta tehtavaan tilitykseen. 

B §. 

Mikali liikaa suoritettua tyonantajan sosiaaliturvamaksua ei voida 

vahentaa 6 ja 7 §:ssa tarkoitetulla tavalla , tyonantajan on haetta 

va sita takaisin silta laaninverovirastolta , jonka virka-alueella 

hanen kotikuntansa on , seka milloin sosiaaliturvamaksu on suoritet 

tu merimiestulona pidettavan palkan perusteella , Uudenmaan laanin

verovirastolta . 

9 § . 

Mita 3 § : n 1 ja 2 momentissa , 5 § : n 2 momentissa, 6 S: n 2 momentis

sa seka 7 S:n 1 momentissa on saadetty tyonantajan sosiaaliturvamak

sua koskevista merkinnoista ja sen ilmoittamisesta, koskee sosiaali

turvamaksua silta osin , kun sita ei ole suoritettu merimiestulona 

pidettavan palkan tai rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varal1i

suuden verottamisesta annetun lain 4 S: ssa tarkoitetun palkan 

perusteella. 

10 §. 

Ohjeet tyonantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta antaa vero

hal1itus . 

11 §. 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. 

Talla asetuksella kumotaan ty6nantajan sosiaaliturvamaksusta 1 pai 

vana marraskuuta 1963 annettu asetus (483/63) siihen myohemmin 

tehtyine muutoksineen . 

12 §. 

Tata asetusta sove1letaan 1 paivana tammikuuta 1979 tai sen jalkeen 
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maksettavaan pa1kkaan kohdistuvaan tyonantajan sosiaa1iturvamaksuun 

ja sen suorittamiseen. 

Ennen 1 paivaa tammikuuta 1979 maksettuun pa1kkaan kohdistuvaan 

tyonantajan sosiaa1iturvamaksuun ja sen suorittamiseen sove11etaan 

tyonantajan sosiaa1iturvamaksusta 1 paivana marraskuuta 1963 anne

tun asetuksen, se11aisena kuin se on o11ut voimassa vuonna 1978, 

saannoksia . 

13 §. 

Ennen taman asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtya sen taytantoonpa

non edellyttamiin toimenpiteisiin . 

(Hlo 790/133/78, 15 . 12 . 1978lVT 52/78 

VALTIOVARAINMINISTERiaN P~ATas VALTION JA SEN LAITOSTEN TOIMITTA

MIEN ENNAKONPIDATYSTEN, TYaNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUN JA LAHOE

VERDN SUORITTAMISESTA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 941. 

Valtiovarainministerion paatos 

valtion ja sen laitosten toimittamien ennakonpidatysten, tyonantajan 

sosiaaliturvamaksun ja lahdeveron suorittamisesta. 

Annettu Helsingissa 7 paivana joulukuuta 1978. 

Valtiovarainministerio on 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennak

koperintalain 19 f:n 3 momentin ja 21 S:n 3 momentin nojalla, sel

laisina kuin ne ovat 11 paivana elokuuta 1978 annetussa laissa 

(612/78), ja tyonantajan sosiaaliturvamaksusta 4 paivana heinakuuta 

1963 annetun lain 5 §:n 2 momentin nojalla , sellaisena kuin se on 

11 paivana elokuuta 1978 annetussa 1aissa (613/78), seka rajoitetus

ti verove1vollisen tu1on ja vara11isuuden verottamisesta 11 paivana 

e1okuuta 1978 annetun lain (627/78) 8 §:n noja11a paattanyt: 
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1 L 

Valtio ja sen laitokset suorittavat toimittamansa ennakonpidatyk

set ja tyonantajan sosiaaliturvamaksun seka perimansa lahdeverot 

keskitetysti tilivirastoittain tilinpidollista menettelya kayttaen 

sen laanin laaninverovirastolle, jonka virka-alueella tilivirasto 

sijaitsee, ennakonpidatyksen toimittamista seuraavan kalenterikuu

kauden 10 paivana . 

2 §. 

52 

Tilinpidollisella menettelylla tarkoitetaan tassa paatoksessa sita , 

etta tilivirastot hyvittavat asianomaista laaninverovirastoa lahet

teiden tilissa pida~tamiensa ennakonpidatysten tai lahdeverojen 

seka suorittamansa sosiaaliturvamaksun maaralla. Tili-ilmoituksena 

kaytetaan valtion viranomaisen ennakonpidatysten ilmoituslomakett a 

ja lahdeveroa tilitettaessa lahdeveron ilmoituslomaketta , johon 

merkitaan lomakkeessa vaaditut tiedot . Lomakkeet vahvistaa verohal 

litus . 

Verohallitus antaa kuukausittain valtiokonttorille ilmoituksen 

lahetteiden tilin kautta tapahtuneista suorituksista . 

3 §. 

Valtiovarainministerion luvalla voidaan kayttaa muuta suoritustapaa 

tai suoritus voi tapahtua muuna aikana kuin edella on sanottu . 

Valtiovarainministerion luvalla voi maksupiste niin ikaan suorittaa 

tassa paatoksessa tarkoitetut varat erikseen asianomaiselle laanin

verovirastolle . 

4 §. 

Valtion virastot ja laitokset, jotka toimivat tyonantajana, merki 

taan tyonantajarekisteriin tilivirastoittain. Jos suoritus tapah 

tuu edella 3 §:n mukaan maksupisteittain, merkitaan rekisteriin 

maksupiste tai muu suorittava yksik ko. 

5 §. 

Valtion virastojen ja laitosten on tarvittaessa ilmoitettava tyon 
antajarekisteriin tehtavat muutokset asianomaiselle laaninverovi
rastolle. 
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6 § . 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. 

Tama paatos koskee 1 paivana tammikuuta 1979 tai sen ja1keen 

maksetuista pa1koista toimitettuja ennakonpidatyksia tai niista 

perittyja 1ahdeveroja seka mainittujen pa1kkojen osa1ta suoritet

tavaa sosiaa1iturvamaksua . 

(H1o 790/133/78, 15 . 12 . 1978) VT 52 /78 

PIENTAPATURMAT: KORVAUSTEN KASITTELEMINEN JA HYVAKSYMINEN 

Ta paturmaviraston antamien ohjeiden (asiamiesohjeet va1tion tapatur

ma-asiamiehi11el mukaan tyossa sattuneet pientapaturmat saadaan 

kasite11a rautateiden sisaisena asiana ts . siita ei tarvitse 1ahet

taa ilmoitusta tapaturmavirasto1le 

1) jos korvaussumma ei y1ita 150 markkaa, 

2) jos vahingoittunut on antanut suostumuksensa asian kasittelemi

seksi pientapaturmana ja 

3) jos tapaturman korvattavuus on riidaton. 

Tapaturman riidaton korvattavuus koskee tyossa tyopaikalla tai siihen 

kuuluvalla alueella sattuneita tapauksia . Sen sijaan tyomatkoilla 

tai ruokailutauolla sattuneista tapaturmatapauksista on tehtava tapa

turma- ja ammattitauti-i~moitus (Ttv 650 a) tapaturmavirastolle . 

Tapaturmavakuutuslain tayta ntoonpanosta valtion toissa 9 . 12 .1 948 an

netun va1tioneuvoston paatoksen 2 §: ssa mainittu 150 markan maara 

tarkoittaa vahingoittuneel1e nimenomaan tapaturmavakuutuslain mukaan 

tulevan korvauksen yhteismaaraa ts . tyokyvyttomyysajalta 1asketun 

tapaturmavakuutus1ain mukaisen paivarahakorvauksen seka laakarinpalk

kioiden, matkakulujen ja sairaa1a- ja laakekulujen yhteismaaraa . 

Varsinaista palkkausta ei tu1e sisa1 1yttaa k . o . 150 markan summaan. 

Siihen nahden, etta valtion liikelaitoksilla on menosaannossaan va

rattu erityinen maararaha tapaturmakorvausten suorittamista varten, 

ne voivat kasitel1a myos viran- ja toimenha1tijoita koskevat pienta

paturmat . 150 markan korvausmaara lasketaan ta1loinkin tapaturmava

kuutus1ain perusteiden mukaisesti, joten sairausajanpalkkaa ei sisa1-

lyteta korvausmaaraan . 
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Jos vahingoittunut on tyokyvyttomyysaikana saanut sairausajan palk

ka~ ja palkka on suurempi kuin vastaavan ajan tapaturmavakuutuslain 

mukainen paivarahako r vaus , ei paivarahakorva usta tule suoritett a vak 

si, mutta jos hanen saamansa palkka on pienempi kuin vastaavalta aja · 

ta tuleva paivarahakorvaus, maksetaan hanelle paivarahakorvauksen ja 

palkan erotus. 

Pientapaturmasta aiheutuneista ku luista , laakarinpalkkioista jne . 

tulee ta paturma-asiamiehe n tehd a ( l am . VR/Ttv 654) laskelma, joka la 

hetetaan alkupera i sten laskujen ja kuittien ohella terveyde n huolto

jaostolle tarkastettavaksi ja hyvaksyttavaksi ja sielta edelleen 

tilitoimistolle ma ksattamista varten . 

Em . ohjeet tulevat voimaan 1 . 1.1979 ja koskevat kaikkia tapaturma 

asiamiehia, myos konepajoilla, jotka ovat tahan saakka huolehtineet 

i tse p i entapa t urmakorvaus t en hyv a ksym i sesta. Samella kumotaan kirje l 

rna Hlt n:o Hlo 462/160/73 , 8 . 6 . 1973 (VT 26/73 . 2) . 

(Slt n : o 510/011/78, 15 .1 2 . 1978) VT 52/78 . 

KOULUTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 197 9 

Ha11into-osaston johtaja on 13 .1 2.1978 hyvaksynyt va1tionrau
tateiden kou1utuksen vuosisuunni t elman vuode11 e, 1979. 

Vuosisuunnitelman perus j ake1u on suoritett u kou1utus jaost on 
toimesta. Lisakappaleita on saatavi ssa pa i natus j a ostos t a (pai
notuotenumer o VR 4802). Ktj 663/1 50/78 , 21 . 12 . 78 . 

sahkotekni11isen toimi ston paa11ikko on vahvistanut kayttoon
otettavaksi 18.12 .1978 1ukien toirnintaohj een Vaih t een1ammitys
muuntamoiden maadoittarninen (Stt 2498/ 36/78 , 11.12 . 1978). 
Oh j een perus jake1un suorittaa sahkotekni11inen toimisto, joka 
toimii myo s toimintaoh jeen ka s i ttelijayksikkona . 
( Stt 2498/36/78, 19 .12 .1978-) VT 52/78. 
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ALOITEKILPAILU 

VR:n taloudellisuuskampanjaan Tarkan Marken Talkoot kuuluvana 

jarjestetaan aloitekilpailu, jpnka saannot ovat seuraavat: 

1. Kilpailun tarkoituksena on loytaa toteuttamiskelpoisia ideoita 

turhien kustannusten valttamiseksi. Myos muunlaiset VR : n talou

dellisen tuloksen, palvelujen, tyorutiinien tai vaikkapa orga

nisaation parantamiseen tahtaavat aloitteet kelpaavat. Aihe

piiri on siis vapaa . 

2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki VR:n palveluksessa olevat. 

3 . Kilpailu kestaa vuoden . 

4 . Jokaisen kilpailukauden paatyttya palkintolautcikunta valitsee 

ko . kuukauden aikana saapuneista 10 lupaavimman tuntuista aloi

tetta, joiden tekijoille maksetaan pikapalkintona kullekin 

500 mk. 

5. Pikapalkinnon saajille toimitetaan kunniakirja rahapalkinnon 

lisaksi. 

6 . Kaikki kilpailuaikana tehdyt aloitteet kasitel laan pika-arvoste

lun jalkeen aloitesaantojen mukaisessa jarjestyksessa, jolloin 

palkintosummaa voidaan korottaa . 

7 . Aloitteet tehdaan aloitelomakkeelle (VR 1670), jota esimiehet 

pitavat saatavilla . Lomakkeen puute ei kuitenkaan esta esitta

masta ideaa tavalliselld paperilla . Samalla henkilo voi lahet

taa vaikka kuinka manta aloitetta, mutta jokainen aloite eri 

paperille. 

Aloitteet lahetetaan 

Aloitepalkinnot, hallintotoimisto h 245a , Helsinki 

(huom . aloitesihteerin huone muuttunut) 

Aloitekilpailua on myos selostettu mm Rautatieuutisissa 23-24/78 . 

(Hlt 803/17/78, 22 . 12 . 1978lVT 52 /78 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUDNNA 1979 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, kanssa 

vuodeksi 1979 hankintasopimuksen valtionrautateiden (VRJ 28 . 8 . 1970 

vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, jois

ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatielaisille. 

Taman lehden liitteena on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1979. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 

suuruustaulukko, jonka mittojen ottamiseksi vii~ataan virkapukinei

den tilauslomakkeen n:o 3903 kaantopuolen ohjeisiin . 

Miesten virkatakin, kesatakin ja suorien housujen numero- ja mitta

taulukko 

Rinnan ymparys 

Vyotaron 

Lantion 

Selan pituus 

Hi han 

Housun sivun pituus 

Housun haaran 

Rinnan ymparys 

Vyotaron 

Lantion 

Selan pituus 

Hi han 

Housun sivun pituus 

Housu n haara n 

Vartalotyyppi C normaali 

L y h y t 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 048 050 052 054 

3 F 96 1 DO 1 04 108 

4 G 84 88 92 97 

5 I 102 106 11 0 114 

A-8 72 73 74 75 

0-E 50 51 -52 53 

6 M-N ·96 98 100 1 01 

7 0-P 72 73 74 75 

K B s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 

3 F 96 100 104 108 

4 G 84 88 92 97 

5 I 102 106 110 114 

A-8 75 76 77 78 

1 D-E 52 53 64 55 

6 M-N 100 102 1 04 105 

7 0-P 76 77 78 79 

056 058 

112 11 6 

102 1 08 

118 122 

76 . 77 
64 55 

103 105 

76 77 

56 58 

112 11 6 

102 108 

118 122 

79 80 

66 57 

107 109 

80 81 
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p i t k a 

Lomakkeen Suuruu5numero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ympary5 3 F 96 100 1 04 108 112 11 6 

Vyotaron 4 G 84 88 92 97 102 108 

Lantion 5 I 102 106 11 0 114 118 122 

Selan pituu5 A-B 78 79 80 81 82 83 

Hi han 1 D-E 65 66 67 68 69 70 

Hou5un 5ivun pituu5 6 M-N 1 04 106 1 07 109 111 113 

Hou5un haaran 7 0-P 79 80 81 82 83 84 

Vartalotyyppi B 5olakka 

K e 5 k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ympary5 3 F 96 1 DO 1 04 108 112 11 6 

Vyotaron 4 G 80 84 88 92 96 1 DO 

Lantion 5 I 100 104 108 11 2 116 120 

Selan pituu5 A-B 75 76 77 78 79 80 

Hi han D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun 5ivun pituus 6 M-N 1 DO 102 1 04 105 107 1 09 

Hou5un haaran 7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vartalotyyppi 0 tanakka 

K e 5 k p i t k a 

Lomakkeen Suuruu5numero 
n:o 3903 

kuva 50 52 54 56 58 

Rinnan ympary5 3 F 100 104 108 11 2 11 6 

Vyotaron 4 G 94 98 102 1 07 112 

Lantion 5 I 108 112 11 6 120 124 

Selan pituu5 A-B 75 76 77 78 79 

Hi han 1 D-E 63 64 65 66 67 

Hou5un 5ivun pituu5 6 M-N 102 104 106 108 11 0 

Hou5un haaran 7 0-P 77 78 79 80 81 
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Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 

taulukosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on merkitta

va tilauslomakkeen 3903 asianomaiseen kohtaan (esim . 52 B tai 

52 C). 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suureh

koilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja . Edusta

jan tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen (10) paivaa 

aikaisemmin . Mitanotto matkoineen sisaltyy em. mittatyona valmis

tettavien pukimien hintoihin. Valtion Pukutehtaalla, Hameenlinnassa, 

otetaan tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8- 17, ei kuitenkaan 

lauantaisin, samoin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin. 

ja torstaisin klo 10 - 16, missa pukuja voi tflata myos valmistet

tavaksi sovituksella: talloin velotetaan lisaa 30 markkaa takista 

ja 20 markkaa housuista ja hameesta . Naista kustannuksista vastaa 

tilaaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikaisesti 

tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti

lattu maara . Kaikki ~ilaukset tehdaan VR lomakkeella n : o 3903 . 

Tilauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toi

mitetaan hyvaksyttyna joke suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri 

pualilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa teh

taan edustajalle. Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne avat 

Valtion Pukutehtaalla viimeistaan 31.12 . 1979. 

Numeropukimien taimitus tapahtuu 2 - 4 viikon kuluttua valmistajan 

varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika an 

noin 4 - 6 viikkoa . Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset 

toivomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioan . 

Jas valmisteissa havaitaan vikaja, suorittaa Valtion Pukutehdas 

niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta . 

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakalla. Oman osuuten

sa virkapukineiden hinnaista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja 

suorittaa postiennakan lunastamisen yhteydessa. 

(Slt n:o 401/536/78 (Sljl, 14.12.1978) VT 52/78 . 



Miesten numero

pukineet 

Virkatakki I 

Housut I 

KesiHakki 

Paallystakki 

- irtovuori 

- turkiskaulus 

Lippalakki 

Turkislakki, kangasp. 

, nahkap. 

Virkatakki II 

Housut II 

Miesten mitta

pukineet 

Virkatakki I 

Housut I 

Kesatakki 

Paallystakki 

- i rtovuori 

- turkiskaulus 

Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna, 

sopimus voimassa 1.1 - 31 .1 2.1979 

Kangaslaatu 

Villa
teryleeni 

Trevira
twill 

700640/4 

700640/4 

780060/18 

700640/4 

nylon/polyester 

lammas 

700640/4 

700640/4 

700640/4 

700640/4 

780060/18 

700640/4 

1382 

1382 

nylon polyester 

lammas 

Kokonais
hinta 

mk 

239 , 00 

116,00 

151, DO 

259,00 

44,00 

43,00 

53,00 

56,00 

73,00 

99,00 

63,00 

323,00 

168,00 

228,00 

388,00 

54 , 00 

53,00 

Hinta jakaantuu 

VR:n osuus Tilaajan osuus 
90 % 60 % 10 % 40 % 

215,10 

104,40 

135,90 

233,10 

39,60 

38,70 

47,70 

50,40 

65,70 

89,10 

56,70 

290,70 

151.20 

205 , 20 

349,20 

48,60 

47,70 

143 ,4 0 

69,60 

90,60 

155,40 

26,40 

25,80 

31 '80 

33,60 

43,80 

59,40 

37 ,8 0 

193.80 

1 DO, 80 

136,80 

232,80 

32,40 

31 '80 

23,90 

11 '60 

1 5' 1 0 

25,90 

4,40 

4,30 

5,30 

5,60 

7,30 

9,90 

6,30 

32,30 

16,80 

22,80 

38,80 

5,40 

5,30 

95,60 

46,40 

60,40 

1 03' 60 

17,60 

17,20 

21,20 

22,40 

29,20 

39,60 

25,20 

129,20 

67,20 

91 '20 

155,20 

21,60 

21,20 

\11 
I\) 



Naisten nurnero-

pukineet 

Virkatakki 700640/4 317,00 285,30 190,20 31,70 1 26,80 

Harne 700640/4 103,00 92,70 61,80 1 0, 30 41,20 

Paahine 700640/4 41,00 36,90 24,60 4,10 16,40 

Pitkat housut 700640/4 143,00 128,70 85,80 14,30 57,20 

Kesatakki 780060/18 205,00 184,50 1 23 . DO 20,50 82,00 

Paallystakki 700640/4 348,00 313,20 208,80 34,80 139,20 

- irtovuori nylon/polyester 54,00 48,60 32,40 5,40 21,60 

- turkiskaulus larnrnas 53,00 47.70 31,80 5,30 21,20 

Naisten rnitta-
--' 

pukineet -'1 

Virkatakki 700640/4 352,00 316,80 211.20 35,20 140,80 

Harne 700640/4 114, DO 102,60 68,40 11.40 45,60 

Pi tkat housut 700640/4 1 59, DO 143, 10 95,40 15,90 63,60 

Kesatakki 780060/18 228,00 205,20 136,80 22,80 91 • 20 

Paallystakki 700640/4 388,00 349,20 232,80 38,80 1 55,20 
- irtovuori nylon/polyester 54,00 48,60 32,40 5,40 21,60 

- turkiskaulus larnrnas 53,00 47,70 31.80 5,30 21,20 

Virl<:arnerkit 

Siipipyoralaatta 7,00 6,30 4,20 0.70 2,80 

Lippa- ja turkislakin 

keltaisenpunainen 

paallinen 17,00 15,30 10,20 1, 70 6,80 \11 
1\) 
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VALTIONRAUTATEIDEN URHEILUTDIMIKUNTA vv . 1979-1980 

Rautatiehallitus on nimennyt edustajikseen valtionrautateiden urhei

lutoimikuntaan puheenjohtajaksi apulaisjohtaja Erkki Niemisen ja 

jaseneksi liikennetarkastaja Veikko Laurikaisen seka tehtyjen esi

tysten perusteella Rautateiden Urheilun Tuki-saation ja eri jarjes

tojen edustajina toimikunnan jaseniksi vv . 1979-1980 seuraavat 

henkilot: 

Rautateiden Urheilun Tuki-saatio apulaisjohtaja Yrjo Dllilainen 

Rautatielaisten Liitto r . y . tyonjohtaja Ensio Helminen 

Rautatievirkamiesliitto r . y . kirjuri Heikki Karhu 

Veturimiesten Liitto r.y . veturinkuljettaja Edmund Nyman 

VR Urheilun eri piirien edustajina on toimikuntaan nimetty : 

Helsinki 

Etela-Suomi 

tyonjohtaja Erkki Hakokankare, Pasilan konepaja 

yliteknikko Jalo Vainio , Hyvinkaan konepaja 

Varsinais-Suomi teknikko Raina Suominen, Turun konepaja 

Hame-Satakunta jarjestelymestari Pentti Vellinki, Tampere 

Pohjanmaa 

Pohjois-Suomi 

Savo-Kainuu 

asemamestari Kalevi Rajala , Pannainen 

y1iteknikko Dlavi Toivonen, Ou1u 

varastomestari Gunnar Niiranen , Kuopio 

Keski-Suomi kuormausmestari Martti Aijo , Pieksamaki 

Kaakkois-Suomi kirjuri Dssi Vainio , Kouvola 

Pohjois-Karjala jarjestelYnestari Esko Huikuri , Joensuu 

(RH N: o 1432/051/78 , 15 . 12 . 1978) VT 52 /78 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURS SIT TAVARALI IKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimi ston s ahkee11a n: o 67, 15 .12.1978, on kansain

va1is essa t avara1iikentees s a kayt ett avad r up1an kurs s i a muu

tettu 18 . 12,1978 1uki en s euraavas ti: 

100 Neuvos t o1iiton r up1aa = 60 9,0 0 FM 

(Tft n : o Tou 24/230/78, 18.12.1978) VT 52/78 
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VIRANTOIMITUSRAHOJEN VEROTUS VUONNA 1979 

Va1tionrautateiden virantoimitusrahas~~nnon mukaan asemapaika11a 
tai ~mapaikan u1kopuo1e11a suoritetusta tyost~ maksettavia p~i
vystys-, veturi-, ja ratapiharahoja ei veroha11ituksen k~sityksen 
mukaan voida pit~~ tu1o- ja vara11isuusvero1ain 22 §:n 1 momentin 

52 

8 kohdassa ja veroha11ituksen sen noja11a antamassa p~~toksess~ 
tarkoitettuina verovapaina matkakustannusten korvauksina . N~m~ kor
vaukset eiv~t veroha11ituksen k~sityksen mukaan o~e muu11akaan pe
rustee11a verovapaita . Nii·t~ ei myosk~an voida pit~~ ennakkoperin
t~1ain 8 §:ss~ tarkoitettuina tyon suorittamisesta aiheutuneiden 
kustannusten korvauksina, e11ei t~11aisista ku1uista esiteta se1-
vityst~ . Veroha11ituksen kirje no 14443/31/78, 13 .12.1978. 

N~it~ ohjeita noudatetaan ensimm~isen kerran ennakonpidatyksess~ 

vuonna 1979 . 

Tyojaksosta 10 . 12 . - 30.12.78 1ukien verotetaan virantoimitusrahat 
kokonaisuudessaan veroha11ituksen ede11~ mainitun ohjeen mukaisesti . 
~ : o T1t 726/11/78, 20.12 . 1978)VT 5.2/78 

TARIFFISAANN~N MUUTDS 

Rautatiehallitus on muuttanut 1 . 1 . 1979 voimaan tulevan tariffi

saann5n 23 §:n 1 lisamaarayksen 1.1.1979 lukien seuraavaksi: 

1. Sanomalehtimieslippu kelpaa saman ajan kuin samalle 

matkalle myyty meno- tai meno-paluulippu. 

(Tft n:o To 1454/2410/78, 21.12.1978) VT 52/78 

RAHTILOOI'f() 

VR Viral1isissa tiedotuksissa n:o 33a.'75 esitettyyn 1uette1oon asiakkaista, 
joilla on oikeus kayttaa rajatonta 1uottoa kaikilla liikennepaikoilla, tehc:Ja1!n 

seuraava nimenmuutos 1.1.1979 1ukien 

Entinen nimi Uusi nimi 

Paraisten Kalkki Oy Oy Partek Ab 

(.~:o t1t 724 / 245178, 21.12 .1978) vr 52 78 
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P 0 H J 0 L A J U N A L L A 

Vuoden 1979 alusta lukien otetaan k~ytt55n uusi lippu "Pohjola 

junalla - Nordturist med t~g" , jonka m~~r~ykset ovat seuraavat: 

Hint a 

520 mk 2 luokassa ja 930 mk 1 luokassa . 

Lapset 

4-11 vuotiaat lapset saavat 50 % alennuksen . 

Ke lpoisuusaika 

21 p~iv~~ 

Kelpo isuus 

Valtionrautateilla Norjassa , Ruotsissa , Tanskassa ja Suomessa 

lippu oikeuttaa rajattomaan m~~r~~n matkoja lipun kelpoisuusai

kana. Lippu ei kelpaa Suur-Tukholman paikallisliikenteessa . 

Lippu kelpaa my5s Ruotsin ja Tanskan rautateiden lautalla v~ 

lill~ Helsingborg-Helsingor , Tanskan rautateiden kotimaisilla 

lauttalinjoilla seka Dampskibsselskapet 0resund A/S:n lautalla 

K55penhamina-Malmo. 

Ale nnukset 

Seuraavilla matkoilla my5nnet~~n 50 % alennus : 

Helsink i - Tukholma (Silja Line) 

Turku - Tukholma (Silja Line) 

Goteb org - Frede rikshavn (Sessanlinjenl 

Kristiansand - Hirtshals (A/S Kristiansands Oampskibselskapl 

Hj0rring- Hirtshals (Hj0rring- Privatbane) . 

Matkan keskeytys 

Matkan voi keskeyttaa ilman muodollisuuksia . 

Paikkaliput 

Istuma- lepo- ja mak uupai koista maksetaan normaali maksu . 

Matkatavara 

Oikeuttaa l~hettamaan matkatavaraa normaalien tariffien mukaisesti. 

Haltija 

Lippu on henkilokohtainen eik~ sit~ saa luovuttaa toisen henkilon 
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kayttoon. Lipuntarkastuksessa on henkilokortti esitettava. 

Takaisinmaksu 

Lipun hinta maksetaan takaisin vain siina tapauk~essa, etta'lippu 

palautetaan myyntitoimistoon ennen ensimmaista kelpoisuuspaivaa. 

Muissa tapauksissa takaisinmaksua ei suoriteta. 

Matkalippu 

52 

Matkalippo kirjoitetaan TCV - menokupongille, johon ao. luokan kohdal

le miaraasemariville kirjoitetaan "Pohjola junalla - Nordturist med 

t~g·. Lisaksi kohtaan "Erityisia ilmoituksia" . kirjoitetaan lippu 

paallyksen numero . 

TCV-menokuponki kiinnitetaan erikoiseen paallykseen (katso -kuva ), 

johon kirjoitetaan lip un haltijan nimi·ja merkitian ensimmiinen ja 

viimeinen kelpoisuuspaiva . Paallykseen on lipun haltijan kirjoitet 

tava nimikirjoituksensa sille varattuun kenttaan . 

Paallykseen kiinnitetian lisaksi vuoden 1979 aikana lisalehti matko 

jen seurantaa varten (katso kuval . 

Seuranta 

Ennen kunkin matkan alkua pyydetian matkustajaa merkitsemain lisi

lehteen paivimaara, lahto- ja maaraasema seka kauttakulkutie . Lipun 

tark~stajan tulee tarkastaar etta ko . matkamerkinnat on lippuun 

tehty ja lavistaa lisalehti ao . mer~innan kohdalta. 

Lavistys 

TCV-menokuponki lavistetaan kansainvalisista tipuista annettujen 

ohjeiden mukaisesti lipun alareunaan vasemmalta oikealle. Loppu

lavistys tehdaan ylareunaan ~eskelle . 

Lipun palautus 

Lippua ei saa ottaa matkustajalta pais . Mikali matkustaja palauttaa 

viimeistaan kuukauden kuluessa viimeisesta kelpoisuuspaivasta lipun 

~uolellisesti taytettyine lisalehtineen myyntipaikkaan, maksetaan 

haoelle palautusmaksua 20 mk vuoden 1979 aikana. 

Vaarinkayt6kset 

Mikali -lipun haltija ei voi lipuntarkastuksen yhteydessa esittaa 

valokuvalla varustettua henkilotodistusta tai mikali lippua on raa-
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putettu tai siina olevia merkintoja muuten korjailtu, otetaan lippu 

hanelta pais ja hanta kasitellaan kuten liputonta matkustajaa . 

POitJ81A JUNAllA ~ . NOHDTURlSI MfD TAG 

Pohjola junalla - lipun paallys 

No • 3 1 51 9 
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Pohjola junalla - lipun lisalehti 

(Tft n:o To 185/251/78, 20 . 12.1978) VT 52/78 

EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS 

1.1.1979 1ukien muuttuvat VT 1a/78 kohdat 20 ja 41 seuraavasti: 

HINNAT VUONNA 1979 

20. EURAILPASSin hinnat riippuen ke1poisuusajasta 6vat seuraavat: 

7 p~ivaa 140 $ us 
15 " 190 $ us 
21 " 230 $ us 

1 kuukausi 280 $ us 
2 kuukautta 390 $ us 
3 " 460 $ us 

41. EURAIL YOUTHPASSin hinta on 260 $ US. Sit~ ei myyda 1asten

lippuna, 

43, Ks. VT 33/78, muutos 1.6.1978 1ukien. 

(Tau 3/252/78, 20,12,78) VT 52/78 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTT~OHJEET 

Koska kotimaisi11a rahtikirjoi11a ku1kee enenev~ssa m~arin kansain

va1isia 1ahetyksia, taydennetaan kotimaisten rahtikirjojen t~ytt~
ohjeita vienti-, tuonti- ja kauttaku1ku1ahety·sten osa1ta. T1J.st li 
syysta tehdaan ju1kaisuun "Kotimaisen rahtikirjan t~ytt~ohjeet VR 
2657" seuraavat muutokset, j otka tu1evat voimaan 1.1.1979 1ukien: 

Lisltaan ju1kaisuun 1iite n:o 1 "U1komaisten rautateiden 

koodit, nimet ja nimi1yhennykset" 

Lisataan sivu1le 20 
Koodiruutu 51 (L&ht5maa): 

Merkita1J.n vaunukuorma1ahetysten rahtikirjoihin koodiruutuun 
51 liitteen n:o 1 mukainen Ul.hetysmaata vastaava kaksinumeroi
nen maakoodi tuonti- ja kauttaku1ku1ahetyksista. Vienti1ahetyk
sista 11ht5maata ei merkitl (Suomi= 10). 

Koodiruutu 52 (Maaramaa): 

Merkitaan vaunukuorma1ahetysten rahtikirjoihin koodiruutuun 

52 1iitteen n:o 1 mukainen maarlmaata vastaava kaksinumeroinen 
maakoodi vienti- ja kauttaku1ku11hetyksista. Tuonti1ahetyksista 
mllrlmaata ei merkita (Suomi = 10). 

Lisaksi tehdaan seuraavat muutokset ja 1islykset: 

Sivu 2 toinen kap9a1e: 

Nlma ohjeet koskevat kotimaisia vaunukuorma- ja kappa1etavara-
1ahetyksil. Ohjeet soti1asku1jetuskirjasta on annettu Soti1as

tariffissa (VR 2693) . Ohjeet VR:n oman tavaran ku1jetuskirjan 
klyttamisesta on annettu ju1kaisussa "Miarlykset Va1tionrauta

teiden oman tavaran ku1jetuksesta" (VR 2659). 

Kenttl 8 (ko1liluku): 

Poistetaan 1ause: "Kontti- ja suur1ava- yms . 11hetyksissa 

merkitlan . .. " 
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Sivu 13, toinen kappa1e ko~jataan ositt~n; 

Jos 1ahetys kasittaa useamman kuin yhden vaunun tai kysymyksessa 

on kontti1ahetys yms. (ks. ·ma11iesimerkit), on tavara1ajit, kont

tien j a suur1avoj en yms. 1ukum!iarat, vastaa:vat vaunuj en numerot, 
painot ja puutavaran ... Paino, ti1avuus seKa tarvittaessa vaunun 

tode11inen 1aht5paivays mahdo11isine etuno11ineen seka suojavau

nukoodi merkitaan vaunun numeron oikea11e 9uo1e11e mainitussa 

jt:lrjestyksessa. 

Kentta 15 (Vaunu1aji), uusi kapoale 1ooouun : 

Suojavaunukoodi (1) merkitaan erittelytietoihin vaunun 1ahtoT)ai

vayksen ja1keen. 

Kentta 16 (Yht . 1, Ryhm~k . ) ensimmainen kaona1e: 

Merkitaan rasti taman kentan kohtaan 1 , kun on kyseessa asiakkaan 

kuormaama asemavaunu . 

Kentta 18 (Satamam . , Eriv . ): 

Kohtaan 1 merkitai:ln rasti, kun 1ahetyksen vaunuista kannetaan 

satama-a1uemaksu. 
Kohtaan 2 (Eriv.) merkitaan rasti, kurt tavara 1aatunsa puo1esta 

tarvitsee eri vaunun (TS:n 41 §A). 

Kentta 24 (Lamm . v, jaahd.v): 

Kun 1ahetys ku1jetetaan 1!imminvaunussa, merkitaan koodi 1 kohtaan 

1 (Lamm . v). 

Kun 1ahetys ku1jetetaan jaahdytysvaunussa, merkitaan koodi 2 koh
taan 2 (Jaahd.v). 

Kun 1ahetys ku1jetetaan pakastevaunussa, merkitaan koodi 3 
kohtaan 2 (jaahd.v). 

Koodiruutu 53 (Vaunuarvojen 1ukumaara): 

Koodiruutuun 53, joka on rahtikirjan 3-osassa, merkitaan vaunu

kuorma1ahetyksen osa1ta 1ahetykseen kuu1uvien vaunuarvojen 1uku

maara. Asemavaunu11e laadittuun yhteiseen rahtikirjaan (paaraht i
kirjal tehdaan vastaava merkinta . 

(N:o Yt 23027L61L78, 19 . 12·.78), VT 52L78. 
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ULKOMAlSTEN RA.UTA!l'EIJ)EN KQ.ODi.Tz NJMET JA NJMJLXHENNYKSET 

02 !:?AKI.STAN 
03 AFCiANJ'STAN 
04 JAI:?ANJ: JNR, 

05 K:UNA 
06 HONGKONCi 
10. SUOMI VR 

20 NEUVOSTOLIITTO SNL 

30 KOREA 

50 ITA-SAKSA DR 

51 PUOLA J?Kl' 
52 BULGARIA BDZ 

53 ROMANIA CFR 
54 TSEKKOSLOVAKIA CSD 

55 UNKARI MAV 
70 ENGLANTI BR 

71 ESPANJA RENFE 
72 JUGOSLAVIA JZ 

73 KREIKKA CElH . 

74 RUOTSI SJ 

75 TURKKI TCDD 

76 NORJA NSB 
80 LANSI- SAKSA DB 
81 ITAVALTA OBB 
82 LUXEMBURG CFL 
83 IT ALIA FS 
84 ALANKOMAAT NS 
85 SVEITSI CFF 
86 TANSKA DSB 
87 RANSKA SNCF 
88 BELGIA SNCB 
94 PORTUGAL! CP 
96 IRAN RAI 

97 SYYRIA CFS 
98 LIBANON CEL 

99 IRAK IRR 
34 FILIPPINIT 
40 KUUBA FC 
07 YHDYSVALLAT USA 
00 MUUT MAAT 
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RAHTITAVARA 
FRAKTGODS 

14 Veunu, peltt, kuij. d itto 
Vagn, press .. behlllara 

114702-4 
11ll861- 8 

Kuljetusohjeet • FOrklaring~r 

~i otuuspankin nimi, osoita }a tili · Postgifolconto tUer affi rs·, spar· eUer endelsbanks namn, adren och konto 

• Avslndarent anteckningar 

1 k!)1 114702- 4} 2200 + 9800 = 12000 kg 

1 11 11 2200 + 12800 = 15000 11 

1 11 1148?1-8] 2100 + 5900 = 8000 11 

1 11 11 221)0 + 12800 = 15000 " 

"Aurora" Amsterdam 79 - 01- 08 
4 x 20 ~ container n :o INTU 125315 

ACLU 262230 

IBEU 350270 
IBEU ?32335 

Kontit uyydet&&n pa1uattamaan Merihuo1to Oy Sorn.!>.inen 

10 . 01. 

52 
Lih1evin 1iiityl 3 

23 R1h t1kir,an no 
Fraktsedelns nr 

182 
24 l imm.v. Jiihd.v. 

10 20 
25 N K 

10 20 
2S 

Lova Sldottu I 

10 20 
Hitc. kiv. 
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rt<>lml..,..nrau13tlelrul)etuta•tu"-JoVR.wlrlt- T~wrbl111ool..,IIQ!Ietnwd-lngonomblfordronplflmvlgoomtYI!'""" . 
rsohjeita 7:1 U""-"'"n plivllolml 211 Malcoottu • Botald 51 152 13 " • suoJiv, 2 • YUOk,.Ul OITII v. AYSindnlngssl8tionens dotumstiMpel 2 
• 2-ak..wnllv. 4 • 4-otta.vanll.v. Ill • 17 Ill • vaunuryhml2·9vk 
' yli 9vtc S5rn!'iinen r omena junana koko matkln &9 eo ., 152 "t jos vaunuleji vaikuttaa rahtiin 

VR 10 . 01.79 VR temaksujen tuku 
ltlt"n""'koottufenpolau- 014 13 M • • rteiden luku 
oni!U .. ja-l. mobujilnlolcu Vlllc8mln- TJinstemen 
• nouto, K • kotiinlculjetul: 
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Oll 
ll4701-6 

Kuljetusoh;eet · F6rklaringer 

huoneka1uja 20~k 

76~1 1 kp1 114701-6 2100 + 6780 = 8880 k g 

"Scandig" G5tebor~ 79-01-02 

20~ container n:o IBEU 6273035 

Tyhja kontti ~yydet~~n pa1auttamaan Merihuo1to Oy L~nsisatama 

09.01 
ku!fo!111'10im-1'1Utotiekuljetuusetuboh )I Vll111fffln mukUn T-rtenwrhtilles I enlfgllet"""" f~mrdnlngen om befordnrn ~~ [l'rmrfg samtVII tariff . 
Koodituto~itl 27 lihe1ysas.eman pilvileiml 28 Mak.senu • 8eteld 51 IS:Z 53 

15 1 • auojlv. 2 • vuokra· tel oma v. Avdndnlngutetlonent dllumstiimpel 1 
3 • 2·.U.venll.v. 4 • 4-ab.venilv. 

116 &I 57 11-2 1 • Ylunurytunl2·9 vk LiinsJ.satama 1 2- ytl9"" 
3 • omene junana koko matkan VR 10.01.76 119 10 ., 

19 Vlln, Jot vaunullji Vlikuttn rahtiin 
21) peiltmlktuien luku 011 
21 etukiteen maUenu)en pelautettavien 13 

1 .. 
16 

pehteiden luku 
22 punniUts· jl dainf. IMbujen kJku Vir1tamiet • Tjlnttem.n 
216 N • nouto, K • lcotiinkuljetus 

54 

58 

12 

66 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKBEN YLEISEHDOT, MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojal1a annettujen yleisehtojen kohta 1.2. 

rnuutetaan 1, p~iv~sta tamroikuuta 197~ 1ukien seuraavan sis~1toiseksi: 

1.2. Maksuv~1ineet 

Rautatie ottaa vastaan ~aksuv~1ineen~ va1takunnan lai11ista 

rneta11i- ja sete1irahaa seka erikseen m~aratyil1a 1iikenne

paikoi11a my5s u1ko~aanvaluutt~a. Raha1aitosten 9ankkivekse1it, 
varrnennetut shekit, valtion ja muiden ju1kisten yhdyskuntien 

seka ornistussuhtei1taan valtioenernrnistoisten osakeyhtioiden, 

ju1kisen va1vonnan a1aisten rahalaitosten ja vakavaraisiksi 

katsottavien vakinaisten asiakkaitten asettamat varrnentamatto

mat shekit, eninta~n kahden sadan (200) markan rn~P.ral1e kirjoi 

tetut ta11etusshekit (kayttoshekit) ja enint~an kahden sadan 

(200) rnarkan rn~~ra11e kirjoitetut tava11iset shekit sek~ rauta

tieha11ituksen hyvaksyrn~t ennakkornaksutodisteet ke1paavat mak

suva1ineiksi rautatien kassoissa. Ta1letusshekkej~ (kaytto
shekkej~) ja tava11isia shekkeja, jotka on kirjoitettava mak

settava11e rna~ra11e (enintaan 200 mk), vastaanotetaan myos 
junissa . 

Edel1a o1evassa kappa1eessa tarkoitettuihin pankkivekse1eihin 
ja shekkeihin on maksun saajaksi merkittav~ va1tionrautatiet , 

jokin aserna tai sen toimisto. 

Raha1aitokse11a tarkoitetaan tassa yhteydessa Suomen Pankkia, 
1iike-, s~asto-, osuus- seka oostioankkia . 
(Ks . VT 35/77) . 

(N:o Lko 32~7~/61/78, 21.12 . 78), VT 52/78. 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Siilinj~rven ratapihojen liikennoimissaanto, jonka perusjake1u on 

suoritettu painatusjaoston toimesta, otetaan kayttoon tarnrnikuun 1. 
p~iv~st~ 1979 a1kaen. 

(N:o Lko 31312/62/78, 20.12.78), VT 52/78 . 
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JUNA-HOTELLJJ'AKE.TTIEN B:ftUTTOHINNAT (MY'YNTIH.I . .NNAT} 

Liitteen 1 mukaiset hl.nnat llUlUttuvat 1.1.197"9 lukien seuraaviksi: 

Voimassa 1.1.19.79:-31, 5 .19.7"~ 

1. vy6hykkeelt!l.: 

Helsinki, Kerava, 

Riihim!l.ki, H!l.meenlinna, 

Lahti, Karjaa, Tampere, 

Turku, Toijala, Rauma 
j a Pori 

2. vy6hykkeelt!l.: 
Kouvola, Lappeenranta, 
Imatra, ~1ikkeli .• Kotka, 
Orivesi, Haapam!l.ki, 

Sein!l.joki, Vaasa, 
Pietarsaari, Kokkola, 
Ylivieska, Pieks!l.maki, 

Jyv!l.skyl!l., ~1inekoski, 

Varkaus, Kuopio, 

Iisalmi, Joensuu ja 

Savonlinna 

3. vy6hykkeelt!l. 

Oulu, Kemi, Rovaniemi 

Kemij!l.rvi, Tornio, 

Kajaani ja Lieksa 

Perusoake'tti 
1 henkil1) 
1. y6 kahden 
heng. huon. 

ll7mk 

163 mk 

200 mk 

Lis!l.oalvelut 

1 lis!l.- yhden 
vuoro- hengen 
kausi huoneess 

67 mk 40 mk 

67 mk 40 mk 1 

67 mk 40 mk 

4-11 vuotiaalle lapselle myyd1i1in lippu mahdollisine lis!l.palveluineen 
50 %:n alennuksella. 

1 1 k : s s a t a r i f f i n m u k a i n e n 
P a i k k a 1 i p u t e i v ~ t s i s a 1 1 y 
(N:o Lko 22879/241178, 19.12.78), VT 52/78. 

1 i s ~ m a k s u 

p a k e t t i i n. , 
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FINNSTAR-RISTEILYJEN Lri~NT~ATKAT JUNALLA 

Oy Finn1ines Ltd;n 1ipput~imistossa Helsingiss~ saadaan Finnstar

ristei1yihin 1iittyvf:!.t rautatiematkat 2. 1uokassa 1yhintti tietf:!. 
He1sinkiin ja takaisin ku11ekin 1f:!.htoasema11e kirjoittaa uusima11i
se11e meDo-pa1uu1ippu1omakkee11e (VR 22a3) i1man hintaa . 

Ke1vataakseen rautatie1ippuna on ko. meno-pa1uu1irypu nidottava 

52 

Oy Finn1ines Ltd:n 1ip~uvihkoon, kuten ristei1yn muutkin matkatosit
teet. 

Ristei1yjen 1f:!.htopf:!.ivf:!.t He1singistf:!. ovat 8.1- 5.5.1979 vf:!.1isena aikana. 

Meno-pa1uu1ipun ke1poisuusajaksi merkitaan poikkeukse11isesti kaksi 
( 2 )_ kuukautta. 

Aikuisten matka1ipun "erityislippu"-kenttaan merkitaiin "Mt 52/10179 
Finnstar" ja 1asten1ipun vastaava merkinta on "Mt 53/10179 Finnstar" 
(ika 6-17 v.). 

Kaikki muut ruudut jf:!.teta~n rastittamatta. 

Osittain kf:!.ytetysta 1ipusta ei suoriteta takaisinmaksua . 

Matkustettaessa 1. 1uokassa tai ha1uttaessa 1unastaa istuma-, EP
tai makuupaikka1ippu peritf:!.an tariffin mukainen maksu. 

(N:o Mt 23587/645/78, 19.12.78), VT 52/78. 

AIKATAULUN 145 LISAYKSET 

Lisf:!.ys n:o 9 aikatau1uun 145 on i1mestynyt. Sisa1tonf:!. T 5052 aikatau

lun muutos ja siitf:!. aiheutuvat korjaukset. Jake1u Ou1un liikennepii 
rin toimesta. (N: ~ Lt 22199/63/78, 20 . 12 . 713), VT 52/78. 
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ITltiNEN YHDYSLTJ:KENNE 

Suomen j a SNTL:n yhdys1iikennetari.ffin 1iitteeseen n :o 4 "M~Ui.,r~ykset 

5NTL:n ja Suomen v~1isess~ suorassa rautatieyhdys1iikenteesa1l. ku1je

tettavien taya.roiden kuormaamiaesta ja kiinni.tt1l.misest~" (VR 4777) 

i1mestyy 1isa1ehti n:o 2, joka on yoimassa 1.1 . 1979 1ukien. 

Painatusjaosto suorittaa 1isA1ehden jake1un . 

(N:o Lko 235661253!78, 20 . 12.78), VT 52/78. 

FYYSISEN KUNNON TESTAUS KEVAALLA 137 9 

Rautatiehenkil6kunnan vapaaehtoist~ fyy3isen kunnon testau&ta 

(RH:n kirjelma n:o H 984/7104, 2. ·1,1 . 1965) jarjestetaan VRU:" 

alueilla kevatkaudella 1979 seuraavasti: 

Testipy6ra I 

Lahti 
Hamina 
Kotka 
Imatra 
Lappeenran ta 
Kouvola 
Helsinki, rh 

la 
vr 
rata 

08.01-20.01 
22 . 01-27.01 
29'.01-03.02 
05.02-10.02 
12.02-24.02 
26.02-10.03 
12.03-24 . 03 
26.03-07.04 
09.04-21.04 
23.04-11.05 

Testipyora III 

Mikkeli 
Pieksamaki 
Kuopio 
Iisalmi 
Kajaani 
Kontiomaki 
Nurmes 
Lieksa 
Joensuu 
Savonlinna 

08.01-13.01 
15.01-03.02 
05.02-24.02 
26.02-03.03 
05.03-10.03 
12.03-24.03 
26.03-31.03 
02.04-07.04 
09 . 04-21.04 
23.04-27.04 

Testipy6ra II 

Kerava 
Hyvinkaa konepaja 
Riihimaki 
Hameenlinna 
Pori 
Rauma 
Tampere 
Turku 
Salo 
Karjaa 
Pasilan konepaja 

Testipy6ra IV 

Kemijarvi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 
Oulu 
Ylivieska 
Kokkola 
Pietarsaari 
Seinajoki 
Vaasa 
Haapamaki 
Jyvaskyla 
Pasilan konepaja 

08.01-13 . 01 
15.01-20.01 
22.01-03.0 2 
05.02-1 0 .02 
12.02-17.02 
19.02-24.02 
26 . 02-10.03 
12.03-31.03 
02.04-07.04 
09.04-21.04 
24.04-11 . 05 

08.01-13.01 
15.01-20.01 
22.01-27 . 01 
29.01-03.02 
05.02-17.02 
19.02-24.02 
26.02-03.03 
05 . 03-10 . 03 
12.03-24.03 
26 . 03-31.03 
02 . 0.4-14 . 04 
16 .04- 21.04 
23.04-11.05 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarke~min ty6pis

teissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urheilutoimikunta 

Helsinki 1978 . Valtion pa~naruskeskus 


