
Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 HAKEMISTO 
DIAARIN ASIARYHMITYS 

p a a r y h m a t 

00 Yleinen ballinto, virastotilat 1 lainopilliset 
asiat, jasenyys yhteisoissa ja edustukset, ra
tionalisointi, tiedotustoiminta, pelastuspalvelu 
ja_suojelutoimenpiteet 

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

20 Talousasiat, kuljetus- ja muut maksut, kansainva
liset yhdysliikennesopimukset, tarkastustoiminta, 
til as tot 

~0 Maa-alue- ja rakennusjarjestelyt, radan ja raken
nusten rakentaminen ja kunnossapito, RAMO 

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

50 Materiaalitoiminta 

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

70 

80 

90 Uuut asiat 
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v. 1979 V~ Virallisten tiedotusten viimeinen numero eli 52 
(seuraavista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 11a, 13a, 
17a, 28a, 46a, 47a). 

00 YLEINEN HALLINTO, VIRASTOTILAT, LAINOPILLISET ASIAT, JASENYYS 
YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, ~TIONALISOINTI, TIEDOTUSTOIMINTA, 
PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

01 HALLINTOASETUS, HAL~INNOLLINEN JAKO, O~GANISAATIO, 

TYOJ~JESTYS, TEHTAVIEN MAARITTELY 

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla e i ole omaa asiaryhmaa) 
Ennakonpidatyksen toimittaminen VT 11. 

011 Hallintoasetus, tyojarjestys, organisaatio 
V~:n sisaiset lyhenteet VT 4; liikennealuejako VT 38; VT 49; 
rautatiehallinnon tyojarjestyksen muuttaminen VT 47; VT 48; 
asetus Valtionrautateiden hallinnosta (Hallintoasetus, AVH) 

VT 47a; Valtionrautateiden organisaatiokirja VT 50. 

019 Erittelemattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset 
Valtionrautateiden ja rautatiehallituksen nimen kirjoitta
minen VT 12; toimintaohjeiden antamismenettel~ VT 13; toi
mintaohjeiden hakemisto 1979 VT 13; RAP-paatteella myytyjen 
matkalippujen lavistys VT 17; henkilostohallinnon maarayk
sia VT 18; virka-autojen yhteiskaytto VT 18; ohjeita juna
miehistolle henkiloliikenteessa VT 20; rautatievirkapostin 
ja VR:n kirjekuorien kaytto VT 25; kirjekuorien liimaus ja 
osoittaminen VT 47; Virallisissa tiedotuksissa annettujen 
toimintaohjeiden voimassaoloaika VT 47; ohjesaantojen ym 
toimintaohjeiden muutokset VT 47; lyhenteita VT 49. 

03 VAURIO-, KORVAUS- JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

037 Petos-, varkaus-, ilkivalta- ym. rikosasiat 
( ei VR:n hehkilokunta) 
Anastetut liput v~ 5. 
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05 JASENYYS YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, NEUVOTTELUKUNNAT 
TYORYHMAT 

051 Kotimaiset yhteis~t. neuvottelukunnat, ty~ryhmat 
Yleissuunnitelma ja ohje Valtionrautateiden toiminnan jar
jestelyista poikkeuksellisissa oloissa VT 34. 

06 RATIONALISOINTI (STANDARDIT, TYONTUTKIMUS) 

Valtionhallinnon sisaiset standardit VT 12; vahvistetut 
VRS-standardit VT 12; vahvistetut ja peruutetut VRS-stan
dardit VT 41. 

07 TIEDO~USTOIMINTA 

EP-junien pakollinen paikanvaraus VT 33; ilmoitukset Viral
lisiin tiedotuksiin VT 48. 

09 ERITTELEMATTOMAT HALLINNOLLISET ASIAT 
(VR:n autolla-ajolupa) 

Kunniamerkkien kaytosta uusia maarayksia VT 34; liputtami

nen VT 37. 

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

Virkamiesten luottamusmiestoiminta RVL:n edustamilla toimi
aloilla VT 3; valtion virkamiesten vuosiloma VT 11; elake
laisten ottaminen palvelukseen VT 11; tyontekijain vuosilo
main muuttaminen VT 13; matkustussaantojen ateriakorvaukset 
VT 18; lomarahan ja vuosilomalisan maksupaiva VT 26; vuosi
lomamaaraykset VT 39; tyoaikalaskenta vuonna 1980 VT 49; 
jouluviikon vuosiloma- ja ty~aikajarjestelyt VT 50. 

11 VIRKASUHDEASIAT 

110 Yleista (virkabudjetti, virkajarjestelyt, virkapukumaa
raykset) 
Valtion Pukutehdas VT 34. 
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111 Yleinen virkaehtosopimus, palkkaluokkatarkiatukset 
(kuoppakorotukset), muistutukset 
Valtion virkamiesten palkkaustaulukot 1.2.1979 ~; Y!_Z; 
virkaehtosopimus Y!_22; tyBaikajarjestelyt pitkijperjantain, 
toisen paasiaispaivan ja vapunpaivan sisaltavilla viikoilla 
ja tyBjaksoilla VT 14; valtion virkamiesten palvelussuhteen 
ehtojen tarkistaminen 01.10.1979 ja 01.01.1980 lukien VT 17a; 
uuden yleisen virkaehtosopimuksen soveltaminen ~' 

112 Kelpoisuusehdot, terveydentilavaatimukset, erivapaudet ja 
poikkeusluvat 
Kelpoisuusehdot apulaisinsinoorin virkaan VT 49. 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, sivutoimiluvat 

!!~1-Y!r~~Y~E~~~~~ (myBs vuosiloma, asevelv., kertausharj.) 
Palvelukseen kutsutun asevelvollisen tyo- tai virkasuhteen 
jatkuminen VT 13; opintovapaa Y!_12. 

115 Varsinainen palkkaus ja yleiset lisat (ika- ja kalliinpai
kanlisat, lomaraha, vuosilomalisa) 
Ulosmittaamatta jatettavan palkan maaran korottaminen !!_21. 

116 Erityiset lisat (sunnuntai- ja ylityokorvaukset, virantoimi
tusrahat, kielilisat, junanlahetyspalkkiot, ilta- ja yBtyo
lisat, lauantaityo- ja aattopaivankorvaukset, valiraha) 
Valirahan tilaustavan ja maksuajankohdan muutos Y!_l&; kie
lilisan soveltamisohjeet Y!_22; VT 41, 

117 Matkakustannusten korvaus ja paivaraha, oman auton kaytto 
Muutoksia valtion virkamiesten matkustussaantoon Y!_Z; 

matkustussaantojen ateriakorvaukset ~· 

12 TYOSUHDEASIAT 

121 !yoehtosopimukset 
Erillisen korvauksen maksaminen tunti- ja urakkapalkkaisille 
tyontekijBille paasiaislauantaina ja juhannusaattona teh

dyilta tyotunneilta ~· 
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125 Matkakustannusten korvaus, p~iv~raha (omien ty~kalujen kaytt~) 
Valtion tyontekij~iden matkakustannusten korvaaminen ~· 

126 Loma-asiat 
Valtion ty~ntekijain vuosiloma VT 10. 

13 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

130 Yleista 
Valtion elakelain 7 §:n muuttaminen Y!_£; valtion elakelaki 
Y!_ll; valtion elake ja perhe-elake ~; elakehakemukseen 
liitett~v~ selvitys VT 41. 

132 !yosuhde-elakkeet 
LEL:n vakuutusmaksuprosentti v. 1979 Y!_g; VT 3; ~. 

133 Sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturva-asiat 
Sairausvakuutuslain ja -asetuksen muuttaminen VT 9; LEL:n 
vakuutusmaksuprosentti v. 1979 YI_g; .Y.!..2.9 VT 42; tytsnanta
jan sosiaali turvamaksu vuonna 1980 ~. 

14 VAPAALIPPUASIAT 

Vapaaliput VT 10; ~; vapaalippuasetuksen lisama~aysten 
muuttaminen ~; henkilokuntalipun kelpoisuus VT 25. 

15 KOULUTUS- JA SOVELTUVUUSTUTKIMUKSET 

150 Yleista (vuosisuunnitelma, koulutustoimikunnan paatokset, 
koulutusohjelmat) 
Uusien tyontekijoiden perehdyttaminen VT 3; koulutusohjel
mat VT 5. 

151 Valtionrautateiden koulutustoiminta 
Oppilaiden valitseminen syksyn 1979 kondukttsorikursseille 
.Y!.._2; toimistovirkamieshe.rjoi ttelijoiden ottamin.en vuonne. 
1979 Y!_Z; veturimiesoppilaita otetae.n Y!_Z; veturinkuljet
te.jakurssit 1979-1980 YL.Z; ~; kondukt!HSrikursait vuonne. 
1980 VT 23; Y!_RZ; ~; Lko:n toimistokurssin seure.ntakir
je. ~;rautatieopilliset kurssit vuonna 1980 VT 44; 
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vuonna 1980 toimistovirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien 
soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen VT 44; oppilaiden va
litseminen syksyn 1980 konduktoorikursseille VT 52. 

!~l~-~~2!~~~~~±~~~~±~~L-~!~±!:_~~-~~~~!~~~ 
Kielitutkinnot Rautatieopistossa VT 11; VT 44; ruotsin kie-
likurssit VT 24; englannin kielikurssit VT 39. 

16 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALIASIAT 

160 Yleista 
Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun 
paatpksen 14 §:n muuttaminen VT 10. 

161 Terveyden- ja tyoterveydenhuolto 
Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaanto VT 23; 11-
maislaaketodistusten maksaminen Valtionrautateiden varoista 
~; valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon so
veltaminen VM 18.10.1979 / P 5539 VT 46a. 

162 Tyosuojelu (kurssit, meluntorjunta) 
Vaarallisten aineiden ohjekortisto, VAO VT 3; Complexe RD-11-
suoja-aineen kasittely VT 22; tyotapaturma- tai ammattitauti
tapauksissa saatavat maksuttomat laakkeet VT 38; vaaliohjeet 
VT 46 . 

163 Isannoitsijatoimi, VR:n asuinhuoneistojen vuokraus (tyomai
den asumisohjesaanto, majoitusvaunun vuokraus, parakit, tyo
paikkaruokailu, ruokalasopimukset) 
VR:n asuinrakennusten yhteisten tilojen kayttoohjeita VT 4; 
virkamiesasuntojen vuokrat VT 24; Valtionrautateilla siivouk
sessa kaytettavat puhdistusaineet ja va.hat VT 28a; tyopaikka
ruokailu VT 34. 

164 Harrastustoiminta ja avustukset 
Rautatiehallituksen kaytettavaksi osoitetuista maararahoista 
jaettavat avustukset VT 2; VT 44; avustusten myontaminen rau
tatielaisille lomanviettoa varten VT 2; VT 44. 
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17 VIRKA-ANSIO- JA KUNNIAMERKIT, ALOITEPALKINNOT JA MUUT 
TUNNUSTUKSET 

Kiitoskirjat VR:n henkilBkunnalle Y!_i; virka-ansiomerkkien 
jakotilaisuuden j~rjestaminen VT 3; aloitteiden palkitsemi
nen VT 4; VT 24; Y!_22; VT 40; VT 46; aloitekilpailu VT 5; 
aloitetoiminta VT 51. 

20 TALOUSASIAT, KULJETUS- JA MUUT MAKSUT, KANSAINVALISET YHDYSLII
KENNESOPIMUKSET, TARKASTUSTOIMINTA, TILASTOT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI, UUDISTUSRAHASTO 

223 Laskentatoimi 
Laitoksen sis~isen laskutuksen poistaminen Y!_l; tililuette
lon muutokset VT 3; VT 9; VT 10; VT 45; VT 52. 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 
Muuntokurssit VT 2; VT 4; VT 6; VT 15; VT 16; .Y!.....!Zi VT 21; 
VT 23; VT 26; VT 27; ~; VT 30; VT 32; VT 34; Y!..2Zi 
VT 38; VT 40; ~; VT 42; VT 43; VT 45; VT 47; YL2Q; 
VT 52; ennakonpidatykset ja sosiaaliturvamaksut 01.01.1979 
VT 2; suoratoimituslaskujen kasittely reskontran kautta 
VT 6; asemien kassoista maksettavat menotositteet VT 38; 
lomakelippujen uusiminen VT 49; vuoden 1979 menoja koskevien 
tositteiden lahettaminen tilitoimistoon seka matkalaskujen 
laatiminen vuodenvaihteessa VT 50. 

233 Tilisa~nnot 
Tililuettelon muutokset VT 50. 

~~~1-!!!!2~J~~~~~~~ 
Tilityssaannon muutos VT 45; t111ohjesaannon muutos VT 45; 
suurasiakastilit VT 51. 

g~~~-!!!!~r~~~~~~~ 
RAP-tilitykset VT 5; tilityssa~nnon muutoksia VT 38; VT 45; 
VT 51; VT 52; tilityssaanto, kansainvalisen liikenteen tili
tysmaaraykset 1.1.1980 VT 52. 
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24 KULJETUS- JA MUUT MAKSUT 

240 Yleista 
Satelliittipaikan tunnus Y!_!; vanhamallisten perhe-seurue
lippujen palauttaminen Y!_2; vaunukuormien kotiinkuljetusta
ri.f.fi ~; RAP-lippujen vaarinleimaukset (-l!i.vistykset) 
!!_21; automaattisella paikanvarausjarjestelmalla myytyjen 
matkalippujen kelpoisuusehdot VT 32; rahtikirjamaksujen pe
riminen ja tilitys VT 38. 

241 Kotimaiset tari.ffit (myBs tulkinnat) 
Tari.f.fitulkintoja VT 2; VT 8; otsikkomuutos VT 3; vaihtotyB
maksut VT 6; puutavaratariffin korotus 1.3.1979 ~; auto
jen kuljettaminen pikajunassa VT 11; VT 32; ~; I-kortit 
~; anastetut liput ~~ makuupaikkamaksut VT 33; opis
kelijakortti VT 35; hallituksen jasenten makuupaikat VT 35; 
kaukojunien varapaikat 03.09.1979 alkaen VT 35; tari!fien 
korotus 1.1.1980 VT 40; opiskelijalipun kiinnittaminen osto
todistukseen ~; kuitupuun ja tukkien vaunuryhmakuljetuk
sien uusi sopimuslomake VT 41; koululais- ja opiskelijalippu
jen myynti VT 44; tariffimuutokset 1.1.1980 !!_21. 

g~!Q_!~~!!!!~~~~~~ 
Muutoksia tariffisaantBBn VT 32; lisays tariffitaulukkoon 

Y!'...E· 
~~!!_!~~!ff!~~~t~2~L-!~~~~~t~2~!!~~!~~t~~2 
Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu ~; liitantarah-
tien korottaminen Y!_g2. 

2412 Sotilastari.ffi -------------------Muutos sotilastari.ffiin VT 47. 

~~1~-~~!~~~-!!!~~~~!!~!J~!~~~-!~~!!!!! 
Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari-Pannainen ja Raahe-
Vihanti VT 29. 

242 Matkalippualennukset 
Matkalippualennuksia Y!_2; VT 18; VT 25; ~; VT 43; alen
nuskortilla myytaviin lomakelippuihin tehtavat koodimerkin

nat Y.!....il· 
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243 Tavaraliikennetta koskevat alennukset 
Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden sek~ 
jatepuiden ja hakkeen rahtialennus Y!_2; !!_gz; rahtialen
nus rauta- ja terasromulle, jatepaperille, lumpulle seka 
lasiromulle Y!_2; Y!_&Z. 

244 Takaisinmaksut 
Henkilijliikenteen takaisinmaksuanomusten kasittely VT 23; 
matkalipun takaisinlunastaminen VT 27. 

245 Luotto 
Lippujen myynti luottoasiakkaille VT 3; luottorekisteritie
tojen tarkistus VT 4; vakiol~hetys-rahtikirjojen myynti puo
lustusvoimille tai rajavartiolaitokselle VT 9; rahtiluotto 
Y!_lg; VT 35; VT 36; VT 38; VT 45; ~; luottoasiakastie
dustelu !!_22; luottoasiakasnumero VT 39. 

25 KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 

250 Yleist!i 
Kansainvalisen liikenteen tilitysmaaraysten muutos VT 38. 

251 Pohjoismaat 
Pohjoismaiset tavaratariffit NGTV 9760 ja NGTS 9761 VT 3; 
r£....:!.; Y!_!g; VT 23; VT 28; VT 33; VT 49. 

252 Lantinen yhdysliikenne 
Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen Y!_l; Y!_Z; Y!_12; 
VT 24; ~; VT 51; NORDEG-vaunukuormatariffi VT 3; Y!..Zi 
Y!_lg; !!_!§; VT 23; ~; VT 37; VT 51; Inter-Rail Senior
kortti VT 7; Ul.ntinen yhdysliikenne VT 9;· FIDEBAST-tariffi 
(9350) Y!_lg; VT 47; tutkimus Eurailpass- ja Eurail Youth
pass -matkustajien kulkemista matkoista VT 14; Grossconta1-
ner-taritf1 .Y1..1.2; VT 24; lantinen yhdysl11kenne Helsink1-
LUbeek-TravemUnde Hafenin kautta ~; kansainvalinen kii
totavaratariffi, TCEx, (VR 4670) ~; ~; kansainvali
set matkaliput VT 36; Inter-Rail -kortit VT 37; kansainvali
nen matkatavara VT 46; Inter-Rail- ja Inter-Rail Senior -
korttien hinnat v. 1980 ~; Eurailpass/Eurail Youthpass 

~-
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253 Itainen yhdysliikenne 
Itainen yhdysliikenne VT 8; VT 9; VT 29; VT 49; VT 51; itai
nen yhdysliikenne, rajasopimus - vakiolampovaunujen puhdis
tusmaksut VT 37; itaisen tavarayhdysliikenteen maksujen kir
jaaminen luottoon VT 40; tavaraliikenteen tilitysjarjestel
man kehittaminen (TILKE) VT 43; suomalaisten opiskelijoiden 
alennusliput Leningradiin ja Moskovaan VT 48; ulkomaan va
luutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 
VT 52. 

29 ERITTELEMATTOMAT KASSA-, TILl- JA TALOUSASIAT 
(KASSAEREHDYSRAHAT) 

Kassaerehdysraha VT 52. 

30 MAA-ALUE- JA RAKENNUSJARJESTELYT, RADAN JA RAKENNUSTEN RAKEN
TAMINEN JA KUNNOSSAPITO, RAMO 

RAMO:n osa 15, RAMO:n lyhennetty painos, RAMO:n osa 12 VT 22. 

34 RATA, RATAPIHAT, RATAOIKAISUT, PERUSPARANNUS, KISKONVAIHTO 

344 Hitsaukset 
Hitsaustekniset maaraykset ja ohjeet (HTMO) VT 27. 

35 TIET, SILLAT, TUNNELIT, LAITURIT, RATAPIHALAITTEET 

354 Laiturit ja niiden rakenteet (pukkinosturit, vaunuvaa•at) 
Liikenneosaston pukkinosturit ja vaununvetolaitteet 25.9.1979 
VT 40. 

40 LIIKKUVA KALUSTO, SARRO-, VIESTI-, LAMPo- JA TERVEYSTEKNILLISET 
ASIAT, RAUTATIEN SABKOISTYS, KONEPAJAT, KOE- JA TUTKIMUSTOIMINTA, 
ENERGIAN KAYTTO 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

412 Vaunukalusto varaosineen 
Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot VT 8; VT 27; 
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VT 40; SNTL:n vaunujen varaosat VT 30; Ohje: Vi~katarvevau
nujen sahkoasennukset VT 41; korjauksia kayttoohjeeseen, ma
kuuvaunusarja CEmt 24041 ••• 24100 VT 45. 

42 SAHKOASIAT 

429 Erittelemattomat asiat 
Ohje: sahkBalan turvallisuuskilvet liikkuvassa kalustossa 

VT 47. 

43 VIESTIASIAT 

433 Virka- ja kotipuhelimet 
Viestiliikennejarjestelyjen aiheuttamat puhelinmuutokset 
Iisalmi-Kajaani valilla VT 36; Salon aseman puhelinyhteyk
sien muutos 29.9.1979 klo 16.00 Y!_l2. 

434 Valityslaitteet, kaukokirjoitinlaitteet, puhelimet 
Selektorilinjan poistaminen VT 2; kaukokirjoitinliikenne 
yleiseen telex-verkkoon muuttuu VT 7; Peipohjan automaatti
keskuksen kayttoonotto VT 9; muutokset selektoriyhteyksiin 
rataosilla Kuopio-Toivola, Siilinjarvi-Iisalmi ja Siilinjar
vi-Joensuu VT 31; muutos selektoriyhteyteen rataosalla Joen
suu-Niirala VT 51. 

435 Radiolaitteet, kovaaanislaitteet ja nauhurit, valvonta

televisio 
Ratapiharadiojarjestelmat VT 13; VT 14; linjaradiojarjestel
ma VT 13; VT 49; konduktoorin ja kuljettajan valinen radio
puhelinyhteys matkustajajunissa VT 21; ~; matkustajaju
nien konduktoorien kaytossa olevien kannettavien radiopuhe
limien etsinta VT 40. 

44 RAUTATIEN SAHKOISTYS 

440 Yleista 
Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueilla~ Kouvola-Kuusan
koski ja Kouvola-Harju VT 21; jannitteen kytkeminen ratajoh
toihin alueella: Kouvola-Kotka VT 34; jannitteen kytkeminen 
Imatralla Harakan ratapihan ratajohtoihin VT 46. 
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443 Ratajohdot ja tarvikkeet 
Ohje: pylvasmaadoitukset Pohjanmaan radalla (l~pimeneva K

johdin) ~· 

45 KONEPAJAT 

450 Yleista 
Konepajojen seisonta-ajat v. 1979 VT 24. 

50 MATERIAALITOIMINTA 

52 POLTTO- JA VOITELUAINEET SEKA 6LJYSAILI0T 

Lammitys~ljyn tilaaminen kiinteist~ja varten VT 16. 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

536 Tekstiilit ja kemikaliot (suojavaatetus, suojakyparat) 
Ty~paikkakohtainen suojavaatetus VT 3; suojavaatettmsen han
kinta ~; virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1980 

.Y!.2· 

57 VARASTOT JA TUOTANTOLAITOKSET 

570 Yleista 
VR 4526 Vetokaluston yleiset hinausohjeet VT 15; hitsaustek
niset maaraykset ja ohjeet (HTMO) VT 27; rahtikirjojen ti
laaminen VT 34; VT 37; ohje: pylvasmaadoitukset Pohjanmaan 
radalla (lapimeneva K-johdin) VT 38; lippumallikuvasto ~; 
VT 41; ohje: virkatarvevaunujen sahkoasennukset VT 41. 

572 Lomake- ja painatusasiat 
VR Virallisia tiedotuksia 1978 sitominen VT 14; painatus
jaoston seisonta-aika kesalla 1979 ~; painotuotteiden 
luettelo VR 2625 VT 44; VT 52. 

58 MYYNTI JA HYLKAYS 

Romun lahettaminen Hyvinkaan konepajalle ~· 
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60 LIIKENNE, JUNATURVALLISUUS, VUOKRAUSTOIMINTA, KOTIMAINEN YHDYS
LIIKENNE, LIIKENNEPAIKKAMUUTOKSET, KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

61 RAUTATIEKULJETUSASETUS (TKM, VAK, vaununvuokrat) 

RAP-matkalippujen lavistys- ja leimausohjeet Y!_l; ~; ko
timaisen rahtikirjan tayttBohjeet VT 9; VT 43; rautatiekulje
tusasetuksen yleisehdot, Muutos Y!_!Q; vaarallisten aineiden 
kuljetusmliarliykset (VAK) VT 11; VT 19; VT 28; aluelavalipuk
keen (VR 2807) korvaaminen Tp-lavalipukkeella ~; VAK-va
roituslipukkeet Y!_ll; asiakaslava-lipukkeen (VR 2805) pohja
varin muutos Y!_ll; maliraykset tavaran palillystlimisesta, pak
kaamisesta ja osoittamisesta (PPO) Y!_ll; vaarallisten ainei
den kuljetukset ~; Y!_gz; rahtikirjan tliyttaminen ~; 
~; sokeiden opaskoirat ~; virkailijoille jaavien rah
tikirjojen lunastus ~; jlilkivaatimusleiman kayttB ~· 

62 JUNATURVALLISUUS (liikennoimissopimukset ja -maaraykset) 

Ratapihojen liikennoimissaannBt VT 4; Y!_ll; VT 13; VT 14; 
~; VT 29; VT 42; VT 47; VT 49; Jtt:n korjauslehti !!_11; 
Jt:n, Jto:n Ja Jtt:n korjauslehdet ~· 

63 AIKATAULUT 

Aikataulun 145 lisays Y1_2; ~; rataosaselostuksen korjaus
lehti !!_11; aikataulun 146 lisays ~; VT 34; aikataulu
julkaisut VT 47. 

64 KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

641 Erikoiskuljetukset 
Sotilaskuljetusasiat ~· 

643 Kuljetussopimukset (kuormalavasopimukset, kokojunakuljetuk
set ym,) 

Tavaravaunujen osoittaminen Haaparantaan ja Royttlilin ~· 
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645 Lipunmyyntisopimukset matkatoimistojen ym· kanssa 
VR- Silja Line yhdistelmamatkat VT 1; valmismatka VT 5; 
VT 52; VR - SOKOS -hotellipaketti VT 5; Finn1ines/VR-yhdis
telmalippu VT 19; VT 34; VT 52; juna-hotelli -paketti VT 22; 
juna-messukeskusmatkat Helsinkiin VT 34. 

65 VUOKRAUSTOIMINTA 

652 Muu vuokraustoiminta 
Vuokratut sailiovaunut VT 4. 

66 KOTIMAINEN YHDYSLIIKENNE (yksityiset rautatiet; yksityisten 
liikenteenharjoittajien kanssa tehdyt sopimukset) 

Uusi vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetussopimus VT 11a; 
VR Matkailuliput 1979 VT 13a; VT 14; Hopealinjan erikoisliput 
1979 VT 13a. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Yleista 
Kuusivaaran liikennepaikan merkinnat muutetaan VT 5; Valtion
rautateiden autoliikenne VT 27; VT 37; liikennepaikan nimen
muutos VT 33; kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeet (VR 
2652) VT 35; VT 37. 

Kappaletavaraliikennepaikat 
Kappaletavaraliikennepaikat -kirjanen (VR 3726) VT 30; VT 33; 
VT 35; VT 37. 

Liikennepaikkojen valimatkat 
Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu ~; Ankeriasjarv~ Y! 
!Z; Bomba VT 19; Espoo VT 24; Hanhikoski VT 51; Helsinki Y!_g2; 
Humalamaki VT 17; Huutokoski VT 51; Imatrankoski Y!_21; Isokyla 
Y!_il; Jaakkola VT 17; Jaalanka VT 19; Jaatila Y!_lZ; Joroinen 
VT 51; Joroisniemi VT 51; Joutsijarvi VT 51; Jarvilinna VT 17; 
Kaihlanen VT 17; Kallislahti VT 19; VT 25; Katajanokka VT 13; 
Kauniainen VT 24; Kelloselka Y!_21; Kemijarvi VT 51; Kerisalo 
Y!_2!; Kesaniemi Y!_ll; Kiviharju VT 17; Koivu VT 47; Kollin
joki VT 51; Kolma Y!_il; Koria ~; Koura VT 24; Kuopio 
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(Haapaniemen raiteet) VT 5; Kupittaa VT 17; Kursu VT 51; 
Kurvila VT 17; Kuusivaara VT 3; Y!_2; VT 51; Kuusj~rvi VT 30; 
Kakinotko VT 17; Komi Y!_!Z; VT 19; Kononpelto VT 51; Laikko 
VT 19; Latukka Y!_!Z; Lauste VT 8; VT 17; Lehtoniemi VT 51; 
Lentokonetehdas VT 22; Liedakkala VT 17; Littoinen VT 17; 
Loue Y!_!Z; Loviisan satama - Lovisa hamn VT 33; Luha VT 17; 
Maanselka VT 19; Maavesi VT 19; Makarla VT 17; Malminkartano 
VT 40; Mellila Y!_g!; Mynttila VT 48; Naapurinvaara VT 17; 
Niirala VT 51; Nunna VT 17; Oravijarvi Y!_!Z; Paakkola VT 17; 
Parikkala VT 22; Pateniemi ~; Petajaskoski VT 17; VT 19; 
Peura VT 17; Piikkio VT 17; VT 21; Pirttijarvi VT 51; Puolan
ka VT 37; Pyoree Y!_lZ; Riihivuori VT 17; Ristimaki VT 17; 
Ristinummi VT 41; Rotkola VT 17; Runko Y!_!Z; Salla VT 51; 
Salmivaara VT 51; Saramaki VT 17; Sieppijarvi VT 33; Tampere 
VT 22; Tavastila VT 9; Toikkala VT 17; Tornio VT 51; Turun 
satama VT 24; Torma VT 17; Uusikyla VT 19; Vainikkala VT 51; 
Valko- Valkom VT 33; Varkaus VT 51; Vaskiluoto VT 19; Voi
koski VT 35. 

69 ERITTELEMATT~MAT LIIKENNETTA KOSKEVAT ASIAT 

Hairiotapaukset henkiloliikenteessa VT 45. 
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LAITOKSEN SISAISEN LASKUTUKSEN POISTAMINEN 

Vuoden 1979 tulo- ja menoarvioesityksessa on valtionrautateita kos

kevat luvut 31.90 ja 31.92 yhdistetty. Samalla on poistettu lukujen 

valinen laskutus kuin myos muu laitoksen sisainen laskutus entisessa 

muodossaan 1.1.1979 lukien. Laskutus VR:n ulkopuolisille tehdyista 

toista sailyt.etaan ennallaan. 

Varastolaskutus muuttuu vuoden 1979 alusta sikali, etta materiaalin 

hintaan ei enaa sisallyteta katetta ja etta VR:n konepajojen val

mistamien varaosien ja tarvikkeiden hintoihin ei sisally konepajojen 

yleiskustannuksia. 

Laitoksen sisaisen laskutuksen poistaminen merkitsee mm. s1ta, etta 

1.1.1979 lukien 

- konepajat eivat la .skuta konepajakor-jauksista, 

- painatusjaosto ej laskuta palveluistaan, 

- tietokonetoimisto ei laskuta palveluistaan, 

- kopiokoneiden kaytosta ei laskuteta. 

Niissa tapauksissa, joissa eri or-ganisaatioyksikoiden kesken enna~ 

kolta on sovittu k~stannussiirroista organisaatioyksikolta toiselle 

yksikolle ja/tai toiminnolta toiselle toiminnolle, tehdaan tilioi

kaisu, jolloin per-merkinnassa kaytetaan esimerkiksi kustannusla

jeja ' 301 ja 601 VASTUUALUEIDEN KESKEISET KUSTANNUSSIIRROT ja an

merkinnassa kustannuslajia 901 VASTUUALUEIDEN KESKEINEN LASKUTUS. 

Kustannussiirtoja tehtaessa kustannuksiin sisallytetaan toiminnon 

valittomat kustannukset. 

(N:o To 1824/223/78, 28.12.1978), VT 1/79 

SATELLIITTIPAIKAN TUNNUS 

1.1.1979 1ukien on otettu k~yttoon He1singin aseman a1aisena uusi 
satelliittipaikka, jonka tunnus on EDU . (N:o t1t 727/240/78, 

27.12.1978) VT 1/79 
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RAP-MATKALIPPUJEN LKVISTYS- JA LEIMAUSOHJEET 

1. RAP-jarjeste1ma11a myytavat matka1iput 

RAP-jarjeste1man avu11a myydaan 15,1.1979 a1kaen ke1paaviksi 
seuraavia watka1ippuja: 

MENOLIPPU - taysihintainen 

- lapsi 
- varusmies 

- 65-kortti 
- I-kortti 

- 1ehdisto 
- 1isalippu pidempaa tieta 
- 1isalippu 1. luokkaan 

- erikoisa1ennus (esim. Messua1.) 

MENO - PALUULIPPU - taysihintainen 
- lapsi 
- varusmies 
- 65-kortti 
- I-kortti 
- lehdisto 
- 1isa1ippu 1. luokkaan 
- erikoisalennus (esim. Messua1.) 

PERHELIPPU - meno-, meno-paluu- ja kiertomatkat 

SEURUELIPPU - meno-, meno-paluu- ja kiertomatkat 

2. Matka1ipun sisa1to ja kelpoisuus 

Kaikki ede11a mainitut matka1iput tu1ostetaan RAP-paattee11a 

1omakkee11e VR 2250; sama11e 1omakkeel1e tu1ostetaan myos 
istuma- ja makuupaikkaliput. 

Erikoisesti on huomattava, etta MATKA- JA PAIKKALIPUT TULOSTE
TAAN AINA ERI LOMAKKEELLE. 

Kaikki matkaliput voidaan tu1ostaa myos tarvittaessa ruotsin
kie1ella. 

1 
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Matkalipun ns. tekstiosaan (yl~osa) tulostetaan: 

lipun nimi 
- lipun voimassaoct.oaika 

- kauttakulkuliikennepaikat 

seka edellisten tietojen lis~ksi perhelippuun: 

- aikuisten lukumaara, lasten lukumaara 
(alle 12 vuotta) 

seuruelippuun: 

- alennus -%/henkil5lukumaara (joka viittaa yhta moneen 

tarkistuslippuun) 

Matkalipun ns. tietolokeroihin (alaosaan) tulostetaan: 

- lahtBasema - maaraasema 

- luokka 

- hinta 
- varausnumero (josta selviaa mm. lipun myyntiasema 

ja -pMte) 

- lipun myyntipaiva (tilityssarake) 
- erikoinen lipun kelpoisuusmerkki 

Matkalippu katsotaan kel~aavaksi, mikali se sisaltaa oikein tulos

tettuna edella mainitut tiedot ja KELPOISUUS-merkin (katso lisak

si lippumallit jaljempan~). 

3 . RAP-matkalippujen lavistaminen ja leimaaminen 

Menoliput lavistetaan (ja leimataan) lipun alaosaan keskelta 

oikealle. 

Loppulavistys (ja - leimaus) tehdaan lipun vasempaan ylareunaan 

VR- siipipy5ratunnuksen kohdal·le. 
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0003192 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
L---~~~~~~~~----~~-~--_.--~~~~~--~ 

Lippumalli n:o l. Menolippu 

3.2. ~~UQ:2~!~~!!£g~ 

Meno-paluuliput l~vistet~~n (ja leimataan) menomatkan osalta 
kuten menoliput (kohta 3.1.); 

paluumatkan osalta l~vistetaan (ja leimataan) lipun yl~reunaan 
oikealta vasemmalle; 

lipun loppulavistys (ja -leimaus) tehd~an li?un vasempaan 
yl~reunaan VR-siipipy~r~tunnuksen kohdalle. 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 
;; 
(\. 

TU)t.iRETURBIWETT - BEVXRlNG ,\ 
~ ~ 

N 
~.-

0003206 .~ 

c:> 
l\, 

Lippumalli n:o 2. Menopaluulippu-varusrnies (ruotsiksi) ja 

oikea lavistys (ja leimaus) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Perhe- ja seuruelipu.t U!.vistet!!.!l.n (ja leimataan) kuten meno-, 

ja roenopaluuliput . 

Kiertomatkoille myydyt perhe- ja seurueliput l!!.vistet~~n kuten 

menoliput. 

0003341 0 
{.;.. 

Pillt\JEI.IPPU 
() AitUISIA 2, LAPSIA 6 (ALLE 12 VUOTTA) 

VOEMASSA 28- 12--28-02- 79 
KAU11'A KLH-AU-V~lA-KKP- PKO-LPA-f·!H-l<AJ-KUO..MI·K:.:;ET=,...,.,~~~= 

0 

o ~~~~ ~~!;;--- - -li r ~. 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

001-A0353 0 
tl' l"iit~~.. ~ !tJ$m.'Ti):i "« • ii· $ 

Lippumalli n:o 3 . Perhelippu-kiertomatka ja oikea l~vistys 

( j a lei rna us) 

0003269 0 
$~lUELIPPU - l1ENO-PALU1JLIPPU 
AL•:fRENIULOLU!CU 20/ 12 
VOlMASSA 27- 12--27-02-79 
Ull'FTA PKO - ------

Lippumalli n : o 4 . Seuruelippu-meno-!_)aluulippu ja oikea 

l~vistys (ja leimaus) 

t I, 

0 

0 

0 

0 
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0003270 0 
SEURUELlPPU - TARKISTUSLIPPU ~ : 0 1 

0 

0 

0 

0 

0 

Lippuma11i n:o 5. Seuruelippu-tarkistus1ippu n:o 1 ja oikea 

1~vistys (ja 1eimaus) 

Huom. varausnumero on sama kuin varsinaisessa 

seuruelipussa (001 - A0351). 

Mui1ta osin noudatetaan ao. vastaavista 1ipuista annettuja 

ohjeita ja m~~r~yksi~. 

Muistutetaan, ett~ istuma- ja makuupaikka1ipuista ohjeet juna

henki1okunna11e on ju1kaistu VT n:o 25a 22 . 6 . 1978; erikoisesti 

huomautetaan varapaikkojen k~ytto~ ja p~~11ekk~inmyyntitapaus 

ten raportointia koskevista m~~r~yksist~ ja ohjeista. 

(N:o Lko 31072/61/78, 29.12.1978), VT 1/79. 

1 
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VR - SILJA LINE YliDISTELMAMATKAT 

VR:n ja Oy Silja Line Ab:n valinen pakettimatkasopimus n:o Mt 
22992/645/78, 17.8.1978 on lakkautettu 31.12.1978. 

01.01.1979 lukien tulee voimaan uusi yhdistelmamatkoja koskeva 

sopimus n:o Mt 22992/645/78, 28 .1 2 .1978. Uusi sopimus on voimassa 
toistaiseksi 2 kk:n molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Sopimuksen mukaisia matkoja myydaan kaikissa matkatoimistoissa 
seka VR:n Helsingin, Tampereen ja Oulun lipputoimistoissa. 

Matkalippuna myydaan oheisen mallin mukainen (VR 2273) lomakelippu. 
Lippu oikeuttaa matkustamaan lyhinta tieta ja kirjoitetaan aina 
1 kk:n voimassaolevaksi. 

Matkojen hinnoittelua var~en rataverkko on jaettuna kolmeen vyohyk
keeseen. Vyohykemerkinta on tehtava ao. ruutuun tai kolmannelta 
vyohykkeelta myytaessa oheiseen malliin tehdylla tavalla. 

Vyohykejako on seuraava: 

I Vyohyke 

II Vyohyke 

III Vyohyke 

Liikennealueet: 
Helsinki, Hameenlinna, Karjaa, Turku, 
Kerava, Lahti, Kouvola, Riihimaki, Kotka, 
Toijala, Tampere, Imatra, Lappeenranta, 
Mikkeli, Rauma ja Pori 

Liikennealuee!: 
Vaasa, Seinajoki, Pl.etarsaari, Kokkola, 
Pieksamaki, Kuopio, Haapamaki, Savonlinna, 
Joensuu, Aanekoski, Varkaus ja Jyvaskyla 

Liikennealueet: 
Ylivieska, Oulu, Kemi, Tornio, Rovaniemi, 
Kemijarvi, Kajaani, Iisalmi ja Lieksa 

Mikali yhdistelmamatka myydaan lapselle (4-1J-v) tehdaan lipun 
vasempaaz: reunaan merkinta "Lapsi" (malli) tai 65-kortilla 
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yytaessa vastaavasti "65 v". 

ippu on myytaessa nidottava Silja Linen lippupaallyksen ja tar
astuksen yhteydessa tehdaan merkinta ao . tiemerkintaruutuun . 

21k 

.C ,._, l'Y" ... ""'.1)41t'l• V¥111 &il,almt!'ft 
p .. \.,th!'ttiLtlo.lir.anW.rt f\IOoth1N 

M E N 0 - P A L U U L I P P U Mitafon 

Sll/A l/NE.f't 

:o Mt 22992/645/78, 28.t2.1978), VT 1/79 

~P::, 
Sll/A LINE} 1. 

N~ 003025 
Mitefon 

TARKISTUSLIPUKE 

I tt,:~l pa1kart r-•,..]1: ~.. --- -~l 

t· ti.l ¥ f 
' /~d/. /~?? 
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RAUTATIEOPISTO 
Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 15.12.1978 seuraavat henkilot: 
Tapani Eronen (Jns/Jns), Aila Anneli Hurme (Hki la), Ulla Maija Hele

na H1:!mal8.i.nen (Hki la), Kalle Juhani Jaako1a (Tpe/Tku), Maija Tuulik
ki Kantola (Hki 1a), Kari Jorm_a A\l.lis Kekkonen (Pm/Pm), Pentti Heino 

Juhani Kenkkili:i ( Hki/Ke) , Heikki Juhani Korhonen ( Tpe/Tpe) , Hannu 

Matti Lahtinen (Hki/Ke), Reijo Antero Lallukka (Tpe/Tpe), Kalevi 

Edvard Lesonen (Pm/Kaj), Heikki Juhani Marttinen (Kv/Kv), Tuula Mar

jatta Matikka (Hki la), Jorma Tapani Mehtonen (Jns/Jns), Sauli Aarne 

Henrik Mak:ipaa (Tpe/Tpe), Anne Katriina Niku1ainen (Hki la), Karri 

Juha-Pekka Pel tola (Pm/Pm), Aarre Tapani Rautio ( Hki/Hki), Vesa Pekka 

Ensio Reponen (Jns/Jns), Rainer Juhani Riikonen (Jns/Jns), Markku 

Juhani Saha (Hki/Hki), Kari Hannu Ka1evi Salo (Tpe/Rma), Jouko Tapio 

Svensk (Pm/Kaj), Heikki Matti Kalevi Tetri (Hki/Hki), Margareta Usva

lahti (Hki la), Kauko Taisto Armas Vahtera (Tpe/Pri), Kari Juhani 

Vi:ihauski (Kv/Kv). 

Liikennetutkinnon ovat 15.12.1978 suorittaneet seuraavat henki

HSt: 

Arra Matti Eino Hki/Hki, Hakala Jarmo Tapio Sk, Haltsonen Kari 

Tapio 01/01, Haverinen Markus Tapani Pm/Kaj, Harkonen Kari Mat

ti Sk, Julku :Kyosti Olavi 01, Jarvinen Antti Kullervo Hki/Hki, 

Kauppila Pauli Ilmari Tpe/Tku, Kilpinen Veikko Antero Hki/Ri, 

Kirjavainen Ari Tapio Jns/Lis, Kivd.oja Pekka Ville Sk, Kolari 

Vappu Mirjami Pm/Var, Klf.hk8nen Karl Mikko Ilmari Jns/Oku, IOirp

pY. Vi1jo Juhani Jns, Malmberg BjiSrn Olof Rafael Hki;Kr, Niemen

maa Mikko Juhani Tpe/Pri, Nurmiaro Maija-Liisa ~Jy, Nurmikolu 

Hannu Erik Tpe, Pietarila Alpo Henrik Hki/Ri, Rannos Esa Tapio 

Tpe, Sinkkonen Time Sakari Hki/Hki, StAhlberg Soile Marianne 

Hki, Suonio Lauri 01avi Hki/Ri, Tapanainen Marjatta Hannele 

Kv/Lr, Torna Pertti Juhani Tpe/Tpe, Turunen Paavo Olavi Pm/Pm, 
Waenerberg:-Pm,/Kaj, Vikman Saija Irene Hki;Krn. ja Vaananen Juk

ka Matti Pm/Kuo. 
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Veturinkuljettajatutkinnon teoreettisessa osassa on 21.12.1978 
hyvtiksytty seuraavat henkilot: 

Ansalehto Matti Antero Hki/Hki, Anttalainen Gunnar Ensio Hki/Ri, 
Arhippainen Leif Olavi Hki/Kr, Haapala Markku Kv/Kv, Holappa 
Pentti Ensio 01/01, Hyyrylainen Timo Arvi Kv/Kv, Janhunen Unto 
Tapio Hki/Hki, Koponen Seppo Ilmari Jns/Sl, Ketone~ Reijo Sulo 
Hki/Ri, Kulmala Erkki Olavi Hki/Ri, Lappalainen Tuomo Antero 
Hki/Lh, MaLinen Ilmari Ensio Jns/Jns, Mattila Kauko Risto Kv/Kv, 
Mehtonen Markku Pekka Taavetti Hki/Hki, Mi:i.yri:i.nen Kyos'!;i Antero 
Hki/Hki, Olli Harri Kalervo Kv/Kv, Pailari Erkki Juhani Hki/Hki, 
Partala Jouko Alvari 01/01, Pursiainen Risto Tapio Kv/Kv, Pop
ponen Osmo Tapio Jns/Jns, Salama Arto Mikael Hki/Kr, Salo Ilkka 
Tauno Jubani Hki/Hl, Sihvo Jukka Aulis Hki/Lh, Soini Sulo Yrjo 
Hki/Hki, Syr jan en Heikki -Pentti Ilmari Jns/Sl, Tikkala Heikki 
Paavo 01/01, Tikkanen Seppo Einari 01/01, Valtonen Taisto Juhani 
Kv/Hma, Velakoski Markku Olavi 01/Roi, Weaterlund Jan-Erik Hki/ 
Kr , Antinoja Olli Antero Sk/Yv, Erenius Markku Johannes Tpe/ 
Tpe, Heikkinen Pentti Einari Pm/Pm, Hujanen Reijo Kalervo Pm/ 
Pm, Huotari Kari Jubani Pm/Ilm, Hyyrynen Seppo Juhani Tpe/Tku, 
Halinen Eero Jubani Pm/Ilm, Ikalainen T.imo Olavi Pm/Ilm, Jauho, 
Veikko Ilmari Tpe/Tku, Ka..ltsonen Jukka Pertti Pm/Pm, Kauppinen 
Eero Aleksanteri Pm/Pm, Lahti Tarmo Tapani Tpe/Tl, Lehtinen Es
ko Taisto Tpe/Th-u, Leskinen Seppo Tapio Tpe/Tpe, Lukkarinen 
Pentti Johannes Pm/Kon, Luostari Raimo Olavi Tpe/Tpe, MMki Juha 
Tapio Pm(Kon, Raatikainen Reijo Juhani Pm/Pm,Raina Jouko Toivo 
Johannes Sk/Sk, Satama, Taisto Vaitteri Tpe/Tpe, Suvanto Jaakko 
Timo Olavi Sk/Kok, Triipponen Eero Antero Pm/Kon, TuomikoSki Ta
pio Ensio Tpe/Tku, Valtanen Erkki Clavi (tekn.) Tpe/Tpe, Vali

~i Matti Johannes Sk/Sk ja Kopskkala Seppo Kalevi Kv/Kta. 

Veturimiesten Liiton stipendi annettiin Pentti Johannes Lukka
riselle Pm/Kon. 

1 
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Konduktooritutkinnon ovat suorittaneet 13.12.1978 seuraavat henkilot: 
Rainer Herman Ahonen (Sk/Vs), Lauri Antero Asikainen (Kv/Kv), Martti 
Antero Haikonen (Sk/Pr), Kalevi Jaakko Hakola (Sk), Yrjo Erik Jokileh

to (Sk), Esko Antero Jarvinen (Kv/Imr), Jorma Kalervo Karhu (Kv/Lr), 

Kalevi Juhani Kari (Hki/Kr), Pentti Juhani Katajaniemi (Sk), Kari 

Kalevi Kurkko ( Hki/Hki) , Pertti Ilmari Kuukka (Kv/Imr) , Eino Olavi 

Latonummi (Kv/Kv), Jarmo Tapa.ni Miikki (Kv/Imr), Kalevi Asseri Pelto

niemi (Hki/Hki), Kaarlo Aleksander Pi tkanen (Hki/Hnk), Lars Boris 

HA.kan Porko (Sk/Kok), Kari Johannes Pukki (Hki/Hki), Martti Ilmari 

Reijola (Kv/Kv), Vesa Jaakko Salonpera (Sk), Timo Juhani Suominen 

( Hki/Lh), Sulo Armas Sutinen (Kv/Imr), Kauko Juhani Vii an to (Hki/Hki), 

Markus Antero Vii tamaki (Sk), Keijo Aulis Aikas (Kv/Kv), Pekka YrjCS 

Juhani Harkonen ( Tpe/Tku), Taisto Hugo Tapani Jl:i.rvenpaa ( Tpe/Tku), 

Toivo Kalervo Kannel (Pm/Kuo), Risto Kyosti Karjalainen (Jns/Jns), 

Veli Antero Karttunen (Jns/Lis), Asko Matti Kivikoura (Tpe/Tl), Jouko 

Ilmari Korpisalo (Tpe/Tku), Ilpo Kalervo KortemHki (Tpe/Hpk), Reijo 

Ilmari Kylmala (Jns/Vsl), Vesa Arvid Leinonen (01/01), Esa Kaj-Erik 

Lundgren ( Tpe/Mn), Veikko Johannes Majuri ( Bn/Ilm), J ouko Toi vo Juhani 

Makipaa (Tpe/Vma), Eino Erkki Oi ttinen (Bn/Bn), Pekka Pa.appanen (Bn/Bnj 

Lasse Juhani Pakarinen ( Tpe.) , Veli Kalevi Pekkala ( 01/Roi), Matti Ei

nari Pellinen (Pm/Kuo), Kalervo Juhani Pyttynen (Bn/Tlk), Mikko Valde

mar Rundgren (01/Kli), Jouko Olavi Saisalo (01/01), Oiva Sojakka 

(Bn/Fm), Erkki Johannes Suojanen (Tpe/Tpe), Pentti Tarkiainen (Fm/Pm), 
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VALTION EL~KELAIN 7 S:N MUUTTAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 1040. 

L a k 

va1tion e1ake1ain 7 S:n muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 22 paivana jou1ukuuta 1978. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana toukokuuta 

1966 annetun va1tion e1akelain (280/66) 7 S:n 1 momentti nain 

kuuluvaksi: 

7 s. 

E1akkeen perusteena . oleva palkka maarataan 1askema11a enintaan 4 

viimeisesta kalenterivuodesta, joina palvelus on jatkunut, jaljem

pana sanotu11a tavalla va1ittujen 2 kalenterivuoden aikana pa1ve-

1uksesta saatujen yhteen1askettujen tyoansioiden keskimaara kuukaut

ta kohden. Jos palve1us on jatkunut useamman kuin 2 kalenterivuo

den aikana, palveluksen alkamisvuotta ei oteta huomioon, e11ei pal

ve1us sanottuna ka1enterivuotena ole jatkunut vahintaan 6 kuukaut

ta. Jos nain on valittavina 3 ka1enterivuotta, jatetaan niista huo

mioon ottamatta se vuosi, jona tyoansioiden keskimaara kuukautta 

kohden on pienin, ja jos valittavina on 4 kalenterivuotta, jatetaan 

myos huomioon ottamatta se vuosi, jona tyoansioiden keskimaara 

kuukautta kohden on suurin. Jos palvelus on jatkunut vain yhden 

kalenterivuoden aikana, elak~een perusteena olevana palkkana 

kaytetaan tyoansioiden keski~aaraa kuukautta kohden. (22.12.1978/ 

1040). 

Tama 1aki (l040/7Sl tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1979. 

Aikaisemmin voimassa o1leita saannoksia sove1letaan kuitenkin, 

jos se ka1enterivuosi, jonka aikana valtion e1akelain 16 S:n mukai

sesti tarkistettujen tyoansioiden maara kuukautta kohden on o1lut 
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suurin, on aikaisempi kuin taman lain voimaantulovuosi. 

(Hloj n:o Hlo 10/130/79, 3.1.1979 - Vert. kansio VR 2614 

"Elake ja perhe-elake~ kirjoitus ll VT 2 /79 

LEL:N VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI V. 1979 

Joulukuun 1 paivana 1978 annetulla lailla (918/78) on lyhytaikaisissa tyosuh
teissa olevien ty6ntekij6iden elakelain (134/62) mukaista tyonantajalta perit
tavaa vakuutusmaksua vuonna 1979 alennettu 0,5 prosenttiyksikolla. 

Vakuutusmaksu on viimeksi vahvistettu sosiaali- ja terveysministerion paatok
sella (517/76) 12 prosentiksi LEL:n piiriin kuuluville maksetuista palkoista. 
Ottaen huomioon kuoletuksesta johtuvan 0,2 prosentin lisayksen ja nyt myonne
tyn 0,5 prosentin alennuksen on maksuprosentti vuonna 1979 sosiaali- ja terveys
ministerion ilmoituksen mukaan 11,7 (Vert . VT 3/78 - Katso julkaisusta "Elake 
ja perhe-elake", kirjoitusta 29) 

(Hlo 18/132/78) VT 2 /79 

RAUTATir~ITillCS~T KAYTETTAVAKSI OSOITETUISTA ~~OISTA 
JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1979 

Kaikkia niita rekiateroityja rautatielaisyhdistyksia, jotka halua
vat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin vara
tuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehalli
tukselle oscitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan maa~iskuun 1 paivana 1979 • 

. Avustuksia voidaan hakea 

- vapaa-ajan henkisten ja taiteelliste~ kultt\turiharrastuaten seka 
kristillisen ja raittiustyon tukemisee~, ja 
- varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaisille palveluksiaan tarjo~vien rautatielaiskunnan lepo
kotien tukeuiseen. 

Hakemuk3ista tulee ilmeta, mista maa~arahasta avustuata haetaan ja 
niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostosta 
saatavien hakemuslomakkeiden edell~tamat liit teet. ~trohast~~eet 
hakemukset voidaan jattaa huomioonottanatta. Tarvit~aessa saadaan 
hakemuksia em . ajankohdan jalkeen kuitenkin taydentaa tilinpaatos-

2 
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ten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehtoja 
ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hake
muksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 
ant~issa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa (A 490/65) 
onmainittu. (Hlo 13/164/79, 04-.01 . 1979) VT 2/79 

A VUSTUSTEl'T I'!'IONTMili\TEN R.t..UT.~ TIELAISILLE LOI11~IETTOA V ARTEU 

VUONNA 1979 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna ~979 lomanviettoavustuk
sia myonnetaan hakem,iksesta rautatielaisille, jotka perheen paa
asiallisina huoltajina ovat virantoimituksessa sattuneesta tapatur
m&sta tai sairaudesta toipuvins, suuriperheisina, yksinhuoltajina, 
tms. eyista virkistavan loman tarpeessa ja joilla lisaksi ~aloudel
lisen asemansa vuoksi on muutoin vaikeuksia perhelomanviettonsa 
jarje3tamisessa. Aikaisemmin rautatiehallitukselta lomanviettoav~s
tusta saaneille voidaan avustusta myontaa vain poi?~eustapauksessa. 
Avustusta myi::innetaan vahintaan 7 vrk:n pituisen loman, ensisijai
sesti raut~tielaisyhtymien omistamien lomanviettopai~ojen taysi
hoitomru~suihin lomanviettopaikan laskun mukaan : 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin-
taan kolme perheenjasenta, enintaan 1 200 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan viihin-
taan kaksi perheenjasenta, enintaan 900 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yk~i 
perheenjasen, enintaan 500 markkaa, ja 

~) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 
200 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Avus~sista suoritetaan veron ennakkopidatys. 

~autatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle, ei
~a siis avustuksen saajalle. Kunkin lomanviettoav~stuksen saajan on 
lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus maksettava 
lomanviettopaikkaan kateisella . Avustuksen h~~emiseen on kaytettava 
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taman VR Virallisien Tiedotuksien liitteena olevaa tai vastaavan 
kaavan mukaista lomaketta, mika on huolellisesti taytettava ja jon
ka asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna lahettaa rauta
tiehallituksen sosiaalijaostoon talvi- ja kevatlomien osalta ensi 
tilassa ja viimeistaan helmikuun 1 paivaan 1979 mennessa, myohemmin 
pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 paivaan 1979 mennessa. 

Sosiaalijaoston toimesta ei lomapaikkavarauksia avustusta saaville 
tai muille tehda, vaan on jokaisen itse huolehdittava varauksista 
kunkin lomapaikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 

Sosiaalijaosto on sopinut, etta allamainituissa lomanviettopaikois
sa voi lomanviettoavustusta nauttien viettaa 7-14 vuorokauden pi
tuisia lomia. Lomavuorot alkavat kesaaikana sunnuntaisin. - Lyhyem
~lle ajalle kuin 7 vuorokautta ei avustusta myonneta . 

Rautuki Oy:n Loma- ja kurssikeskus Vuokatilla, lahella Ladun seisa
ketta, ja Pelkosenniemen loma- ja retkeilykeskus Pyhajarvella (Pyha
tunturi) n. 55 km Kemijarven asemalta seka Hiekkaniemen lomakyla 
Vuokatissa, n. 2 km Vuokatin asemalta. 
Aikaisin varausaika rautatiela1sil~e on hiiht~loman, paasiaisen, 
kesa-, heina- ja elokuun seka jouluajan osalta 6 kuukautta ja 
lyhyin 3 kuukautta ennen haluttua oleskeluaikaa. Sen jalkeen vapRat 
paikat myydaan varausjarjestyksessa ott~atta huomioon oriko v~'ti&ja 

rautatielainen tai ei. 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r.y:n lapokoti Kanervala Sarkisa
lossa, n. 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r.y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, 
n. 14 km Imatran asemalta. 

Veturimiesten Liitto r.y:n lepokoti Pyysalo Kangasalla, n. 3 km 

Saynajarven seisakkeelta tai 6 km Suinulan asemalta. 

Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r.f:n lepokoti Sol
garden Hangossa, nk. Kylpylan puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r.y:nkesakoti Rautiala Vesi
lahdella, n. 25 km Tampereelta. 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin lomakes
kukset ja Hiekkaniemen lomakyla. 



2 - 6 -

Hiekkaniemen lomakylassa kautta vuoden ja Pyhatunturin lomakeskuk
sessa 15.10 - 15.2. valisena aikana oleskelu tapahtuu itsepalvelu
periaattein. Molemmissa on keittomahdollisuudet seka tarvittava 
astiasto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista. Omien lakanoiden 
kaytto mahdollista. - Pyhatunturin lomakeskuksessa on yhteism~joi
tus hirsimokeissa. 

Hiekkaniemen lomakylassa voidaan avustuksen majoitusmaksun ylitta
valla osalla ostaa Vuokatilla sijaitsevista elintarvikeliikkeista 
tai niiden myymalaautoista ruokatarvikkeita. 

Paikanvarauksen voimassapitamiseksi mahdollisesti vaadittavan ennak
komaksun maksaa jokainen itse saatuaan siita maksukehoituksen ao. 
lomapaikasta. 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen perheen
sa jaser" on ·cestynyt saapumaan varaamaansa lomapaikkaan, on siita 
ilmoitettava ao. lomapaikkaan ja rautatiehallituksen scsiaalijaos

toon viimeistaan 14 vrk ennen tarkoitetun oleskelun alkamista. 
Ellei peruutusta ole tehty edellasanotun mukaisesti, ei mahdollises-
ti vaadittua ennakkomaksua palauteta tai on hakija velvol linen vaa
dittaessa maksamaan lomanviettopaikalle taysihoitomaksun jokaisen 
varaamansa paikan osal ta. 

(Hlo 13/164/79, 04.01.1979) VT 2 /79 

ALOITEKILPAILU 

VT:ss~ n:o 52/78 sivu11a 12 o1evissa a1oiteki1pai1un s~§nnoiss§ 

on painovirhe. Ne1j8nness8 kohdassa pit~§ 1ukea: 

Jokaisen ka1enterikuukauden p8§tytty~ pa1kinto1autakunta va1itsee 

ko. kuukauden aikana saapuneista 10 1upaavimman tuntuista a1oitet-

ta, joiden tekijoi11e rnaksetaan pikapa1kintona ku11ekin 500 rnk. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

Tariffitoirniston s~hkee11~ n:o 123, 29,12.1978, on kansainv~-

1isessH tavara1iikenteess~ k~ytett~vi~ u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 2,1,1979 1ukien seuraavasti: 
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100 Alankomaiden floriinia = 203,50 FM 

100 Belgian frangia = 13,95 FM 

100 It~vallan shi11inkiA = 30,10 FM 

100 Luxemburgin frangia = 13,95 FM 

100 Sak:san Liittotasavallan markkaa = 220,00 FM 

100 Sveitsin frangia = 248,50 FM 

1 USA: n dollari = 4,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 4,1,1979) VT 2/79 

TARIFFITULKINTOJA 

Vajaitten vaunukuormien rahdittaminen 

Vajaitten vaunukuormien rahdit on valmiiksi laskettu 

Tariffitaulukot-julkaisun taulukkoon 27 A 8000 kg:n 

tariffipainosta alkaen. Niiss~ tapauksissa kun 4-ak

seliseen vaunuun on kuormattu tariffipainoltaan 

13 500 - 15 000 kg:n l~hetys ja rahti tariffisa~nn~n 

38 §:n 5 lm:n nelj~nnen kappaleen ohjeen mukaisesti 

laskettuna ylitt~~ 4-akselisen vaunun v~himm~n maksun, 

ei rahtia saada tariffitaulukosta 27 A. 

Jos edell~ sanotussa tapauksessa on rahditettavana 

4-akselinen vaunu, on tariffipainoltaan 13 500 -

14 000 ke;~· n l~hetysten rahti laskettava lis~~m~11~ 

vastaavaan 15 tonnin painoluokan hinnoituslukuun luku 

16. Vastaavast i on tariffipainoltaan 14 500 - 15 000 

kg:n l~hetysten rahti laskettava lis~~m~ll~ 15 tonnin 

painoluokan hinnoituslukuun luku 15. Rahti saadaan 

edell~ mainituilla luvuilla korotetun hinnoitusluvun 

perusteella suoraan asianomaisen painon kohdalta t~y

sien vaunukuormien maksutaulukosta (taulukko 27) tai 

tonnirahtitaulukosta (taulukko 16) k~ytt~en kertoime

na tariffipainoa. V~hint~~n on kuitenkin peritt~v~ 

4-akselisen vaunun v~hin maksu (vertaa tariffitauluk

kojen rajapainotaulukko 26 B). 

2 
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Konttitariffin sove1tarninen 

Konttitariffitau1ukossa 34 rnainitui11a rajapainoi11a 
(enint. 10 tonnia, enintaan 20 tonnia) tarkoitetaan 

Tariffisaannon mukaan tasoitettua tariffipainoa. 
Nain o11en enintaan 10 249 kg:n bruttopainoinen kont
ti rahditetaan 10 tonnin painoisena konttina ja enin

taan 20 499 kg:n bruttopainoinen kontti 20 tonnin pai

noisena konttina. 
(Tft no To 1008/241/79, 4.1.1979) VT 2/79 

ENNAKONPID~TYKSET JA SOSIAALITURVAMAKSUT 01.01.1979 

Ennhkkoperinta1ain ja ty5nantajan sosiaa1iturvamaksu1ain muutokset, 
jotka tu1evat voimaan 1 paivana tamrnikuuta 1979, aiheuttavat muutok
sia ennakonpidatysten, sosiaa1iturvamaksujen ja 1ahdeveron kerai1y
ja ti1itysmenete1massa. (ASETUKSET -78 904, 612, 613, 627 seka Va1-
tiovarainministeri5n paat5s va1tion ja sen 1aitosten toimittamien 
ennakonpidatysten, tyonantajan sosiaa1iturvamaksun ja 1ahdeveron 
suorittamiseksi n:o 941) 

Va1tiovarainministerion paat5ksen mukaan va1tion ja sen 1aitosten 
on ti1itettava toimittamansa ennakonpidacykset ja ty5nantajan so
siaa1iturvamaksut seka 1ahdeverot (yhteise1ta nime1taan tyonantaja
suoritukset) ti1ivirastoittain si11e 1aaninverovirasto11e, jonka 
virka-a1uee11a ti1ivirasto sijaitsee~ viimeistaan pa1kanmaksukuu
kautta seuraavan kuukauden 10. paivana (ennen 20. paivana). Tyon
antajasuoritukset ede11ytetaan ti1itettavaksi pa1kkojen maksupaiva
periaatteen mukaisesti. Lisaksi entisesta kaytannosta poiketen ty5n

antajan sosiaa1iturvamaksu 1asketaan ku11oinkin voimassa o1evan pro
sentin mukaan ti1iviraston ka1enterikuukauden aikana maksamien enna

konperinnan a1aisten pa1kkojen kokonaismaarasta eika sita enaa tar
vitse erite11a pa1kansaajittain. 

Jokainen saann511isesti pa1kkoja maksava ty5nantaja rekister5idaan 
1aaninverovirastojen y11apitamaan ty5nantajarekisteriin, jo11oin 
rekister5itava11e yksik511e annetaan ty5nantajatunnus. Uudenmaan 
1aaninverovirasto, jo11e va1tionrautatiet ti1ivirastona ti1ittaa kuu
kausittain ty5nantajasuorituksensa, antaa tyonantajatunnuksen, jota 
on kayte·ttava kaikissa pa1kkoihin ja niiden tyonantajasuorituk.siin 
1iittyvissa asiaKirjoissa.· Tyonantajatunnas i1moitetaan myohemmin. 
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Valtionrautateiden tyonantajasuoritusten tilityksen ho i taa tilitoi

misto. 

Muutokset palkkatositteiden kasittel~ssa 

Jokaiseen palkkatositteeseen, jolla maksetaan joke kassoista tai 
postisiirron valityksella palkkaa tai palkkiota 1.1.79 tai taman 
jalkeen, merkitaan nykyisten tilimerkintojen lisaksi myos tyonanta

jan sosiaaliturvamaksu (talla hetkella 8.375 %) pennien tarkkuudella 
rahalain mukaisesti tasoitettuna. On huomattavaa, etta sosiaalitur
vamaksu lasketaan myos alle 20 markan erista, vaikka niista ei enna
konpidatysta suoritettaisikaan. 
Koska tyonantajan sosiaaliturvamaksu merkitaan jo varsinaiseen me
notositteeseen palkkaa maksettaessa, muistiotositetta sosiaaliturva
maksun osalta ei enaa 01.01.1979 tai taman jalkeen maksettavista 
palkoista tai palkkioista tarvitse tehda. 

Tyonantajien maksusuoritusten vuosivalvonta 

2 

Vuosivalvonnan tarkoituksena on selvittaa, etta tyonantajan laanin
verovirastolleen suorittamat maarat ovat yhta suuret kuin pidatysto
distuksiin merkityt maarat eli verovelvollisen hyvaksi luetut maarat. 

Vuosivalvonnan toteuttamiseksi rekisteroidyn tyonantajan on annettava 
vuosi-ilmoitus. Tama on palkansaajittain laadittu luettelo, jossa on 
seuraavat tiedot: 

~yonantajaa koskevat tiedot 
- tyonantajatunnus 
- tyonantajan nimi ja osoite 

Palkansaajatiedot (palkansaajakohtaisesti) 
- palkansaajan H-tunnus (sosiaaliturvatunnus) 

" nimi 

" VR:n henkilonumero 

" henkikirjoituskunta 
- tyossaoloaika 

- rahapalkka (EPL 4 t)(kalenterivuoden aikana 
.maksetut erat) 

- luontoisedut yhteensa 
- EPL 8 §:n mukaiset vahennykset 
- ennakonpidatys 
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Palkansaajista, joiden palkanmaksu hoidetaan tietokonesovellutuk

sena, vuosi-ilmoitus tehd~~ koneellisesti. Muiden palkansaajien 

osalta vuosi-ilmoituksen laat:j.i palkantilaaja. 
Vuosi-ilmoituksiin merkit&&n edell~ mainittujen tietojen lis&ksi 

my5s kaikkien palkansaajien ennakonpid&tyksen alainen ansio yhteens& 

sek& ennakonpid&tykset yhteens&. 
Vuosi-ilmoitukset lahetet&&n tilitoimistoon kalenterivuotta seuraavan 

vuoden tammikuun 20. p&iv&&n menness&. Tilitoimisto vertaa vuosi-il

moitusten yhteissumman kalenterivuoden aikana Uudenmaan l~&ninvero

virastolle tilitt~miins& summiin ja huolehtii tarvittaessa korjauk

sista. 
Tilitoimisto lahett~~ vuosi-ilmoituksen Uudenmaan l~~inveroviras-

tolle t~ydennetty&~ siihen vuoden aikana tilitetyn sosiaaliturva

maksun ja sairausvakuutus- ja tapaturmalain nojalla maksettujen p&i

v~rahojen ~&r~t, joiden osalta sosiaaliturva~ksua on vuoden aikana 

oikaistu. 
Vuosi-ilmoitukset voidaan antaa joko luettelona tai verohallituksen 

hyv&ksym&ll~ tavalla konekielisess~ muodossa. 

Pid~tystodistukset 01.01.1979 

Vuonna 1979 tulee olemaan k~yt5ss~ kolme eri tyyppist~ pid~tystodis

tusta: verokirja, rekister5idyn ty5nantajan (kuten VR) ennakonpid~

tystodistus ja rekister5im~tt5m~n ty5nantajan ennakonpid~tystodistu.s, 

jota VR ei kuitenkaan voi k&ytt~~. Verokirjan liit~nn~isi~ ovat vero

kirjan lis~lehti ja atk-palkanlaskennassa syntyv~ · verokirjaliite. 

Verokirjan k~ytt5 pid~tystodistuksena 

Ainoastaan rekister5ity ty5nantaja k~ytt~& verokirjaa pid~tystodis

tuksena eli tekee siihen !arsinaiset palkkamerkinn~t. Rekister5ity 

ty5nantaja tekee palkkamerkinn~t verokirjaan yhdell~ kertaa koko ka

lenterivuodelta tai, jos palkansaaja eroaa tyost&~n ennen kalenteri

vuoden p~~ttymist~, koko ty5ss~oloajalta. 

Verokirjan lis~lehti 

• 
Mik~li verokirjan tilat eiv&t riit&, on lis~lehti~ saatavana vero

toimistoissa ja ty5nantaja suorituksia vastaanottavissa maksupai

koissa. Lis~lehteen on merkitt~v& verokirjan mukaiset tiedot. 
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ATK-palkanlaskennassa k~ytett~v~t verokirjaliitteet 

Verokirjaan kiinnitett~v~~ lomaketta (verokirjaliitett~) voidaan 

k~ytt~~ my6s ennakonpid~tystodistuksena. Lomakkeessa tulee olla sa

mat merkinn~t kuin verokirjassa, johon se liitet~~n 

Rekister6idyn ty6nantajan ennakonpid~tystodistus 

Rekister6ity ty6nantaja merkitsee sivutoimesta ja tilap~isest~ ty6s

t~ maksamansa palkat ja niist~ toimitetut ennakonpid~tykset rekiste

r6idyn tyBnantajan ennakonpid~tystodistukseen. T~t~ todistusta k~y

tet~~n myos p~~toimesta maksetun palkan merkitsemiseen silloin, kun 

palkansaaja ei ole esitt~nyt verokirjaansa . 
Ennakonpid~tystodistuksia on saatavana verotoimistoista ja tyBnanta-

jasuorituksia vastaanottavissa maksupaikoissa. Lomake on kaksiosai

nen. P~~llimmainen osa annetaan palkansaajalle ja alimmainen osa j~~ 

tyonantajalle. 

Muutokset verokirjan sis~ltoon 01.01.1979 

1. Sosiaaliturvamaksua ei merkit~ verokirjaan eik~ ennakonpid~tysto

distukseen 

2. Palkka ja el~ke erotetaan _verokirjassa merkitse~ll~ rasti ao. 

suorituksen laatua osoittavaan ruutuun 

3. Virkamiesasunnosta mm. peritty vuokra, vuokra-aika ja pinta-ala 

asunnoittain 

4. Tyonantajatunnus 

5. Palkansaajan sosiaaliturvatunnus lis~lehteen tai liitteeseen 

6. Palkansaajan osoite lisalehteen tai liitteeseen 

1. Verokirjaan kerat~~n kalenterivuoden aikana maksetut er~t (ns. 

maksup~iv~periaate) 

L~hdeverolain muutokset 01.01.1979 lukien (asetus 627/78) 

L~hdevero perit~~n Suomessa tyoskentelev~lt~ ulkomaalaiselta henki-

16lt~. 
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1. Pa1kasta peritt~van 1ahdeveron m~~ra on 35 % (aikaisemmin 30 %) 

2. 10 %:n ku1uv~hennyst~ pa1kkatu1osta ei enaa suoriteta 

3. Lahdevero peritaan taysin markoin jattama11~ y1imenev~t pennit 
1ukuun ottamatta 

4. Lahdeveroa koskeva i1moitus 1ahetetaan ti1itoimistoon 1ahdeveron 
a1aisen pa1kan tai e1akkeen maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. 

paivaan mennessa 

5. Lahdeveron ti1itoimisto ti1ittaa 10. paiva~n menness~ Uudenmaan 
1aaninverovirasto11e (N:o t1t 709/230/78, 15.12.1978) VT 2/79 

RAP-MATKALIPPUJEN LKVISTYS- JA LEIMAUSOHJEET 

RAP - matka1ippujen 1avistys- ja 1eimausonjeisiin (N;o Lko 31072/61/78, 

29.12.1978), VT 1/79 1isataan seuraavat 1ippu1ajit: 

MENOLIPPU - puo1i1ippu (koiran lippu) 

- opiskelijalippu 
Opiske1ij a1iput 1avistetM.n j a 1eimataan kuten meno~pa1uuliput. Muil.ta 
osin noudatetaan ao. vastaavasta 1ippu1ajista annettuja ohjeita ja 
maarayksia. 

(N:o Lko .31072/61/78, 5.1.1979), VT 2/79. 

SELEKTORILINJAN POISTAMINEN 

Asemaselektorijohdosta n:o 151 Savonlinna-Kolkontaipale on pois
tettu liittymat 95. 96, 97 ja 07. 
Puhelinliikenne hoidetaan Savonlinnan keskuksen kautta seuraavilla 
numeroilla: 

Kallislahti n:o 246 d 
Rantasalmi n:o 247 d 

(Stt 2006/434/79, 3.1.197?) VT 2/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaa1likon virka (V 21). ensi 1uokan ase-JOamestarin 

virka (V 19'), ensi luokan kirjurin virka (V 19), kaksi y1emman 
pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (y 16) ia kaksi veturin
kuljettajan yirkaa. Rautatieha11ituksen liikenneosaston paa1likol1e 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituk-
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sen kirjaaja11e viimeistH~n he1mikuun 7. pfiiv~n~ 1979 ennen viraston 
aukio1oajan p~fittymist~. 
Ede11fi mainittuihin virkoihin niroitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
apu1aisasemap~fi11ikkB (V 21): Sein~joen (1 Lpa ah) 1iikennea1uee11e, 
1. 1uokan asemamestari (V 19): Y1ivieskan (1 Hpj) 1iikennea1uee11e, 
1. 1uokan kirjuri (V 19): Ou1un (1 Rhe- Rat) 1iikennea1uee11e, 
yp. 2. 1uokan kirjurit (V 16): Ou1un (1 01 1askenta) ja Kemin 
(1 Kero lipputoim.) 1iikennealuei11e ja 

veturinkuljettajat: Oulun variko1le (l) ja Rovaniernen (1 Roi) 
1iikennealuee11e. 

Ylirn~~rfiinen 1. 1uokan kirjurin toimi (V 19), po1ttoainetyonjohtajan 
toimi, junamiehen toirni, vaihdemiehen toimi, veturin1~itt~j~n toi

rni ja viisi asernamiehen tointa. Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston 
pfi~11iko11e osoitetut kirja11iset hakeroukset on toirnitettava asian
omaisen 1iikennepiirin p~~11ikB11e viirneistfi~n he1mikuun 7. p~iv~nH 

1979. 
Ede11H mainittuihin toirniin niroitetyt ja y1im~~rHiseen toirneen 
otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
y1im. 1. 1k kirjuri (V 19): Ou1un 1iikennepiiriin (1 suunnitte1u), 
po1ttoainetyonjohtaja: Ou1Un variko11e (1), 
junamies: Oulun (1 01) 1iikennea1uee11e, 
vaihdernies: Kernin (1 Kern) 1iikennea1uee11e, 
veturin1~mrnitt~jfi: Kemij~rven (1 Kj~) 1iikennea1ueel1e ja 
asemamiehet: Ou1un (2 01, 1 Hvn js-p~tev~), Rovaniemen (1 Mis 
js-pfitevti) ja Kemijarven (1 S11 j s-patevfi) liikennealuei11e. 

Ratainsinoorin (S 13) virka, toistaiseksi rautatieha11ituksen rataosasto11a. 
Rautatieha11itukse1le osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 31.1.1979 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 
Kaksi ap 1 1 ratainsinoorin virkaa, toistaiseksi rautatieha11ituksen rata
osasto11a. Rautatieha11itukse11e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 7.2.1979 ennen viraston aukio1oajan 
paattymista. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirin 
toimistossa (Joensuu); rakennusmestarin (V 18) virka, toistaiseksi Tampereen 
ratapiirissa Tampereen rata-a1ueella (Tampere) ja kaksi yp 2 1 kirjurin (V 17) 
virkaa, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosasto1la (l ratatoimisto ja 
l ratateknil1inen toimisto). Rataosaston johtaja1le osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeistaan 7.2.1979 ennen viraston 
aukio1oajan paattymista. 
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Varastomestarin toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu); 
rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Pieksamaki); 
apu1aiskans1istin toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa {Tampere) 
ja kaksi konttoriapu1aisen tointa, joista toistaiseksi toinen Tampereen ratapiirin 
toimistossa (Tampere) ja toinen Ou1un ratapiirin toimistossa (Ou1u) . Rataosaston 
johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paa11iko11e viimeis
taan 7 .2.1979. 

KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRIT v. 1979 

Ta1ve11a koulujen hiihtoloman aikana j~rjestet§Mn VR:n Urheilutoimi

kunnan toi.mesta Pyh1:ttunturin lomakeskuksessa kolme yhteisleirUi rau

tatie1aisten kouluikMisille lapsi1le. Leiri1le ovat tervetul1eita 13-
17 vuotiaat tytot ja pojat. 

I 1eiri 18-24.2. II 1eiri 25.2-3.3. III 1eiri 4-10.3. Kirjalliset 

ilmoittautumiset, joissa on ilmettSv§ mille 1eirille pyrkii, koulu
laisen syntymaaika (vuosi ja p!iv~) ja VR:n palveluksessa olevan i

s§n tai Sidin virka tai toimi ja ty5osoite, on teht§v§ os.: VR:n Ur

heilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki 15.1.1979 mennessa, jon

ka j!lkeen hyv~ksytyille l~hetet~~n tarkemmat ohjeet is§n tai !idin 

tyBosoitteella. 

Leiril~isten kokoontuminen on leirin alkamisp§iv~n~ Kemij§ryen ase

malla klo 9.45 (junan n:o 63 saavuttua), jonka j§lkeen linja-autokul

jetus Pyhl:ltunturil1e. Paluu Pyh§tunturilta alkaa leirin pMMttymispai

vSn3 klo 16.30 ja Kemij§rvelta (junalla P 64) klo 18.25. 
Leirimaksu mk 330 peritl:lan tilillepanokortilla etukMteen. Maksuun si

s~ltyvSt yll!pito leiripaikalla ja linja-autokustannukset Kemijarvi

Pyh§tunturi-Kemijl:lrvi. 

Koska I leirille tulevilla on ollut aikaisempina vuosina vaikeuksia 

makuuva •mupaikkojen saamisessa, VRU on varannut makuupaikkoja vuode

vaattein. vaunu kulkee menomatkalla junassa n:o 63, lahto Helsingis

ta 17. 2. klo 19.00 ja paluumatkalla junassa n:o 64 l!hto Kemijarvel

ta 24.2. klo 18.25. 

Koululaiselle voidaan varata makuupaikka ilmoittautumisen yhteydes
sa seuraavasti: "Varaan paikan matkaosuudelle esim. Hki-Kjl:I-Hki". 

Paikkavaraus on sitova ja maksu peri taan tilillepanokortilla osanot

tomaksun yhteydessa etukateen. Makuupaikat t§ytet§Sn ilmoittautumis
jl:lrjeatyksess§, Toivomme, ett§ kaikki ma~r§aikaan 15.1.1979 ilmoite
tut koululaiset voidaan ottaa leirille. 

Jokaisella leirilaisell§ on oltava murtomaahiihtosukset tunturihiih

toa varten. Pujotte1ua voidaan harrastaa vain poikkeustapauksessa ja 

ohjaajien luvalla. VR:n Urheilutoi.mikunta 
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liit.e VT 2 /79 Taytettiiva mieluimmin koneella 
tal tekstaten ja toimitettava 
rh:n sosfaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta. 

lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan taydelllnen nimi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Syntymaaika •••• / •••• 19 •••• 

3. Virka, toimi tal ammatti ..................................... . 

4. Toimipalkka ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••• puh: •••••••••• 

S. Ollut VR:n palveluksessa a1kaen vuodesta yht. vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja, perheeton 1 ) 

7. Perheen paaasiallinen huo1taja •.•••••••••••••••••••••••••.•••• 

8. Puolison nimi ............•..........•...............•.......•• 

9. lasten nimet ja !at: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Minulle ja perheelleni on varattu ••.••••••••••••••••.••••••••. 

(lomapaikan niml) 
1omapalkasta •••• hengen huone •••• / •••• - •••• / •••• 19 
seksi ajaksi •••• vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosilomaa 

•••• / •••• - •••• / •••• 19 valiseksi ajaksi. 

vali-

11. lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimonl/mieheni l) ja lap-

sistanl: ......................................•....•.......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Aikaisemmin en ole saanut/olen saanut lomanviettoavustusta val

tionrautateilta l) 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut/on saanut lomanviettoavustusta val
tlonrautateilta 1 > 

14. Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa: •••..••••.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1) Tarpeeton yliviivataan 
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15. l~ikali allekirjoittaneelle myonnetaan 16manviettoavustusta si

toudun mahdo111sen esteen sattuessa 11moittamaan siita rauta

tieha11ituksen sosiaalijaostoon ja ao. lomapaikkaan viimeistaan 

14 vrk ennen alotun o1eskelun alkamista • 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • • • pna ........... kuuta 19 ••• 

anojan a1lekirjoitus 

tarkka osoite 

Samal1a kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi, katson 

anojan 1ahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, sairau

desta toipumiseksi, erityisen tyorasituksen, suuriperhcisyyden Z} 

vuoksl o1evan lomanviettoavustuksen tarpeessa . 

•• • •• •• ••. •• • • • • • • • • , ••• pna ............ kuuta 197 ••• 

esimiehen allekirjoitus 

(virkalelma) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esimiehen 
lausuntoon 

Paikanvarausosoitteet: 
- VUO~TIN LOMA- JA KURSSIKESKTJS ASTELI, HIEKK.ANIEMEN LOMAKYLA JA 

PYHATUNTURIN RETKEILYKESKUS: 
varaukset kirjallisesti os. Vuokatin Loma- ja kurssikeskus, 
88610 Vuokatti, puh. Sotkamo 986/60071 tai 60072. 
RANTALUTNA: 
ennen 15.5.1979 isannoitsija Walter Saarikoski, puh. Riihimaki 
914/36793, jalkeen 15.5. 1979 puh. Ruokolahti 29. 
PYYSALO: 
ennen 1.6.1979 isannoitsija K. Ahmavuo, puh. Tampere 931/481 484 
jalkeen 1.6.1979 puh. Tampere 931/762 314. 
KANERVALA: 
ennen 1 .6. 1979 isannoitsija s. Kantanen, puh. Helsinki 
90/832 237, jalkeen 1.6.1979 puh. Pernio 924/824 419. 
SOLGARDErr: 
ennen 1.6.1979 neiti Gota Hellgren, puh. Helsinki 90/791 729, 
jalkeen 1.6.1979 puh. Haru{o 911/81~81. 
RAUTIALAr 
RKY:n toimisto, puh. Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana puh. 
Vesilahti 931/78065. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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LEL:N VAKUUTUSMAKSUPRDSENTTI V. 1979 

Jou1ukuun 1 paivana 1978 annetu11a 1ai11a (918/78) on 1yhytaikai 

sisaa tyosuhteissa o1evien tyontekijain e1ake1ain (134/62) mukais

ta tyonantaja1ta perittavaa vakuutusmaksua vuonna 1979 a1ennettu 

0 , 5 prosenttiyksik611a. 

Vakuutusmaksu on viimeksi vahvistettu sosiaa1i- ja terveysminis

terion paat6kse11a 517/76) 12 prosentiksi LEL:n piiriin kuu1uvi1-

1e maksetuista pa1koista . Ottaen huomioon kuo1etuksesta johtuvan 

0 , 2 prosentin 1isayksen ja nyt myonnetyn 0,5 prosenti n a1ennuksen 

on maksuprosentti vuonna 1979 sosiaa1i- ja terveysministerion i1-

moituksen mukaan 11 , 7 (Vert. VT 3/78 - Katso ju1kaisusta "E1ake 

ja perhe-elake", kirjo:itusta 29 l 

(H1o 18/132/78) VT 3 /79 

KIITDSKIRJAT VAL TIDNRAUTATEIPEN HENKIUlKUNNAI IE 

Ta11a ohjee11a kumotaan RH:n kirjee11a n:o 218/17/78, 29.3.1978 

annetun ohjeen 2.1 -kohta (VT 14/78) . 

2 . 1 Kiitoskirjojen jakoti1aisuudet jarjestetaan joke vuosittain, 

puo1ivuosittain tai ne1jannesvuosittain - saajien 1ukumaarasta 

riippuen - rautatieha11ituksessa osastoissa tai toimistoissa , 

rautatiepiirien, konepajojen, varastojen, a1ueiden tms . toimistojen 

s i j a i ntipaikoi11a . Jakamisen toimittaa osaston , piirin , konepajan 

t ai varaston paa11ikk6 tai hanen maaraamansa seka rautatierakennuk

si1 1a rakennuspaa1likk6 tai hanen maaraamansa. Jakoti1aisuudet 

on pyrittava jarjestamaan rautateiden omissa ~okous- tms huoneis

toissa . Paikkakunni11a , joil1a valtionrautateilla on henki1okunta

tai tyomaaruoka1a on ti1aisuudet jarjestettava niissa tai kahvi

tarjoi1u tilattava ta11aisesta ruokalasta . Kahvitarjoilu- ym va1t

tamattomat menot maksetaan osaston, toimiston, piirin, konepajan , 

vara s to n tai rautatierakenn uksen kayttoon varatuista varoista . 

(N:o RH 62 / 17/79 , 10 . 1 . 1979) VT 3 /79 
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VIRKA-ANSIOMERKKIEN JAKOTILAISUUDEN JXRJESTXMINEN 

Ta11a ohjee11a kumotaan RH:n kirjee11a n:o H1o 104/17/77, 

15.2.1977 annetut ohjeet (VT 8/77 ) . 

Virka-ansiomerkit jaetaan rautatiehal11tuksessa osastoissa tai 

toi~is~oissa, rautatiepiirien, konepajojen, varastojen, a1ueiden 

tms. sijaintipaikoi11a. Jakamisen toimittaa osaston, piirin kone

pajan tai varaston paa11ikkB tai hanen maaraamansa seka rautatie

rakennuksi11a rakennuspaa111kko tai hanen maaraamansa. 

Jakoti1aisuudet on pyrittava jarjestamaan va1tionrautateiden pa1-

ve1uksesta eronnei11e annettavien kiitoskirjojen jakoti1aisuuksien 

yhteydessa rautateiden ornissa kokous- tms huoneistoissa. Pa1kkakun

ni11a, joi11a va1tionrautatei11a on henki1Bkunta- tai tyomaaruokala 

on t11aisuudet jarjestettava niissa tai kahvitarjoi1u ti1attava 

ta11aisesta ruoka1asta. Kahvitarjoi1u- yrn va1ttamattornat menot 

maksetaan osaston, toimiston, piirin, konepajan, varaston tai rauta

tierakennuksen kayttoon varatuista varoista. 

(N:o H1o 34/17/79, 10.1.1979) VT 3/79 

VIRKAMIESTEN LUOTTAMUSMIESTDIMINTA RVL:n EDUSTAMILLA TDIMIALOILLA 

Rautatieha11ituksen ja Ra~tatievirkamies1iitto ry:n kesken on 4.1. 

1979 paivatylla p6ytakirja1la sovittu virkamiesten 1uottamusmiestoi

minnan uudel1een jarjestamisesta mainitun liiton edustami11a toimi

a1oi11a 1.4.1979 1ukien a1empana esitetyn mukaisesti. Sama11a on ku

mottu 16.5.1977 paivatyn poytakirjan 3 !, joka on ju1kaistu virka

miesten 1uottamusmiestoimintaa koskevissa maarayksissa (VR 1155) 

siv. 39-40. 

3 

RVL asettaa yhteensa 10 paa1uottamusmiesta, joista yhden paatoimise

na koko 1aitosta varten, seka yhdeksan sivutoimista paa1uottamusmie~ 

ta siten, etta yhden toimia1ueena on rautatieha11itus ja kunkin muun 

toimialueena 1iikennepiirin a1ue paitsi Tampereen 1iikennepiirissa 

on 1isaksi Turun 1iikennea1uee11a oma sivutoiminen paa1uottamusmies. 

Paa1uottamusmies edustaa a1uee11aan kaikkia RVL:n jasenia. 

Sivutoimisia 1uottamusmiehia va1itaan enintaan 92 sijoitettuina seu

raavasti: 
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rautatiehal1ituksessa 

ha11into-osasto11a 1 1 talousosastol1a enintaan 4 , 1iikenneosasto11a 

enintaan 3, rataosasto11a 1, koneosastol1a 1 ja hankintaosasto11a 1 

seka 

piiriha11innossa 

ratapiirissa, konepaja11a, varastossa ja rautatierakennukse11e kus

sakin yksi, seka 1iikennepiireissa enintaan seuraavasti: Helsingissa 

12, Kouvo1assa 10, Tamperee11a 11, Seinajoe11a 8, Ou1ussa 8, Pieksa

mae11a 10 ja Joensuussa 4. 

(H1oj n : o H1o 20/10/79, 5.1 . 1979) VT 3 /79 

Ty6suoje1u: 

VAARALLISTEN AINEIDEN OHJEKORTISTO, VAO 

Ty6suoje1ujaoston toimesta on yhteistyossa eri osastojen kana

sa laadittu Vaara11isten aineiden ohjekortisto, VAO , joka on 

merkitty VR:n painotuote1uette1oon numero11a VR5217. Sen kay 

testa ja jake1usta annetaan seuraavat ohjeat: 

Vaara11isten aineiden ohjekortistoon on koottu tietoja rauta

tei1la ku1jetettavien vaara11isten aineiden ominaisuuksista se

ka ohjeita onnettomuustapauksien varal1e . Kortisto on tarkoitet

tu yleisen ku1jetusturvallisuuden lisaamiseksi . Se ei korvaa 

kuljetuksista, onnettomuuksien torjunnasta, ensiavusta tai muis

ta toimenpiteista annettuja maarayksia . Korttien tietoja tu1ee 

soveltaa vaurio-olosuhteisiin siten, etta ·henkilo-, ymparisto

ja kalus~ovahinkoja voitaisiin va1ttaa tai niita vahentaa. 
\ 

Kortisto on tarkoitettu niiden rautatielaisten kaytt66n , jotka 

joutuvat tekemisiin kuljetettavien vaara11isten aineiden kanssa . 

Kortistoa tai yksittaisia kortteja ei tu1e kayttaa kaytt6turval -

1isuustiedotteena kiinteissa tyopaikoissa , vaan nail1a tyopaikoil

la tu1ee toimia kaytt6turval1isuustiedotteesta annettujen ohjei

den (VR2859 . 1) mukaisesti . 
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Painatusjaosto on suorittanut VAO-kortiston perusjakelun alla 

mainituille yksikoille, jotka suorittavat jakelun osastojensa 

antamien ohjeiden mukaan pitaen taydellista jakeluluetteloa kor 

tistojen haltijoista 

osasto 

Hlo 

yksikko 

terveydenhuoltojaosto 

tyosuojelujaosto 

rautatieopisto 

To taloustoimisto 

Lko yleinen toimisto 

li ikennepiirit 

Rto ratatoimisto 

ratapiirit 

Ko konepajatoimisto 

Hto varastotoimisto 
1 

VAO-kortiston lisahankinnat tulee suorittaa samojen yksikoiden 

kautta, jotta painatusjaosto voi toimittaa lisakortit aika-ajoin 

edella mainittujen yksikoiden valityksella kortistojen haltijoil 

le . 

Kortiston kasittelija on tyosuojelujaosto. 

(Slt 3/162/79 (Tsu), 4.1.1979) VT 3./79 

TYtlPAIKKAKOHTAINEN SUOJAVAATETUS 

Viitaten rautatiehallituksen paatokseen n:o RH 1159/110/78, 

27.11.1978, .sosiaali- ja terveystoimisto ilmoittaa, etta se tulee yh 

teistyossa hankintaosaston kanssa tekemaan em. paatoksessa tarkoi 

tettua sade- ja lampovaatetusta koskevat vuosi tilaukset sadevaatetuk

sen osalta kevaan kuluessa ja lampovaatetuksen osalta kuluvan vuoden 

loppuun mennessa. Vastuuyksikoita kehoitetaan tekemaan em. vaatetus

ta koskevat tilauksensa vasta sen jalkeen, kun vuositilaukset on sol 

mittu yhdenmukaisen vaatetuksen hankkimise ksi. 

Liikennehenkilokunnalle tarkoitetut sadevaatteet tulee tilata varil

taan keltaisina ja kunnossapitohenkil6st6lle variltaan oranssina. 

(Slt n:o 14/536/79, 11.1.1979) VT 3/79 
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UUSIEN TYONTEKIJOIDEN PEREHDYTT~MINEN 

Henkilostotoimisto on uusinut ja tarkistanut "VR-esittaytyy" oppaan. 

Sita voi tilata painatusjaostosta numerolla VR 1150. Opas on tarkoi

tettu kaikille pysyvaan palvelussuhteeseen otettavil1e uusi11e tyon
tekijoi11e varsinaisen perehdyttamisen tukimateriaaliksi. 

Asemamiesten perehdyttamisessa ja tyonopetuksessa kaytettavaksi voi

daan painatusjaostosta ti1ata myos kirjas~a "Ti1apaisen asemamiehen 

tyonopetuksen ja alkukou1utuksen seuranta" (VR 1151), 

Perehdyttamisesta vastaavat esimiehet ja kouluttajat pitavat huo1en 

siita, etta perehdyttaminen on suunnite1ma11ista ja rautatieha1li

tuksen vahvistaman y1eisen perehdyttamiskou1utuksen ohjelman mukais

ta (Ktj no 126/1078/76, 01.04.1976) siten, etta seka ulkopuolelta 

palvelukseen otettavat etta talon sisa1la uusiin tehtaviin siirtyvat 

saavat riittavan ja tarkoituksenmukaisen perehdyttamisen ja tyonopas
tuksen. 

(N:o Het 14/150/79, 4.1.1979) VT 3 /79 

KANSAINVJI:LINEN TAVARALIIKE-NNE, LJI.NTINEN 

Kansiossa "Kansainvtilinen tavaraliikenne, L!intinen" olevaan osaan 

II, PIM, (VR 4669) ilmestyy lis!ilehti n:o 9, j 'oka on voimassa 

1.1.1979 lukien. Listilehti sis!ilt!iti mm. uudenmallisen lomakkeen 

"Tavaravaumin osoitelappu" (liite 20a). N.tit!i uusia tavaravaunun 

osoitelappuja ei kuitenkaan toistaiseksi ka"ytet!i Suornesta l!ihte

viss!i kansainvttlisissti vaunukuormal!ihetyksiss!i, vaan nttissti tapauk

sissa k!iytetti!in joko vanhaa kansainv!ilist!i tai kotimaista vaunun

osoitelappua. Tornion kautta l!ihetettav!it vaunukuormat varustetaan 

taman liitteen mukaisilla uusilla kansainv!ili£illti csoitelapuilla 

Haaparannassa ja Sorn!ijsten kautta l!ihetett!iv!it Lyypekiss!i. 

Painatusjaosto suorittaa lis!iletxl.en jakelun. 

(Tft n:o Tou 5/252/79, 10.1.79) VT 3/79 
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NORDEG-VAUNUKUORMATARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG-Wgl 9927/28) i1-
mestyy 1is~1ehti n:o 15. 

T!lmli 1is1i.lehti sisli.l t~~ mm. DR: n uudet rahtitau1ukot 

n:ot 21 ja 22, joissa on yksikkohintoihin sis~11ytet
ty tul1iv~1ityspa1kkiot . 

Tariffitoimisto jakaa lis~1ehden sen saavuttua Saksas
ta. 

(Tft n:o Tou 11/252/79, 12.1 . 79) VT 3/79 

POHJOISMAISET TAVARATARIFFIT NGTV 9760 JA NGTS 9761 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 i1mestyy 
1is~1ehti n : o 21 ja Pohjoismaiseen kappaletavaratarif
fiin NGTS 9761 1is~1ehti n:o 14, jotka ovat voimassa 
1.1.79. N~iss~ 1is~1ehdiss& on etup&~ss& painovirhe

korjauksia. 

Painatusjaosto suorittaa 1is~1ehtien jake1un. 

(Tft n:o Tou 6/251/79, 12.1.79) VT 3/79 

LIPPUJEN MYYNTI LUOTTOASIAKKAILLE 

K&ytett~essa uusittua painosta lomakkeesta "Matka1ipun ti1aus" (VR 

4046) jateta~ kohta "Luottotilin n:o ... " toistaiseksi Uytt&matta. 

Matkustajan nimen, jota varten vanhassa 1omakkeessa o1i oma rivinsa, 
voi tilaaja tarvittaessa kirjoittaa rivil1e "Ti1aa jan merkintOja" . 
(N:o T1t 17/245/79 , 11.1.79) VT 3/79 . 

3 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu 1.1.1979 1ukien seuraavat muutokset. 

Poistettu kustannus1ajit 
602 Omien konepajojen suorittamat ty6t 
902 Laskutus tuotanto-, materiaa1i- ja investointitoiminna11e. 

(To 1200/223/79, 8.1.1979) 
Muutetuilta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatusja

osto suorittaa perusjakelun. (N:o t1t 12/223/79, 10.1.1979) VT 3/79 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu 1.1 . 1979 1ukien seuraavat muutokset. 

Lis~tty kustannus1ajit 
617 Suojavaatteiden huo1to ja korjaukset 

627 Suojavaatteiden vuokrat 
Ko. kustannusten kirjaamisesta aikaisemmin annetut ohjeet kumotaan 
ja ti1imerkinn5iss~ k~ytet~~n kustannus1ajeja 297, 617 ja 627 nimik

keiden mukaisesti. 
Kustannus1ajien 128 ja 291 nimet on muutettu seuraaviksi 

128 Lisaty5korvaukset 
291 Muuttokustannusten korvaukset ja muuttoraha 

Lisatty kustannuspaikka 
19049 Riihimaen ty5terveysyksikk5 (To 1200/223/79, 2 . 1.1979). 
Muutetui1ta kohdi1ta ti1iluette1o painetaan uude11een. Painatusja
osto suorittaa perusjake1un. (N:o t1t 7/223/79, 81.1.1979) VT 3/79. 
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OPPILAIDEN VALI_TSEMINEN S.XJCS1N 1979 KONDUK.TQtliUKUJlSSEILLE 

Rautatieopistossa syyskaude~la 1979 j~jestett~vi11e kondukt~Bri

kurssei1le otetaan 1de1a ai.kaisemmin valittujeh 1is~ks-i oppilaita 

Helsingin ja Sein~joen liikennepiirin tarpeisiin . 

Kursseille voivat pyrki~ heRkil8t, jotka ovat suorittaneet ~lemman 

p~tevyystutkinnon (liikenneperustutkinnon) 10.3.1975 tai aikaisem

min, ja joille kertyy 10.3.1979 menness~em~ tutkinnon j&1keen pa1-

velusta v&hint~in ne1j~ vuotta. T~h~n aikaan tu1ee sis~lty~ rata

pihatoimintaa junamiehen tai siihen verrattavissa teht~viss~ v~in

t~in kuusi kuukautta. Mahdol1isesti vajaa ratapihatoiminnan aika 

voidaan kuitenkin t~ydent~~ kurssin alkamiseen menness~. 

3 

Kursseille oyrkimist~ koskevat ·hakemukset osoitetaan yTeisen toimis 

ton p~~llik811e ja ne on j~tett~v~ l~himm~lle esimiehelle vi imeist~~n 

5 . 3.1979 . 

Hakuedellytykset t~ytt~v~t hakijat kutsutaan 10 . 3 . 1979 He1singiss~ 

ja Sein~joella j~rjestett~v~~n konduktBBrikursseille pyrkivien kel

poisuuskokeeseen, joka sis~lt~~ laskennon ja ~idinkielen (ruotsin

kielisten osalta my8s suomenkielen) teht~vi~ . 

Lis~ksi hakijoille j~rjestet~~n 12.-16.3.1979 v~lisen~ aikana He1-

singiss~ kondukt8Brikursseille pyrkivien sove1tuvuuskokeet my8hemmin 

tarkemmin ilmoitettavan ryhm~jaon mukaan. 

Jos kursseil1e pyrkiv~ on osallistunut aikaisemmin j~rjestettyyn 

kondukt88rikursseille pyrkivien kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, 

mutta ei ole tullut nimitetyksi kursseille, on h~nen edelleen kurs

seil1e pyrkiess~~n j~tett~v~ uusi hakemus. Kelpoisuuskokeeseen voi 

hakija t~ll8in osallistua halutessaan uudel1een, mutta edellisen 

soveltuvuuskokeen tulos on edelleen voimassa valintap~~t5st~ teht~

ess~ . Soveltuvuuskokeen uusimista pidet~~n suotavana aikaisintaan 

kolmen v~livuoden j~lkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain 

erityisesti perusteltua syyt~. 

Yleinen toimisto antaa erikseen liikennepiireille ohjeet hakemusten 

k~sittelyaikataulusta . Muuten k~sittelyj~rjestyksess~ noudatetaan 
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sove1tuvin osin Lko:n kirjeess~ n:o Lko 1854/151/76 , 13.9 . 76 annettu

ja ohjei t a . 

Todettakoon vie1~ se1vyyden vuoksi , ett~ muista kuin a1ussa maini
tuista 1iikennepiireist~ on syksyn -79 oppi1askiinti~t t~ytetty 
kokonaan a ikaisemman haun perustee11a . 

(N:o Yt 160 / 151/79, 12 . 1.75U, YT 3/79 . 

OTSIKKOMUUTOS 

VT 52/78 , sivu11a JO o1eva JUNA-HOTELLJ~AKETTIEN aRUTTOHlNNAT 

(MYYNTIHINNAT) ot~ake muutetaan YR - IKlTUURI P~KETTIMATKA JTINA • 
HOTELLI . - JUNA -PAKETTIEN BRUTTOHINNAT (MYYNTIHINNAT) , 

(N : o Lko 22879/241/78 , 5 . 1 . 197q) , VT J/79 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

Kuusivaaran 1ii kennepaikan kohda11e sarakkeeseen 6 1iikennepaikka
merkint15jen j~1keen 1i!!lit~~n merkint~ : "Tt l~htev~~ tavaraa varten 
1pp : n erikoisluva11a". 

(N:o Lko 22047/67/79, 11 . 1.1979' ) , VT 3/79 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V 19) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (Kouvola) . 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 14.2.1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (1 Lahti 
ja 1 Karjaa); rataesimiehen (V 12) toimi. toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(Porlammi; asunto 2h + keittio varattu) ja konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi 
Kouvolan ratapiirin toimistossa (Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 14.2.1979. 
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NIMITYKSIA JA MAARlYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tyoterveyshoitajan (V 13) toimeen 
ylim. tyoterveyshoitaja (V 13) Pirkko Anneli Hukka, ylim. rikostut
kijan (V 19) toimeen vt ylim. rikostutkija (V 19) Karl Esa Juhan! 
Pajarinen,apulaisasianvalvojan (V 27) virkaan osastosihteeri (V 25) 
Hannu Tapio Makela, ylim. apulaisasianvalvojan (V 26) toimeen vt 
ylim. apulaisasianvalvoja (V 26) Samuli Hannu Antero Haapasalo, 
apulaisasianvalvojan (V 27) virkaan vt apulaisasianvalvoja Eero 
Kalevi Salmela, osastosi~teerin (V 25) virkaan ylim. liikennetar
kastaja (V 23) Auli Annemari Kokko. 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastajan (V 24) virkaan tark
kaaja Heikki Antero Aro, liikennetarkastajan (V 2?) virkoihin lii
kennetarkaataja Erkki Uolevi Paasikangas ja .ylim. liikennetarkasta
ja Mik~o Clavi Vuorinen, sopimuspalkkaiseen tutkijan (S .12) virkaan 
valtiotieteen kandidaatti Ilkka Juhani Nieminen, yp. 2 1 kirjurin 
(V 17) virkaan ylim. ap. 2 1 kirjuri Aune Aulikki Mikkola, kontto
riapulaisen (V 7) toimiin ylim. toimistoapulaiset ~a Elisabet 
Puttonen, Ritva Kyllikki Mattila, Tuija Kaarina Kaipainen ja neiti 
Paivi Katriina Lojamo seka apulaiskanslistin (V 9) toimeen kontto
riapulainen Katri Annikki Mantyniemi. 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 22} virkaan (Kontiomaen rata-alueen 
paallikoksi, Kajaani} rakennusmestari Tauno Johan Iisakki Leinonen; vanhemman 
toimistorakennusmestarin (V 21) virkoihin (Kouvolan ratapiirin toimisto) rakennus
mestari Kyosti Kustaa Salome Hyvarinen ja (Pieksamaen ratapiirin toimisto) 
nuorempi toimistorakennusmestari Aarne Kalevi Winter; nuoremman toimistorakennus
mestarin (V 20) virkaan (Oulun ratapiirin toimisto) rakennusmestari Raimo Kalevi 
Lillberg; rakennusmestarin (V 18) virkoihin (Joensuun rata-alue} rakennusmestari 
Reina Antero Hatveinen ja (Lieksan rata-alue) rakennusmestari Lauri 01avi 
Turpeinen; ap 2 1 kirjurin (V 14) virkaan (Kouvolan ratapiirin toimisto) konttori
apu1ainen Liisa Inkeri Nieminen; kanslistin toimeen (rautatiehallituksen rata
teknillisen toimiston ratapihajaosto) y1im. piirtaja Maini Marjatta Piirainen; 
rataesimiehen (V 12) toimeen (Jyvaskyla) raidemies Otto Abraham Seppala ja 
konttoriapulaisen toimeen (Tampereen ratapiirin toimisto) ylim. toimistoapulainen 
Raija Marketta Saastamoinen. 
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K o n e o s a s t o : konttoripaallikon (V27) virkaan kamreeri 
Mauri Osvald Santaranta (RH/Ko), koneinsinoorin (V27) virkaan vt. 
koneinsinoori Mikko Antero Ahola (RH/Ko)·, 

EROJA 

L i i k e n n e o s a, s. t o; . as·emapM.llikko Toimi Kalervo Orovuo, 

apulaisasemap~~llikk/;i Ka<U'lO r1mari Viljakainen, yp. 2. lk kirjurit 
Aune Anna-L:i:.i:sa, Tursas, Hi:lkka Maria J'uPveli:n, apulaiskanslisti 

Leena Anneli Mal11)15e.rg, yliasentaja Markus Johannes Pahkasalo, vetu
rinkuljettajat Valto Alva.r Vauhkonen, Erkki Eelis Utriainen, Onni 

Olavi Hakala, Kus·taa Herman Rasku, Martti Olavi Tol vanen, Vainl:i Unto 
Kuosmanen, Esko Paa~ali Mikkonen, Reino Nikolai Hauta, Tauno Veikko 
Siltanen, kuormausmestari Tauno Jalmari Virtanen, konduktol:irit Keijo 
Henrikki Aarinen, Johannes Sokka, Valter Saarikoski, Alvar Vainola, 

vaihdemiehet Eero Jalmari Jarvensivu, Veikko Ilmari Lehtonen, Sulo 
Johannes Salmen, junamiehet Nestor Pekka Joh.Turtiainen, Jaakko 
Arvid Turunen, Viljo Armas Satopuro, Yrjo Ernesti Aman, veturinlam
mittaja Kauko Johansson, asemamiehet Vilhelm Onni Alexander Poikelin, 
Kaarlo Jokinen, Jorma Leander Hirvonen, ylim. vaununsiivoojat Irene 
Johanna Allen, Hilma Viktoria Pietila, Eeva Elisabet Martikainen, 
Salme Tellervo Honkala, ylim . siivoojat Liisa Raakkeli Vikstrom ja 
Tyyne Maria Skaffari. 

R a t a o s a s t o: rataesimies Eino Ilmari Jormakka. 

K one o sa s to: 1 1. sahkoasentaja Eino Emil Wallden, ylim. 
yliteknikko Kauko Olavi Salmi, teknikko Eino Toikka. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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VR:N SIS~ISET LYHENTEET 

Sahkatekni11isen toimiston (Sttl jaostojen uudet 1yhenteet 

ovat seuraavat : 

vahvavirtajaosto Stv 

heikkovirtajaosto Sth 

1i i'kkuvan ka1uston sahk.a1ai tejaosto I St1 

sahkaistysjaosto Sts 

(N : o H1o 66/011/79 Hlj , 17 . 1.1979) VT 4 /79 

VALTION VIRKAMIESTEN PALKKAUSTAULUKOT 1 . 2 . 1979 

Oheiset va1tion virkamiesten pa1kkaustau1ukot tu1evat voimaan 

1.2 . 1979 . 

Tau1ukk.oihin on tehty 1 . 1 . 1979 tasoon 1 %:n korotus . Tama 

korotus oerustuu 14 . 3 . ja 22 . 12 . 1977 seka 6 . 4 . 1978 valtion virka

miesten pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta tehtyihin virk.a

ehtosopimuksiin seka 20 . 1 . ja 28 . 4 . 1978 annettuihin va1tioneuVos

ton paati5ksiin (54 ja 304/78) . 

Ede11asanotun 14 . 3 . 1977 tehdyn virkaehtosopimuksen 9 §:ssa tarkoi

tettua ansiokehitystakuuta seka vuoden 1979 virkaehtosopimuksia 

koskevien neuvotte1ujen o11essa vie1a kesken, on k.ysymyksessa o1eva 

1 %:n pa1kankorotus toteutettava niista riippumatta . 

(N : o H1o 42/111/79 , 15 . 1 . 1979) VT 4 /79 
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P' It" l. K K A \J 8 T A U l. U K 0 T I . 2. 1979 l.UKIEN 

\1-, 8- .JA 6-f'AUCKAUSt.UOKAT 

TAUI..UI<KO I 

V-f'Al.KKAUSI.UOKKIEN 'PERUSPAU<AT .)(1 VUOSI
PAl.KK I OT, 11K 

PALKKAUS
LUOKKA 

PERUSPALKKA TAl 

IJ I ·········· .... 
IJ 2 ..........•. 
IJ 3 ..........• . . 
IJ 4 ... . .... . •.. 

IJUODESSA 
19 95b 
19 9:54 
19 9:54 
20 ~00 

IJ :5 . . . . • • . • • . . . • . . 20 832 

IJ 4 
IJ 7 
IJ 0 
IJ 9 
IJ 10 

. ... .. ... , . . . 

. . ....... ...... . . 
IJ II ..... . . . ...... . 
v 12 ........... .. . . 
IJ 13 ..•.... . . . .. • •. 
IJ 14 ....• . .• . .... . . 
IJ 1:5 .•.....•..•.. . • 

IJ 14 .•...... · .• . •••. 
IJ 17 .. ·•• •.••.... . .. 
v '19 . .' .•. ·.• ... . . .. . 
IJ 19 . . .•..••.•..... 
IJ 20 .. ; ..•••.. . .•.. 

IJ 21 ....•••.••.••.. 
IJ 22 .....•••.•..•.. 
IJ 23 . : .•.•••. • •. . •• 
\1 24 : ..... . ....... . 
IJ 2:5 ........••...• . 

v 24 ........ . ... .. . 
IJ 27 ........... , ••• 

21 300 
21 904 
22 3b9 
2Z ilbO 
23 340 

23 904 
24 :529 
2:5 164 
25 900 
24 :532 

27 334 
28 092 
29 Ob4 
30 109 
31 199 

32 424 
33 876 
35 400 
37 1:12 
39 072 

41 196 
43 309 

YUOSIPALKKIO 
KUUKAUDESSA 

663 
463 
463 
700 

I 734 

77:5 
817 
864 
90:5 
94:5 

I 992 
2 044 
2 097 
2 1:50 
2 211 

2 278 
2 341 
2 422 
2 509 
2 599 

2 702 
2 923 
2 9:10 
3 096 
3 2:56 

3 433 
3 609 

TAUI..UKKO 2 

8-f'ALKKAUSLUOKKJEN PERUSPALICAT .JA IIUOSI
PALKKIOT, 11K 

PALKKAUS
LUOKKA 

PERUSPALKKA TA I \IUOSIPALKKIO 
KUUKAUDESSA 

4 496 8 I 
B 2 ............. .. 
a 3 ............. . 
0 4 .............. . 
B 5 ...... .. ..... .. 

B 6 .. ....... 
8 7 .. ... . . ... .. 
D 9 .. .... ... 
B 9 .. .. .... ... 
B 10 .. ... ···· · 
D II . . . .. ······· 

VUODESSA 
56 352 
59 029 
6 2 712 
47 114 
72 504 

78 976 
96 134 
94 404 

103 452 
113 909 

12:5 194 

4 919 
:5 22 6 
:5 5 93 
4 042 

6 :173 
7 179 
7 947 
8 621 
9 494 

10 432 

TAUI..UKKO 3 

60PII'1USPALKKALUOKKIEN SOPIHUSPALKAT. I1K 

SOPII1USPALKKA
LUOKKA 
S I . .. ........... . 
s 2 ...... .. ...... . 
s 3 
s 4 ............. .. 
s :1 ............. .. 

s 6 ··········· · ··· s 7 ··············· s 8 . ............. 
s 9 .. . ... ...... . .. 
s 10 . . . ·· · · · ··· · ·· 
s ll ............. 
s 12 · ·· ············ s 13 ...... ......... 
s 14 · ·· ·· .......... s 1:5 ·· ············· 
s 16 ·· · ··········-· s 17 .... . . . ........ 
s 19 .. .. .......... . 
s 19 .. . .. ....... . .. 
s 20 .... . . . ..... . .. 
s 21 ..... . .. . . . . . .. 
s 22 ··········· . ... s 23 .. ··· · ·· · .. . .. 

SOP I HUSPALKKA 
I/\JODESSA KUUKAUDESSA 

29 112 2 426 
30 394 2 :532 
31 912 2 6:51 
33 394 2 793 
3:1 088 2 924 

36 984 3 092 
39 036 3 2:13 
41 4b0 3 45:5 
44 19b 3 683 
47 232 3 936 

:50 476 4 223 
!54 312 4 526 
56 352 4 494 
59 028 4 919 
62 712 :1 226 

47 116 :5 593 
72 504 6 042 
79 au. 6 573 
96 134 7 178 
94 404 7 947 

103 452 8 621 
11 3 eo a I' 48 4 
12 5 lll4 10 43 2 



TAULUKKO 7 <V-YHDISTELM~TAULUKKO> 

V-P~LKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKION, KALLIINPAIKANLIS~N SEK~ IK~LISIEN 
YHTEISMI=ll=lRR IKI=lliSI=lRYHMITT~IN KUUKAUDESSA, MK 

III KALLEUSRYHMR 

PALKKAUS- IKRLISIEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 
v 1 ••••••• 0 •• • • 0. 1 71 :::: 1 833 1 953 2 056 2 142 2 228 
v 2 •• 0 •• • •••••••• 1 713 1 833 1 953 2 056 2 142 2 228 
v 3 .. . .. · -· ... . ... 1 713 1 833 1 953 2 056 2 142 2 228 
v 4 ••• • •• 0. 0 ••• • • 1 751 1 874 1 997 2 102 2 190 2 278 
v 5 . ..... . ....... 1 788 1 9 13 2 038 2 145 2 234 2. 323 

v 6 • • •• •• • •• 0 •••• 828 1 956 2 084 2 19 4 2 285 2 376 
v 7 • 0 • •• 0 ••• • • ••• 872 2 003 2 134 2 246 2 3 40 2 43 4 
v s • • • • 0 0 • • •• ••• • 1 920 2 054 .-, .. 188 2 303 2 399 2 495 
v 9 ••• •• • 0 •••• •• • 1 962 2 099 2 236 2 354 2 452 2 550 
v· 10 .... . . . ....... 2 003 2 143 2 283 2 403 2 503 2 t-03 

v 11 • •• ••• • • 0 •• 0 •• 2 052 2 196 2 340 2 463 2 566 2 669 .,.. 
v 12 0 • • • •••••••• • • 2 lOS 2 252 2 399 2 5 25 2 630 2 7~:5 

v 13 • • 0 • •• • • • ••••• 2 160 2 311 2 462 2 592 2 700 2 808 
v 14 . .. . .. ........ 2 214 2 369 2 524 2 657 2 768 2 879 
v 15 0 • •••• 0 •• 0 •••• 2 277 2 436 2 595 2 73 2 2 846 2 960 

... ; 16 •• 0 •• • • ••• •••• 2 341, 2 510 2 674 2 8 15 2 932 3 049 
v 17 · .... . .. . .. . ... 2 411 2 580 2 749 2 894 3 015 3 136 
v 18 .. . ... .. .. . .. . 2 495 2 1;;70 2 8 45 2 995 3 120 3 245 
v 19 .. . . - ........ . 2 58 4 2 765 2 ':146 3 10 1 3 230 3 359 
v 20 •• 0. 0. 0 • ••• 0 •• 2 677 2 864 3 051 3 212 3 346 3 48 0 

v 21 ••• • • • • •••• • 0 •• 2 783 2 978 3 173 3 3 40 3 479 3 61 8 
v 22 • 0 • •• •• 0 0 ••••• 2 908 3 112 3 3 16 3 490 3 6"'r: ·J'-! 3 7:30 
v 23 • • • • • • • •••••• 0 3 03<3 3 251 3 46 4 3 64 .~ :3 7-;,a 3 950 
v 24 0. 0 • •• •• • • •• 0 . 3 18 9 3 41:2 3 635 r. ,:. 826 3 985 4 144 
v 2'.:) .... . . . . .. . . .. 3 '35,1 3 ~89 3 :::24 4 025 4 193 4 36.1 

v 2:, . ... . . . . ... ... 3 ~3~ 3 '/;1 4 4 032 4 .~4 4 4 421 4 598 
v -21 " ... .. • . . . ..... 3 717 3 977 .II ).j7 4 ~~;.Q 4 64t. 4 832 



TAULUKKO 7 c.JATKOA 

II KALLEUSRVHMI'I 

PALKKAUS- IKJ:ILISIEN LKM 
LUOf(KA 0 1 2 3 4 5 
v 1 .. . ....... . . .. 1 763 1 886 2 009 2 115 2 203 2 291 
v 2 ..... . ........ 1 763 1 ··' 86 2 009 2 115 2 203 2 291 
v 3 .............. 1 763 1 : .. 86 2 009 2 115 2 203 2 291 
v 4 •• • •• • • 0 •••••• 1 802 928 2 054 2 162 2 252 2 342 

v 5 •• 0 ••••••••••• 1 8'10 969 2 0 98 2 208 2 300 2 3">'2 

v 6 ..... . . .. ..... 1 8 8 1 2 013 2 145 2 258 2 352 2 446 

v 7 • 0 • • •••••••••• 1 9 26 2 061 2 196 2 312 2 40~: 2 504 
v 8 • 0 • •• • 0 • •• • ••• 1 976 2 114 2 252 2 ::::71 2 470 2 569 
v 9 • ••• 0 • • •••• • •• 2 019 2 160 2 301 2 42 2 2 523 2 624 
v 10 ::.! 062 2 206 2 350 2 4"14 2 577 2 6 80 

\Jl 
..... .. ........ 

v 11 ••••• 0 • •••••• 0 2 112 2 260 2 408 2 5"""' -J.J 2 641 2 747 
v 12 . .. . ... . .. . ... 2 167 2 319 2 471 2 601 2 709 2 817 
v 13 • • • • • • • • • 0 ••• • 2 223 ~. . 379 2 535 2 6(:.8 2 779 2 890 
v 14 •• • ••• • •••• 0 •• 2 279 2 439 2 599 2 736 2 850 2 964 
v 1!5 •••• • ••• • 0 0 0 •• 2 344 2 508 2 672 2 813 2 930 3 047 

v 16 • •• • 0 ••• • •• 0 • • 2 415 2 584 2 753 2 898 3 019 3 140 
v 17 •• 0 •• • • • •••• • • 2 481 2 655 2 829 2 978 3 102 3 2 26 
v 18 2 '567 2 747 2 927 ·~ 081 3 20? 3 337 

• 0 • •• •• • •• •••• 
~ 

v 19 2 660 
.., 846 3 032 3 192 3 325 3 458 

• • • • • • 0 •• 0 0 • • • ... 
v 20 0 • • 0 0 • • • 0 0 ••• • 2 755 2 948 3 141 3 306 3 444 3 5 82 

v 21 • 0 •• •• 0 • • • • 0 • • 2 864 3 064 3 264 3 436 3 579 3 7 7? 

v 22 • • ••••••• • • 0 •• 2 992 3 201 3 410 3 590 3 740 3 8 9 0 
v 23 • ••••• • •• 0 • • •• 3 17.7 3 346 3 :565 3 753 3 909 4 065 
v 24 .. . . .. ........ .... 

"" 2:32 3 512 3 742 3 9 39 4 10:3 4 267 
v 25 .. . . .... . .. . .. 3 451 3 693 3 935 4 1ll2 4 315 4 4€:8 

v 26 • 0 . 0 0 • • 0 •••••• 3 6:39 3 t"194 4 149 4 .36 7 4 549 4 7~H 

v 2l ••••• 0 •••• • ••• 3 E:26 4 094 4 .:::62 4 5 92 4 783 4 974 



TAULUKKO 7 .JATKOA 

I KALLEUSRVHM~ 

PALKKAUS- IK~LISIEN LKM 
LUOI(KA 0 1 2 3 4 5 
v 1 . . . .. . . . . . 813 1 940 2 067 2 176 2 267 2 358 
v 2 . . . . . 0 • • • . .. 813 1 940 2 067 2 176 2 267 2 358 

v 3 . . . . .... . . . 81 3 1 - ·~1 40 2 067 2 176 2 267 2 358 

v 4 . .. .. . . . . . . . . 8 53 1 ~·:33 2 113 2 224 2 317 2 410 
v · 5 ...... . . . . . . . 892 2 024 2 156 2 270 2 365 2 460 

v 6 . . . . . 0 ••• 9 3 5 2 070 2 205 2 :;:21 2 418 2 515 
v 7 . . . . . . . .... . 9 8 2 120 2 259 2 3 7:3 2 477 2 576 
v B . . . ...... 2 0 3 2 2 174 2 3 16 2 43:a 2 540 2 642 

v 9 • • • 0 . . . . . . .. 'J-.._076 2 22 1 2 366 2 49 1 2 595 2 699 
v · 10· . . . . .... . . . . 2 120 2 268 2 416 2 54 :3 2 649 2 755 

v 11 . . . . . . . . . . . .. 2 171 2 323 2 475 2 605 2 714 2 823 
v 12· . . . ... .. . . . . 2 228 2 384 2 540 2 674 2 785 2 896 

0\ 
v 13 . . ..... . . 2 286 2 446 2 606 2 743 2 857 2 971 
v 14 0 • • •• . . .. 2 3 43 2 50 7 2 67 1 2 8 12 2 929 3 046 

v 15 . .. . . . . . . . . . 2 410 2 579 2 748 2 893 3 013 3 133 

v. 16 . . . •• • 0 • • • • • •• 2 483 2 657 2 8 31 2 98 0 3 104 3 228 
v 17 ... . . . . . . . . 2 552 2 731 2 910 3 (1 (:.3 3 191 3 319 
v 18 • 0 ••• •• 0 ••• . . 2 640 2 ~25 3 010 3 168 3 300 3 43 2 
v 19 2 7 :;:s 2 926 3 117 3 28 1 3 418 3 C'C::' C' 

. . .... .. ... ...J .....J ._I 

v 20 • • • • • • 0 .. .. .. 2 (:33 3 031 •3 229 3 39'~ 3 541 3 683 

v 21 . - . . . ... 2 9 45 3 151 3 357 3 534 3 681 3 828 
v 22 . . . . . . . . . . . . . 3 077 3 292 3 507 3 692 3 846 4 000 
v 23 • 0 . 0 0 • ••• . . . . 3 215 3 440 3 665 3 :358 4 019 4 180 
v 24 . . . . . . . . . . ... 3 3 75 3 t -11 3 ti47 4 1)'1 9 4 218 4 3~:37 

v 25 • • • 0 . . ... . ... 3 5 49 3 797 4 045 4 ~-!::.8 4 435 4 612 

v '26 . . . . • 0 •• • • . . . . 3 -' 42 4 004 4 21:.6 4 '1 9 1 4 678 If 865 

v 'L7 . . • 0 • •• . . . ... 3 93 4 4 :L 09 4 48 4 4 7::0 4 917 5 114 



TAULUKKO 10 <B-VHDISTELM~TAULUKKO) 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAI VUOSIPALKKION, KALLIINPAIKANLIS~N SEK~ M~R~VUOSI
KOROTUSTEN VHTEIS~~R~ M~~R~VUOSIKOROTUSRVHMITT~IN KUUKAUDESSA, MK 

III KALLEUSRVHM1=1 

PALKKAUS- M~~RRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOI<KA 0 1 2 3 

B 1 .. . .............. 4 837.00 5 175.59 5 514. 18 5 647.20 
B 2 ................. 5 067.00 5 4:! 1. 69 5 776.38 5 915.72 
B 3 - •••• 0 • •••••• • ••• 5 383.00 5 75'?.81 6 136.62 6 284.65 
B 4 • 0 • ••• 0 •• 0 •• • •••• 5 761. 00 6 1M, 27 6 567.54 6 725.97 
B 5 ............ ... . . 6 223.00 6 658.61 7 094 . 22 7 265.35 

B 6 ........ . ....... . 6 770, (H) 7 243.90 7 717.80 7 903. 97 
B 7 ...... . .......... 7 :393.00 7 91U,51 8 428.02 8 631. 3 3 
B 8 .. . ... . .... . ..... 8 103.(10 8 670.21 9 237 . 42 9 460. 2 5 
B 9 • • • •••••• 0 •••• • • • 8 E!80. 00 9 501.60 10 123.20 10 367.40 
B 10 ••• • •• • 0 • • ••••••• 9 769,00 10 452.8.3 11 136.66 11 405.31 
B 11 0 0 • • 0 • • ••• • •• ••• • 10 745.00 11 497. 15 12 249.30 12 544.79 

-.J 



TAULUKKO 10 ~ATKOA 

p KALLEUSRVHM~ 

PALKKAIJS- M~~R~VUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 

B 1 •• 0 •• •• ••• • •••••• 4 978.00 5 326.46 5 674.92 5 811. 81 

B 2 •• 0 •• • • • ••• •••••• 5 214.00 5 578.98 5 94:3.96 6 087.34 

B 3 • • 0 ••• • ••• • •••••• 5 540.00 5 927.80 6 315.60 6 467.95 

B 4 .. .. .... .. .. . ... . 5 929,00 6 344.03 6 759,06 6 922.11 

B 5 . ......... . ...... 6 405.00 6 853.35 7 301. 70 7 477.84 

B 6 .... .. . . . ..... .. . 6 967.00 7 454.69 ., 942. 38 8 13:3.97 

B 7 . . .. ... . .. . ..... . 7 t .09. 00 e 141.63 8 674 . 26 8 883.51 

B a . . . . . . ... . . . . . . . . . . 8 339.00 8 922.73 9 sot .• 46 9 735.78 

B 9 •• • •• • •• • 0 • •••••• 9 138.00 9 777.66 10 417.32 10 668.61 

B 10 .. ............ . .. 10 (15:3, (I I) 10 75t .. 71 11 460.42 11 736. 88 

B 11 •••••••• 0 ••• • •• • • 11 053.00 11 832.06 12 606, 12 12 910.21 (X) 

I KALLEUSRVHM~ 

PALKKAUS- M~~R~VUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 

B ' 5 119.00 5 477.33 5 835.66 5 976.43 . . .... .... ... . . .. 
B 2 • • ••• 0 ••• • ••••••• 5 362.00 5 737.34 6 112.68 6 260. 13 
B 3 ••• • •••• •• • •• • 0 • • 5 696.00 6 094.72 6 493.44 6 650.08 
B 4 ......... . . .. . ... 6 096,00 6 522.72 6 949.44 7 117.08 
B 5 ••• •• 0 • ••• • 0 ••••• 6 586.00 7 047.02 7 508.04 7 689. 15 

B 6 .. . ........... . . . 7 165.00 ., 666.55 8 168. 10 8 365, 14 
B 7 .. . . .. .. ......... 7 .824. 00 8 371.68 8 919.36 9 134.52 
B 8 •••• 0 • • ·.: • • • ••• • • 8 575.00 9 175. 25 9 775.50 10 011. 3 1 
a 9 ......... .. . ... .. 9 397.00 10 054.79 10 712. 58 10 971,(10 
a 10 ... .. . . ... ..... .. 10 338.00 11 061.66 11 785. 32 12 069.61 
B 11 .. . . .. .. ..... ... . 11 371.00 12 166.97 12 962.94 13 275.64 



TAULUKKO 13 <S-VHDISTELM~TAULUKKO> 

S-SOPIMUSPALKKALUOKKIEN SOP I MUSPALKAN, KALLIINPAIKANLIS~N SEK~ M~~RI:!VUOSI-

KOROTUSTEN VHTEISM~~RI:l · MR~R~VUOSIKOROTUSRYHMITTI:!IN KUUKAUDESSA, MK 

III KALLEUSRYHMI:l 

SOPIMUSPALKKA- M~RRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 

s 1 0 •• ••• 0 •••••••••• 2 499.00 2 673.93 2 848.86 2 917.53 
s 2 •••• • ••••• •• •• • 0. 2 603,00 2 790.56 2 973. 12 3 044, 84 
s 3 •••••• 0 • •• •••••• • 2 731.00 2 922 . 17 3 113.34 3 18:3.44 
s 4 •••••• 0 • ••••••••• 2 866.00 3 0/:.6.62 3 267. 2 4 3 346.05 
s 5 . ... .... ... . . . . . . 3 012.00 3 222.84 3 433.68 .... 

~' 516,51 

s 6 .. . . . . . ....... .. . 3 174,00 3 396, 18 3 618. 36 3 705,t..4 
s 7 •• •• ••••• 0 ••• 0 ••• 3 351 ' .00 3 585.57 3 820. 14 :3 9 12.2'? \D 
s 8 • • 0 ••• 0 0 • • ••••• 0. 3 559.00 3 808. 13 4 057. 2 6 4 155. 1.3 
s 9 0. 0 0 0. 0 ••• • 0 ••••• 3 793,00 4 058.51 4 324.02 4 42t :, ~i?. 
s 10 •••• 0 •• •••• • 0 • • •• 4 054.00 4 337.78 4 621. ~56 4 733.04 

s 11 ••••• • ••• 0 ••••••• 4 350.00 4 654.50 4 959.00 5 078.62 
s 12 •••• 0 •• ••• ••••• 0. 4 662.00 4 988.34 5 314.68 5 442,88 
s 13 0 • ••• •••• ••• • • • • • 4 837.00 5 175.59 5 514. 13 5 647. 2 () 
s 14 5 067.0<.'1 "' 421. 69 5 776. 38 

.,. 915.72 .. .. .. . ... .. ..... ..J ~· 
s 15 .. . ...... ..... ... . 5 383 ,00 5 759,81 6 136.62 6 204,65 

s 16 ••••••••• •••• 0 ••• 5 761. 00 6 1M,27 6 567 . ~· 4 6 725, 517 
s 17 • •• 0 • •• 0 •••••••• • 

"6 223.00 6 658.61 7 094.22 7 265. 35 
s 18 •• • 0. 0 0 •• •••• •••• 6 770.00 7 243.90 7 717. 80 7 903,97 
s 19 • • •••••••• • • • ••• 0. 7 393.00 7 910.51 B 428.02 8 631 . 33 
s 20 • • • • ••••• • •• ••• 0. 8 10:3 . 00 s 670. 2 1 9 237.'12 9 460 .25 

s 21 ...... . ... . . ..... 8 8~::0, 00 9 501.60 10 123.~0 10 367,40 
'3 22 •••••• • 0 • •• 0 ••••• 9 769.00 10 4 52,:33 11 136.6o 11 405, .;: 1 
::> L3 • • 0 ••• • • • • . . . . . . 10 745,00 11 497. 15 12 24';>, :::o 12 544.79 



TAULUKKO 13 JATKOA 

II KALLEUSRVHMR 

SOPIM.USPALKKA- MRRR~VUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 

s .. 2 572.00 2 752 .04 2 932.08 3 002.81 
5 2 2 684,00 2 871.88 3 059.76 3 133.57 
s 3 2 810.00 3 006,70 3 203.40 3 280.67 
s 4 . . . 2 950,00 3 156.50 3 363.00 3 444. 12 
s 5 . . 3 09';:1, 00 3 315,93 3 532.86 3 618,08 

!'; 6 .. 3 267.00 3 495.69 3 724.38 3 :314.22 
s 7 .. 3 448,00 3 689 .36 ~ .:. 930.72 4 025.54 
s 8 . . . . . . .. 3 662.00 3 918.34 4 174.68 4 275.38 ~ 

s 9 3 904.00 4 177.2:3 4 450,56 4 557,92 0 .... 
s 10 4 172.00 4 464.04 4 756. o:::: 4 €:70,81 

s 11 . . . .... 4 476. 00· 4 789.32 5 102.64 s 225.73 
s 12 ... . . . 4 798.00 5 133.86 5 469.72 5 601.66 
s 13 .. 4 978.00 5 326.46 5 674 .92 5 811,81 
s 14 5 214.00 5 57:3, 9.3 5 943.96 ::. 087.34 
s 15 . . . . . . 5 540.00 5 927.80 6 315.60 6 467.95 

s 16 .. . . 5 929.00 6 344.03 6 759, ot. 6 922, 11 
s 17 .. 6 405.00 6 85:3, ~:5 7 301. 70 7 477.84 
s 18 : ... . . b 967,00 7 454.69 7 942,38 8 133.97 
s 19 7 609.00 8 141.63 8 674.26 8 E:83,51 
s 20 8 3 ;::-;;, 00 8 922,73 9 506.46 9 735.78 

s :.:1 . . 9 138,00 9 777.66 10 417.32 10 668,61 
s 22 .. 10 053.00 10 756.71 11 460.42 11 736,88 
s 23 . . 11 058,00 11 ::::32, 06 12 {.06. 12 12 Y10,21 



TAULUKKO 13 ~ATKOA 

I KALLEUSRYHMI:t 

SOPIMUSPALKKA- M~~~VUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA () 1 2 3 

s 1 . . . . . . ••• • 0 • 2 644.00 2 829.08 3 014. 16 3 oe6. E:7 
c· 2 2 760.00 "' ..... . . . 2 953 ,20 3 14(:., 40 3 222.30 
s 3 . . . . . .. . . 2 890.00 3 092.30 3 294,(:.0 3 374.07 
s 4 . . . . . .... . 3 033.00 3 245.31 3 457.62 3 541.03 
s 5 . . ..... 3 187.00 3 410.09 3 633, 18 3 720.82 

s 6 .. . . 3 359,00 3 594. 13 3 829.26 3 921.63 
s 7 ..... .. . . . . 3 546, (H) 3 794.22 4 042.44 4 1~:9 , 95 

s 8 . . . . . . . . . . 3 766.00 4 029.62 4 2~13, 24 4 396. ::::o ...... 

s 9 4 014.00 4 294.98 4 575.96 4 6E:6. ::::4 ...... 
. . .... . . . . 

s 10 . . .. . . .. . . . 4 290.00 4 590. :::;o 4 890.60 5 oos,57 

s 11 •• •• ••• 0 .. . ... 4 603.00 4 925.21 5 247.42 5 374.00 
s 12 . . . . .. . ... . . . . 4 933.00 5 27£:, 31 5 623.62 5 759.23 
s 13 .. . . . . . . . "' ·..1 119. 00 5 477.33 5 83':..66 5 976.'1:3 
s 14 . . . . . . . . . .... 5 362.00 5 737,:34 6 11 2 . t-8 b 260. 13 
s 15 . . . . . . . . . . ..... 5 696.00 6 o·;,4, 72 (;, 493.44 6 bSO, 0:3 

s 16 . . ....... . . . . . .. 6 096.00 6 522,72 6 9 49. 44 7 11 7' (1:3 

s 17 . . . . . . 0 ••• . . . ... 6 ~·86. 00 7 047.02 7 soe:. 04 7 689. 15 
s 18 ..... . . . . . . . 7 165,00 7 666,55 8 168. 10 8 3~.5, 14 
s 19 . . . 0 ••••• . .... . . 7 82'1.00 8 371. 68 8 91';>, :::6 9 134.::.2 
s 20 . . . .. . . . . . . . . . . . . 8 575.00 9 17~~, 25 9 775.50 10 011.81 

s 21 . . . ..... . . . . . 9 3'?7. 00 10 054.79 10 712. 58 10 971.00 
s 22 . . . . . . . . .... . . 10 ~:::8, 00 11 061, 6e. 11 785,32 12 069.61 
s 23 . . . . . . . . . . 11 371.00 12 166.97 1" 962. ~' 4 13 275. (:.4 

( Hloj n:o Hlo 42/111/79, 15.1.1979) VT 4 /79 



4 - 12 -

ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Apulaisinsinoori Erkki Ristaniemi , Pieksamaen ratapiiri 
Koneteknikko Ossi Pietila, - -
Rakennusmestari Risto Enroos , -·-
Koneasentaja Niilo Tiainen , -"-

Jamsankosken-Jyvaskylan radan kiskotusmenetelma . 
Kunniakirja ja 1000 mk:n rahapalkinto koneasentaja Tiaiselle, 
kunniakirja ja 400 mk : n rahapalkinto muille aloitteen tekijoille . 

Rakennusmestari Viljo Rasanen , Pieksamaen ratapiiri 
Koneteknikko Reijo Ropponen , -·-

Lumentiivistysjyra . 
Kunniakirja ja 500 mk : n rahapalkinto kumma11ekin aloitteen tekija11e. 

Jarjeste1ymestari Vaino Lindfors, Pori 

Pitkan tavaran kuljetuskarryt. 
Kunniakirja ja 600 mk : n rahapalkinto . 

Aikataulunsuunnittelija Jarmo Oksanen, RH:n 1iikennetoimisto 

Aikataulukirjojen painattaminen offset-menetelmalla . 
Kunniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto . 

Sahkoasentaja Paavo Korhonen, Helsingin sahkoalue 

Ajojohdon maadoitusvalineiden kehittaminen . 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto . 

Ylim . vaununtarkastaja Pertti Tammi , Helsingin varikko 

Terasrakenteisen vaunun polttoainejarjestelman rakenteen parantami
nen . 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto . 

Veturinsahkoasentaja Kari Korkeamaki, Tampereen varikko 

Dvl2-veturin hatapysaytyksen painonapin suojaaminen . 
Kunniakirja . 

Veturinsahkoasentaja Kauko Taskinen , Tampereen varikko 
Veturinsahkoasentaja Kari Korkeamaki , " 

Dvl2-veturin kaksinajopistorasioiden muutos . 
Kunniakirjat . 

Konduktoori Vilho Kinnunen , Joensuu 

Uusien terasvaunujen oikea kytkemistapa veturiin ja vanhoihin 
vaunuihin . 
Kunniakirja . 

Rataesimies Martti Putro , Iisalmi 

Irtonumeroiden kayton yleistaminen nopeusmerkeissa 1 ja 4 . 
Kunniakirja . • 

(N : o Hlt 49/17/79, 16 . 1 . 79) VT 4 /79 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeell~ n:o 62 1 15.1.1979, on kansainv~li

sessJ tavaraliikenteess~ kaytett~via ulkomaan valuutan muunto

kursseja muutettu 16.1.1979 lukien seuraavasti: 

100 Itavallan shillinkici 

100 Norjan kruunua 

100 Sveitsin frangia 

30,00 FM 

= 80 1 50 FM 

= 24l,oo n1 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 16.1.1979) VT 4/79 

LUOTTOREKISTERITIETOJEN TARKISTUS 

Rahtiluottoasiakkaille on 1ahetetty 1uottorekisteritietojen tarkista

mista koskeva tieduste1u. Asiakkaan palauttaessa atk-tarkistus l istan 

asemal1e pyydetaan se lahettamaan edelleen osoittee11a: 

Kotimainen tarkastusjaosto 

huone 725 

Helsinki 

(N:o tlt 29/245/79, 17.1.1979) VT 4/79 

RATAPIHOJEN LliKENN0IMISSAANNt1T 

Turun ratapihojen liikennoimissi:Uinto on uusittu. Uuden saiinnon nerus
jakelu on suoritettu painatusjaoston toimesta. 

Uusi liikennoimissaanto otetaan kayttoon helmikuun 1. paivlstl 1979 

alkaen, jolloin samalla kumotaan toukokuun 28. oaivasta lukien kayt cs
pii ollut Turun ratapihan liikennoimissiianto. 

(N:o Lko 31752/62/78, 17 . 1.1979), VT 4/79. 

4 



4 - 14 -

VlJO KRATUT SAILHlVA UNUT 

Vira11isissa tiedotuksissa n : o 41/78 ju1kaistuun vuokra t tujen sai1io

v aunujen l ue t teloon tehdaan seuraava lisays: 

Kem i ra Oy Sateri , 37600 Valkeakoski 1 

N:o 19615 1 , 196 152, 196 1 53, 196154, 196 155 

(N:o Lt 2208 8/ 652/79, 1 8.1 . 79), VT 4/79 . 

VR:N ASUINRAKENNUSTEN YHTE·ISTEN TILOJEN 
KJ\YTTUOHJEITA 

Saunaohjei ta (N:o VR 1234)), ohjeet pyykkihuoneen kayttaji11e (N:o VR 1235.1), 
manke1ihuoneen kayttaji1le (N :o VR 1235.2) ja kuivaushuoneen kayttajille 
(N:o VR 1235.3) ovat va1mistuneet j a ti1attavissa painatus j aostosta. 
(Rt 17/163/79, 15.1 .1979 ) VT 4/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOH1IA 

Puutarhurin toimi, toi staiseksi Ou1un ratap i irissa (toimia1ueena Ou1un ja Seina
joen ratapiirit, asemapaikkana Ou1u) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset 
on toimitettava VR:n y1ipuutarhuri11e (Nuppu1inna) viimeistaan 21. 2. 1979. 
Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (1 ~man
saari ja 1 Jyvasky1a, opastintyot). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset 
on toimitettava Pieksamaen ratapiirin paa11iko11e viime i staan 21.2.1979. 

NIMITYKSIJ!. 

Rat a o s a s to : rakennusmestarin (V 21) virkaan (Karjaa) rakennusmestari 
Teemu Tauno Suokas ja rataesimiehen (V 13) toimiin (Tampere) rataesimies (V 12) 
Kari Kalervo Onnela, (Orivesi) raidemies Lauri Juhani Lahtinen ja (Seinajoki) 
raidemies Antti Salomon Pa1esto, 

rakennusmestarin (V 19) virkaan (Rauma) rakennusmestari 
Veikko Matera; rakennusmestarin (V 18) virkoihin (Kotka) rakennusmestari Au1is 
Kustaa Riski1 a ja (Pori) rataesimies Onni 01avi Martti1a seka rataesimiehen 
(V 13) toimeen (Kokko1a) raidemies Seppo Sakari Hietala. 
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H a n k i n t a o s a s t o : varastonpaallikon virkaan (Turun 
paavarasto) varastonpaallikko Elmo Uolevi Koskinen, kirjanpitajan 

virkaan (Helsingin paavarasto) kirjuri 2 1. yp. Heimo Pellervo 
Salpala, kirjurin 2 1. yp. virkaan (Hyvinkaan paavarasto) y1im. 

kirjuri 2 1. yp. Jaakko Ka1evi Laine ja y1im. kirjuri 2 1. ap. 

Matti Juhani Makinen, y1im. kirjurin 2 l. yp. toimeen (Hyvinkaan 

paavarasto) kirjuri- 2 1. ap. Terttu Kaarina Gronlund, ylim. 
kirjurin 2 1. ap. toimeen (He1singin paavar~sto) y1im. kirjuri 

Anita Margaretha Vihanto ja y1im. kirjurin toimeen (Helsingin 

paavarasto) Risto Kalervo Kuisma1 polttoainetyonjohtajan toimeen 

4 

(Seinajoen sivuvarasto) varastotyBntekija Heikki Kalevi Huotari . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o; apulaisasemapaallikko Eino Olavi 

Kaariainen, Yrjo Johannes Latola, 1. lk asemamestari Eino Matti Tolli, 

apulaiskanslisti Helvi Saimi Oksanen, jarjestelymestari Veikko Vaino 

Laaksonen, veturinkuljettajat Reina Nikolai Hauta, Olli Bernhard 
Nykanen, Tauno Olavi Pirnes, Pentti Olavi Raiso, V~ikko Johannes 

Tuura, Aulis Edvard Rannikko, Kaj Britwin, Esko Tuomas Hakala, Pentti 

Olavi Siltalahti, Alpo Kauno Huhti, Elmar Eino Nikanor Peltola, 

Kalevi Anselmi Kempas, vaunumestari Kaarlo Henry Koistinen, konduk

toorit Lauri Simeon Loikkanen, Vaino Olavi Niemi, Keijo Artturi 

Kalervo Saarni, Vil,io Tsut>:Junen, Paavo Tuokko, Jalmari Tuuva, Veikko 

Siimon Koskinen, veturinouhdistajain esimiehet Ernst Richard Kantola , 

Kei,io Kalevi Saarinen, autonkul,jettaja Tauno Olavi Parkkali , vaihde

rniehet Alarik Kerminen, Into Aat.os Aro, Emil Johannes Juopperi, 

Martti Paavola, Aatu Turkkila, Aarne Anton H~nnikainen, junamiehet 

.Jaakko Olavi Kahonen, Esko Edvard Alho, Pel~]( a Antero Kortelainen, 

Asser Johannes Hallikainen, Erkki Kalervo Klapuri, Urho Johannes 

Korhonen, Matti Henrik Harkonen, asemamiehet Reijo Mauri Harnalainen, 

Arvo Henrik Perttunen, Sairni Ester Paavilainen, Armas Lyytikainen , 

Esa Matias Veikkari, Eino Johannes Tiitto, huoltomies Lauri Johannes 
Laakkonen ja ylim. vaununsiivoojat Elle Eliina Koivulahti, Lyydia 

Rieppo ja Hilkka Amanda Tolonen. 

R a t a o s a s t o: puutarhuri Pekka Kalervo Ketola ja rataesimies Kauko Olavi 
Leinonen. 
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ALOITEKILPAILU 

Alo itteen tekijan nimi ja osoite 

Tarkan Ma rken Talko i den aloitekilpailuun on saapunut aloitteita, 

j oi sta pu uttuu lahettajan nimi ja osoi t e . Al oitteiden tekijoita 

pyydet~an merkitsemaan aloitteeseensa selvasti nimensa ja lisaksi 

seka VR virkap ostiosoittee nsa etta kot i osoitteensa taydellisina . 

Ell ei aloitteen tekija em . puutteellisuuksien vuoksi ole kuukau

de n ku l uttua a l oitteensa l ahettamisesta saanut siita pe r illetulo

ilmoitusta, on syyta ottaa yhteys aloitesihteeriin joko virkapos

t ia kRyttaen os . Al oitesihteeri , ha l lintotoimisto h . 245 6 He l sinki 

tai puhelimitse 911-2916 . 

(Hlt 25 . 1 .1 979) VT 5/79 

KOULUTOSOHJELMAT 

Koulutustoimikunta on kokoukseeeaan 24.1.1979 hyvakeynyt seuraavat 
koulutueohjelmat: 

- Ratakureein koulutusohjelma 
Ktj 49/150/79 

- Li i kenneoeaston toimistotutkintoon valmentama 
koulutusohje1ma 
KOTO 4. 2.2.1, Ktj 50/150/79 

Hyvakeytyt koulutusohjelmat ot etaan kaytt~~n va1ittomaeti ao. koulu
tusta jarjestettaessa. Ohje1mi en perusjake1u suoritetaan koulutus
jaoston toimesta. Niiden 1isakappa1ei ta on saataviesa rautatieopisto; 
kane1iasta. 
(Ktj no 49 - 50/150/79, 24.1.1979) VT 5/79 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN 

SEK~ J~TEPUIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Valtioneuvosto on myont~nyt 1.1. - 30.6.1979 v~liseksi 

ajaksi kotimaisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitos 

ta saapuvien P 2 luokan mukaan rahditettavien haapakui

tupuiden ja P 3 luokan mukaan rahditettavien koivukui 

tupuiden sek~ vaunukuormaluokan 6 mukaan rahditetta-

IVien nimikkeeseen 5194 kuuluvien j~tepuiden ja hakkeen 

rautatierahtien Suomen osuuksista kuljetusmatkasta 

riippumattoman 5 prosentin suuruisen rahtialennuksen . 

Edell~ olevan perusteella rautatiehallitus on m~~r~n 

nyt, ett~ alennus myonnet~~n raj a - a s e m i 1 1 a n~i 

den l~etysten rahtia laskettaessa v~hent~m~ll~ muuten 

k~ytett~v~st~ hinnoitusluvusta luku 2 . Mahdollisesti 

kysymykseen tuleva vaunukuorman v~hin maksu m~~r~t~~n 

yht~ v~limatkavyohykett~ lyhyemm~lt~ matkalta . Tuonti 

tavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lis~maksut perit~~n 

yleisten m~~r~ysten mukaan . 

Lankun- ja laudanp~tkien tariffipaino on 600 k~ kiinto

kuutiometrilt~ ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutio

metrilt~ tai 350 kg irtokuutiometrilta . 

Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pide 

t~~n raja-asemilla n~ist~ kuljetuksista (paitsi Enso

Gutzeit Oy:n rahtip~~toksen 785 - 6 mukaisista kuljetuk

sista) kuukausittain kahta luetteloa lomakkeella 4139 

siten, ett~ toiseen luetteloon merkit~~n haapa- ja koi 

vukuitupuut ja toiseen hake ja puunj~tteet . Luetteloi

hin merkit~~n rahtikirjan paiv~ys ja numero, m~~r~ase

~a ja Suomen alennettu rahtiosuus ilman lis~maksuja . 

Luetteloiden asiakkaalle kuuluvat osat l~hetetaan ti 

litoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon korvauslas
kentaa varten . 

(~:o To 1007/243/79 (Tft), 26/1 . 79) VT 5/79 

5 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERl\:SROMULLE, Jl\:TEPAPERILLE, 

LUMPUI.J.E SEKJ'i LASIROMULLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 . 1 . - 30 . 6 . 1979 valiseksi 

ajaksi seuraavat alennukset: 

kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rauta

tierahdeista 8 prosentin suuruisen alennuksen mainit

tuja romuja kotimaan sulatoille ja valimoille kulje

tettaessa 

- kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatierah

deista 25 prosentin alennuksen ja kotimaasta talteen

otetun lumpun (tekstiilijatteen) seka jatelasin (la

siromun) rautatierahdeista 20 orosentin alennuksen 

naita raaka-aineita kotimaan jalostuslaitoksille kul

jetettaessa . 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimik

keisiin 5312 ja 5313 kuuluva j atepahvi ja -paperi seka 
myos nimikkeeseen 5311 kuuluva jatepahvi ja - paperi, jo

ka lahetetaan muilta tuotantolaitoksilta ja tehtailta 

kuin paperi- ja kartonkitehtailta . Alennuksen alaiseksi 

lumpuksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeeseen 

5691 kuuluva tekstiilijate ja alennuksen alaiseksi jate

lasiksi nimikkeeseen 6182 kuuluva lasiromu . 

Nama alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille. 

Alennukset myonnetaan kullekin alennukseen oikeutetulle 

asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella . 

Alennuksen alaisista kuljetuksista pidetaan lomakkeella 

VR 4139 luetteloa, jonka oerusteella alennuksen maara 
lasketaan . Lomakkeessa mainitun jakelun lisaksi la

hetetaan luetteloiden yhdet kappaleet tilitoimiston 

kotimaiseen tarkastusjaostoon VR : lle kuuluvan korva
uksen laskentaa varten . 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijar
jestelyista ao. asiakkaille . 

(N:o To 1007/243/79 (Tft) , 26.1 . 79) VT 5/79 
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KANSAINVltLINEN TAVARALIIKENNE, LltNTINEN 

Ranskasta lli.h.etettti.vien kappaletavaralti.hetysten e·nnakkomaksulaskel

mat. 

Ranskan rautatiet (SNCF) ovat ilmoittaneet, etta SERNAM~ joka hoi 
taa rautatien kappaletavaraliikennettti. Ranskassa·, kti.yttti.li kans.ain
vli.lis~ssli. liikenteessli. erikoista _ennakkomaksulaskelmalomaketta. 
Osat 1 ja 2 painetaan vaaleanpunaisiksi, :mutta osa 3 pysyy entisen 
vti.risenti. (keltainen). 

Kaikki 3 osaa taytetli.li.n j a · leimataan tavalli_seen tapaan . . Osat 1 ja 
2 palautetaan 1.1.1979 lukien yleisessa postissa seuraava+la osoit
teella, joka on painettuna osien 1 ja 2 alareunassa (kent~ien 60 
ja 61 ylapuolella): 

SERNAM 
Dir.ection de la Comptabilit~ 
Division du Trafic International 
116 bis rue de·. Saussure · 
F-75840 PARIS Cedex 17 
FRANCE 

Tlimli toimisto hoitaa vastaisuudessa kaikki toimenpiteet sekti. kir
jeenvaihdon koskien Ranskasta llihetettli.vili. ennakkomaksulaskelmia. 
(Tft n:o Tou 5/252/79, 25.1.1979) VT 5/79 

RAP-TILITYKSET 

Lippukoneen lukematili lorn no 4007 on uusittu. Pati.tepaikkoja kehoi
tetaan tekemlilin tilit utidelle lo.makkeelle, jossa on kaksi saraketta 
vli.hennyslipuille. Toinen sarake on kaikkia paikkalippuja varten, ja 

toine~ ainoastaan peruutettuja matkalippuja varten. Matkaliput on 
lti.hetettl:!vl:! trk: l .le omana nippuna erillaan muista vahennyslipuista. 
Painatusjaosto suorittaa lomakkeen perusjakelun. PX-sanomilla tois
tetuista matkalipuista on pidettava erillistli luetteloa lomakkeelle 
RAP-oikaisut VR 4052 , johon mahdoll.iset t?sitteet sel vityksineen 
liitetlian mukaan . (N : o tlt 39/233/79, 23.1.1979) VT 5/79 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

1.2 . 1979 lukien avataan liikenteelle Xuopion alaisena Haapaniemen 
raiteet seuraavin merkinnoin: 

1 

Kuopio 
Haapaniemen raiteet 

784-36591 

4 

Xuo 5. 

(Lko 31102/38/79, 24.1.1979), VT 5/79 

5 6 

Tt 

KUUSIVAARAN LIIKENNEPAIKAN MERKINNAT MUUTETAAN SEURAAVIKSI: 

1 

Kuusivaara 
Kvr 811-35409 

2 

29 
Kj li 

4 5 

Kemijlir- Hil 
vi 19. 
Kls 97. 
Lla 170. 

(N:o Lko 22047/67/79, 24.1.1979), VT 5/79 

6 

Hpj 461. Hpk 736. Hko 

764. Hy 905. Ilm 559 . 
Jns 719. Jy 671. Kr 
1004. Kon 450. Kv 917 . 
Lh 952. Ov 784. 01 
284. Par 849. Pko 702. 
Psl 961. Pm 733. Pri 
809. Ri 893. Sk 618. 
Sij 619. Tpe 777. Tl 
817. Tku 945. Vnj 731. 
Yv 406. 
Tt llihtevlili tavaraa 
varten lpp:n erikois
luvalla. 
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MATKALIPPUALENNUKSlA 

Oulu (1yhint&, tietl:l}_: 08.~12.03,19.79; ' TUL:n TALVIPJI.lVltT -79: 

rautatiehallitus on my5ntl:lnyt TUL:n talvipl:livi11e erikoisku1jetuk
seen varatussa kisajunassa ja vakinaisiin juniin 1iitettl:lvissl:l tila

tuissa matkustajavaunuissa matkustavi11e a1ennuksen, joka oikeuttaa 
meno-pa1uumatkaan menolipun hinnalla. 

Y111:!. mainitussa kisaJunassa ja vakinaisiin jun11n 1iitettl:lvissa 
tilatuissa matkustajavaunuissa matkustavi1le myydal:ln joke heidan 

oma1ta ll:lht5asema1taan tai siltl:l rautatieliikennepaika1ta, jolta 
he matkustavat kisajunassa tai ti1atussa pl:livl:lvaunussa, tl:lysihintai
nen 2. luokan meno1ippu 1yhintl:l tieta Ou1uun. Lippu, jota ei saa 
menomatkal1a 1uovuttaa J?Oi's, leimataan 11:lht5asemalla aseman nimilei
ma11a sekl:l matkalipun "Erityis1ippu"-kentt!il:ln merkitl:l!in sanat: TUL:n 

Ta1vipl:liv!it~79, mutta muuten 1ippu j!itetl:ll:ln rastittamatta. Vastaava 
merkintl:l on tehtl:lv!i my5s kantaosaan . 

Matka1ippu voidaan myyda my5s RAP- p!iattei1ll:l Kyselysanoman A-kenttl:ll:ln 
merkit!il:ln aina ensimml:linen ke1poisuuspl:livl:l (jl:lrjestelma hyvl:lksyy 

vain pl:livl:lt 8.-12.3.19791 sekl:l 1- kenttl:!.l:!.n erikoiskoodi 02. 

Tulostuu matkalippu (1omakkee1le VR 2250), jonka "otsikko" - teksti 

kuu1uu: 
MENOLIPPU - TUL 79 

VOIMASSA 08.03-12.03.79 
KAUTTA 

MENOLIPPU - TUL 79 leirnataan (l!ivistetl:ll:ln) kuten meno-paluuliput. 

(VT 1L79). 

Matkalipun ohe1la annetaan matkustajal1e todistus1omake VR 2418, 

joka 1eimataan aseman nimi- ja pl:livl:l1eima11a. 

Ostettu matkalippu yhdessl:l alennustodistuksen kanssa ke1paa meno 
ja pa1uumatkalla vain kisajunassa ja ti1atuissa matkustajavaunuissa. 

Sen sijaan mui1le vakinaisissa juniss~ TUL:n talvip!iivi1le matkusta
vi1le osanottajille my5nnetl:ll:ln 30 %:n alennus meno-pa1uu1ippujen 

hinnoista lyhinta tietl:l Ouluun tapahtuvaa matkaa varten. 

Matkalippu on lunastettava vl:lhintl:ll:ln 76 ki1ometrin matkalle meno-
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suuntaan. Matk.ustaj i11e .ro:yy-d!Hin Hihtoasema11a meno-pa1uu1ippu 30 % ;n 

a1ennukse11a ja annetaan todi.~tus1oma.ke VR 2402, joka 1eimataan ase
man nimi- ja plivl1eima11a. Matka1~pun "Erityis1ippu"-kenttlln merk1 
tlln sanat TUL : n Ta1viplivat~79, mutta muuten 1ippu jltetlln rastitt 
matta. Vastaava merkintl on tehtlva myos kantaosaan. 

Myynti RAP~jarjeste1man avu11a . Kyse1ysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmlinen ke1pois·uusp/:iivl (jarj este1ml hyvaksyy vain paivlt 

8-12.3.79) sekl I-kenttaan erikoiskoodi 03. 

Tu1ostuu matka1ippu (1omakkeelle VR 2250), jonka 11 otsikko"-teksti 

kuuluu : 

MENO-PALUULI'PPU - TUL 79 

30 % a1 

VOIMASSA 0_ 8.~:3·:-12.03.79 
KAUTTA 

A1ennustodistukset tu1ee jarjestljln tayttaa ja varustaa ne 
"TUL :n Ta1vipaivat -79" - erikois1eima1la. 

Ostetut matka1iput oikeuttavat matkustamaan vain y1la mainittujen 
plivien va1isenl aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Lapsi11e, joi11a on oikeus· matkustaa puo1e1la 1ipu11a, ei a1ennusta 
myonnetl, joten hei11e myydaln meno- pa1uu1ippu puo1e11a hinna11a . 
A1ennus ei koske myoskaan 65- tai i-kortil1a ostettuja meno-pa1uu-
1ippuja. 

A1ennus1i.puista ei myonneta takaisinmaksua. 

TUL : n ta1viplivlt vietetlan 9- 11 . 3.1979 vl1isenl aikana. 

(N:o RH 14141242/78 , 12 . 12.1978(Mt n:o 32320/242/78 , 15.1.1979) , 

VT 5/79. 
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VALMISMATKA 

VR ja Hote11i Waskia, Vaasa ovat tehneet 22.01,-31.3.1979 v~1isen 

ajan voimassa o1evan va1mismatkoja koskevan sopimuksen. 

Valmismatkaan sis~1tyy junamatka Tampere - Vaasa - Tampere sek~ 
vuorokauden majoitus hote11issa (1 yB/2 hengen huone, sauna, aami

ainen ja aamu-uinti1, 

Matkoja myyv~t Tamperee11a sijaitsevat matkatoimistot. 

Va1mismatkojen hinnat ovat: 

Aikuinen 
Lapsi (4 - 11 v} 

110 mk 

55 mk 

Hintoihin ei sis·~lly VR:n paikkaliput . 

Koodi 

Mt 50/10379 
Mt 51/10379 

Matka1iput kirjoitetaan oheisen ma11in mukaisesti matkai1u1ippu-
1omakkeelle (VR 22381. Lipun voimassao1oaika on viisi (5) vuoro
kautta. 

Matkatoimistot ti1itt~v~t 1iput omana 1ippu1ajinaan normaa1in 
kuukausiti1ityksen yhteydess~. Myyntipa1kkio on 10 %. 

(N:o Mt 22083L645L79, 17.1.791, VT 5/79. 

5 
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VR - SOKOS-HOTELLLRAKETTL 

VR ja Ma.tkatoi.Ju.isto Matkay-ht~m!i Oy ovat te.hneet valmismatkoja 
koskevan 15 , 01,--31.12,19"79 'v!ilisen ajan voimas·sa olevan ·sopimuksen. 

Valmismatkoihin sis!iltyy mend~paluumatka junalla 2. lk:ssa, yhden 
vuorokauden majoitus SOKOS-hbtellissa 2-hengen huoneessa, kahvi 

aamiainen ja yksi ateria. 

Matkoja myyy!J.t kaikki Matkatoimisto ~atkayhtym!i Oy:n toimipisteet. 

Junamatkaa varten kirjoitetaan oheisen mallin mukaisesti t!iytetty 

meno- paluulippu (VR 22031, joka yhdess!i oheisen mallin mukaiseen 
hotellivoucheriin nidottuna kelpaa menosuunnan matkalippuna. Paluu
matkalla lippu kelpaa s·en taakse tehdyll!i hotellileimalla varustettu 
na. 

Junalippu on voimassa kuukauden. 

Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat paikkakunnat (matkaliput kirjol 
tetaan niiden v!ilisille matkoille}: Helsinki, Joensuu, Jyv!l.skyl!i, 

Kajaani , Kokkola , Kuopio, Laht'i, Oulu, Pieks!im!iki, Pori, Tampere , J 

Turku ja Vaasa sek!i n!iill!i paikkakunnilla seuraavat hotellit : Vaakun~ 
Klaus Kurki , Merihotelli , Torni ja Helsinki (Hki) , Kimmel (Jns) , 
Jyv!ishoyi (Jyl , Vanha V!ilsk!iri (Kaj), Vaakuna (Kok), Puijonsarvi (Ku ' 
Valtakulma (Lhl , Vaakuna (01} , Savonsolmu (Pm) , Satakunta (Pri) , 
Tammer (TpeL , Seurahuone (Tkui ja Waskia (Vs) . 

(N;o Mt 22048L645/79 , 9.1.791, ·vT 5/79 . 
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Hotellivoucheri: 

tell i paketti J SOKOS-HOTELLIIN 
-oauuskauppojen jlllenllle 

uskauppa/jiisennumero 

NlO ESn'ETUN HOT'ELLJN VAST AANOTTOO.N SAA Vl.JTfAESSA. 

tusosoite: matkB\}'IItyma oy 
S'uomen Matkat 
Eerikinkatu 7 
00100 Helsinki 10 

Matkalippu: 

~ 

MI!HO.f>AI.UUliPPU 
TUR·Jt£TURBIUEI1' 

' - --'7.:----...,._ __ 

000000 

5 

HOTELUKUPONJO N! 02117 

__ henkel 

A~a __ ; __ • ____ , ______ _ 

Matkan hinta ---------

Junalir- .numero --------

Myyjli ja Ieima 
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ANASTETU1' LIPUT 

Taivalk.osken asema11e 24 - 26,12,1978 v1Hisen~ aikana tehdyn murron 

yhteydessa on sie1ta anastettu seuraavat 1iput: 

I - kortit n:ot 15420 - 15430 

Mika1i yl1a mainittuja kortteja tavataan matkustajilla, on kortti 
otettava pais ja selvttettava 1ipun esittajan henki1~1lisyys seka 

teht~va asiasta ilmoitus es1miehelle. 

(N:o Lko 31127L037/19, 25.1.1979}, VT 5/79. 

TOIMISTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTT~~6NEN VUONNA 1979 

Liikenneosasto ottaa 1,6.1979 lukien toimistovirkamiesharjoitte1ijoik· 
si rajoitetun ma1:iran jo rautateiden pa1veluksessa o1evia henki1~ita, 

jotka ovat suorittaneet vahinta1:in keskikou1ututkinnon tai peruskoulu
tutkinnon ja muuten ta~ttavat va1intaede11ytykset. Harjoittelijat 
sijoitetaan He1singin, Kouvolan, Tampereen, Seinajoen ja Pieksamaen 
liikennepiiriin. 

Toimistovirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien tulee j1:ittaa tata koskevl 
hakemuksensa lomakkeel1a VR 1156 viimeist~an 1.3.1979 ennen virka-ajaJ 

plattymista sen 1iikennepiiTin p~a11ik~lre, johon piiriin hakija 
l~hinna pyrkii . Post1tse lahetettavien hakemusten tulee ella perilla 
myos edella mainittuna aikana. 

Hakulomakkeita , ammattiesitteit~, tietoja va1intaede1lytyksist~ ja 
muita asiaa koskevia l~nempia tietoja saa 1iikennepiirien toimistois
ta (henki1~asiainhoitajaltal ja liikennealueiden pa~1lik~ilta. 

Piireille annetaan erikseen ohjeet hakulomakkeiden kasittelysta. 

(N:o Lko 1246L151/79, 25 . 1 . 79) , VT 5/79 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rikostutkijan (V 20) toimi rautatieha11ituksen ha11into-osasto11a 

(1ainopi11inen toimisto) • . Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut kir

ja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e , 
viimeistaan 15.2.1979 mennessa. 

Ko1me konttoriapu1aisen (V 7f tointa ha11into-osaston piiriha11in

nossa (tyoterveys1aakareiden toimistot 1 Tpe, 1 01, 1 Pm). Ha11into

osaston johtaja11e osoitetut · kirja11iset hakemukset on toimitettava 

15.2.1979 mennessa ao, tyoterveys1aakareil1e al1a mainitui11a osoit 

tei1la: 

Tpe: ty6terveys1aakari Kuurne Tampereen terveydenhuoltokeskus 

01: Ryhanen Ou1un liikennealueen toimisto 
Pm: Hokkanen Pieksamaen 1iikennepiirin toimisto 

Tyosuhteinen TUTKIJAN toimi Rh:n taloustutkimusjaostossa. Toimeen 

valittavalta vaaditaan akateeminen loppututkinto v~hint~~n cum 

' laude tason tiedoin sek~ tilastotieteess~ ett~ jollakin taloustie

' teen alueella ja ATK ohjelmointikoulutusta. TehtMvHt edellyttMv~t 

kykyM itsen~iseen, pitkMjMnteiseen tyoskentelyyn sekH hyvHH kirjal

lista esitystaitoa, Tavanomaiset hakemukset palkkavaatimuksineen 

1 pyydetHMn toimittamaan Rh:n kirjaamoon 15.2.1979 mennessH. Hakijoil

le jMrjestetM~n soveltuvuustesti. 
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NIMITYKSH 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkaan (V 23) 

(Tpe) asemap~~llikk~ (V 21) Matti Veli Kangasvuori, apulaisinsin~or 

virkaan (V 25) (RH, lko) insino~ri Matti Aatami Laaksonen, liikenne 

tarkastajan virkoihin (V 23) (RH, lko) 1. lk kirjuri (V 19) Reino 

Jaakko M~ntym~ki ja yp. 2. lk kirjuri (V 17) Jaakko Aarne Alanen, 

asemap~~llikon virkaan (V 19) (Klh) 1. lk asemamestari Veikko Olavi 

SiveUi, varikonpMllikl:ln virkaan (V 25) (Yv) teknikko (V 22) Paavo 

Herman Siloaho, asemap~~llikon virkaan (V 23) (Vna) apulaisasemap~~ 

likk~ (V 20) Paavo Veikko Kaulio, 3. lk 1. pl. asemap~~llikon' virka 

(V 22) (Rhe) 1. lk kirjuri (V 19) Unto Kalervo Suomalainen, tarkkaa 

jan virkaan (V 23) (RH, lko} 1. lk kirjuri (V 19) Lea Nikkinen, 1. 

kirjurin virkaan (V 18) (RH, lko) ylim. 1. lk kirjuri (V 18) Seppo 

Aatos Juhani Palom~ki, apulaiskanslistin toimeen (RH, lko) vs . apu

laiskanslisti P~i vi Maria Saulia, yliasentaj an toimeen ( Sk) 1. lk 

s~hk~asentaja Kalervo Jaakko Latvala, yliasentajan toimiin (Tpe) 

1. lk s~hk~asentajat Erkki Ass.eri Hietaharju, Jussi Matias Kaakko

m~i sek~ Ari Aarne Siidoroff , konttorip~~llik~n virkaan (V 22) (01 

polttoainetyonjohtada Jorma Toivo Armas Kangas, aoulais.asemap~~llik 

virkaan (V 21) (Trns) yp. 2. lk kirjuri (V 17) Tauno Johannes Nyland 

kuormausmestarin virkoihin (Hki) asemamiehet Arvi Valerius Vuokila, 

Raimo Kalevi Vainio ja Leevi Myllyaho sek~ junarnies Olavi Oiva Uole 

Koskikero, autonkuljettajan toimi!n (Tku) asemamiehet Leo Vilhelm 

Johansson ja Heikki Antero Virta, autonkuljettajan toimiin (Tpe) 

as.emamiehet Helge Kaarle Heinonen ja ~artti Juhani Kanninen sek~ 

junarnies Martti Olavi J~nnetyinen, vaununtarkastajan toimeen (Pri) 

vaununvoitelija Pentti Antero Kivenm~ki, vaihdemiehen toimeen (Rma) 

asemamies Kyosti Olavi Kuikka, vaihdemiehen toimeen (Pri) asemamies 

Untamo Armas Alanen, vaihdemiehen toi~een (Tku) asemamies Risto 

V~inMmo Juuri, veturinl~mmitt~j~n toimiin (Tpe) tilap. veturinl~mmi 

t~j~t Paul-Srik Ilmari Soderlund, Veli Tapani Aalto, Veijo Sakari 

Pitk&nen, Tarmo Tapio Kuurola, Alpo Pekka Sakari Miikkulainen, Kari 

Tapio Viitanen, Juha Heikki Kullervo Koskinen ja Jyrki Zuhani Niit

tymaa, veturinl~mmitt~j~n toimiin (Pri) tilap. veturinl~mmitt~j~t 

Teemu Sakari Gronroos , Antti Kalevi Junninen , Kalle Heikki Juhani 

Kaunisto ja Veli-Matti Vihtori Toivonen, veturinl~mmitt~j~n toimeen 

(Rma) tilap . veturinl~itt~j~ Eero Antero Lipponen, junamiehen 

toimeen (Rma) kuormausmestari Pentti Henrik Kujansuu . 

Helsinki 1 979. Valtion painatuskeskus 
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Suoratoimituslaskujen kasittely reskontran kautta 

Talousosaston johtajan paatoksella n:o To 1070/234/79, 31.01.1979 
on maaratty, etta Helsingin, Hyvinkaan ja Pieksamaen paavarastojen 
ja Kuopion sivuvaraston tilaaja-alueen (toimialueen) organisaatio

yksikoiden suorien ja paikallisostojen materiaalilaskujen kasittely 
tapahtuu reskontrasovellutuksen kautta seuraavasti: 

Helsingin paavaraston tilaaja-alue 1.3.1979 lukien 

Hyvinkaan paavaraston " 1.3.1979 " 
Pieksamaen paavaraston " 1.5.1979 " 
Kuopion sivuvaraston " 1. 5· 1979 " 

Kayttajan suorittamien paikailis- ja sopimusostojen tilausmenettelyn 
suhteen on huomioitava seuraavaa 

- tilaus tehdaan lomakkeelle n:o 3916 
- erikoisesti on kiinnitettava huomiota siihen, etta tilauksen las-

kutusosoitekenttaan merkitaan aina se hankintaosaston alainen 
varasto, jonka toimialueella ostaja on, ja etta tilimerkinnat 
(laji, paikka, kaytto) tai tyonumero ehdottomasti merkitaan niille 
kuuluvaan kenttaan "tyo- tai tilinumero" 

- tilauksen tiedonanto- ja saapumisilmoituskappale on valittomasti 
vastaanottomerkinnalla seka mahdollisella maaraa koskevalla kor
jauksella varustettuna lahetettava suoraan oman toimialueen varas

toon 
- rautatiehallitus kuuluu Helsingin varaston toimialueeseen. 

Menettelytapojen yksityiskohdista kukin varasto sopii oman toimialu
eensa kayttajayksikkojen kanssa. 

(N:o Hto 65/230/79, 2.2.79) VT 6/79 
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VAIHTOTYOHAKSUT 

Tariffitaulukossa 22 kohdassa 7 mainitui11e pienveturei11e maarat
tya maksua sove11etaan ainoastaan ratakuorma-autoihin (Tka) ja 
raidetraktoreihin (Trr). 

Tve-vetureista peritaan, kuten tahankin asti, veturei11e maaratyt 
maksut. 
(Tft n:o To 1008/241 / 79, 16.1.7 9 ) VT 6/79 

VANHAMALLISTEN PERHE-SEURUE-LIPPUJEN PALAUTTAMINEN 

1.1 .1979 otettiin kayttoon uusittu painos perhe-seurue1ippulomak
keesta VR 2241. Kaytosta poistetut vanhanma11iset perhe-seurue1ip
pu1omakkeet on pa1autettava va1ittomasti kotimaiseen tarkastusja
ostoon huone 718. (N:o tlt 71/240/79, 1.2.1979) VT 6/ 79 

ULKOMAAN VALUUTAN MOUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 154, 31 . 1.1979, on kan
sainva1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va-
1uutan muuntokursseja muutettu 1.2 . 1979 1ukien seuraavasti: 

100 Norjan kruunua 80,10 FM 
100 Portuga1in escudoa 8,80 FM 
100 Ruotsin kruunua 93,50 FM 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa 219,50 FM 

Tariffitoimiston sahkee11a i1moitettavat tu1evat kurssi
muutokset pyydetaan merkitsemaan keskiaukeama11a o1evan 

tsulukon sarakkeisiin. 
(Tft n :o Tou 3/230/79, 2.2.79) VT 6/79 

6 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.2.1 

RH:n sahke n:o 154 
Voimassa lukien l..~. 'f9,_ 

Luku-
maara Rahayksikko ked Lyhennys FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) .... 84 Fl 203,50 

100 Belgian frangia .................... 88 FrB 13,95 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva 4,80 

1 Englannin punta .................... 70 £ 8,10 

100 Espanjan pesetaa ................... 71 Pta 5,80 

100 Italia,n li i raa ..................... 83 Lit 0,50 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Des 30,00 

100 Jugoslavian dinaria ................ 72 Din 25,60 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Or 12,60 

100 Luxemburgin frangia ................ 82 Frlux 13,95 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl 609,00 

1 DO Nor jan kruunua ..................... 76 NKr 80,10 

100 Portugalin escudoa • e • e • • e • e e e e e I I I I 94 Esc 8,80 ' 

100 Puolan zlotya .......... ............ 51 Zl 13,30 

100 Ranskan frangia .................... 87 FF 94 '50 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei 90,00 

100 Ruotsin kruunua ....... ............. 74 SKr 93,50 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa ... . 80 OM 219,50 

100 Saksan Oem. 'tasavalta, markkaa .. ... so M 210,00 

1 DO Sveitsin frangia I I I I I I I I I I S I I e e I e e e 85 FrS 241,00 

100 Tanskan kruunua ................ .... 86 OKr 78,00 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs 79,50 

1 USA:n dollari .. ...... .............. $ 4,00 

100 Unkarin forinttia ............. ..... 55 Ft 22,50 

1 UIC-frangi e I I e I e e I e I I e e e e I I • e e S e e I I 01 FrUIC 1,85 

Suomen mark an kansainvalinen lyhen-

nys on e e e e S e e I e e I e I I e I I e I e e e e I e S I I e 10 FM 

I 

(Ht n:o Tau 3 /230/79• 2.2. 78 l VT 6/79 
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I 
Tass a VT:ssa (VT 6/79 ) ilmoitettuja muuntokursseja 

on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

I 

I 

f 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TDIMIA 

Paamatemaatikon virka ( V 27) toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla • • Rautatiehallitukselle osoitetut kirjaliiset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meistaan 6.3.1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. Virkaan 

nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi taloustoimistoon . 

Kaksi tarkkaajan virkaa ( V 23 ) toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla . Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meistaan 6.3 . 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimis

toon (tilitysten tarkastusryhman paallikko) ja tietokonetoimis

toon (tky) . 

Ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka ( V 17 ) tois

taiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. Talousosaston johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaajalle viimeistaan 6 . 3.1979 ennen viraston auki

oloajan paattymista . 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimis

toon (trk) . 

Ylimaarainen liikennetarkastajan toimi ( V 25 ) toistaiseksi rauta

tiehallituksen talousosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaajalle viimeistaan 6 . 3 . 1979 ennen viraston aukioloajan 

paattymista . 

Toimeen otettu sijoitetaan toistaiseksi taloustoimistoon tehtava

naan laskentatoimen kehittaminen , laskentatoimen koulutussuunnit

telu ja kouluttajana toimiminen . 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin toimi 

( V 14 ) toistaiseksi rautat i ehallituksen talousosastolla . Talous 

osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta-
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v a ta l o us osasto n ka ns l i aan h 22 8 J v iime i staan 6 . 3 .1 9 79 

ennen vi ra s ton au kio loajan pa at ty mi sta . 

To imeen ote t tu t ul l aan sij o it tamaan to i s tais e ks i t i litoimistoon 

( trk) 

6 

Kaksi rakennusmestarin (V 19) virkaa, joi sta toistaiseks i toinen Kouvolan rata
piirissa (Imatra) ja toinen Seinajoen ratapiirissa (ratapiirin toimisto, Seinajoki). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on to imitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 7.3.1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Joensuu) ja 
rataesimiehen (V 12) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Oulu ; hitsaustyot). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 7.3.1979. 

Rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (Mikkeli) ja 
rataesimiehen (V 12) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Turku) seka 
apulaiskanslistin (V 9) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla 
(ratateknillinen toimisto). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi 
tettava rataesimiesten osalta ao ratapiirin paallikolle ja apulaiskanslistin 
osalta ratateknillisen toimiston paallikolle 28.2.1979 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

NIMITYKSIA 

Junamiehen 

toimiin (Pri) asemamiehet Mauna Johannes Rajakangas, Armas Mikael 

Uusimaa , ja Antti ~ikael Aalto , junamiehen toimeen (Vir) asemamies 

Tauno Olavi Huhtinen , junamiehen toimiin (Tku) asemamiehet Pekka 
Ta pani Viherkoski ja Raimo Kalevi Ruuskanen , junamiehen toimeen 
(Vi) asemamies Jorma Jeremias Liesma , junamiehen toimiin (Tpe) 

asemamiehet Kauko Kalevi Valtanen , Markku Kalevi Hursti ja Seppo 
Tapia M~enp~~ . apulaiskanslistin toimiin (Tku) konttoriapulaiset 
Merja P~ivikki Perho ja Pirjo Orvokki Vilhunen , asemamiehen toimeen 
(Rma) ylim . asemamies Olli Tani o Lundenberg , asemamiehen toimiin 
(Pri) ylim . asemamiehet Jorma Ensio Liukkonen , Antti Olavi Pohjola , 
Pertti Heikki Ras~nen , Leo Juhani Dunderberg , Ari Johannes Jokinen 
ja Matti Olavi Er~puro , asemamiehen toimiin (Slo) yl i m. asemamiehet 
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Jari Aatos Vallenius ja Sauli Allan Vuorinen, asemamiehen toimiin 
(Tku) ylim . asemamiehet Arto Kalervo Lindberg, Kimmo Ilari J~~linna, 
Matti Tapio Suomi, Jukka Sakari Anttila, Eino Juhani Pentik~inen, 
Kai Olavi Kivinen, Timo Mikael Heinonen, Matti Tapani Vesala ja 
Veli Tapio Svensk, asemamiehen toimeen ylim . asemamies Veijo Juhani 
Jokinen, asemamiehen toimiin (Tpe) ylim. asemamiehet Tuomo Tapani 

Nordlund, Timo Lauri Olavi Korhonen, Matti Kalevi Valkinen, Tapio 
Johannes Sulonen , Hannu Erik Ahonen, Aarre Anton Kangas, Pentti 
Kalevi R~sanen, Reijo Kalervo Salminen, Leo Johannes Leinonen, Jorma 
Juhani Etuaho, Tapani Johannes Yl~pelto, Alpo Iisakki Hakkio ja Timo 
Martti Kalevi Ahola, jarjestelymestarin virkaan (Tpe) kondukt~~riAntti 
Olavi Siren, j~rjestelymestarin virkaan (Pri) yli1n. jarjestelymestari 
V~ino Viljami Lindfors, vaunumestarin virkaan (Toe) vaununtarkastaja 
Vi1jo Maurits Nissinen , yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 17) (Tku) 

veturinpuhdistajain esimies Henrik Kalervo Virtanen, yp. 2. lk kir
jurin virkaan (V 17) (Tku) ap. asemam~stari (V 14) Borje Ingmar 
Gr~nb1om, yp. 2 . lk kirjurin virkaan (V 16) (Hpk) · ap. asemamestari 
(V 14) Vain~ Aatos Vanamo, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Tku) 
yp. 2 . lk kirjuri Matti Johannes M~ki, yp. 2. 1k kirjurin virkaan 
(V 16) (~ku) asemamestari (V 14) Kaino Johannes Aarnio, yp. 2. lk 

kirjurin virkaan (V 16) (Slo) ap. asemamestari (V 14) Orvo Kalevi 
Muukkonen, veturinkuljettajan virkoihin (Toe) veturinl~mmitt~jat 
Mauri Ka1evi . Piiroinen, Pekka Johannes Koivukangas, Jorrna Eino 
I1mari Taukojarvi, Raimo Kalevi Siren, Reijo Johannes Jarvel~, Pauli 
Kaarlo Lau1ainen, Hannu Jalmari Piittinen, Taisto Henrik Kulju ja 

Terho Pekka Poutanen, veturinkuljettajan virkoihin (Tku) veturin
l~mmittajat Raimo Kalevi Aaltonen ja Yrjo Viljami Louhola, ap . 2. lk 

kirjurin virkaan (V 14) (Pri) ylim. 3 . 1k kirjuri (V l'J) .Jari Uoleyi 

Lehtovuori, ap. asemamestarin virkaan CY 141 (Vil ap. 2, lk kirjuri 

Eino Sakari Valter Nikanto, an. asemamestarin virkaan (Y 14) (JMs) 

y1im. 3. lk kirjuri (V 10) Reijo I1mari Anttila, kuormausmestarin 

virkaan (Pri) junamies Jouni Johannes Jaatinen, kuormausmestarin 
virkoihin (Tku) asemarniehet Pentti Juhani Sinervo ja Timo Ensio 

Vanttinen, ap. 2. lk kirjurin virkoihin (V 13) (Tku) apulaiskanslis
tit Hellin Einikki Laakso ja Eeva Lahja Marjatta Virtanen, kondukto~
rin virkoihin (Tpe) kuormausmestarit Usko Einari Jlnisrnlki ja Matti 
Jalmari Lepp~ll sekl junamiehet Jussi Sairanen, Jouko Antero Mattila, 
Rauno Rainer Llbteenmaki, Eino Matti Viktor Nieminen, Pertti Aulis 
Virtanen ja Eero Untamo Hannuksela, kondukt~~rin virkaan (Tl) asema
mies Seppo Juhani Liehu. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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MUUTOKS I A VALTION VIRKAMIESTEN MATKUSTUSS~~NTOON 

Va1tion virkamiesten matkakustannusten korvauksista tehtyja virka 

ehtosopimuksia on muutettu . Sopimukset ovat voimassa 1 paivasta 

he1mikuuta 1979 alkaen he1mikuun 1oppuun 1980 ja niita sove11etaan 

1 paivasta helmikuuta 1979 ja sita myohemmin alkaviin matkavuoro

kausiin . Kilometrikorvausten 1askentavuosi vaihtuu kuten ennenkin 

1 paivasta huhtiku ut a . Ja1jempa na on mainittu tarkeimmat muutokset 

(entiset korvausmaarat su1uissa ). 

Kotimaiset korvaukset 

Autol1a 
Kunkin 1 . 4 . a1kavan vuoden mittaisen ajanjakson · 

- 5 000 ensimmaise1ta ki1ometri1ta 75 (69) pennia ki1ometri1ta , 

- 10 000 seuraava 1ta ki 1ometri1ta 67 ( 62) pennia ki1ometri1ta , seka 

- seuraavilta ki1ometrei 1ta 63 (59) pennia ki1ometri 1ta . 

Edella mainitut ki1ometrikorvaukset suoritetaan korotettuna seuraa

vissa tapauksissa : 
ll 9 (8) pennia si11oin kun virkatehtavien suorittaminen ede1lyttaa 

peravaunun ku1jettamista autoon kiinnitettyna , ja 

---------------------------------- ----------------------------------

Kaupunkipaivaraha ....... •• ...•... 31,00 (30 , 00) mk 

Muu paivaraha •. .........•. • ••.•.. 28 , 00 (26,00) mk 

Matkaluokka 

I 

He1singin paivaraha • . ... . . . .•.. • . 68 , 00 (65,00) mk 

Muu paivaraha .... . ....... . ..•.•.. 63 , 00 (60,00) mk 

II 

65 , 00 (62,00)mk 

61 , 00 (58,00)mk 
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~~t~~£~b~~-1!Z_!l suoritetaan tuntia kohden 1/24 alimman kokopai

varahan maarasta (90 % alimman kokopaivarahan 1/24 maarasta) 

7 

~~jg!tt~~!~~QrY~~~tgQ_l!~_!J enimmaismaarat matkavuorokautta kohti 

ovat: 

He1singin, Espoon, Vantaan ja Kauni-

aisten kaupungit ......•.....•............ 165,00 (150,00) mk 

Muut kunnat ......•..................•...• 135,00 (120,00) mk 

6,50 (6,00) mk 

~~r~~!Q~!Y~r~b~_lf! _! l 34,00 (32,00) mk kalenterivuorokaude1ta . 

U1komaan korvaukset 

Voimaantu1osaannos sama kuin kotimaan korvauksissa. Varsinaisessa 

sopimustekstissa ei ole muutoksia. Paivarahojen maarat ja hotel1i 

korvaukset ovat muuttuneet ja ilmenevat aikanaan va1tion tyomarkki 

na1aitoksen ju1kaisuista. 

(H1oj N:o H1o 114/117/79, 6.2.1979) VT 7 /79 

VALTION VIRKAMIESTEN PALKKAUSTAULUKOT 1.2.1979 

Toulukot tulevat voimaan 1.2.1979 lukien ja niiden mukaisesti 

torkistetut pa1kot maksetoon 1.3 .1 979 1ukien. He1mikuun 1979 oja1 -

ta johtuvat takautuvat korotukset maksetaan 31.3.1979 mennessa . 

(H1oj n:o Hlo 42/111/79, 8 . 2 . 1979) VT 7 /79 
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P A L K K A U S T A U L U K 0 T I . 2. 197,9 LUI<IEW 

v-. II- ..JA S-PAU<ICA!J!:LUOKAT 

TAULUKKO 1 

V-f'A;.KKAUf;LUOKKIEW PERUSPALKAi" ..JA IIUOSI
PALKKIOT, IlK 

f'AI.KKAUS
LUQKKA 

P~'RIJS.'>AI.KKA TAt 
VUODESSA 

VI .... ....... . •..• 
v 2 •.. . .•....... •• 
v 3 . . ... ...••.... 
v 4 ....... .. ... . . . 
v s ............•. . 

y 4 ........ .. .... . 
y 7 .•.••• . ....••.. 
v 9 .••.• •.•••.• • . . 
·V ? •••.•.•••••.••. 
v 10 .... .•• . . ...•.. 

VII ........... .. . . 
v 12 ••••. : ...... .. 
v 13 . ...........•.. 
v 14 .... . ....... .. 
V IS .......•...... . 

y 14 .. .... . ...... .. 
v 17 ............. .. 
y 18 · .. ........... . 
v 19 .. . . . . .. ...... . 
v 20 ....... .... . .. . 

v 21 . . . ........... . 
v n .............. . 
v 23 ..... . ....... .. 
v 24 . . ..•• •..•••••. 
v 25 .. . ........... . 

20 904 
20 904 
20 904 
:!1 ~60 

21 888 

22 404 
22 932 
23 sos 
24 0'36 
24 5'32 

25 140 
2!1 800 
26 4t-l) 
'27 121) 
21 ee~ 

213 728 
29 484 
3041>8 
31 572 
32 664 

33 924 
35 400 
36 984 
38 796 
40 788 

v :ZI> ............. . . 42 996 
y ~7 . . . . . . . • . . . . . . . 45 160 

IIUOSIPAU KIO 
KUUKAUDESSA 

I 742 
1 742 
I 742 
I '?80 
1 1324 

I 867 
I 911 
I 959 
2 OO:J 
2 041> 

2 095 
2 1!10 
2 205 
2 260 
2 324 

2 394 
2 451 
2 539 
2 1>31 
2 ??2 

2 827 
2 r-o 
3 082 
3 233 
3 399 

3 583 
37~ 

TAULUKKO 2 

8-rALXKAUSLUOKKIEW PEkUSPALKAT ..JA IIUOSI
PALKKIOT, 11K 

PALKKAUS
LUOKKA 

PERUSPAU:ICA TAl IIUOSIPALI"KIO 
IQ.U(AIJ0E'3SA 

• 8 '56 8 I .............. . 
8 2 . ... ..... . .... . 
8 3 . ....... ..... .. 
8 4 .............. . 
B 5 .. . ........... . 

• 6 .............. . 
i 7 ....... .. ...... . 
8 8 .............. . 
8 9 . ....... ...... . 
8 10 .•. . . .. ...•.... 

1/UtiDESSA 
58 272 
41 032 
H 848 

69 ~· 74 964 

81 !152 
89 064 
91 608 

106 968 
l17 672 

s 081, 
5 404 

' 78'1 
• .l47 

• 796 
7 422 
8 134 
8 914 
9806 

8 11 •• . • • •••..•. • •. 129 444 to 787 

SOP I~ 
LIJOI(l(A 
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 IS .......... .. .. . 
s 16 ··· · ··········· s 17 
s Ill :-:::::::::::::: 
s 19 . . ........ . .... 
s 20 ······ ·· ······· 
s 21 ·· ·········· ·· · s 22 ····· ·········· s 23 ··· ············ 

SOP lltUSI'AL.KKA 
YIJ')OESSA KUUKAUOCSSA 
30 516 2 543 
31 860 2 655 
33 312 2 776 
34 908 2 909 
36 660 3 055 

313 628 3 219 
4(' 7!>2 3 39t-
43 260 3 605 
41> 104 3 842 
49 248 4 104 

52 824 4 402 
56 592 4 716 
58 272 4 856 
61 032 5 086 
64 848 5 404 

69 396 5 783 
74 964 6 247 
81 5!>2 6 , 796 
89 064 7 422 
91 60Q 8 134 

106 968 8 914 
117 672 ' 806 
129 444 10 787 
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TIII.LUI(l(O 1 CY-VHOISTELHATAULUKkOI 

V-PAU<ICAU!ll UOIO<JDI PERUSPALKAN TAl YUOSIPALKKION, KALLIINPAIKAN.JCMN SEKJI JKIIl.JSit:N ' 
VHTEI~ IKALISMYHPIITTIIIN I(UUI(AUI)ESSA,· 111C 

Ill ICAU.£USRYHP!It 

PALKKAUI- IICIIl. I SIEN UOf 
LI.IOIO<A 0 I 2 3 4 s 
V I ············ ·· 794 I 920 2 046 2 1!14 2 2 44 2 334 
v 2 ....... · ........ 794 I 920 2 046 2 1!14 2 244 2 334 
v 3 .............. 794 I 920 2 046 2 154 2 244 2 334 
v 4 ............. 8 33 I 961 2 089 2 199 2 291 2 393 
v s .............. 879 '1 Oil 2 143 22,. 23'50 2 444 

1/ 6 ······ ··· ···· 923 2 058 2 193 2308 2 404 2 500 
v 1 ............. . I 968 2 106 2 244 2 36:l 2 <160 2 s~• 
v 8 .............. 2 OI S 2 159 2300 2 421 2 !122 2 623 
v 9 ....... ....... 2 063 2 207 2 351 2415 2 578 2 681 
v 10 ....... ....... 2 107 2 2S4 2 401 2 521 2 632 2 737 

v II .. .... ......... 2 158 2 301' 2 460 2!199 2 697 2 80S 
v 12 . . .......•.... 2 214 2 369 2 524 2 657 2 769 2 979 
v 13 . .•• . •. . ....•. 2 271 2 430 2 !199 2 725 2 839 2 9'!13 
y 14 ,.,,.,,. ...... 2 328 2 491 2 6S4 2 794 2 910 3 026 
y 15 ....... .. : .... 2 394 2 562 2 730 2 874 2 994 3 114 

y 16 . . . •.. . • . . , .. . 2 466 2 639 2 912 2 960 3 08) 3 206 
v 17 .............. 2 531 2 708 2 995 3 037 3 164 3 291 
y 18 . . . . .. . . . • ••.• 2 61!1 2 799 2 981 3 138 3 269 3400 
y 19 .•...••.••• . •• 2 710 2 900 3 090 3 253 3 388 3 523 
y 20 .· ... . ......... 2 904 3 000 3 196 3 364 3 504 3 644 

y 21 .. ....... .... . 2 912 3 116 3 320 3 495 3 641 3 787 
y 22 .. . . ... . ..•.. . 3 038 3 251 3 464 3646 3 799 3 950 
v 23 ..... · ... . ,,. .. 3 174 3 396. 3 619 3 909 3 967 4 126 
v 24 ...... . .•. . . . . 3330 3 563 3 796 3 996 4 16.2 4 329 
v 2S .............. 3 SOl 37U 3 1'91 4 201 4 376. 4 SSI 

v 26. .............. 3690 3 948 4 206 4427 4 6.11 
4 '" v 27 ... .... .. ..... 3 878 4 149 4 420 4 6S3 4 847 s 041 

TIII.LUIO<O 1 .NI'OCOA 

II ICAU.EUSR~ 

f'ALKKAU$- JICIILI S IDI I.ICI1 
LUOKICA 0 I 2 3 4 s 
y I ···· ······ ···· 947 976 2 10!1 2 216. 2308 2 400 

y 2 ..... ... ..... . 947 976. 2 lOS 2 216 2 308 2400 
y 3 ....... .... ... 947 I 976. 2 lOS 2 216 2 309 2400 
y 4 ............... E'87 2 019 2 lSI 2 26 4 2 35 8 2 452 
y s ·············· 9:33 2068 2 203 2 319 2 416 2 513 

y 6 ·············· I 919 2 118 2 257 2 376 2 47:. 2 !174 

v 7 ..... .. ..... .. 2 1)26 2 I btl 2 310 2 43 2 2 ~33 2 ,~. 

V9 .... .......... 2 07'f 2 212 2 31.1 4 492 2 59(. 2700 

v 9 ............... 2 123 2 :!72 2 421 2 548 2 6~4 2 760 

v 10 ··•·· ·· •····· · 2 169 2 321 2 473 2 ~o·~ 2 711 2 819 

v II ....... ..... .. 2 221 2 376. 2 SJI 2 6.6.4 2 77!1 2 886 

v 12 ........ : . ..•. 2 279 2 4 ) 9 2 599 2 736 2 8 '30 2 964 

v 13 .............. 2 3 37 2 SOl 2 66S 21!05 2 922 3 039 

v 14 .............. 2 3" 6. 2 :564 2 732 2 9 76. 2 996 3 116 

v IS ..... · ......... 2 463 2 635 2 907 2 95!1 3 078 3 201 

v '" .......... ..... 2 :538 2 716. 2 994 3 046 3 173 3300 

v 17 .. " ......... . 2 604 2 7S6 2 91>8 J 124 3 2 :54 3 3~4 

v 18 ............... 2 691 2 879 3 067 3 2 28 3 363 3 498 

v 19 .. " ...... "" 2 789 2 984 3 179 3 346. 3 49S 3 62 4 

V20 .............. 2 9 8 5 3 087 3299 3 462 3 606 3750 

v 21 ·············· 2 997 3 :107 3 417 3 :597 3 747 3 897 

V22 .............. 3 127 3 346 3 S6S 3 7:.3 3 909 4 065 
v 23 .............. 3 267 3 496 3 72S 3 921 4 084 4 247 

v 24 ··· ··········· 3 427 3 667 3 907 4 113 4 294 4 4:5, 

V2S .............. 3 6.03 3 9!1:!1 4 107 4 323 4 503 4 683 

v 26 .............. 3 798 4 064 4 330 4 !1:.8 4 748 ·-V27 .............. 3 1'91 4 270 4 549 4 798 4988 51M 
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TAULUKKO 7 .JATI«<I' 

ICAI..LEUSRYHI'IM 

PALI<KAUS- II<Rl.ISIEH LICit 
LUOKKA 0 I 2 3 4 5 

y I ·· ··· · · · · · ···· 899 2 032 2 165 2 :!79 2 374 2 469 

y 2 ······· ······ · 899 2 032 2 165 2 279 2 374 2 469 

y 3 ····· ········· 899 2 032 2 165 2 279 2 374 2 469 

y 4 ·············· 940 2 076 2 212 2 328 2 425 2 522 

y 5 ·· ············ 989 2 127 2 266 2 395 2 484 2 S83 

y 6 ....... ....... 2 035 2 177 2 319 2 441 2 S43 2 64S 

y 7 ·············· 2 083 2 229 2 375 2~ 2 (,04 2 708 

v 8 ······· · ······ 2 1.::s 2 2~4 2 433 2 56! 2 668 2 77S 

v ~ ·············· 2 !83 2 336 2 489 2 6"20 2 729 2 038 

v 10 .............. 2 230 2 386 2 S42 2 676 2 787 2 899 

v II ·············· 2 294 2 444 2 1>04 2 741 2 ass 2 969 

v 12 ... .. ......... 2 343 2 ~07 2 671 2 812 2 929 3 046 

v 13 .... . .... .•... 2 4¢3 2 571 2 739 2 8:33 3 003 3 123 

v 14 •..••.•. ... . . . 2 463 2 1>35 2 807 2 955 3 078 3 201 

v 15 ......•...... . 2 S33 2 710 2 887 3 039 3 166 3 293 

y 16 .....•......•. 2 609 2 792 2 975 3 132 3 262 3 392 

y 17 ········ ······ 2 678 2 865 3 052 3 213 3 3.7 3 481 

v 18 .............. 2 71>8 2962 3 156 3 322 3 460 3 S98 

v 19 ........•...•. 2 81>8 3 069 3 270 3 442 3 S8S 3 728 

v 20 . . ....... . .... 2 91>7 3 175 3 393 3 S61 3709 3 8S7 

v 21 .. · ·· ········· 3 081 3 297 3 Sl3 3 698 3 852 .. 006 

y 21 ..........•... 3 215 3 440 3 665 3 ~8 4 019 .. 180 

\1 23 . • •••..• 0 ••• •• 3 359 3 S94 3 829 4 031 4 199 4 367 

y 24 .............. 3 S24 3 771 4 018 4 229 4 405 4 581 

y 25 .... ' .• · ... ·.· •. 3 705 3 964 4 223 4 445 4630 4 815 

v 26 ..... .......•. 3 905 4 178 4 451 4685 4 890 5 075 

v 27 . .. . .......... 4 104 4 391 4 "678 4 924 5 129 5 334 



- 7 -

TAULUI<KO 10 <B-YHD ISTE~MRTAULUI<KOI 

8-PAUCKAUSUJOI(I(l[N PERVSPALKAN TAl VOOSI PALKKION, KAL~liNPAIK~I&IIN fiEIOI ·~1-
KOROTUSTEN YHTEIS-R ~VOOSIKOFcOTUSRYH11ITTRIN KUUI<AUDESSAo IlK 

PI>LKKAU$
LUOKICA 

8 
s 2 
I' 3 
I< 4 
8 !5 

II 6 
8 7 
8 e 
0 9 
8 10 
8 II 

PALI(J(AIJS-
L.UOKJ<A 

8 I ................. 
II 2 ··· · ··· · ········· 
8 3 ....... .. ... ... 
II 4 ......... . ... .. . . 
8 5 ·· · ······· ·· ··' ·· 
8 6 ........ . .. . ..... 
II 7 ............ . . .. . 
B 8 · · ··············· 
8 9 ............. ... . 
8 10 . . . •.•....•• . •••• 
8 II . ......... .. .... . 

PALKKAUS-
L.lJOI(I(A 

8 I ····· ···· · ·· ··· · · s 2 .. ...... .. ....... 
'l 3 ·· ···· ···· ··· ···· 8 4 .... · . ...... .... . . 
ll :1 · ····· ·· ········· 
8 6 ················· 8 7 ················· 8 8 ................. 
8' .. ...... ........ . 
8 ~~ . . ... . ...... ..... 
811 ..... ............ 

J I I KALLEUSRY-

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN ~ 
0 I 2 

:5 002. 00 5 . 3:52. 14 :5 702. 29 
5 2 3<>, 00 :; 6 0 5 . n 5 972 . 46 
5 5~6.00 5 "'55. 6' 6 3 4'5. 24 
:; 9~.00 6 372 , 0 2 6 ""89.84 
6 434.00 6 88 4. 3-3 7 3 J4. 76 

7 ooo; oo 7 490.0(1 7 980.00 
7 645.00 9 190.15 9 715.30 
9 379.00 9 964.46 ':5'50.92 
' 181.00 '923.67 10 466 . 34 

10 100.00 10 907.00 II :514.00 
II llloOO 11888.?7 12 666.54 

I I KAU.EUSRY-
~ 

1111RRR\IUOSIKOROTUSTEN Ll<ll 
·o I 2 

:5 147 . 00 :5 507. 29 5 81>7. 59 
:5 39 1,00 5 768. 17 6 145. 74 
~ 7213. 00 6 1 2~ . 96 6 ~2?. 92 
1.> l ::tc. oo 6 5 5"·.., 6 98". :>0 
6 6 22.00 7 085. !:>4 1 54 ... ()9 

7 204 , 00 7 708.28 8 212.56 
7 867.00 8 417.69 9 968. 38 
8 622.00 9 225· 54 9 lll9. 08 
9 449.00 10 110.43 10 771.86 

IO 394.00 II 121,59 II 849ol6 
11 434.00 12 234.38 13 034.76 

I KALL.EI.ISitY.-

1111RRRVUOSIKOROTUSTEN LIOI 
0 I 2 

5 2"3. 00 5 663 . 51 6 034.02 
5 :144.00 5 9 32.09 6 320. 16 
5 8'>0. 00 6 ~0? • .?0 6 714.60 
~ 303. 00 6 744. 21 7 IE/5,42 
6 809.00 7 2.85. 63 7 762.26 

7 408.00 7 926 .. 56 8 44'5.12 
9 090.00 8 656.30 9 222· 60 
8 866. 00 9 486.62 10 107. 24 
9 ·71 ... 00 10 396. 12 II 076.24 

10 689.00 II 437.23 12 18:5.46 
II 758.00 12 581.06 13 404ol2 

3 

:5 877 . 35 
6 1 5~.92 
6 ~110 . 05 

6 9 =13· "lO 
7 55Q, 9:5 

9 225.00 
8 982.87 
9 844.15 

10 787.67 
II 867o50 
13 0:55.42 

3 

6 047.72 
6 334.42 
6 n t' · •o 
7 202.75 
1 780.85 

8 464,70 
' 243. 72 

10 130.85 
II 102. 57 
12 212.95 
13 434.95 

3 

6 219. 27 
6 514 · 20 
6 ~20 . 7!> 
7 406 . 02 
8 000. 57 

8 704.40 
':105. 75 

10 417.5:1 
II 416,30 

12 "'' :!17 13 815.6:1 

7 
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TAIA.U<ICO 13 f$-Y>IIliSTEUtlfiMA..i.a<OI 

S-SOPI~SPALKKALUOKKlEN SOPI~SPALKAN· KALLilNPAikANliSRN SEKR "~1-
kOROTUSTEN YHT£1SHRARR ~RVUOSIKOROTUSRV~ITTRIN kUUKAUDESS~ ftK 

SOP II'IVSPALJ(J(A
LUOKKA 

$ I 
s 2 
$ 3 
s 4 
s 5 

s 6 ............... .. 
s 7 .............. .. 
s 8 . ..... .. ...... .. 
s 9 .............. .. . 
s 10 •...•...•.•...... 

S II ............... .. 
s 12 ............... .. 
s 13 ........•.•.•... . 
s t4 ........•... . .. . . 
SIS ........... ,. .. .. 

... 16 ·· ·. s 17 
s 10 
s 19 ... •'• 
s 20 

s 21 
s 22 
s 23 

SOP II'IVSPALJ(J(A
LUOICKA 

S I 
s 2 
s ;J 

s " s 5 

s 6 
s 7 
s 8 
s 9 
s 10 

S II . .... .. ......... . 

~ g ::::: :::: :::: :::: 
s 14 . . .... . .. . ...... . 
S IS .. . •.••.. ... .... . 

s 16 
s 17 
s 18 
s 19 
s 20 

s 21 
s 22 
123 

Ill ,KALLEUSR~ 

-VUOSIKOROTUSTEN Lk" 
0 I 

2 619· 00 
2 73'!'. 00 
2 ~'i> . OC 
2 996.00 
3 147.00 

3 316,,(\() 
3 499.00 
3 71).00 
3 9'57. 00 
4 227.00 

4 :534.00 
4 85'/, 00 
5 002.00 
:5 2:.>1'.00 
:5 SM. OO 

5 956.00 
6 434.00 
7 ooo. 00 
7 64:5.00 
8 379.00 

l' 181.00 
10 100· 00 
II 111.00 

2 802.3) 
2 926.4:5 
3 0:59. 13 
3 205.72 
3 367.29 

3 54$, 12 
3 742.86 
3 972.91 
4 233.99 
4 522.89 

4 851.39 
5 196,99 
:5 352· 14 
5 60:5.73 
5 9:55.62 

6 372.!'2 
6 8134.39 
1 400,00 
9 190. 15 
9 1'64.46 

l' 923.67 
10 907.00 
II 988,71 

2 

2 98:5.66 
3 117.90 
3 2'50,2~ 

3 41:;.44 
3 !\97.59 

3 790.24 
3 9137.72 
4 232.82 
4 sso. 99 
4 819.73 

5 169.76 
5 536.99 
5 702.29 
5 972,46 
6 34'5. 24 

6 789.84 
7 334.76 
7 980·00 
9 715.30 
9 550·?2 

10 466.34 
il 514.00 
12 ,.., 54 

II KALL£USRV

~RYUOSIKOROTUSTEN L~~ 
0 I 2 

2 696.00 2 £184.72 3 073.44 
2 914.00 3 010.98 3 2(17.96 
2 943.00 2 J4q, 01 3 35'5.02 
3 094. ,,() 3 299.99 3 5J5,76 
3 23~ . 00 3 4'->4 . 66 3 69\,32 

3 412 . 00 3 6'50· 94 3 909.69 
3 6(1(), 00 3 (1'52.00 4 104. 00 
3 821.00 4 (o.3>:J , 47 4 3'55, 04 
4 073.00 4 3'51:l. II 4 <!-43.22 
4 35o.oo 4 6'54.50 4 959.00 

4 t,t,J,,OO 4 992,62 :5 319.24 
4 9 99.00 5 348.93 5 698.86 
5 147·00 5 507,29 '5 H7.59 
5 391.00 5 768.37 6 145. 74 
5 729.00 6 129.96 6 :529,92 

6 130.00 6 5!59.10 6 988.20 
6 622.00 7 08'5.'54 7 549,08 
7 204.00 7 709.28 8 212.:56 
7 967.00 8 417,69 9 968.39 
8 622.00 9 225.54 9 929.08 

9 441'. 00 10 110.43 10 771.86 
10 31'4. 00 II 121,58 11 849.16 
II 434,00 12 234.38 13 034.76 

3 

3 077.32 
3 213.62 
3 3!5J. 32 
3 520.30 
3 697.72 

3 996, 30 
4 110. 15 
4 3>!>2.77 
4 649.47 
4 l'-!>6.72 

:5 327.45 
:5 706. 97 
5 977. 3'5 
6 15'5. £12 
4 $40.0S 

6 998.30 
7 :559,95 
8 225.00 
9 1'82.87 
9 844. IS 

10 797.67 
II 867,50 
13 ass. 42 

3 

3 167.80 
3 :.>06.45 
3 4'58.02 
3 623· 70 
3 S04, 65 

4 009. 10 
4 230.00 
4 499.67 
4 785.77 
5 Ill, 2:5 

5 492· :5:5 
:5 873.92 
6 047.72 
6 334.42 
6 730.40 

7 202· 75 
7 780.85 
9 464.70 
9 243.72 

10 130.9:5 

II 102.57 
I:Z 212.95 
13 434.95 
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TAIA..UKICO 13 ,.\IUICOA 

I KAU.EU~ 

SOPIIIUSI'AI.J(J(A- ~~YUOSIKOAOTUSTEN LKM 
LUOICICA 0 l 2 3 

s I · ··· · ·· · ·· · · ·· ··· 2 772.00 2 9~6 . 04 3 160. 08 3 2~7 . 10 
s 2 ··· · ·· · · · ····· · · · 2 6->4 . 00 3 096.~ 3 299. II> 3 400. 4~ 

s 3 .... . ..... ... .... 3 026. 00 3 :<37. 6 2 3 .49',64 3 ~'I~. ~.J 

s 4 ·· ·· ··· ···· ·· ··· · 3 171.00 3 '392. 97 :. 614.94 3 7 2'5.92 
s ~ ..... . ... . . . . . . .. 3 330 , 00 3 561. 10 3 796. 20 3 912 . 7~ 

s I> ·· ··· · · · · · ······· 3 ~09.00 3 754.63 4 000.26 4 123.07 
s 7 ···· ····'· ··· ·· ·· 3 70 2 . 00 3 961 . 14 4 220.28 4 3 49,65 
s 8 .. ....... . . . . ... . 3 9 29 . 00 4 204.03 4 479.06 4 616.~7 
s 9 ... . ... . .. . . .. . .. 4 ISS,OO 4 481. 16 4 774.32 4 920. 90 
s 10 ········· ········ 4 473.00 4 786, II ~ 099. 22 ~ 2~5.77 

s II . ..... . .. . . .. . . .. 4 796.00 , 13'3.86 '5 4~9.72 '5 6'37,65 
s 12 . . .. . ..... .... .. . ~ 140. 00 ~ 499. 80 '5 8:59.60 6 0 39.:50 
s 13 · ·· ····· · ·· ··· ··· '5 2Q3, 00 5 663,:5 1 6 034 . 02 6 219,27 
s 14 . ... ...... . .. . . . . '5 S 44.00 5 932 . 0 8 6 3 20 . 16 6 :5 14.20 
s 1:5 · · ·· ····· · ·· · · · · · 5 8 90. 00 6 302.30 6 714 . 60 6 920.7:5 

s II> ······ ··· ···· ···· 6 303 . 00 I> 744, 21 7 18:5.42 7 406.02 
s 17 : . ... . . . .. . .. . . .. 6 609. 00 7 26:5. 63 7 762.26 8 000.:57 
s 18 .. .. . . ..... .. .. . . 7 406.00 7 926.56 8 44:5. 12 8 704.40 
s 19 . .. .. . ... . . . . ... . 8 090. 00 6 656. 30 9 222.60 9 :50:5.7'5 
s 20 .. . .... ... .. .. . . . 9· 666.00 9 486. 62 10 107. 24 10 417.:55 

s 2 1 ..... ............ 9 716.00 10 396. 12 II 076.24 II 41.!..30 
s 22 ·· · · · · · · · ·· ······ 10 68 9.00 11 437.23 12 16:5.46 12 :5:.9.:17 
s 23 . . . .. .. . ..... ... . p 7:;6.00 12 '581. 06 13 404. 12 13 815.65 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG - vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lis~lehti 

n : o 16, joka on vo i massa 1.3 . 1979 lukien . 

Lis~lehti sis~l t~~ mm . Tanskan (n . 15 %)· j a Ruotsin (n . 5 %) osuuk
sien rahtikorotukset . 

NORDEG - kappale tavaratariffiin (NORDEG/ Stg. 9929) ilmestyy lis&lehti 

n : o 14 , joka on vo i massa 1.3 . 1979 lukien . 

Tariffitoimisto jakaa lis~lahdet niiden saavuttua Saksasta . 
(Tft n:o Tou 11/252/79 , 8 . 2.79) VT 7179 
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INTER-RAIL SENIOR-kortti 

1.3.1979 lukien otetaan k~yttBBn uusi lippu "INTER-RAIL SENIOR", 

joka on tarkoitettu 65 vuotta t~ytt~neille henkilBille. Se oikeut

taa matkustamaan m~~r~tyiss~ Euroopan maissa suunnilleen samaan 

tapaan kuin nuoriso Calle 26 vl voi tehd~ Inter-Rail-kortilla. 

M~~r~ykset ovat seuraavat: 

INTER-RAIL S oikeuttaa 

a) matkustamaan puolella hinnalla joko 1. tai 2. luokassa osto

maassa Suomessa 

b) rajattomaan m~~r~~n vapaita matkoja seuraavien maiden rauta

tei 11~: 

Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, It~valta, Jugoslavia, 

Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugal. Ranska, Romania, Ruotsi, 

Saksan Liittotasavalta, Sveitsi, Tanska 

sek~ useilla yksityisill~ rautateill~. Edell~ mainituissa maissa 

ostettu kortti kelpaa vastaavasti maksutta Suomessa. 

Lis~ksi kortti oikeuttaa joko erikoishintaan tai alennukseen 

erin~isten liikenneyritysten linjoilla. Mm . Silja Line myBnt~~ 

laivoilla Helsinki/Turku · - Stockholm perushinnasta 50 %:n alen

nuksen ja 0/Y Finnlines Ltd laivalla Helsinki-Lubeck Travemunde 

Hafen 25 %:n alennuksen. 

Hint a 

680 mk 2. luokassa ja 1 020 mk 1. luokassa. 

Lipun osteon oikeutetut 

Kortin voi ostaa henkilB, joka on t~ytt~nyt 65 vuotta ja jonka 

vakituinen asuinpaikka on ostomaassa. 

Kelpoisuusaika 

Kortin kelpoisuusaika on yksi kuukausi. Ensimm~inen kelpoisuus

p~iv~ saa olla aikaisintaan 1.3.1979 ja viimeinen kelpoisuusp~iv~ 

viimeist~~n 30.1.1980. 

Kortin tilaaminen 

Kortti voidaan tilata ja ostaa 2 kuukautta ennen ensimm~ist~ kel-
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poisuuspaivaa. 

Tilauksen yhteydessa on taytettava tilauskortti. Tilaus on teh

tava henkilokohtaisesti ja tilauksen yhteydessa on esitettava 

valokuvalla varustettu henkilotodistus tai passi, josta myyntivir

kailija toteaa tilaajan ian ja asuinpaikan. 

Matkatoimistot ja kansainvalista henkiloliikennetta myyvat lippu

toimistot voivat tilata INTER-RAIL-S lippuja rautatiehallituksen 

kansainvalisesta tarkastusjaostosta, (Tru), huone 506, puhelin 

(707)-2712. 

Kortin kaytto matkalippuna 

Kortti on henkilokohtainen ja kelpaa ainoastaan haltijan alle

kirjoituksella varustettuna . Matkan aikana on vaadittaessa esi

tettava valokuvalla varustettu henkilotodistus tai passi. 

Ennen kunkin matkan alkua on kortin haltijan tehtava matkaa 

koskevat merkinnat kortin sisalehdille (paivamaara, lahtoasema, 

maaraasema ja mahdollinen kauttakulkutiel 

Kortin vaarinkaytto 

Kortti 

- joka tavataan muulta kuin kortin kanteen merkitylta henkilolta 

- jonka kelpoisuusaika on paattynyt 

- jota on raaputettu tai tekstia paallekirjoittamalla muutettu 

tai 

jonka haltijalla ei ole valokuvalla varustettua henkilotodis

tusta tai passia 

otetaan pais matkustajalta ja hanta kohdellaan liputtomana mat

kustajana kussakin maassa voimassaolevien maaraysten mukaisesti. 

Kortin kadottaminen 
Kadotetusta tai varastetusta kortista ei myonneta mitaan kor

vausta. 

Takaisinmaksu 

Kayttamattomasta kortista, joka palautetaan myyntitoimistoon 

7 
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ennen ensimmaista kelpoisuuspaivaa, maksetaan kortin haltijalle 
takaisinmaksuna taysi hinta. Missaan muussa tapauksessa ei kortin 
haltijalla ole oikeutta takaisinmaksuun. 

Lisamaksut 

Matkustaja, jolla on 2. luokkaan oikeuttava kortti, maksaa kaikki 
lisamaksut taysimaaraisina. 

Matkustaja, jolla on 1. luokkaan oikeuttava kortti, ei maksa 

TEE eika IC lisamaksuja (poikkeuksena Alankomaat) . Sen sijaan 

makuu- ja lepopaikkamaksut han suorittaa taysimaaraisina . 

Hyvitys kortin palauttamisesta 

Mikali huolella taytetty kortti palautetaan myyntipaikkaan 

viimeistaan kuukauden kuluttua viimeisesta kelpoisuuspaivasta , 

maksetaan kortin haltijalle palautusmaksua 20 markkaa. 
(Tft n:o Tau 42/252/79 , 7.2 . 1979) VT 7/79. 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy 1 . 3 . 1979 
voimaan tulevat lisalehdet n : o 22 ja 23. Lisalehdet on suomenkieli 

sessa painoksessa pa~nettu yhteisella lisalehden kansilehdella 

n : o 22/23. 

Lisalehdet sislltavat mm . Ruotsin osuuden, Ruotsin/Norjan NET- osuu

den ja Tanskan osuuden rahtien korotukset . 

Samasta paivastl voimaan astuen il~estyy · Pohjoismaiseen kappale

tavaratariffiin NGTS 9761 1isllehdet n:o 15 ja 16 niinikaan yhtei
sella lisalehden kansilehdella n : o 15/16 painettuna . Li~alehdet 

sisatavat mm. Ruotsin osuuden (n . 7 %) ja Tan~kan osuuden (n . 18 %) 
rahtien korotukset. 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun. 

(Tft n:o Tou 6/251/79, 8. 2 . 79) VT 7/79 
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KAUKOKIRJOITINLIIKENNE YLEISEEN TELEX-VERKKOON MUUTTUU 

Posti- ja lenn~tinhallitus siirtyy telex-liikenteessa 17.2.1979 
ns. suljettuun numerointiin, mika tarkoittaa sita, etta yleisen 
telex-verkon keskusten valisessa liikenteessa) valittu alkunume
ro 9 jaa pois kaytosta ja osoiteliittyman tunnuksessa oleva nu
mero valitaan aina kokonaisuudessaan. 

Samana viikonloppuna otetaan Helsingissa myos kayttoon uusi 
telex-solmu- ja ulkomaankeskus, mista johtuen valintamenettely 
muuttuu niilla VR:n kaukokirjoitinliittymilla, jotka liikennoi
vat yleiseen telex-verkkoon kotimaahan ja ulkomaille. 

A. Kotimaanliikenne yleiseen telex-verkkoon 

Suljetun numeroinnin kayttoonottamisen jalkeen suorittavat 
VR:n kaukokirjoitinliittymat yleiseen telex-verkkoon kotimaa
han suuntautuvan valinnan kahdessa osassa seuraavasti: 

1. Oulun, Pieksamaen ja Kouvolan kaukokirjoitinkeskusten 
liittymat valitsevat valintalevylla 910 ja Helsingin kau
kokirjoitinkeskuksen liittymat 0. 

2. Kun kaukokirjoitin kaynnistyy, valitaan NXPPXIMILLX telex
luettelossa oleva haluttu telex-numero kokonaisuudessaan 
eli valitaan se numero, mika esiintyy osoitekoneen tunnuk
sessa. Valinta paateta~n + merkkiin. 

3. Yhteyden muodostuttua tapahtuu automaattinen tunnusten 
vaihto, jota ei enaa tarvitse suorittaa. Taman jalkeen 
voidaan sanoman lahettaminen aloittaa. 

4. Yhteys puretaan kuten ennen. 

5. Tampereen EDX-keskuksen kaukokirjoitinliittymat valitsevat 
nappaimilla 110 + ja jatkavat merkit DF saatuaan valitse
malla telex-luettelossa olevan halutun telex-numeron koko
naisuudessaan. Valinta paatetaan + merkkiin. Tunnusten 

7 
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vaihto, sanoman l~hetys ja yhteyden purku tapahtuu koh

tien 3 ja 4 mukaan. 

Esimerkkej~ valinnasta: 

Oulu valitsee yleiseen telex-verkkoon Helsinkiin valinta
levyll~ 910 (kirjoitin kaynnistyy) nappaimilla 124670 + 

Kouvola valitsee yleiseen telex-verkkoon Ouluun valinta

levylla 910 (kirjoitin kaynnistyy) n~ppaimilla 32211 + 

Pieksam~ki valitsee yleiseen telex-verkkoon Helsinkiin 
valintalevyll~ 910 (kirjoitin kaynnistyy) napp~imilla 

124670 + 

Tampere valitsee yleiseen telex-verkkoon Oulun n~ppaimil

la 110 + (kirjoittimelle DF-merkit) 32211 + 

Helsinki valitsee yleiseen telex-verkkoon Helsinkiin 
valintalevyll~ 0 (kirjoitin kaynnistyy) nappaimilla 

124670 + 

B. Automaattinen ulkomaanliikenne 

Automaattisessa ulkomaanliikenteessa on seuraava valinta

menettely: 

1. Oulun, Pieks~maen ja Kouvolan kaukokirjoitinkeskuksien 

liittym~t valitsevat valintalevylla 910 ja Helsingin kau

kokirjoitinkeskuksen liittymat o. 

2. Kun kaukokirjoitin k~ynnistyy jatketaan valitsemalla NlP

PliMILLA yhtajaksoisesti ulkomaankeskuksen numero 99, 
asianomaisen maan numero, haluttu tilaajanumero ja +merk

ki. Keskus ei kysy tunnusta ja kelloaikaa kuten ennen. 

3. Kun yhteys muodostuu tapahtuu tunnusten vaihto tai se il
maistaan kirjainyhdistelmalla DF. Jalkimmaisessa tapauk-



- 15 -

sessa on kutsuvan liittyman suoritettava tunnusten vaihto. 
Tarkistakaa aina kutsutun liittyman tunnus. Kirjoittami
nen voidaan aloittaa valittomasti, mikali kyseessa on 
onnistunut yhteys. Jos osoitekone on varattu se ilmais
taan kirjainyhdistelmilla OCC, NC, NP, DER jne. tai kone 
kaynnistyy ja pysahtyy. 

4. Yhteys lopetetaan kuten ennen. 

5. Tampereen EDX-keskuksen kaukokirjoitinliittymat valitse

vat nappaimilla 110 + jonka jalkeen keskus kirjoittaa 

merkit DF. Valitaan valittomasti nappailemalla yhtajak

soisesti ulkomaankeskuksen numero 99, asianomaisen maan 
numero, haluttu tilaajanumero ja + merkki. Keskus ei ky

sy tunnusta ja kellonaikaa kuten ennen . Tasta eteenpain 
jatketaan kohtien 3 ja 4 mukaan. 

Esimerkkeja valinnasta: 

Pieksamaki valitsee Tanskaan valintalevylla 910 (kirjoi

tin kaynnistyy) nappaimilla 995500175 + 

Tampere valitsee Tanskaan nappaimilla 110 + (kirjoitti

melle DF) 995500175 + 

Helsinki valitsee Tanskaan valintalevylla 0 (kirjoitin 

kaynnistyy) nappaimilla 995500175 + 

C. Kasivalitteinen ulkomaanliikenne 

Kasivalitteisessa ulkomaanliikenteessa valitaan kuten koh

dissa A ja B, mutta ulkomaankeskuksen numeron 99 sijaan va

litaan ko. maan tilausnumero. 

(Stt 2347/434/79, 8.2.1979) VT 7/79 

7 
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VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

Valtionrautateiden Hyvink~~n konepajalle sek~ Helsingin, 

Kouvolan, Tampereen, Sein~joen, Oulun ja Pieksam~en 

varikoille otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka 

alkavat elo-syyskuussa 1979. Oppiaika on 2 vuotta 4 kuukautta. 

Oppilaille maksetaan ty5ehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Vapaata asuntoa ei ole. 

Paasyvaatimukset: Suomen kansalaisuus, v~int~an 17 vuoden ik~ 

ja suoritettu yleisen ammattikoulun (metallityB-, auto- tai 

s~hk5osaston), keskikoulun, tai peruskoulun oppim~~ra tai 

vastaavat tiedot. Ammatti- tai peruskoulua viel~ kayvat, 

mutta ennen kurssin alkua valmistuvat, voivat hakea kurs

seille, jos he paastBtodistuksen sijasta liitt~v~t hakemuk

seen jaljenn5ksen viimeksi saamastaan lukukausitodistuksesta. 

Hakeminen on teht~va kayttam~ll~ hakulomaketta, joka saadaan 

ilmaiseksi liikennepiireilt~. Postitse hakulomaketta pyydet

t~ess~ ei tarvitse liitt~~ mukaan pa1autuspostimerkkeja. 

Osoitteet ovat: 

Helsingin 1iikennepiiri Asema-aukio 00100 Helsinki 10, Kouvo1an 

liikennepiiri Rautatieasema 45100 Kouvola 10, Tampereen 1iikenne

piiri Rautatieasema 33100 Tampere 10, Sein~joen liikennepiiri 

Rautatieasema 60100 Seinajoki 10, Oulun 1iikennepiiri PL 170 

90101 Ou1u 10, Pieks~m~en 1iikennepiiri Veturitalli 76100 

Pieksam~ki 10, Joensuun liikennepiiri PL 88 80101 Joensuu. 

Hakemuslomakkeet on 1~etettava maaliskuun 12. paivaan menness~ 

sen 1iikennepiirin toimistoon, johon piiriin hakija pyrkii. 

Sopiviksi katsotut kutsutaan my~hemmin soveltuvuuskokeisiin. 

N:o Yt 167/151/79, 10.1.1979 VT 7/79 
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VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1979-1980 

Valintakoe kevaa11a 1979 ja sita myohemmin jarjestetta~11e ve
turinku1jettajakursseille pyrkivi1le pidet~ 1iikennepiireit
tain 1auantaina 7.4.1979. Siihen kuuluvat kokeet 1) suomen 
kie1essa, 2) laskennossa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturi
miestutkintoon eiealtyvissa ohjesaannoissa. 

Kurssei11e pyrkijan on viimeistaan 9.3.1979 jatettava 1ahimma1-
1e eeimiehel1een (varikonpaal1iko11e) koulutustoimikunna11e 
osoitettu hakemus, johon on 1iitetty nimikortin jaljennos tai 
~ va1okopio nimikortista ja esimiehen vahvistama 1askelma 
veturimiestutkinnon jalkeen vaaditusta kahden vuoden veturi
mieepalve1uksesta (koneapulaisena), joka aika syksyn 1979 kurs
eei11e pyrkivi11e on o1tava 1.7.79 ja kev~ 1980 kurssei11e 
pyrkivi11e 1.1.1980 mennessa. 

Vaadittava veturimiespalve1us 1asketaan veturimiestutkintoto
distuksen jalkeisesta paivamaarasta alkaen vahennettyna mahdo1-
1iset poissao1ot kuten esimerkiksi aseva1vo1lisuuden suoritus
aika. Mika1i veturimiespa1ve1ua ei tu1e ennakkosuunnitelman mu
kaiaesti kurssin a1kamiseen mennessa tayteen, siirtyy osa11is
tuminen jo11ekin myohaisemma1le kurssi11e. 

Sykeyn 1979 ja kevaan 1980 kurssei11e pyrkivista on 1aadittava 
eri 1uettelo. 

Hakemuksessa on ilmoitettava mahdol1isesti vireil1a oleva ku
rinpito- tai rikossyyte. 

Eaimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain 
kayttaytymisesta ja toiminnaata 1iikennepiirin paal1iko11e,jo
ka 1ahettaa ne omine 1ausuntoineen edelleen rautatieopistoon 
19.3.79 mennessa. 

Ykaityiskohtaiset ohjeet 1iikennepiireiasa pidettaviata va-

7 
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lintakokeista 1ahetetaan 1iikennepiirien paa11ikoi11e 2.4.79 
mennessa. 

Kurssien alkamisajankohdat ilmenevat kou1utuksen vuosisuunni
te1masta. (Rop n:o 88/1510/79, 6.2.79) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa {Seinajoki; 
viran haltija toimii Seinajoen rata-alueen paallikkona). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
14.3.1979 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

NIMITYKSI~ JA ~~R~YKSI~ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: ylim.tyoterveyshoitajan (V 13) toi-

meen tss tyoterveyshoitaja Paula Pirkko Tellervo Intonen, osasto-

sihteerin (V 23) virkaan tutkija (tss) Nils-Erik Thesleff, ylim. 

toimistoapulaisen (V 6) toimiin tilap.toirnistoapulainen (VS) Leila 

Anneli Lehti (thk Psl), tilap.toimistoapulainen (VS) Lilli Margit 

Hellevi Hyttinen (thk Ilmala), tilap.toimistoapulainen (VS) Paula 

Irmeli Pekonen (thk Hy), tilap. toimistoapulainen (VS) Kielo Irme-

li Koskela (thk 01), tilap. toimistoapulainen (VS) Eila Marjatta 

Paulus (thk Kuo) • 

LIIKENNEOSASTO : kondukt55rin virkoihin (Tku) vaihdemiehet 

Aarre Johannes Lehtoranta ja Lauri Emil Linkka sek~ kuormausmestari 
Olavi Loikas, kondukt55rin virkaan (Mn) vaihdemies Matti Johannes 
Kotkatvuori, apu1aisasemap~~l1ikon virkaan (V 21) (Hki) 1 . lk kirjuri 
(V 19) Unto 01avi Taberman, 1. lk kirjurin virkaan (V 19) (Hki) YP· 
2 . lk kirjuri (V 17) Pentti Juhani Perkiom~ki, 1. lk kirjurin virkaan 
(V 18) (Hki) yp. 2. 1k kirjuri (V 17) Maija-Liisa Turunen, yp. 2 . lk 
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I 
kirjurin virkaan (V 17) (Hki) yp. 2 . lk kirjuri (V 16) Erkki Juhani 
Litja, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 17) (Hki) ap. 2. lk kirjuri 
~(V 14) Saima Maria Pietarinen, yp. 2. 1k kirjurin virkaan (V 17) 
~(Hki} ap. asemamestari (V 14) Aune Sanelma Korhonen, yp. 2. lk kir
jurin virkaan (V 16} (Hki) ap. 2. 1k kirjuri (V 13) Tellervo Marjatta 
Nokua, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Hki) ao. asemamestari (V 14) 
Liisa Annikki Rikkinen, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Hki) ap. 

2. lk kirjuri (V 13) Aleksanteri Rovio, yp. 2. lk kirjurin virkaan 
(V 16) (Ri) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Ake Eino Puisto, ap. asema
mestarin virkaan (V 14) (Hki) apulaiskanslisti Kirsi Marjatta Pelto

nen, ap. asemamestarin virkaan (V 13) (Ri) konttoriaoulainen Raili 
Mirjam Nummenp~~. veturinkuljettajan virkoihin (Hki) veturinl~mmitt~
j~t Veikko Adiel Rantala, Erkki Antero Salo, Ake Leo Lindroth ' ja 

V~in5 Tarmo Juhani Reunanen, veturinkuljettajan virkoihin (Ri) vetu
rinl~mmitt~j~t Keijo Olavi Heimola, Aimo Ka1evi H~m~l~inen, Reijo 
Alarik P~~l~inen, Pentti Olavi Eskelinen ja Eino Olavi Huusko, 
yliasentajan toimiin (Hki) 1. lk s~hk~asentajat Matti Olavi Virtanen, 
Tauno Kalervo Lille ja Pentti Aleksi Taipalkoski sekl ylim. 1. lk slhkH
asentaja Seppo Ilmari Levlnen, 1. lk slhk5asentajan toimeen (Ri) 

lim. 1. lk slhk5asentaja Osmo Eljas Eskola, 2. lk s~hkoasentajan 
toimeen (Hki) s~hkoasentaja Esko Heimo Kalevi Kuronen, vaununtarkas
tajan toimiin (Hki) ylim. vaununtarkastaja Seppo Arvo Sakari Kutja 

ja vaununvoitelija Raimo Sakari Rautiainen, apulaiskanslistin toimeen 
(Ri) konttoriapulainen Aira· Ester Tuulikki Akila, aoulaiskanslistin 

toimiin (Hki} konttoriapulaiset Marja-Leena Ruonala, Kirsi Sinikka 
Rlm5 ja Tuire Helena Nurmi sek~ ylim. toimistoapulainen Sirkka Liisa 

Renny ja tilap. toimistoapulainen Marjatta Aili Aliina Nyman. 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virkaan (Seina
joen ratapiirin .toimistol rakennusmestari Mauno Matti Koivusalo; vanhemman toi
mistorakennusmestarin (V 21} virkaan (Tampereen ratapiirin toimisto} nuorempi 
toimistotakennusmestari Pentti Jalmari Moisio; rakennusmestarin (V 19) virkaan 
(Pasila) rakennusmestari Seppo Untamo Lindfors; rakennusmestar1n (V 18) virkoihin 
(Hyvinkaa) rakennusmestari Martti Ilmari Seppala ja (Tornio) rakennusmestari 
Paavo Ilmari Lantto; rataesimiehen (V 13} toimeen (Riihimaki} raidemies Pekka 
Antero Salo; rataesimiehen (V 12) toimeen (Loviisa) raidemies Erkki Hirvonen 
seka konttoripaulaisen totmeen (Helsingin ratapiirin toimistoj ylim. toimistoapu
lainen Sirkka Annikki Karhu. 
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tyBsop.suht. tytiterveyshoitaja 

R a t a o s a s t o : rataesimi es (V 13) Reine Kalervo Volanen. 

Helsinki 1 979. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Suojavaatetuksen hankinta 

It~inen yhdysliikenne 

Tariffitulkintoja 

Puutavaratariffin korotus 1.3.1979 

N•08 
22.2.1979 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot 

5.-18.3.1979 

Avoimia virkoja ja toimia 

Veturinkuljettajakurssit 1979-1980 

Nimityksia 

127900461A 
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SUOJAVAATETUKSEN HANKINTA 

Sosiaali- ja terveystoimisto ilmoittaa sattuneiden vaarinkasi
tysten johdosta, etta suojavaatteet tulee ratapihahenkilokun
nalle ja muille v astaavissa tyoskentelyolosuhteissa toimiville 

tilata heijastusnauhoilla varustettuna. 

Valtion Pukutehtaalta vuositilauksen n:o 8710/30411, 29.12.1978, 
perusteella tilattavat auojava atteet on varus t ettu heijastusnau

hoilla, mutta Keskusosuusli i ke OTK:lta vuositilaukaen n:o 8710/ 
30410, 29 .12.1978, perusteella tilattaviin suoj avaatteisiin t u

levat heijastusnauhat ainoas t a an, joe tilaukse saa on aiita mer

kinta. (Slt n:o 92/536/79, 13.2.1979) VT 8/79. 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n vtl.liseen yhdysliikennetari"ffiin ('VR 4784) ilmestyy 

listl.lehti n :p 3 . 

Listl.lehdesstl. on huomioitu seuraavat muutokset tariffin liit.teeseen 5 
- 1 . 1 . 1979 tapahtunut VR :n hintojen korotus, joka tulee yhdyslii 

kennet a riffissa voimaan 1 . 3 . 19~9 

- ptl.ivapikajunan VR : n osuuden uusi paikkalipun hinta 9 mk , joka 
t ulee voimaan 1 . 4 . 1979 

- 1 .5 . 1979 voimaan tulevat SNTL :n tauluko i den hinnat . 

Edellamainituista muutoksista on ilmoitettu tariffitoimiston kir j el 

milla n : o Tou 21/253/79, 23 . 1 . 79 ja Tou 23/253/79 , 2 . 2 . 79 asianomai 
si lle matka toimistoille seka liitteesstl. 5 mainituille VR:n tariffi
asemille . 

Rautatierajasopimukseen {VR 4782) ilmestyy lisalehti n:o 3, joka on 
voimassa 1.4 . 1979 l ukien. Lisi:i1ehti sistl.lttl.a lisayksen 42· § : tl.l:in ja 
koskee Niiralan raja- aseman kautta saapuvien tavaroiden uudelleen 
punnitsemista . 

Painatusjaosto jakaa listl.lehdet . 
(Tft n : o Tou 23/253/79 , 14 .2. 79) VT 8/79 
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TARIFFITULKINTOJA 

Asemavaunul~hetysten rahdittaminen 

Rahditettaessa kotimaisen liikenteen asemavaunul~hetyksi~ sovelle

taan kiskoliikenteen maksuosuutta m~~r~tt~ess~ 20 ja 25 tonnin 

painoluokkia , jos vaunuun kuormattujen l~hetysten yhteispaino edel 

lytt~~ n~iden painoluokkien kaytt~mista. Jos asemavaunussa kulje

tettava kappaletavaral~hetys on kuormattu avolavalle ja sidottu 

annettujen ohjeiden mukaisesti "asiakaslavaksi", myonnetaan jatko 

kuljetuksen liit~nt~rahdista sidotun asiakaslavan edellytt~m~ 10 

%: n alennus . 

Punnitusmaksun periminen 

Tariffis~~nnon mukaisesti katsotaan maksuja m~~r~tt~ess~ 3- ak~eli 

nen vaunu 2-akseliseksi vaunuksi . Taten 3- akselisesta vaunusta pe 

rit~an punnitusmaksu samansuuruisena kuin 2- akselisesta vaunusta . 

VR oma tavara 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetusohjes~~nnon mukaisesti ovat 

vaunukuormatavaraa l~hetykset , joiden tariffis~~nnon edellyttam~lla 

tavalla tasoitettu todellinen paino on vahintaan 5 000 kg seka l~h~ 

tykset , joiden kuljetukseen tarvitaan eri vaunu . Kuluvan vuoden 

alusta toteutettu kaupallisen liikenteen kappaletavara- ja vaunu

kuormal~hetysten painorajojen korottaminen 7 ·500/8 000 kg : ksi ei 

aiheuta muutoksia oman tavaran osalta . 

(Tft n : o To 1008/241/79 , 16.2.1979) VT 8/79 

PUUTAVARATARIFFIN KOROTUS 1 . 3 . 1979. 

Puutavaraluokkiin P ja T kuuluvien tavaroiden rahdit nousevat 

1.3.1979 lukien . Tariffin korotuksen yhteydessa otetaan kayttoon 

kaksi uutta painoluokkaa, 17 , 5 ja 22 , 5 tonnin painoluokat . Muilta 

osin rahditus ei muutu . Rahtia laskettaessa vahennet~an 17,5 ton 

nin painoluokassa 15 tonnin painoluokan hinnoitusluvusta luku 1 ja 

22,5 tonnin painoluokassa luku 3 . Vahennysluvut 20 ja 25 tonnin 

painoluokissa ovat entiset 2 ja 4. 
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V~himm~iskiintokuutiom~~r~t kunkin puutavaraluokan .osalta eri 

painoluokissa on m~~r~tty tariffitaulukossa 30 . 

Painoluokkamuutoksen johdosta on rautatiehallitus muuttanut tariffi

s~~nnon 38 § : n ao . lis~m~~r~ykset . Edell~ sanotun muutoksen ja 

tariffin korotuksen vuoksi on tariffis~~nnon sivut 49 - 52 sek~ 

tariffitaulukot 29 ja 30 painettu uudelleen . 

Painatusjaosto on suorittanut taulukoiden ja tariffis~~nnon korjaus· 

lehtien perusjakelun. 

(Tft n : o To 1Q99/241/79 , 16 . 2 . 1979) VT 8/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

1 . 3 . 1979 lukien muutetaan Lausteen liikennepaikan merkinn~t seuraa

viksi : 

1 2 3 4 5 
15 

Lauste Kupittaa 2 . Hil 
Lst 610 - 33239 Tku Tku 6 . 

Kr 107 . 

(N : o Lko 22154/67/79 , 12 . 2 . 1979) , VT 8/79 

Tt 

6 

Hpj 559 . Hpk 288 . 

Hko 440 . Hy 206 . 

Ilm 583 . Jns 592 . 

Jy 329 . Kon 692 . 

Lh 269 . Lla 781 . 

Ov 216 . 01 667 . 

Par 517 . Pko 249 . 

Psl 191 . Pm 409 . 

Pri 309 . Ri 210 . 

Sk 333 . Sij 523 . 

Tpe 174 . Tl 134 . 

Vnj 559 . Yv 545 . 
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TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 5 . - 18 . 3 . 1979 

Kuluvan vuoden ensimm~inen tavaravaunujen puhdistamis - ja kunnosta
misjakso j~rjestetaan kirjelman n : o Lko 31254/412/79 , 12 . 2 . 1979 mu
kaisesti 5 . - 18 . 3 . 1979 valisena aikana . Viikkojen aikana tapahtu 
neesta toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien l~hettaa y1ei 

seen toimistoon . 
(N : o Yty 31254/412/79 , 12 . 2 . 1979) VT 8/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen liikenneosastol le haetaan sahkoinsinooria , j on
ka tehtavana on huolehtia ensisijai sesti rautateiden sahkoisten 
ohjaus - ja turvalaitteiden kunnossapitotoiminnasta . 

Rautatieha1lituksen liikenneosaston pa~1likolle osoitetut kirja l l i
set hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetaan l~hett~maan rautat i e 
hallituksen kirj aajalle 15 . 3 . 1979 mennessa . 

Lisatieto j a an taa tarvittaessa ins . Erkki Ko l u puh . 90 - 70 72408 . 

VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1979-1980 

Va1intako e ·syksylla 1979 ja si ta myoh emmin jarjestettaville ve
turinkuljettajakursseille pyrkivi11e pidetaan 1 i ikennepiireit

tain 1auant a ina 7.4.1979. Siihen kuu1uvat kokeet 1) suomen 

k ie1essa, 2) 1askennossa, 3) veturiteknii kassa ja 4) veturi

mi e3tutkintoon sisa1tyvi ssa oh jesaannoissa. 

Kursseill e pyrki j an on viimei staiin, 9.3.1979 j a t etttiva 1ah imma1-

1e esimieh el 1een (varikonpaallikol1e) koulutustoimik~~a1l e 

osoitettu hakemus, johon on liitetty nimikort in jaljennos tai 

~ va.lokopio nimikortista ja es i mieh en vahv i stama l a.skelma 
veturi miestutkinnon jalkeen vaaditusta kahden vuoden veturi
miespalveluksesta (koneapulaisena), joka aika syksyn 1 979 kurs-
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sei11e pyrkivi11e on o1tava 1.7.79 ja kevaan 1980 kurssei11e 
pyrkivi11e 1.1.1980 mennessa. 

Vaadittava veturimiespa1ve1us 1asketaan veturimiestutkintoto
distuksen ja1keisesta paivamaarasta a1kaen vahennettyr.a mahdo1-
1iset poissao1ot kuten esimerkiksi aseve1vo11isuuden suoritus
aika. Mika1i veturimiespa1ve1us ei tu1e ennakkosuunnitelman mu
kaisesti kurssin a1kamiseen mennessa tayteen, siirtyy osa11is
tuminen jo11ekin myohaisemma11e kurssi11e. 

Syksyn 1979 ja kevaan 1980 kursseil1e pyrkivista on laadittava 
eri 1uette1o. 

Hakemuksessa on ilmoitettava mahdo11isesti vireiJ.la o1eva ku
rinpito- tai rikossyyte. 

Esimiehen on toimitettava hakemukset 1ausuntoineen hakijain 
kayttaytj~isesta ja toiminnasta 1iikennepiirin paa11iko11e,jo
ka 1ahettaa ne omine 1ausuntoineen ede11een rautaticopistoon 
19.3.79 mennessa. 

Yksityiskohtaiset objeet 1iikennepiireissa pidettavista va
lintakokeista lahetetaan 1iikennepiirien paa1likoille 2.4.79 
mennessa. 

Kurssien a1kamisajankohdat ilmenevat koulutukser1 vuosisuunni
te1masta. (Rop n:o 88/1510/79, 6.2.79) 

NIMITYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o : apu1aisjohtajan (S 15) virkaan suunnit-

te1upaa11ikko Ve1i Veikko Vaikkinen. 
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Eroja 

1279005218 
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SAIRAUSVAKUUTUSLAIN JA -ASETUKSEN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu : 

N: o 153 . • 
L a k i 

sairausvakuutus1ain 23 §:n muuttamisesta. 

Annettu He~ingiss~ 9 pSiv~n~ he1mikuuta 1979 . 

Eduskunnan p~atoksen mukaisesti muutetaan 4 p~ivana hein~kuuta 1963 

annetun sairausvakuutus1ain 23 §:n 1 momentti, se11aisena kuin se on 

26 p~iv~nS toukokuuta 1978 annetussa 1aissa (365/78), nain kuu1uvak

si : 

23 §. 

~itiysrahaa suoritetaan yhteens~ 210 arkipSivalta siten, etta 24 ar

kip~ivaa siita kohdistuu laskettua synnytysaikaa valittomasti ede1ta

neeseen ja 186 arkipaivaa sit~ va1itt6masti seuraavaan aikaan. Jos 

raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen 1asket

tua synnytysaikaa , aitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden keskey

tymispaivaa va1itt5mSsti seuraavaan ·210 arkipaivaan . Ja1jempana 2 me

mantissa tarkoitetussa tapauksessa aitiysrahaa suoritetaan kuitenkin 

1apsen aidi11e aja1ta , joka on 12 paivaa ede11a mainittua ajanjaksoa 

1yhyempi. Jos 1apsen aiti sina aikana , jo1ta aitiysrahaa o1isi suori

tettava, 1uovuttaa pais 1apsensa tarkoituksenaan antaa hanet otto1ap

seksi , hane11a on oikeus saada ede11a tarkoitettua aitiysrahaa vain 

si1ta aja1ta, jonka 1apsi on o11ut hanen hoidossaan, vahintaan kui

tenkin 72 ensim~aise1ta arkipaiva1ta . Aitiysrahaa suoritetaan vakuu

tetu11e ottolapsen hoidon johdosta jokaise1ta arkip~iva1ta, jonka hci

to jatkuu, kunnes 1apsen syntymasta on ku1unut 162 arkipaivaa, kui

tenkin vahintaan 72 arkipaiva1ta. 

Tat~ 1akia sove11etaan niihin vakuutettuihin, joiden 1askettu synny

tysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana maa1iskuuta 1979 tai sen ja1-

keen. Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka raskaus on keskey

tynyt ennen 1 paiva~ he1mikuuta 1979. 
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N:o 154. 

A s e t u s 

sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 9 paivana helmikuuta 1979. 

Sosiaa1i- ja terveysministerion toimia1aan kuuluvia asioita kasitte

lemaan maaratyn ministerin esitte1ysta muutetaan 1 paivana marraskuu

ta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen 18 §:n 1 momentti, se11aise

na kuin sa on 26 paivana toukokuuta 1978 annetussa asetuksessa (366/ 

78), nain kuu1uvaksi: 

18 L 

Vakuutetun, joka raskautens~ perustee11a hakee aitiysrahaa, on 1aaka

rin tai terveyskeskuksen antama11a todistukse11a osoitettava raskau

den kestaneen vahintaan 180 paivaa. ~itiysraha suoritetaan ta116in 

maksukausittain seitsemana maksuerana siten, etta ko1meen ensimmai

seen maksukauteen sisa1tyy kuhunkin 24 arkipaivaa ja ko1meen seuraa

vaan kuhunkin 34 arkipaivaa seka viimeiseen maksukauteen 36 arkipai

vaa tai , jos etuutta on maksettu 1apsen isa11e, 24 arkipaivaa. Vakuu

tetu11a on oikeus nostaa aitiysrahan ensimmainen maksuera kahdentena

kymmenentenane1jantena arkipaivana annan 1askettua synnytysaikaa, 

toinen era hanen toimitettuaan kansane1ake1aitoksen paika11istoimis

toon todistuksen synnytyksesta ja seuraavat erat kunkin maksukauden 

ensimmaisena arkipaivana, kuitenkin siten, etta neljannen ja sita 

seuraavat erat vakuutettu on oikeutettu nostamaan vastd toimitettuaan 

paikal1istoimistoon ja1kitarkastuksesta todistuksen. Jos raskaus on 

paattynyt aikaisemmin kuin kahdentenakymmenentenaneljantena arkipai

vana ennen 1askettua synnytysaikaa, vakuutetu11a on oikeus nostaa ai

tiysrahan ensimmainen ja toinen maksuera toimi te.ttuaan paikallistoi

mistoon todistuksen raskauden paattymisesta. 

(H1oj n:o H1o 155/133/79, 19.2.1979) VT 9 /79 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Tavaatilan liikennepaikan niMilyhennya on oleva Tal. 

Tft DIO To 1142/2411/79. 19,2,79 (VT 9 /79) 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Muutoksena aiemmin annettuun m~~raykseen ilffioitetaan, ett~ tariffi
s~~nn5n 2 §:n 5 lisamaarayksen mukaista kolmen (3) markan rahti
kirjakohtaista lisamaksua ei en~a perita 1.3.1979 ·alkaen kansain
valisessa itaisessa tavarayhdysliikenteess~. 

(Tft n:o To 1146/241/79, 23.2.1979) VT 9/79 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uetteloon on vahvistettu 1.1.1979 1ukien seuraavat kustannus
paikat. 

Yksityisraiteiden kunnossapito: 

49000 - 49199 He1singin ratapiiri 
49200 - 49299 Kouvolan ratapiiri 

49300 - 49399 Tampereen ratapiiri 
49400 - 49499 Seinajoen ratapiiri 
49500 - 49599 Ou1un ratapiiri 
49600 - 49699 Pieksamaen ratapiiri 
49700 - 49799 Joensuun ratapiiri 

Ulkopuo1isten rahoittamat investointihankkeet: 

81000 - 81999 He1singin ratapiiri 
82000 - 82999 Kouvo1an ratapiiri 
83000 - 83999 Tampereen ratapiiri 
84000 - 84999 Seinajoen ratapiiri 
85000 - 85999 Oulun ratapiiri 
86000 - 86999 Pieksamaen ratapiiri 
87000 - 87999 Joensuun ratapiiri 
88000 - 88999 Helsingin a1ueen radanmuutostyot 
89000 - 89999 Ratatoimisto (tyopaikkaruokai1u) 
(To 1200/223/79, 26 . 1.1979) N:o t1t 60/223/79, 23.2.1979) VT 9/79. 



- 5 -

VAKIOLXHETYS-RAHTIKIRJOJEN MYYNTI PUOLUSTUSVOIMILLE TAI RAJAVARTIO

LAITOKSEL.LE 

9 

Kun puo1ustusvoimat tai rajavartio1aitos ostaa 1uoto11a vakio1~etys

rahtikirjoja menete11~~n seuraavasti: 

Rahtikirjojen ostajan tu1ee esitt~~ puo1ustusvoimissa tai rajavartio-

1aitoksessa asianmukaisesti hyv~ksytty k a h t e n a k a p p a -

1 e en a 1omakkee11e SA Hank 821 kirjoitettu ti1aus (ks. ma11i), 

jossa tu1ee o11a merkint~ ve1oitettavasta 1uottoti1ist~, esim. "Ve-

1oitetaan rahti1uottoti1i~ n:o 98020 ESSIE". 

Ostettujen rahtikirjojen yksikkohinnat ja yhteissumma on merkitt~v~ 

rautatieasema11a ti1aukseen. Rahtikirjojen vastaanottaja kuittaa 

rahtikirjat saaduksi ti1auksen alkuper~iskappaleeseen, joka j~~ rau

tateiden haltuun luoton laskutustositteeksi. Ti1auksen j~ljennoskap

pa1e annetaan aseman nimi- ja p~iv~leimalla leimattuna takaisin os

tajalle. (N:o tlt 115/245/79, 22.2.1979) VT 9179 

f PUOLUSTUSVOJMAT 

~ j"fl...,.Helsingin Sotilaspiirin Esikunta Tilaus no 

lllau"- ••--_- MALL I 
merkklt1l tavanlcoU•i ... sekl ,lit-, Uktyf tart-....., 
C-HnlkirjMn¥aihdoaajalaak.ui1U. 

15 I Htsto/79 

' illuja.n 010 te I Allan hoiuja I• puholin no 'WttoicA 
PL 169 00141 HELSINKI 14 v aap RR 12131/250 

kol 

Tolmitr;;~ i o.m.c.tna 1kliklc6 ....ast u, :mi ja OMoete 

oimitusehto(my6a -yulje~wnapa) Taltionra~ta~et 

.... _, ~< +-+~~~ ~~h+.r::--· - -T 
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L~NTINEN YHDYSLIIKENNE 

Tornion kautta l~hetett~vien vaunukuormal~hetysten osoittaminen. 

Tornioon saapuu jatkuvasti virheellisesti osoitettuja vaunukuorma

l~hetyksi~, jotka aiheuttavat turhaa vaihtotyot~ Tornion ja Haapa

rannan v~lill~ . T~m~n johdosta ilmoitetaan , ett~ kotimaisia rahti 

kirjoja k~ytett~ess~ on vaunukuormal~hetyksen m~~r~asema Tornio ja 

vastaanottaja Siirtokuormaus Oy. K~ytett~ess~ CIM-rahtikirjoja on 

m~~r~asema Haaparanta ja vastaanottaja on joko Nordisk Transport & 

Spedition (NTS) tai lopullinen vastaanottaja m~~r~maassa . 

Mik~li joudutaan k~ytt~m~~n vaunusaatetta, on edell~ annettuja 

osoittamisohjeita myos noudatettava . 

(N:o 01 lp 494/252/79 , 21.2 . 1979), VT 9"/79 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 52/78 t~ydennettiin kotimaisten rah

tikirjojen t~yttoohjeita vienti-, tuonti - ja kauttakulkul~hetysten 

osalta . On kuitenkin ilmennyt, ett~ ao . tietojen saaminen asiakkail 

ta satamien kautta kulkevan liikenteen osalta on tuottanut vaikeuk

sia. T~m~n johdosta ei toistaiseksi tarvitse merkit~ l~hto- ja m~~

r~maakoodeja (koodiruudut 51 ja 52) kotimaisiin rantikirjoihin. 

v~~rink~sitysten valtt~miseksi huomautetaan, etta kenttaan 17 tule

vat vienti/tuontirastitukset pita~ edelleen merkit~ . 

(N : o Yt 31034/61/79 , 13 . 2 . 1979), VT 9/79 

AIKATAULUN 145 LIS~YS 

Lis~ys n:o 10 aikatauluun 145 on ilmestynyt ja jaettu kaikille ai 

kataulukirjan tilanneille . Voimaantulop~iv~ on 1.3.1979. 

(N : o Lt 22199/63/78, 22 . 2 . 1979) VT 9/79 
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PEIPOHJAN At1r0MA.ATT.IKESKUKSEN KAY'l'T~C5NOTTO 

Peipohjan uusi automaattikeSkus otetaan k~yttoon 1979-03-06 
klo 09.00 alkaen. Seuraavat muutokset astuvat t~lloin voimaan: 

- Peipohjan k~sinvalityskeskus poistuu k~ytostl:l ja sen sutmta
numero 934 siirreti:l.tin uuden automaattikeskuksen suuntanumeroksi 
(huom! Peipohjaan ei en~ voida aoittaa pelkl:llla suuntanumero1-
la). 

- Selektoriliittymat poiatetaan kiiytosta aenraavilla rataosilla: 
- Peipohja - Pori 

-"- - Rauma 
-"- - Aetsli (poistetaan vain asemaselektori) 

Poistuvat selektoriliittyml:lt korva~aan Rauman, Peipohjan ja 
Porin suorilla automaattiliittymilla. 

- VR:n kaukoverkosta soitetaan Peipohjaan valitsemalla sutmta
numero ja tilaajanumero yhtajakaoiseeti. Painvastaisessa 
suunnassa odotetaan numero 9 jiilkeen valivalintai:l.tint~ ja 
v~litto~eti jatketaan va1intaa. Loput numerot va1itaan yht~ 
jaksoisesti. Esim. soitettaessa Peipohjasta Porin junasuoritta
ja1le 936-211 valitaan ensin 9, odotetaan uudel1een valinta
aant~ ja sitten valitaan loput numerot 36211. 

Peipohjan tilaaji11e on jaettu erikseen uutta keskusta koskevat 
puhelimen kliyttoohjeet. 

Oheisena on Peipohjan uusi puhelin1uette1o ja muutokset Porin, 
Rauman ja Tampereen keSkusten puhe1in1uette1oihin seka uusittu 
se1ektorikartta n:o 11 Tampere - Peipohja. 
Huom. se1ektorikartat 12 ja 13 jaiivat pois kaytosta. 
Mahdo11iset Peipohjaa koskevat vikailmoitukset muutostoiden 
aikana 6. ja 7. pliiviina maa1iskuuta 1979 pyydet~ tekemi:I.Hn 
Peipohjaan 934-30 ja 6.3. myoa Poriin 936-303 k1o 07.00- 16.00 
va1isena aikana ja muu11oin Tamperee11e 931-2500. 

(stt 2451/434/79, 21.2.1979) VT 9/79 

9 
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Pej 934 

PEIPOHJAN KESKUS 
Y1eisest~ puhe1inverkosta y (939) 61 377 

Asemanhoitaja aap Ma.rtti Perttu1a 
Junasuori ttaj a 
Junatoimisto 
Tavaratoimisto 
Tavarasuoja 
Veturi talli 
Viestilaitehuone 
Re1easetin1aite 

Tyokunnat 

L ~ h i 1 i i k e n n e p a i k a t 

Harjava1ta. 
Vamma1a asemanhoitaja. 
Aetsa 

20 

21 

23 
22 

26 
25 
30 
31 

36 

32d 
35d 
34d 

PORIN RATA-ALUEEN PEIPOHJAN NUMEROT 
t 

rte Matias MHki 
koti y (939) 61 376 

rte Pekka. Kotiranta 
koti 41 

Tyohuone 
Rata-a.utonku1jettaja Mauri Lahti 

koti 40 

rte Heikki Suvanto, Ki ukainen 
koti 43d 

29 

29 

28 
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Linjaliikennepaikat, joista se1ektoripuhe1inyhteydet poistetaan, 

1iiteti:UI.n Rauman, Peipohjan sekti. Porin automaattikeskuksiin 

taval1isina puhe1in1iityntointi.. Muutokset puhe1in1uette1oihin 

ovat seuraavat: 

PORIN KESKUS 

Porin 1iikennea1ueen asemat 

Harjava1ta asemanhoitaja 
asematoimisto 

y (939) 

248d 
934-32 
741 140 

Nakki1a 

Peipohja asemanhoitaja 
asematoimi sto 

junasuori ttaja 

RAUMAN KESKUS 

931-128-45 
y (939) 62 807 

241d 
y (939) 73 006 

934-20 
934-21 

y (939) 61 377 
931-128-50 

Rauman 1iikennea1ueen asemat 

Kauttua 

Kiukainen 

'l'AMPEREEN KESKUS 

224d 
y (938) 52 016 

225d 
y (938) 45 007 

'l'ampereen 1iikennea1ueen asemat 

Vammala 

Vammala tavaratoimisto 

Vammala asemanhoitaja 
Aetsti. 

121-08 
y (932) 2615 

2109d 
y (932) 2612 

934-35d 
934-34d 
121-97 
128-58 

y (932) 33 052 

9 



9 - 10 -

11 TAMPERE -PEIPOHJA 

PEIPOHJA 

KYTTALA 

AETSA 
rte Roivas 

VAMMALA 

KARKKU 
re/easetinlaife 
lap Heinonen 
leukaluut hi:ifapuh. 

SIURO 
--rte Lallukka 

rkm Kuitfmen 
NOKIA 

LIE LAHTI 
!AMPERE 

-jno 01 
6 

~121 TAf:1P~.B.EE N 
AUTDMAAT TIIJE;_SKUS 

931 
Kaukoverkosta----1 

ASEMIEN YHTEISI<UTSU: asemasel. OO,rcfase/.8 
RATAVART. - " - :9 
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AVDIMIA VIRKDJA JA TOIMIA 

Y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (V 17) sijoitus 

paikkana toistaiseksi ha11intotoimisto (rautatieha11ituksen kirjaa

mo). Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan maali s

kuun 26 paivana 1979 ennen virka-ajan paattymista. 

Kaksi asemapaallikon virkaa (V19) jaasemapaallikon virka (V18). 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maa1is 
kuun 28. paivana 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
asemapaallikot (V19): Helsingin (1 Krs) ja Lappeenrannan (1 Lrs) 

liikennealueille, 
asemapaallikko (V18): Joens~un (1 Vnj) liikennealueelle. 

Kaksi apulaisasemapaallikon virkaa (V22, 1.10.79 V23), ensi luokan 
kirjurin virka (V18), ylemman palkkaluokan asemamestarin virka (V17), 
kahdeksan alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (V14), kaksi 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (V13, 1.10.79 V14), nel
jatoista alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V14), 
nelja alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V13, 
1.10.79 V14), kaksi jarjestelymestarin virkaa, neljakyrnmentaviisi 

veturinkuljettajan virkaa, neljatoista konduktoorin virkaa ja vetu

rinpuhdistajain esimiehen virka. Rautatiehallituksen liikenneosas
ton paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 28. paivana 

1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
apulaisasemapaallikot (V22): Kouvolan (1 Kv tap, 1 Kv henkiloasiat) 

liikennealueelle, 
1. luokan kirjuri (V18): Seinajoen liikennepiiriin (1 tiedotussih

teeri), 
yp asemamestari (V17) : Kuopion (1 Kuo kirjauskeskus) liikenne

a lueelle, 
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ap asemamestar1t (V14): Pieks&m&en liikennepiiriin (1), sek& Piek
sa~n (1 Hks), Jyv&skylan (2 Jy), Iisalmen (1 Ilm tav.toim . ), 
~anekosken (1 ~ki), Jonesuun (1 Jns lipputoim.) ja Lieksan (1 Lis 
js-pateva) liikennealueille, 
ap asemamestarit (V13): Sein&joen (1 Sk lipputoim.) ja Kuopion 
(1 Kuo lipputoim . ) liikennealueille , 
ap 2 . luokan kirjurit (V14): Helsingin (1 Tkl tav.toim., 1 Hki 
lipputoim.) liikennealueelle, Kouvolan liikennepiiriin (1), Sein&

joen liikennepiiriin (1), Pieksamaen liikennepiiriin (3), Pieksa
maen (2 Pm tav.toim., 1 Pm lapt), Jyvaskylan (1 Jy), Kuopion (1 Kuo 
tav . toim . ), Kajaanin (1 Kaj tav.toim.) ja Joensuun (1 Jns lippu

toim.) liikennealueille, 

ap 2. luokan kirjurit (V13): Helsinkin (2 Hki lipputoim ., 1 Hki 
tav.toim . ) ja Savonlinnan (1 Sl js-pateva) liikennealueille, 

j&rjestelymestarit : Helsingin (1 Pjm) ja Kouvolan (1 Kv junatoim.) 

liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Helsingin (8), Riihimaen (4), Seinajoen (8), 
Ylivieskan (5), Pieksamaen (16) ja Joensuun (4) varikoille, 
konduktoorit: Helsingin (5 Hki), Seinajoen (3 Sk), Kokkolan (1 Kok), 
Pieksam&en (3 Pm) ja Kajaanin (2 Kon) liikennealueille, 
veturinpuhdistajain esimies: Helsingin varikolle (1) . 

Ylim&arainen yliteknikon toimi (V22), yliasentajan toimi, autonkul 
jettajain esimiehen toimi (V16 , 1 . 10 . 79 V17), nelj& 1. luokan sah
koasentajan tointa, kaksi 2. luokan sahkoasentajan tointa , asetin

laitemiehen toimi, autonkuljettajan toimi , kuusi vaihdemiehen toin
ta , yhdeksantoista junamiehen tointa, huoltomiehen toimi, kahdeksan 
apulaiskanslistin tointa, seitseman vaununvoitelijan tointa, talli 

miehen toimi ja nelja konttoriapulaisen tointa. Rautatiehallituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava asianomaisen liikenn~piirin paallikolle viimeistaan 

maaliskuun 28 . paivana 1979. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen 
otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

ylim. yliteknikko (V22): Helsingin varikolle (1), 

yl iasentaja: Pieksamaen (1 Pm turvalaitteet) sahkoalueelle, 
autonkuljettajain esimies (V16, 1 . 10 . 79 V17) : Helsingin (1 Hki 
autovarikko) liikennealueelle, 

1 . 1 . s&hkoasentajat: Helsingin (3 Hki) ja Joensuun (1 Sl) sahko
alueille, 
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2 . 1 . s~hkoasentajat : He l singin (2 Ri) s~hkoalueelle , 

asetinlaitemies : Helsingin (1 Hki) liikennealueelle , 
autonkul jettaja : Sein~joen (1 Sk) liikenneal ueelle , 
vaihdemiehet : Helsingin (2 Hki) , Kuopion (2 Kuo) , Kajaanin (1 Kaj) 

ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 
junamiehet : Helsingin (12 Hki) , Ylivieskan (1 Yv) , Pieks~m~en 

(2 Pm) , Kajaanin (2 Kon) ja Joensuun (2 Jns) liikennealueille , 
apulaiskanslistit : Helsingin (3 Hki) ja Iisalmen (1 Ilm) liikenne 
alueille sek~ Pieks~m~en (2) ja Sein~joen (2) liikennepiireihin , 

huoltomies : Joensuun varikolle (1) , 
vaununvoitelijat : Helsingin (6) ja Joensuun (1) varikoille, 

tall i mies : He l singin varikolle (1) ja 
konttoriapulaiset : Helsingin (3 Hki) ja Pieks~m~en (1 Pm) liikenne 

aluei lle . 

9 

Rakennusmestarin (V 18) virka, toistaiseksi Ou1un ratapiirissa (Tornio). 
Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on tofmitettava rautatieha1lituksen 
kirjaaja11e vi i meistaan 28.3.1979 ennen vi raston aukio1oajan paattymista. 

Ko1me rataes i miehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi kaksi Kouvo1an ratapii
rissa (1 kiskohitsaamo, Kaipiainen ja 1 Lappeenranta) ja yksi Tampereen rata
piirissa (Tampere; hitsaustyot). Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on 
toimitettava ao ratapiiri n paa11i ko11e viimeistaan 28.3.1979. 

Tarkkaa j an (V23) vi r ka, t oi stai seksi rautat i ehall itukse n hankinta
osastolla . Hankint aosaston joht a j a l le os oi te tut k i r jalliset hake 
mukset on to imi tettava rautatiehallituksen kirjaajalle v i tmeistaan 
21.3.1979 enne n v i raston auki ol oajan paa ttymista . 

NIMITYKSIII 

R a t a o s a s to : va rastomestarin toimi'in (He1singin ratapi i rin toimisto) 
ti1ap. varastomestari Taito Vaino Linja1a ja (Joensuun ratapii r in toimisto} 
ti1ap. varastomestari Raimo Armas Siponen. 

EROJA 

R a taos as to: rataesimiehet (V 13} Onn i I1mari Junno1a ja Aarne Leino . 
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VAPAALIPUT 

Rautatiehallitus on kumonnut vapaalippuasetuksen 7 § : n 6 lisamaa

rayksen h- kohdan ja muuttanut saman pykalan 1 ja 2 lisamaaraykset 

seka 12 § : n 2 lisamaarayksen seuraavasti: 

Henkilokuntaliput 

7 § 

Lisamaarayksia 

1. Henkilon palvelusta ei katsota jatkuvaksi, mikali hanen kans

saan on sovittu vuotta lyhyemmasta palvelussuhteesta. 

2 . Henkilokuntalippua eivat saa sellaiset perheenjasenet, jotka 

avioerosta johtuen eivat asu yhdessa palveluksessa olevan tai ela

kelaisen kanssa . 

Lapsi on oikeutettu kayttamaan perheenjasenen henkilokuntalippua 

sen vuoden loppuun saakka, jona han tayttaa 18 vuotta . 

6 . 

h) kumotaan 

Vapaalipun laatiminen 

12 

Lisamaarayksia 

2 . Henkilokuntaliput laaditaan tietokoneella. Ohjeet lippujen ja

kelusta antaa hallintotoimisto . 

Vapaalippujen luovuttajan tulee vuosittain tarkistaa vapaalippuoi

keuden perusteena olevat henkilotiedot. 

(RH 332/14/79, 27 . 2 . 1979) 

Hallintotoi~isto ilmoittaa , etta vapaalippujen jakelussa noudate

taan muutoin toistaiseksi entista kaytantoa. 

(Hlt 142/14/79 , 28.1 . 1979 . Vert . VT 50/78) VT 10 /79 



- 3- 10 

VALTION TYONTEKIJ~!N VUOSILDMA 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 199. 

Va1tioneuvoston paat5s 

va1tion ty5ntekijain vuosi1omista annetun va1tioneuvoston paatoksen 

muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 21 paivana he1mikuuta 1979. 

Va1tioneuvosto on valtiovarainministeri5n esittelysta 

m u u t t a n u t valtion ty5ntekijain vuosi1omista 20 paivana huh

tikuuta 1976 annetun va1tioneuvoston paatoksen (264/76) 2 §:n 1 mo

mentin 2 kohdan ja 5 §:n 4 momentin seka 

1 i sa n n y t 2 §:aan uuden 3 momentin seuraavasti: 

Vuosi1oman pituus . 

2 L 

Valtioon ty5sopimussuhteessa eleva ty5ntekija ja toimihenki15 saa 

vuosi1omaa : 

2) kaksi ja puo1i arkipaivaa kultakin tayde1ta lomanmaaraytymiskau

delta, jos hane1la on lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden 

1oppuun mennessa vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensa va

hintaan 

a) seitseman vuotta vuonna 1979, 

b) viisi vuotta vuosina 1960 ja 1961 ja 

c) kolme vuotta vuonna 1962 ja sita seuraavina vuosina, josta kui

tenkin tulee kunkin al-cl kohdissa tarkoitetun lomanmaaraytymisvuo

den loppuun mennessa olla valitonta valtion palvelusta vahintaan yk

si vuosi, 

Mika1i ty5ntekija tai toimihenkil5 saavuttaa 1 momentin 2 tai 3 koh

dissa tarkoitettujen lomien edellytyksena olevat palvelusajat ennen 

ty5sopimussuhteen paattymista, han saa ty5sopimussuhteen paattyessa 

kulumassa olevalta lomanmaaraytymisvuodelta vuosilomaa tai lomakor

vausta kuten edella mainituissa kohdissa on sanottu. 

Talvilomapidennys . 

5 § . 
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Mikali 2 §:n 1 rnornentin 3 kohdan rnukaan rnaaraytyvasta vuosilornasta 

pidetaan enintaan kolrnekyrnrnenta arkipaivaa lornakautena, rnyonnetaan 

lorna neljalla arkipaivalla pidennettyna sellaiselle tyontekijalle 

j a toirnihenkilolle, jolla on oikeus lornaan 12 lornanrnaaraytyrniskuu

kaudelta. Tyontekijalle ja toirnihenkilolle , jolla rnainitun kohdan 

rnukaan ei ole oikeutta vuosilornaan kahdeltatoista lornanrnaaraytyrnis

kuukaudelta rnutta kuitenkin vahintaan seitsernalta lornanrnaaraytyrnis

kuukaudelta, rnyonnetaan lorna kahdella arkipaivalla pidennettyna, jos 

vuosilornasta pidetaan enintaan viisi kuudesosaa lornakautena. 

Tarna paatos tulee voirnaan 1 paivana huhtikuuta 1979 . 

(Hloj n:o Hlo 178/126/79 , 28 . 2 . 1979) VT 10 /79 

VALTION TYONTEKIJ~IN TERVEYDENHUOLLON OHJES~~NNOST~ ANNETUN P~~TOK

SEN 14 §: n MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelrnassa on julkaistu: 

N:o 200 . 

Valtioneuvoston paatos 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun valtio

neuvoston paatoksen 14 §:n rnuuttarnisesta 

Annettu Helsingissa 21 paivana helrnikuuta 1979 . 

Valtioneuvosto on valtiovarainrninisterion esittelysta rnuuttanut val

tion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta 29 paivana huhtikuu

ta 197~ antarnansa paatoksen (386/76) 14 § : n 1 ja 2 rnornentin , sellai

sena kuin ne ovat rnuutettuina kesakuun 15 paivana 1978 annetulla val

tioneuv aston paatoksella (502/78) , nain kuuluviksi: 

14 §. 

Naispuoliselle tyontekijalle rnyonnetaan hakernuksesta raskauden ja sy~ 

nytyksen vuoksi lornaa ajaksi , johon hanelle sairausvakuutuslain (364/ 

63) 23 §: n 1 rnornentin, sellaisena kuin se on rnuutettuna 9 paivana hel

rnikuuta 1979 annetulla lailla (153/79), rnukaan tulevan aitiysrahan 
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katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta aitiysrahaan . 

katsottaisiin kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus eli 210 

arkipaivaksi . Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa 

ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa loma synnytyspaivaa seuraavasta 

paivasta lukien . 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on valittamasti lapsen synty 

man jalkeen taman hoidon takia ollut poissa ansiotyosta tai muusta ko 

din ulkopuolella suoritettavasta tyasta ja hanelle on sairausvakuu 

tuslain 23 §:n 2 momentin perusteella maksettu aitiysrahaa , naispuo 

lisella tyantekijalla on kuitenkin oikeus vain 198 arkipaivan pitui 

seen lomaan . 

Tama paatas tulee voimaan maaliskuun 1 paivasta 1979 lukien ja si ta 

sovelletaan niihin naispuolisiin tyontekijoihin , joiden laskettu syn 

ny t ysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana maaliskuuta 1979 tai se n j al 

keen . Paatasta ei kuitenkaan sovelleta naispuoliseen tya ntekijaa n , 
jonka raskaus on keskeytynyt ennen l paivaa helmikuuta 1979 . 

(H l oj n : o Hlo 179/160/79 , 28 . 2.1979) VT 10 /79 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1 . 2 . 1979 lukien seuraavat 
muutokset . 

Kustannuspaikan "31104 Helsinki sktt" nimiosa on muutettu 
seuraavaksi 

31104 Helsingin autovarikko 

Lis~tty kustannuspaikat 

66230 Kuormalavojen korjaaminen 
66 3 30 Kuormala voj·en kor j aaminen 
(To 1200/223/79, 14 . 2 . 1979) 

Muutetuilta kohdilta tililue~telo painetaan uudelleen . 
Painatusjaosto suorittaa perusjakelun. 

(N : o tlt 106/223/79, 1 . 3 . 1979) VT 10179 . 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT, Muutos 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohta 
1.2 . muutetaan 1. paivasta maaliskuuta 1979 lukien seuraavan sisal
toiseksi : 

1 . 2 . Maksuvalineet 

Rautatie ottaa vastaan maksuvalineena valtakunnan laillista 
metalli- ja setelirahaa seka erikseen maaratyilla liikennepai 

koilla myos ulkomaanvaluuttaa . Rahalaitosten pankkivekselit , 
varmennetut shekit , valtion ja muiden julkisten yhdyskuntien 
seka omistussuhteiltaan valtioenemmistoisten osakeyhtioiden , 

julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten ja vakavaraisiksi 
katsottavien vakinaisten asiakkaitten asettamat varmentamatto
mat shekit enintaan kahdensadan (200) markan maaralle kirjoi 
tetut talletusshekit (kayttoshekit) ja eriintaan kahdensadan 
(200) markan maaralle kirjoitetut tavalliset shekit seka rau

tatiehallituksen hyvaksymat ennakkomaksutodisteet kelpaavat 
maksuvalineiksi rautatien kassoissa . Talletusshekkeja (kaytto
shekkeja) ja tavallisia shekkeja, jotka on kirjoitettava mak
settavalle maaralle (enintaan 200 markkaa) vastaanotetaan myos 
junissa . 

Edella olevassa kappaleessa tarkoitettuihin pankkivekseleihin 
ja shekkeihin on maksun saajaksi merkittava rautatiehallituk

sen kassa, Valtionrautatiet, jakin asema tai sen toimisto , 
tai ne on asetettava maksettavaksi "kenelle mina maaraan" tai 
"kenelle me maaraamme" muotoon . 

Rahalaitoksella tarkoitetaan tassa yhteydessa Suomen Pankkia , 

liike- , saasto-, osuus- seka postipankkia . 

(N : o Lko 22348/61/79 , 2 . 3 . 1979) VT 10/79 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : Asemap~~llikot Arvo Isak Autio, Kaar
lo Mikael Orho, s~hkotarkastaja Esko Oskari Ritamaki, 1. kirjuri 
Lauri Ilmari Kuusela, yp 2 l. kirjurit Yrjo Armas Saksa, Lahja Kyl
likki Innola, Pertti Matias Laitinen, Antti Ilmari Ahonen, ap 2 l. 
kirjuri Terttu Maria R~s~nen, veturinkuljettajat Jussi Iisakki Kul

mala, Aappo Matias Kaarlenkaski, Sulo Johannes Ollila, Pauli Antero 
Tauru, Martti Virtanen, Ensio Hyvarinen, Aimo Ensio Hurskainen, 
Simo Matias Aronen, Kaarlo August Vainio, Time Eelis Orell, Lauri 
Ilmari Hankimaki, Heimo Helmund Maaranen, Arvi Antero Johannes Lam

mi, Urho Ilmari Ahtaanluoma, Bruno Martti Kakko, konduktoorit Sulo 
Kalevi Peralahti, Sakari Hermanni Aaltonen, Aimo Kalervo Hanninen , 
Ahti Olavi Walden, kuormausmestari Aimo Clavi Jussila, vaihdemiehet 
Aarne Vilho Koistinen, Eino Kalevi Koivisto, Kauko Aatos Johannes 
Jouppila , veturinlammit~aja Leo Kalle Teodor Palikainen, junamiehet 
Vaino Olavi Kulmala, Vesa Einar Lyijynen, Viljo Allan Taavitsainen, 
Vilho Johannes Silvennoinen, Mies Ranta-Knuuttila, Borje Edvin 
Dagvard Glad, Kaarlo Olavi Oksanen , Maunu Uolevi Rautiainen , Hannes 
Katainen, asemamiehet Tarmo Kalevi Vellonen, Lempi Orvokki Tyni, 
Helvi Annikki Onkamo, Eeri Aulikki Hermansson, Heikki Armas Leppa
nen, Jaakko Aatos Marttila , Reino Nokka, Uuno Pentti Taskinen, 
Kim Birger Magnusson, vaununtarkastajat Viljo Johannes Lehtonen, 
Arvo Aukusti Aaltonen, vaununvoitelijat Reijo Kalervo Aro, Kari 

Olavi Ranto, autonkuljettaja Jaakko Henrikki Pontinen, tallimies 
Kalevi Nestori Niemikorpi, ylim. vaununvoitelija Heikki Matti Man
tykoski, ylim. tallimies Sulo Johannes Auvinen, ylim . vaununsi ivoo 

ja Alli Annikki Keih~s. ylim . siivoojat Hilkka Talvikki Karkkaine n, 
Liisa Linnea Pasanen 
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VALTION VIRKAMIESTEN VUOSILOMA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 229 . 

ASETUS 

valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 23 paivana helmikuuta 1979 . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysta 

k u m o t a a n 31 paivana elokuuta 1973 valtion virkamiest~n vuosi

lomista annetun asetuksen (692/73) '19 §:n edella eleva valiotsake, 

m u u t eta an asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohta , 7 §:n 3 mo

mentti, 13 §:n 2 momentti ja 16 !:n 2 momentti, 

naista 2 §:n 1 momentin 2 kohta , 7 !:n 3 momentti ja 16 § : n 2 moment

ti sellaisina kuin ne ovat 21 paivana huhtikuuta 1978 annetussa ase

tuksessa (282/72) ja 13 § :n 2 momentti sellaisena kuin se on 5 paiva

na maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (219/76), seka 

1 i sat a an asetuksen 19 §:n edelle uusi valiotsake ja 19 §:aan, 

sellaisena kuin se on muutettuna 21 paivana huhtikuuta 1978 annetussa 

asetuksessa (282/78), uusi 2 momentti , jolloin nykyiset 2 ja 3 moment

ti siirtyvat 3 ja 4 momenteiksi seuraavasti: 

Vuosiloman pituus . 

2 §. 

Virkamies saa vuosilomaa: 

2l kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuu-
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kaudelta, jos hanella on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa vuo

silomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensa vahintaan 

a) seitseman vuotta lomavuonna 1979, 

b) viisi vuotta lomavuosina 1980 ja 1981, seka 

11 

c) kolme vuotta lomavuonna 1982 ja sita seuraavina lomavuosina; kui

tenkin siten, etta edella kohdissa a - c mainituista ajoista tulee 

ella kunkin lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa valitonta valtion 

palvelusta vahintaan yksi vuosi; ja 

Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika . 

7 §. 

Milloin vuosilomaan oikeuttava virkasuhde tai tyosopimussuhde ei kat 

kea, ei myoskaan palkaton virantoimituksen tai tyosuhteen keskeytta

minen katkaise vuosiloman edellytyksena olevaa valitonta valtion pal

velusta . 

13 § . 

Virkamiehella, joka saannollisesti noudattaa viisipaivaista tyoviik

koa siten, etta lauantai- ja sunnuntaipaivat ovat vapaat, lasketaan 

taysina kalenteriviikkoina myonnetyissa lomissa lomapaivien lukumaara 

kyseisten viikkojen arkipaivien mukaisesti . Vajaitten kalenteriviik

kojen ja yksittaisten lomapaivien osalta maarataan kutakin tallaisis 

ta paivista koostuvaa viitta paivaa kohden lisaksi yksi vapaa arki

lauantai lomapaivaksi. 
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Talvilomapitennys . 

16 L 

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomasta 

pidetaan enintaan kolmekymmenta arkipaivaa lomakautena, myonnetaan 

lorna neljalla arkipaivalla pitennettyna sellaiselle virkamiehelle , 

jolla on oikeus lornaan kahdeltatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta. 

Mikali virkamiehella ei ole mainitun kohdan mu kaan oikautta lomaan 

kahdeltatoista lomanrnaaraytyrniskuukaudelta mutta kuitankin vah i ntaan 

saitsemalta kuukaudelta , rnyonnetaan lama kahdella arkipaivalla piten

nattyna , rnikali vuosilomasta pidetaan enintaan viisikuudesosaa lorna

kautana . 

Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen 

paattyessa . 

19 §. 

Mikali virkamies saavuttaa 2 §:n 1 rnornentin 2 tai 3 kohdassa mainitut 

palvelusajat vasta kyseisen lomavuoden rnaaliskuun jalkeen , mutta kui

tenkin annan virkasuhteen paattymista ja hanella 2 kohdassa on lisaksi 

valitonta valtion palvelusta vahintaan yksi vuosi ennen virkasuhteen 

paattymista, lorna myonnetaan edella mainitun 2 tai 3 kohdan mukaises

ti . 

Tarna asetus tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1979. 

(Hloj n:o Hlo 190/10/79 , 5 . 3 . 1979) VT 11 /79 



- 5 - 11 

Vuosiloma-asetuksen muutosten johdosta valtiovarainministerio on il 

moittanut kirjelmallaan n:o P 5496 , 23.2.1979 ministerioille seka 

niiden alaisille virastoille ja laitoksille seuraavaa . 

Valtion virkamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 annettua 

asetusta on muutettu 23 paivana helmikuuta 1979 Tasavallan Preside n

tin esittelyssa . Asetus tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1979. 

Asetukseen on tehty seuraavat muutokset: 

Vuosiloman pituus 

2 §: n 1 momentin 2 kohdan muutos merkitsee seuraavaa: 

1) Lomanmaaraytymisvuoden 1 . 4 . 1978-31 . 3 . 1979 lomaa maarattaessa on 

sellaisella virkamiehella, jolla on 31 . 3 . 1979 mennessa vuosilomaa n 

oikeuttavaa palvelusta yhteensa vahintaan 7 vu otta , oikeus ka htee n 

ja puoleen lomapaivaan kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta . 

Aikaisemma n keskeytymattoman palveluksen tilalla on nyt pitemman l oman 

edellytyksena kuitenkin , etta asianomaisella on valitonta valtion 

palvelusta ennen maaliskuun loppua vahintaan yksi vuosi eli etta vir 

kamiehen on pitanyt aloittaa valtion palveluksensa viimeistaan 

13 . 4.1978 . 

2) Kahden seuraavan lomanmaaraytymisvuoden osalta saannokset ovat 

muuten samat, mutta 7 vuoden sijasta riittaa 5 vuosilnmaan oikeutt a vaa 

palvelusvuotta, ja 

3) lomanmaaraytymisvuodesta 1 . 4 . 1981-31 . 3 . 1982 alkaen riittaa pitem

man loman saamiseen 3 vuotta . 

Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika 

7 §:n 3 momentin muutos selvittaa, mita tarkoitetaan asetuksen 2 j a 

19 pykalissa tarkoitetulla vuosilomaan oikeuttavalla valittoma l la 

valtion palveluksella: 

- valtion palvelusta on valtiolla virka- tai tyosuhteessa palve l tu 

aika ottaen huomioon myos asetuksen 3 §:n 3 momentissa mainitut 

virantoimituksen keskeytysajat 

valitonta valtion palvelusta ei myos katkaise pa l katon virantoimi

tuksen tai tyosuhteen keskeytyminen , ellei virkasuhde tai tyosopi -
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mussuhde katkea. 

Vuosiloman aika 

13 § : n 2 momenttia on muutettu siten, etta taysina ka1enteriviikkoi

na myonnetyissa 1omissa 1omapaivien 1ukumaara 1asketaan kyseisten 

viikkojen arkipaivien mukaisesti . Taten ei ole enaa merkitysta si11a , 

sattuuko ns. arkipyhaviikko. keske1le lomaa vai ei , 1omapaivien luku

maara on sama kaikil1e. Nyt esimerkiksi paasiaisen aikaan 9-21 . 4 . 1979 

lomaa viettavilla lomapaivien lukumaaraksi tulee 9 . Jos lomaa ei kui

tenkaan pideta taysina kalenteriviikkoina , lasketaan vajaitten viik

kojen paivat ja yksittaiset lomapaivat yhteen ja kussakin kuudessa 

lomapaivassa tu1ee yhden 1omapaivan o1la vapaa arki1auantai tai mika-

1i ei voida nimeta mitaan maarattya 1auantaipaivaa lomapaivaksi, las

ketaan kuudenneksi 1omapaivaksi erikseen nimeamaton paiva . 

Ta1vilomapitennys 

16 § : n 2 momenttia on muutettu siten , etta virkamiehet, joilla on 

oikeus 36 1omapaivaan kahde1tatoista lomanmaaraytymiskuukaude1ta, 

saavat nslja ta1vipitennyspaivaa, mika1i pitavat enintaan 30 1omapai

vaa 1omakautena . 

Uutuutena tu1ee nyt oikeus ta1vi1omapitennykseen myos nii11e virka

miehi1le , joi11a on ky11a oikeus ko1meen 1omapaivaan kuukautta kohden , 

mutta ei kahtatoista lomanmaaraytymiskuukautta ede1lise1ta 1omanmaa

raytymisvuodelta . Edel1ytyksena naihin kahteen ta1vipitennyspaivaan 

on kuitenkin , etta lomaan oikeuttavia kuukausia on vahintaan seitseman 

ja etta 1omasta pidetaan lomakautena enintaan viisikuudesosaa . Va

jaitten paivien osalta pyoristetaan alaspain , esim . 1omaoikeus on 

7 kuukaudelta, jolloin lomapaivien lukumaara on 21 ja naista enintaan 

17 paivaa saadaan pitaa lomakautena . 

Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen paattyessa 

19 § : aan on lisatty uusi 2 momentti, jolla on selvennetty niiden vir

kamiesten oikeutta pitempiin 1omiin, jotka eroavat valtion palveluk

sesta ennen lomanmaaraytymisvuoden loppua . Taman kohdan mukaan saa 

nyt virkamies , joka eroaa valtion palveluksesta esimerkiksi 1 . 11 . 1979 

ja saavuttaa yhteensa seitseman pa1velusvuotta 1 . 7 . 1979, 1omaa kaksi 

ja puo1i paivaa kuukautta kohden aja1ta 1.4 . -31.10 . 1979 . Edellytykse-
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na on kuitenkin, etta han on o11ut va1tion palveluksessa ainakin 

13 . 11.1978 lukien . 

(Hloj n:o Hlo 190/10/79, 8.3.1979) VT 11 /79 

EL~KEL~ISTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN 

Nykyisen ty5llisyystilanteen johdosta valtiovarainministeri5 on 

kirjelmallaan n:o P 5495, 26.2 . 1979 kehottanut virastojen ja 

laitosten seka muun valtion henkil5ston palvelukseenotosta vastaa

via henki15ita valttamaan elakelaisten ottamista valtion palveluk-

seen (Hloj n : o Hlo 193/10/79, 8 . 3 . 1979) VT 11 /79 

VALTION ELAKELAKI 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N: o 215. 

LAKI 

valtion elakelain muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 23 paivana helmikuuta 1979. 

Eduskunnan paat5ksen mukaisesti 

m u u t e t a a n 20 paivana toukoku~ta 1966 annetun valtion slake

lain (280/66) 5 l:n 3 momentti ja 19 L 

naista 5 l:n 3 momentti sellaisena kuin se on 10 paivana joulukuuta 

1971 annetussa laissa (851/71 l, seka 

1 i sat a an 5 l:aan uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 moment

ti ja nykyinen 4 , 5, 6 ja 7 momentti siirtyvat 4 , 5 , 6, 7 ja 8 momen

iksi, seuraavasti: 
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Naispuolisen edunsaajan tyokyvyttomyyselaketta maarattaessa luetaan 

elakeajaksi tyokyvyttomyyden alkamisen ja virkaa tai tyota varten saa

detyn elakeian saavuttamisen valinen aika , jos hanella on 2 momentis

sa mainittujen 360 paivan tayttymisen ja tyokyvyttomyyden alkamisen 

valisen ajan, joka saa olla enintaan 9 vuotta, ollut valtion perhe

elakelain 3 § : ssa tarkoitettu kolmea vuotta nuorempi lapsi , ei kui

tenkaan jos elakeikaan jaljella oleva aika tai sita vastaava ansio on 

ilman sanottua lapsenhoitoajan huomioonottamista luettava elakeajaksi 

muun tyo- tai virkasuhteen taikka yrittajatoiminnan perusteella . Jol

lei tallaisen naispuolisen edunsaajan palvelus ole jatkunut neljaa 

kuukautta , on elakeajan maaraamisesta soveltuvin osin voimassa , mita 

2 momentissa on saadetty . 

Elakejaksi luetaan myos aika, jona edunsaaja 23 vuotta taytettyaan 

on saanut valtion varoista taman lain mukaista , 2 tai 3 momenttia 

soveltaen myonnettya tyokyvyttomyys- tai tyottomyyselaketta , milloin 

hanelle myohemmin vanhuuden tai uuden tyokyvyttomyyden taikka tyot

tomyyden johdosta on myonnettava elake 2 momentissa tarkoitetun pal

veluksen perusteella . 

19 §. 

Jos henkilo , jolta 5 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen myonnetty tyo

kyvyttomyyselake on lakkautettu , myohemmin tulee saman sairauden , 

vian tai vamman johdosta uudelleen tyokyvyttomaksi , hanelle myonne

taan tyokyvyttomyyselake samojen perusteiden mukaan kuin lakkautettu 

elake , kuitenkin siten , etta elakkeen perusteena oleva palkka maara

taan palveluksen paattymisajan mukaan, jos slake taten laskettuna on 

lakkautettua elaketta suurempi . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana maaliskuuta 1979 ja sita sovelle

taan elakkeeseen, jonka perustee na oleva elaketapahtuma on sattunut 
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lain voimassa ollessa. 

(Hloj n:o Hlo 191/130/ 79, 5.3.1979 - Vert. kansio VR 2614 "ELAKE JA 
PERHE-ELA KE", kirjoitus 11 VT 11 /79 

ENNAKONPID~TYKSEN TOIMITTAMINEN 
Ote 

Verohallituksen p~~tos tyon suorittamisesta aiheutuneiden kustannus 
ten arvioimisesta ennakonpidatysta toimitettaessa. 

8.2 . 1979/202 

11 

Werohallitus on 28 p~ivan~ marraskuuta 1959 annetun ennakkoperint~-
1ain (418/59) 8 §:n 4 momentin , sellaisena kuin se on 23 p~ivan~ jou
~ukuuta 1976 annetussa laissa (1018/76) ja 1 p~ivan~ joulukuuta 1978 
annetun ennakkoperint~asetuksen (904/78) 15 § : n nojalla maar~nnyt , 

ett~ ennakonpid~tyst~ toimitettaessa on ennakkoperintalain 8 §:ssa 
tarkoitetut kustannukset arvioitava ja merkittav~ verokirjaan seu-

~~~y~~~-2~~~~~~~9~~-~~~~~~~~~~~------ -- -- ------- --- -- - - ------ ----- -- -
Muut kustannukset . 

17 § . 

Poiketen siita , mit~ edella tassa p~atoksessa on sanottu, saadaan 
tyon suorittamisesta palkansaajalle aiheutuneiden kustannusten osuu
deksi kokonaisansiosta laskea : 

hevosta tai traktoria mets~toissa kaytettaessa 60 prosenttia ja muis 
sa toissa 50 prosenttia ; 

moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran valmistami 
sessa , metsanraivaustyossa tai muussa siihen verrattavassa tyossa 
kaytettaess~ 30 prosenttia kuitenkin niin , etta milloin kaksi henki 
loa tyoskentelee tyoryhmana samaa moottorisahaa tai raivaussahaa 
k~yttaen , kustannusten osuudeksi saadaan laskea 20 prosenttia ja 
milloin tyoryhmaan kuuluu kolme henkiloa, 15 prosenttia seka, mil 
loin tyoryhm~an kuuluu useampia henkiloit~ , 10 prosenttia; 

kuorma-autoa kaytettaessa 75 prosenttia , henkilo- tai pakettiautoa 
kaytettaess~ 50 prosenttia, moottoripyor~a kaytett~essa 25 present-
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tia ja moottoripolkupyoraa kaytettaessa 15 prosenttia ; 

moottorivenetta kaytettaessa 50 prosenttia ; 

leikkuupuimuria tai muuta siihen verrattavaa tyokonetta kaytet~aessa 

75 prosenttia; 

itsenaisena yrittajana toimivan kauppamatkustajan, paikallismyyjan., 

kauppaedustajan ja kirjanmyyntiasiamiehen tehtavassa 30 prosenttia 

tai, mi11oin myynti suoritetaan suurimma1ta osa1ta matkustaen koti 

tai toimipaikan u1kopuo1el1a, 50 prosenttia; 

sivutoimisen vakuutushankinta- asiamiehen tehtavassa 20 prosenttia; 

asuinpaikkaku~nan ulkopuo1e11a suoritetussa ti1apa~sessa soitto-, lau-
1u- tai muussa niihin verrattavassa esiintymisessa 30 prosenttia tai , 

mi11oin esiintymispaikka on o11ut enintaan 50 ki1ometrin etaisyydella 

pa1kansaajan asuinpaikkakunnasta, 15 prosenttia ; 

kotityona hoidettavien posti- ja 1ennatinlaitoksen kasiva1itteisten 

puhe1inasemien hoitamisessa 15 prosenttia ; seka 

itsenaisena yrittajana toimivan va1okuvaajan tehtavassa 30 prosentti& 

Sen estamatta, mita 1 § : ssa ja taman pyka1an 1 momentissa on sanottu , 

on moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa , puutavaran va1mista

misessa , metsanraivaustyossa tai muussa siihen verrattavassa tyossa 

kayttavan yksinaan tyoskente1evan pa1kansaajan kustannusten osuudeksi 

laskettava 40 prosenttia kokonaisansiosta , mikali pa1kansaaja esittaa 

asianomaisen verojohtajan todistuksen siita, etta hanen pa1kkatu1os 

taan on maaratty verotuksessa vahennettavaksi moottorisahan tai raiv~ 

ussahan kaytosta aiheutuneina kustannuksina 40 prosenttia . 

Kustannusten merkitseminen verokirjaan . 

18 §. 

Mi11oin ennakonpidatys jatetaan toimittamatta ennakkoperinta1ain 8 

§ !n 1 momentissa tarkoitetusta hyvityksesta tai ennakonpidatys toimi

tetaan mainitun pyka1an 2 momentin mukaan vahennetysta palkan tai 
pa1kkion maarasta, on tyonantajan tai pa1kkion maksajan merkittava 
verokirjaan tai ennakonpidatystodistukseen tarkoitusta varten varat -
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uun kohtaan pa1kan tai pa1kkion 1is~ksi maksettu hyvitys tai pa1kas 
ta v~hennetty kustannus ja maininta hyvityksen tai kustannusten 1aa

austa. 

ryonantajan tai pa1kkion maksajan on merkitt~va suorittamansa koko
paivarahat, osapaiv~rahat, u1komaanp~i~arahat ja ateriakorvaukset ve 
rokirjaan tai ennakonpidatystodistukseen tarkoitusta varten varattui 
hin kohtiin siten, etta kuhunkin kohtaan rnerkitaan maksuperusteena 
o11eiden matkap~ivien 1ukurnaara , paivarahojen ja ateriakorvausten 

suuruudet ja korvauksen yhteismaara. Mi11oin hyvitys on suoritettu 
oman auton tai rnuun ku1kuneuvon kayttamisesta, verokirjaan tai enna
konpidatystodistukseen on merkittava korvattujen ajoki1ornetrien maa
ra , ki1ometrikorvausten suuruudet ja korvauksen yhteisrnaara . 

Va1tion tai sen 1aitoksen, kunnan tai kuntain1iiton , evanke1is - 1ute
ri1aisen kirkon , sen seurakunnan ja seurakuntain1iiton seka ortodok 
~ien kirkkokunnap ja sen seurakunnan ei tarvitse merkita matkakustan
rusten korvauksena maksettua hyvitysta verokirjaan tai ennakonpidatys 
todistukseen, mika1i hyvitys maksuperustee1taan ja suuruude1taan vas 
taa taman paatoksen 1- 16 § : ssa vahvistettuja paivarahan ja rnuun mat 
kakustannusten korvauksen perusteita ja maaria . Naiden on kuitenkin 
merkitt~va verokirjaan tai ennakonpidatystodistukseen se11ainen hyvi 
~ys, jonka suoritetaan erityisena kertakaikkisena korvauksena virkaan 
tai tyohon kuu1uvista matkoista samoin kuin pa1kansaajan asunnon ja 
tyopaikan va1isista matkoista maksetut korvaukset . 

19 §. 

Tata paatosta sove11etaan 1 . 2 . 1979 a1kaen ja si11a kumotaan veroha1-
1ituksen tyon suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimi

sesta ennakonpidatysta toimitettaessa 2.3 . 1978 antama paatos (257/78). 

Ede11a o1evan johdosta ti1itoimiston paa11ikko huomauttaa, ett~ seka 
va1tion virkamiesten etta tyontekijoiden matkustussaannossa o1evat 
paivarahat ja muut korvaukset vastaavat nykyisin maksuperustei1taan 
ja suuruude1taan 1- 16 pyka1issa, jotka eivat sisa11y otteeseen, vah
vistettuja maaria . (T1t N: o 145/010/79, 7.3 . 1979) VT 11/79 
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AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Henkiloautojen seka naihin kytkettyjen matkailu- ja tavarankuljetus
peravaunujen kuljettaminen pikajunassa vllilla Turku - Joensuu -

Turku aloitetaan tulevalla aikataulukaudella 27.5 .~979. 

Edella sanotun johdosta rautatiehallitus on vahvistanut Turusta 

Joensuuhun tai plinvastoin kuljetettaville henkiloautoille ja niiden 

peravaunu.ille seuraavat kulj etusmaksut 6 .. 3 .1979 lukien: 

Maksu autolta mk 

a) hintaan sislltyy yksi 2 lk:n menomatka 
b) jos matkustajalla on voimassa oleva 

matkalippu 
c) perlvaunusta 

235,-

165,-
195,-

Paikan peruuttamisesta peritlan tariffitaulukossa 1 kohdassa 14 d 

mlarltyt maksut. 

Edella sanotussa kuljetuksessa noudatetaan autojen kuljettamisesta 

pikajunassa 1.1.1979 lukien voimaan tulleita ohjeita (VT 47/78). 
(Tft n:o To 1175/241/79, 7.3.1979) VT 11/79 

JTT :N KORJAUSLEHTI 

Jtt :n korjauslehti 29 on ilmestynyt ja tulee voimaan 15 . 3 . 1979 . 
(N : o Yt 31021/62/79, 7. 3 . 79), VT 11/79 . 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Riihimaen ratapihojen liikennoimissaantoon on tehty korjauslehti 1, 

jonka mukaiset muutokset tulevat voimaan 19.3.1979 alkaen. Korjaus
lehden perusjakelu on suoritettu painatusjaostosta . 

(N:o Yt 32262/62/78), VT 11/79 
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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSM~~R~YKSET (VAK) 

Liikenneministerion p~~toksess~ vaarallisten aineiden kuljettami

sesta tiell~ n : o 610/78 on otettu k~yttoon uusi luokkanumerointi 

j~rjestelm~. joka astuu voimaan 1 . huhtikuuta 1979. 

Rautatien kuljetuksissa noudatettavat m~~r~ykset vaarallisten ai

neiden kuljettamisesta (VAK) tullaan muuttamaan p~~osiltaan liiken

heministerion p~~toksen mukaiseksi . Uusitut m~~r~ykset tulevat voi 

r aan myohemmin ilmoitettavana ajankohtana . 

uotta asiakkaat eiv~t siirtym~kautena joutuisi k~ytt~m~~n erilaisia 

rahtikirjamerkintoj~ kuljettaessaan tavaroita rautateitse ja/tai 

maanteitse , muutetaan myoskin rautateiden vaarallisten aineiden 

kuljetusm~~r~yksiss~ olevien luokkien num~rointia koskien rahti 

kirjaan teht~vi~ merkintoj~ 1 . 4 . 1979 lukien seuraavasti : 

Uusi 

1a 

a.b 

1c 

2 

3 
4 . 1 

1.1 . 2 

4 . 3 

5 . 1 

5 . 2 

6 . 1 

6 . 2 

7 
8 

Vanha 

(Ia) 

( Ib) 

( Ic) 

(Id) 

(IIIa) 

( IIIb) 

(II) 

(Ie) 

(IIlc) 

(VII) 

(IVa) 

(VI) 

( IVb) 

(V) 

Luokka : R~jahdysaineet ja niist~ tehdyt esineet 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Raj~hdysaineita sis~lt~vat esineet ja 
v~lineet 

Pyroteknilliset valmisteet 

Puristetut , nesteytetyt ja paineen alai 
sina liuotetut kaasut 

Palavat nesteet 

Helposti syttyv~t kiinteat aineet 

Helposti itsest~~n syttyvat aineet 

Aineet , jotka veden kanssa kosketukseen 
joutuessaan kehitt~v~t palavia kaasuja 

Syttyv~sti vaikuttavat (hapettavat) aineet 

Orgaaniset peroksidit 

Myrkylliset aineet 

Tymp~isev~t ja infektiota aiheuttavat ai 
neet 

Radioaktiiviset aineet 

Syovytt~v~t aineet 

Muutos vaikuttaa ainoastaan asiakkaan rahtikirjaan tekemiin merkin

toihin , joten VAK : n luokkien kohdat "C . Rahtikirjamerkinnat 11 eli 

~eunanumeroissa 39 , 77 , 114 , 156 , 190, 215 , 309 , 346 , 383 , 434 , 

11 
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461 , 526 , 616, 713 esiintyvat luokkien numerot muutetaan uuden luo

kituksen mukaisiksi. 

Esimerkiksi reunanumeron 713 uusi rahtikirjamerkinta on , 5 . 2 luokka , 

kohta 8 a), VAK . 

1 . 4 . 1979 jalkeen asiakkaan tekemat rahtikirjamerkinnat ovat yhden

mukaiset myos aineluettelon kohtien numeroinnin osalta lukuunotta

matta uutta luokkaa 2 , joka on taysin uusittu liikenneministerion 

paatoksessa . Tasta syysta rautatiekuljetuksissa on rahtikirjoissa 

siirtymakauden aikana kaytettava 2 . luokan aineita lahetettaessa 

VAK : n aineluettelon kohtanumerointia . Esim . Klooria , 2 luokka , 

kohta 5, VAK . 

Liikenneministerion paatoksessa vaarallisten aineiden kuljettami 

sesta tiella maarataan kaytettavaksi ns . turvallisuuskorttia , joka 

on oltava auton ohjaamossa . Lahettajan tai kuljetettavan aineen 

valmistajan on laadittava tai hankittava nama turvallisuuskortit 

jokaista ainetta tai esinetta taikka niiden luokkaa varten . Lahet 

tajan on toimitettava ohjeet kuljetuksen suorittajalle . 

Taman johdosta myos vaarallisten aineiden rautateitse tapahtuvissa 

kappaletavaralahetyksissa , joiden jatkokuljetus maanteitse tapahtuu 

VR :n lukuun , on oltava turvallisuuskortti rahtikirjan liitteena 

aineen maarasta riippumatta . Turvallisuuskortti voidaan liittaa rah

tikirjaan muissakin tapauksissa . 

Edella olevat muutokset on saatettava vaarallisia aineita kuljet 

tavien VR : n yhdysliikenteenharjoittajien ja asiakkaiden tietoon. 

(N : o Lko 22328/61/79 , 5 . 3. 1979) VT 11/79 . 

RATAOSASELOSTUKSEN KORJAUSLEHTI 

Korjauslehti n : o 3 aikataulun 145 rataosaselostuksiin on ilmesty 

nyt . Se sisaltaa muutoksia ryhman 3 . 6 rataosaselostukseen ja on 

jaettu taman mukaisesti . Voimaantulopaiva on 15 . 3 . 1979 . 

(N : o Lt 22199/63/79 , 5 . 3 . 79) , VT 11/79 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatieha1lituksen koulutusjaostoon haetaan koulutustehtavista 
kiinnostunutta henki1oa paaasial1isena tehtavanaan junaturva1li
suuden opetus Rautatieopistossa, mutta osa11istuisi myos muuhun 
kou1utukseen ja koulutuksen kehittamiseen. 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteytta koulutus
paa11ikkoon (puhelin Hki 2822) 30 . 3.1979 mennessa. 

Korjaus Virallisiin tiedotuksiin n:o 9/79 : 

ap 2 . luokan kirjuri (V13): Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle, 
mainirrta js- pateva poistetaan . 

. KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

VR Kaskylehdessa 8/59 .1. julkaistujen rautatiehal1itukse~ 17.2. 
59 antamicn maii.raysteri mvkaiset kielitutkinnot ruotsin, englan
nin, venajiin, saksan ja ranslw.n kie1issa jii.rjestetaiin rautatic
opistossa rn;.,rohemmin asia.."l.ornais ille Ui.hemmin ilrnoi tetta.vana. cika

na tovJcoh.·uussa 1979 . Ilmoi ttauturniset lahetetaan kou1utus jaos
toon huhtikuun 17 paivaan 1979 mannessa.Tayde11isen nimen, vir
ka-aseman ja virantoirni tuopaiks.n listiksi on t1illoin rnaini ttava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen maaraysten ~ 3-6) ja mis
sa kielessti i1moittautuja aikoo suorittaa. Sama1la on i1moitet
tava mahd.ollisesti aikaisemmin ao. lcielessa suoritettu arvosana. 
K)e1itaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, mita 
i1moittauturninen ede11yttaa selca ainoastaan yhdessa kielessa ker

ra11aan. 
Seuraava tutkjntotilaisuus on joulukuussa 1979. (Ktj 146/1514/79, 
7.3.1979) 

11 
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NIMITYKSIA 

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

toimeen y11m. tytiterveyshoitaja 
toimistoapulaisen (V 6) toimeen 
Irma Lyy11 He111n Alhonen. 

- 16 -

y11m. tyoterveyshoitajan (V 15) 

(V 13) Lahja Ilona Kahri, ylim. 
vt. ylim. toimistoapulainen (V 6) 

Rat a o sa s to: vanhemman toimtstorakennusmestarin (V 21) virkaan (Joensuun 
ratapiirin toimisto) rakennusmestari Unto Ee1is Lehikoinen; rakennusmestarin 
(V 19) virkaan (Kouvo1a) rakennusmestari Kosti Kasper Yainio; rakennusmestarin 
(V 18) virkaan (Tampere) rataesi'mies Ari Ka1ervo Kiiskinen; puutarhurin toimeen 
(Ou1u) ti1ap. puutarhuri Pentti Ka1ervo Sute1a; rataesimiehen (V 13) toimiin 
(Pieksamaki) raidemies Raimo Tatu Au1is Karppinen ja (Joensuu) raidemies Erkki 
Einari Tapio Nygren; apu1atskans1istin toimiin (ratatekni11isen toimiston raide
jaosto) konttoriapu1atnen Soi1t Hanne1e Arminen ja (Tampereeen ratapiirin toi
misto) konttoriapu1ainen E11a-Maija Leinio seka konttoriapu1aisen toimiin (Kouvo-
1an ratapiirin toimisto) y1im. toimistoapu1ainen Merja lrme1i Leppa, (Tampereen 
ratapiirin toimisto) y1im. totmistoapu1ainen Maija Liisa Turunen ja (Ou1un rata
piirin toimisto) y1im. tofmistoapu1ainen Arja Kaarina Y1iku1ju. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 13) Eino Aarre Ensio Riihe1ainen. 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o11a 1979 16.3.1979 

UUSI VAUNUKUORMIEN NOUTO- JA KOTIINKULJETUSSOPIMUS 

Virallisis sa Tiedotuksissa n:o 29a/1973 julkaistu· vaunukuormien 
nouto- ja kotii nkuljetus s opi mus on uusittu 1.1. 1979 alkaen ja 
samall a muutettu kolminkeskeiseksi siten , etta sopijapuolina 
siina on nyt rautatiehallitus, Oy Pohjolan Liikenne Ab ja 
Kuljetuskeskusten Liitto ry jasenkeskustensa edustajana. 

Sopimuksen soveltamisalaa on laajennettu ja sisalto tarkistettu 
ajantasalle. Muutoksia on tehty muun muassa vaununvuokran peri
mists koskeviin maarayksii n . Ti l itysohjeet samoinkuin liitteet 
1 j a 2 on kokonaan uusittu. Liite ~ sisaltaa 1.1.1979 voimaan 
tull een vaunukuormien kotiinkuljetustariffin, johon ei tassa 
yhteydessa ole tehty muutoksia. 

Uusi sopimus liitteineen sisaltaa seuraavaa: 

S 0 P I M U S 

Voimassa 1.1.1979 alkaeo toistaiseksi 

Rautatiehallitus, Kuljetuskeskusten Liitto r.y. jasenkeskustensa 
edustajana ja Oy Pohjolan Liikenne Ab ovat teru1eet seuraavan 
vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetustoimintaa koskevan sopimuksen. 
Liitteessa 1 luetellaan Kuljetuskeskusten Liitto r.y:n jasenkeskukset, 
j otka ovat hyvaksyneet taman sopimuksen ja antaneet siita kirjallisen 
sitoumuksen Kuljetuskeskusten Liitto r .y:lle. Tassa sopimuksessa kay
tetaan eri jasenkeskuksista ja Oy Pohjolan Liikenne Ab : sta yhteisni
mitysta urakoitsija. 

l27900660R'.;:--6!J51,_ ______ ~--~--------------~------
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1. Rautatiehallitus luovuttaa urakoitsijan hoidettavaksi kaikki 
sellaiset vaunukuormien noutokuljetukset, joiden suorittami
sesta on erikseen sovittu valtionrautateiden ja urakoitsijan 
kesken liitteessa 3 edellytetylla tavalla, seka sellaisten 
vaunukuormien kotiinkuljettamisen, jotka lahettaja on maarannyt 
kotiinkuljetettavaksi liitteessa 2 urakoitsijan hoidettavaksi 
maaritellyilla kotiinkuljetuspaikoilla ja joiden kuljetusmaksu 
on laskettu liitteessa 4 julkaistun vaunukuormien kotiinkulje

tustariffin mukaisesti. 
Myos sellaiset vaunukuormien kotiinkuljetustehtavat, joiden 
hoitamisesta VRltionrautatiet on erikseen sopinut asiakkaan 
ja urakoitsijan kanssa, katsotaan taman sopimuksen alaisiksi 
kuljetuksiksi niilta osilta, mista ei tassa tarkoitetuissa 
erillissopimuksissa ole erikseen toisin sovittu. 

Sellaisilla liitteessa 2 mainituilla, Kuljetuskeskusten Liitto 
r.y:n jasenkeskusten hoidettavilla liikennepaikoilla, joilla 
on kaytettavissa valtionrautateiden tai Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n kuorma-autoja rautatiehallitus voi taman sopimuksen esta
matta harkintansa mukaan kayttaa mainittuja autoja vaunukuormien 
notito- ja kotiinkuljetuksiin, milloin siihen on kysymyksessa ole
vista tehtavista suoriutumiseksi tarvetta ottaen huomioon kulje
tettavan tavaran maaran, laadun ja kuljetusmaaraajan seka eri 
yrittajilla kaytettavissa olevan autokaluston soveltuvuuden 
ja riittavyyden. Vastaavasti niilla liikennepaikoilla, 
joilla esiintyvat vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetukset 
hoidetaan liitteen 2 mukaan valtionrautateiden tai Oy Pohj o-
lan Liikenne Ab:n toimesta, rautatiehallitus voi kayttaa 
samalla tavalla myos Kuljetuskeskusten Liitto ry:n jasen
keskusten autoja. 

2. Tahan sopimukseen perustuvia nouto- ja kotiinkuljetustehtavia 
hoitaessaan urakoitsija toimii valtionrautateiden asiamiehena. 

3. Lahetysliikennepaikka huolehtii siita, etta kuljetettavista 
vaunukuormista toimitetaan kaikki tarpeelliset ennakkotiedot 
urakoitsijalle: noutokuljetuksista valittomasti ja kotiin- ·· 
kuljetuksista vaunujen lahtopaivana maaraliikennepaikan vali
tyksella. 

4. Urakoitsija suorittaa noudetun tavaran siirtokuormauksen 
autosta vaunuun ja kotiinkuljetettavan tavaran siirtokuormauk
sen vaunusta autoon omalla henkilokunnallaan ja kuormausvali
neillaan, ellei edella mainittua ennakkoilmoitusta tehtaessa 
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tai viimeistaan vaunun kuormaamis- tai purkamisliikennepaikalla, 
jossa on kaytettavissa valtionrautateiden nostureita, trukkeja 
tai muita koneellisia kuormausvalineita, ole valtionrautateiden 
ja urakoitsijan kesken erikseen sovittu siita, etta kysymyksessa 
olevat tehtavat suoritetaan valtionrautateiden toimesta kaytta
malla hyvaksi sen kuormauslaitteita. Viimeksi mainitussa tapauk
sessa on urakoitsijan autohenkilokunnan osallistuttava mahdolli
suuksiensa mukaan siirtokuormaukseen. Jos siirtokuormaaminen 
on edella olevan mukaisesti suoritettu valtionrautateiden 
toimesta, peritaan tasta tyosta urakoitsijalta siirtokuormaus
korvaus liitteessa 2 mainittujen perusteiden mukaan. 
Jos liikennepaikalla on vapaana valtionrautateiden haarukka-
vaunuja, saa urakoitsija kayttaa niita korvauksetta lavakuormia 
vaunuun tai vaunusta siirtokuormattaessa. 
Urakoitsija noutaa tavaran lahettajalta asemalle ja kuormaa sen 
vaunuun siten kuin julkaisussa Tavaran kuormausmaaraykset (TKfv!) 
edellytetaan ottaen lisaksi huomioon sen, etta tavara voidaan 
maaraasemalla purkaa tarkoitetulla tavalla. Jos urakoitsija 
tekee kuormausvirheen, joka aiheuttaa purkamis- ja kotiinkulje
tusvaiheen osalla valtionrau~ateille ylimaaraisia kustannuksia, 
korvaa kuormaaja ne valtionrautateille. 
Urakoitsija toimittaa tavaran rahtikirjaan merkityn osoitteen 
mukaisesti vastaanottajan varastoon tai muuhun vastaavaan 
paikkaan, minne se hankaluudetta voidaan autolla kuljettaa 
ja jonne se voidaan kasiteltavyyden edellyttamalla tavalla 
purkaa. Mikali asiakas esittaa tavaran varastoimiseen tai 
valittomaan jatkokuljetukseen kohdistuvia lisapalvelupyyntoja, 
urakoitsija voi harkintansa mukaan tayttaa ne sopimalla siita 
aiheutuvasta lisalaskutuksesta suoraan pyynnon esittajan kanssa. 
Urakoitsija on velvollinen ilman eri korvausta viemaan lahetta-
jalle noutokuljetusta varten tarvittavat valtionrautateiden 
kuormalavat ja kuljetussailiot seka vastaavasti palauttamaan 
kotiinkuljetusten yhteydessa vastaanottajille jattamansa 
kuormalavat ja kuljetussailiot. 
Kuormalavojen luovuttaminen valtionrautateilta asiakkaille 
tapahtuu vaihtoperiaatetta noudattaen. Tama edellyttaa, etta 
vietaessa lavoja tyhjina tai kuormassa asiakkaille samalla 
tuodaan vastaava maara samanlaatuisia joko tyhjia tai kuormat
tuja lavoja takaisin valtionrautateille. Ellei samanmaarainen 
vaihto ole mahdollista, on urakoitsija velvollinen antamaan 
asiakkaalle asianmukaisesti taytetyn kuormalavakuitin (lomake 
n:o 3735.1 tai 3735.2). 

11 a 
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Vaihdon ehtona on lisaksi, etta asiakkaalla on valtionrauta
teiden kanssa tehty kuormalavojen vuokrasopimus. Ellei vuokra
sopimusta ole, saa lavat jattaa vastaanottajille vain silloin, 
kun lavataakkoja ei voida luovutusvaiheessa purkaa. Talloin 
on myos aina kirjoitettava kuormslavakuitti ja huolehdittava 
lavojen palauttamisesta ensi tilassa. 

5. Ellei urakoitsija suorita nouto- tai kotiinkuljetusta vaunun 
maksuttoman kuormaamis- tai purkamisajan kuluessa, on hanen 
maksettava ylittavalta ajalta vaununvuokraa yleisten maaray"sten 
mukaan. Kuormaamis- tal purkamisaika~~ ei lueta ennakkoilmoi
tuspaivaa, jos se on sama k~n kuormaamis- tai purkamisajan 
alkamispaiva. 

6. Urakoitsijan noutaessa tavaran antaa asiakas hanelle asian
mukaisesti taytetyn rahtikirjan, jonka urakoitsija toimittaa 
lahetysliikennepaikalle. 

Jos urakoitsija noutaessaan tavaran havaitsee kuljetuspakkauksen 
tai itse tavaran vahingoittuneen tai rahtikirjaan merkitysta 
maarasta osan puuttuvan, on hanen ilmoitettava asias~a lahet-
tajalle ja vaadittava hanelta rahtikirjaan selvitys pakkaukseh 
tai tavaran kunnosta tai maarasta. 

Ottaessaan tavaran kotiinkuljetettavaksi on urakoitsijan 
tehtava vastaavat ilmoitukset paikalliselle rautatien edusta
jalle, joka laatii vahingon selostuksen tai puuttumisilmoituksen. 

7. Urakoitsija on velvollinen antamaan kuittauksensa suoritetta
vakseen ottamasta kotiinkulj~tustehtavasta, johon sisaltyy 
myos rahtikirjaan merkittyjen-mahdollisten kuljetus- ja muiden 
maksujen periminen lahetysten vastaanottajalta. Maksujen tilit
taminen ja vastaanottajan kuittaaman rahtikirjan 5-osan palaut
taminen rautatieliikennepaikalle suoritetaan valittomasti 
kuljetustehtavan paatyttya. 

Vastaavalla tavalla on meneteltava kysymykseen tulevissa 
tapauksissa myos noutokuljetusten osalta. 
Suorittamastaan tilityksesta urakoitsija saa rautatieliikenne-
paikalta erillisen kuitin. 

Todisteeksi kuljetustehtavan suorittamisesta liikennepaikka 
antaa kuljetuksen suorittajalle kysymyksessa olevasta rahti• 
kirjasta lomakkeelle n:o 1940 laaditun j~ljennoksen tai vas
taavan todisteen. Tama rahtikirjajaljennos tai vastaava laadi
taan 2-osaisena, joihin aseman- tai toimistonhoitajan, jonka 
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alaisuuteen liikennepaikka kuuluu, on merkittava tunnustuk
sensa kuljetuksen suorittamisesta. Toinen jaljennoksista 
annetaan laskutustositteeksi kuljetuksen suorittajalle ja toinen 
lahetetaan valittomasti liikennealueen paallikolle. 

8. Valtionrautatiet maksaa urakoitsijalle taman suorittamista 
noutokuljetuksista kuljetuskorvauksen liitteessa 3 mainituin 
perustein seka kotiinkuljetuksista liitteessa 4 julkaistun 
vaunukuormien kotiinkuljetustariffin mukaisesti siten, etta 
korvaus- on seka nouto- etta kotiinkuljetuksissa samansuuruinen 
kuin rahtikirjaan merkitty vastaava nouto- tai kotiinkuljetus

maksu. 

Jos kotiinkuljetustariffia on sovellettu virheellisesti, suori
tetaan rahdinoikaisu ja urakoitsijalle maksetaan kuljetus
korvaus oikaistun tariffin mukaan. 

Jos tavaran kasiteltavyys rautatiekuljetuksen aikana on muut
tunut, suorittaa valtionrautatiet urakoitsijalle korvauksen 
tasta johtuvan muuttuneen tariffin mukaisesti. Muutoksesta 
on valtionrautateiden toimesta tehtava merkinta rahtikirjaan. 

Kuljetuskorvauksen on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan 
puolikuukausittain jalkikateen. Laskut laaditaan liikenne
alueittain ja osoitetaan sen liikennealueen paallikolle, 
jonka alaisuuteen kysymyksessa olevat liikennepaikat kuuluva~ 
Laskussa erotetaan nouto- ja kotiinkuljetukset omiin ryh
miinsa, joissa ne viela eritellaan liikennepaikoittain ja 
lahetyksittain. Laskuihin on liitettava liikennepaikkojen 
antamat rahtikirjajaljennokset tai vastaavat tositteet 
niista vaunukuormalahetyksista, joita laskutus koskee. 
Lasku lahetetaan asianomaisen liikennealueen paallikolle 
neljana kappaleena. 

9. Taman sopimuksen mukaisten kuljetusten aikana kadonneen, 
vahentyneen tai vahingoittuneer kuljetusesineen korvaamista 
seka kuljetuksen viivastymista koskevat asiat tutkii 
ja ratkaisee rautatiekuljetusasetuksen mukaan rautatiehalli
tus, joka myos suorittaa rautatieasiakkaalle vahingon
korvauksen regressioikeudella urakoitsijaa vastaan. Kumpikin 
sopijapuoli vastaa yksin sen kuljetusosuudella sattuneesta 
vahingosta ja viivastymisesta. Siina tapauksessa, ettei 
voida selvittaa, kumman kuljetusosuudella korvausvelvolli
suuden aiheuttanut tapahtuma on sattunut, vastaavat kumpikin 
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sopijapuoli vahingosta kuljetusmaksujen osoittamassa suh
teessa. 

Kuljetusesineen katoamisesta, vahentymisesta tai var~ngoittu
misesta taman sopimuksen mukaisesti lankeavan vastuun vakuu
deksi on urakoitsija velvollinen ottamaan vahin~aan kahden
kymmenentuharL~en (20 000) markan suuruisen kuljetusvakuu·tuk
sen, jossa korvauksen saajana vahinkotapauksissa on val
tionrautatiet. Vakuutussopimuksen tulee kaikilta osiltaan 
olla rautatiehallituksen hyvaksyman kaavan mukainen. 

Jos kuljetettavan tavaran arvo autokuormaa kohden ylittaa 
edella mainitun vakuutussumman, on urakoitsija velvollinen 
vakuuttamaan erikseen tallaisen kuljetuksen tavaran tayteen 

arvoon saakka. 

10. Jos valtionrautateiqen oma tai sen hallussa oleva muukin 
kuin edella 9. kohdassa tarkoitettu tavara urakoitsijan 
tai hanen henkilokuntansa syysta vahingoittuu, vahenee tai 
katoaa valtionrautateiden alueella tai muualla, vastaa 
urakoitsija siten aiheutuneesta vahingosta valtionrautateille. 

11. Jos urakoitsija laiminlyo taman sopimuksen mukaisten vel
voitustensa tayttamisen, on valtionrautateilla oikeus urakoit
sijan kustannuksella ryhtya sellaisiin toimenpiteisiin, joi~a 

laiminlyonnin korjaaminen edellyttaa. 

12. Sellaiset tata sopimusta koskevat erimielisyydet, joista 
sopijapuolet eivat paase sovintoon, ratkaisee ensimmaisena 
oikeusasteena Helsingin raastuvanoikeus. 

13. Tata sopimusta on laadittu kolme samasanaista kappaletta, 
yksi jokaiselle sopijapuolelle. Sita ei saa ilman muiden so
PQapuolten suostumusta siirtaa heljannelle henkilolle. Sopimus 
on molemminpuolisin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin 
voimassa 1.1.1979 alkaen toistaiseksi. 

Tama sopimus kumoaa vaunukuormien kotiinkuljetusta koskevan 
sopimuk5en n:o 870/66/73, 30.5.1973 siihen myohemmin tehtyine 
muutoksineen . 

(No RH 1478/66/78, 28.12.1978) VT 11a/79 
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RAUTATIEHALLITUKSEN LISAOHJEET SOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA KAYTANT00N 

Sopimusta sovelletaan noutokuljetusten osalta kaikkiin vaunukuormien 
noutotehtaviin. Kotiinkuljetusten osalta sopimus koskee vain sellai
sia jo lahetysliikennepaikalla kotiinkuljetettavaksi maarattyja vau
nukuormalahetyksia, jotka on rahditettu sopimukaen mukaisella taval
la vastaanottajalle kotiin saakka. Jos vaunukuorman kotiinkuljetta
mista pyydetaan vasta maaraliikennepaikalla, suositellaan talloinkin 
urakoitsijan kayttamista kysymyksessa olevaan tehtavaan, mutta vas
taanottaja ja urakoitsija voivat sepia kotiinkuljetuksen suorittami
sesta suoraan keskenaan. Kotiinkuljetettaviin yhteislahetyksiin ei 
sopimusta saa soveltaa eika myoskaiin sellaisii.n vaunukuormalahetyk
siin, joiden kotiinkuljettaminen jo sisaltyy erilliseen voimassa 
olevaan rahti-, autokuljetus- tai muuhun sopimukseen. 

Sopimuksen mukaisesti noudettavaksi tai kotiinkuljetettavaksi maa
rattyja vaunukuormaliihetyksia ei saa ilman markkinointitoimistosta 
hankittua lupaa antaa muiden kuin liitteessa 2 maaratyn urakoitsijan 
hoidettavaksi. Milloin tallainen lupa muiden autojen kayttoon on 
saatu, menetellaan silloin kaikissa niissa suhteissa, mista ei erik
seen ole muuta maaratty, samalla tavalla kuin kotiinkuljettaminen 
olisi urakoitsijan tehtava. 

Sopimuksen 3. kohdassa mainittuja ennakkotietoja urakoitsijalle toi
mitettaessa on lahetys- ja maaraliikennepaikkojen yhdessa huolehdit
tava siita, etta kaikki nouto- tai kotiinkuljetustyon suorittamisen 
kannalta merkitykselliset seikat, kuten tavaran laatu, yksikko-, 
tilavuus- ja kokonaispainot, kasittelytapa (= irrallaan, siikeissa, 
laatikoissa, nipuissa, lavoilla jne), kuormausvalineiden kayttomah
dollisuudet, vaunun kuormaamis- tai purkamispaikka, lahettajan tai 
vastaanottajan nimi ja osoite seka nouto- tai kotiinkuljetusmatka 
ja -maksu tulevat tarkasti selvitetyksi. 

Mikali sopimuksen tulkitsemisen suhteen esiintyy epatietoisuutta, 
on soveltamismenettelysta varmistauduttava tiedustelemalla sita 
markkinointitoimistosta. 

(N:o Lt 31003/66/79, 2.1.1979) VT 11a/79 
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VAUNUKUORMIEN NOUTO- JA KOTIINKULJETUSTEN TILITYS JA ·LASKUTUS 

y 1 e i s t a 

Nama ohjeet koskevat rautatieha11ituksen ja Ku1jetuskeskusten Liitto 
ry:n ja Oy Pohjo1an Liikenne Ab:n kesken 1 paivana tammikuuta 1979 

voimaan tu1evan sopimuksen mukaisia vaunukuormien nouto- ja kotiin

ku1j etusmaks u.ia. 

Jos varsinaiseen rahtiin (esim. sopimusrahti) sisa1tyy noutomaksua, 

kotiinku1jetusmaksua tai mo1empia, on naiden osuus kokonaisrahdista 

merkittava erikseen rahtikirjan 3-osaan (ks. VT 5/73. 7.). 

Nouto- ja kotiinku1jetusmaksut on ti1itettava ti1ityssaannon mukaan. 

N o u t o k u 1 j e t u s 

Noutoku1jetuksen suoritettuaan urakoitsija 1uovuttaa tavaran 1ahetta
ja1ta saamansa rahtikirjan 1ahetys1iikennepaika11e ja ti1ittaa sama1-
1a 1ahettaja1ta mahdo11isesti perimansa ku1jetus- ym . maksut. 

K o t i i n k u 1 j e t u s 

Kotiinku1jetustehtavaa varten 1uovutetaan urakoitsija11e rahtikirjan 

5- ja 1-osat. Rahtikirjan tilitysosaan ja liikennealueen paallikolle 

1ahetettavaan jaljennokseen kuljetustehtavan antaja merkitsee tiedot 

ku1jetuksen suorittajasta, auton rekisteritunnuksen, 1uovutuspaiva

yksen seka ti1itettavan rahamaaran. Kuittausta varten merkitaan sanat 

"Kotiinku1jetustehtava vastaanotettu", minka a11e ku1jetustehtavan 
vastaanottaja kirjoittaa nimensa. 

Rahtikirjan tilitysosan avulla valvotaan tilitysta ja kotiinku1jetet
tavien 1ahetysten peri1letoimittamista. Urakoitsijan on tilitettava 

rahtikirjaan merkityt rahti- ym. maksut seka jalkivaatimusvarat va
littomasti kuljetustehtavan paatyttya tehtavan antanee11e 1iikenne
paikal1e. Ti1ityksen yhteydessa pa1auttaa urakoitsija nime1laan var
mistamansa vastaanottajan kuittaamat rahtikirjojen 5-osat 1iikenne
paikalle. 
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T o s i t t e e t u r a k o i t s i j o i d e n 1 a s k u t u k -

s e e n 

Todisteeksi kuljetusteht~v~n suorittamisesta liikennepaikka laatii 
- lukuunottamatta ns. rahdittomia rahtikirjoja - rahtikirjan tilitys

osasta rahtikirjaj~ljennoksen (lorn. VR 1940) tai oikeaksi todistetun 

valokopion kahtena kappaleena. Rahtikirjajaljenn5s laaditaan aina 

riippumatta siit~, onko jatkokuljetusmaksun laskemisessa sovellettu 
vaunukuormien kotiinkuljetustariffia, sopimushintaa, tilausliikenne

tai muuta tariffia. Sen jalkeen kun urakoitsija on kuljetusteht~van 

suorittanut ja tilittanyt lahetyksest~ perimansa maksut, toinen rah
tikirjajaljenn5ksist~ annetaan urakoitsijalle laskutusta varten ja 

toinen lahetet~an valittomasti liikennealueen paallikolle urakoitsi

jan laskutuksen valvontaa varten. 

Ns. rahdittomista rahtikirjoista - lukuunottamatta Huhtam~ki Oy:n 

ja Nokia Oy:n rahtikirjoja (ks. kotimaisen rahtikirjan 
tayttoohjeet ja ko. rahtisopimukset)- lahetysasema (esim. Upolahti, 
Asko-Upo) laatii todisteen jatkokuljetusmaksusta kahtena kappaleena, 
jotka liitetaan m~ar~asemalle meneviin rahtikirjan osiin. Todiste 

korvaa edellisessa kohdassamainitun rahtikirjajaljennoksen. 

Urakoitsijoiden laskutuksessa todisteena vaunukuormien nouto- ja 

kotiinkuljetuksista hyvaksytaan ainoastaan em. todiste jatkokulje

tusmaksusta rahdittomien rahtikirjojen osalta ja muissa tapauksissa 
rahtikirjajaljennos tai oikeaksi todistettu .valokopio. 

Kuljetus- ym. maksujen tilityksista liikennepaikalle on urakoitsijal

le tarvittaessa annettava hanen nimellaan varustettu kuitti, lorn. VR 

1808. Kuitti on kirjoitettava kahtena kappaleena, josta jaljennos 
jaa liikennepaikalle. 

N o u t o - j a 

o i k a i s u t 

k o t i i n k u 1 j e t u s m a k s u j e n 

Noutomaksuun kohdistuvan oikaisun maaraliikennepaikka voi suorittaa 
vain l~hetysliikennepaikan pyynnosta. Muuten on soveltuvin kohdin 
noudatettava jaljempana kotiinkuljetusmaksun oikaisemisesta annet
tuja ohjeita. 
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Jos 1ahetys1iikennepaika11a on merkitty kotiinku1jetusmaksu 1iian 
pieneksi, on maara1iikennepaikan oikaistava se tilityssaannon maa
raysten mukaisesti. Jos rahti on maksettu 1ahetys1iikennepaika11a, 
oikaistu rahti merkitaan rahtikirjan 4-osan asiakkaa11e varattuun 
kenttaan korjaamatta lahetysliikennepaikan rahditusta, eteen merki
taan sanat "oikaistu rahti". Kaikki korjausmerkinnat on tasma11isesti 
teht·ava myos rahtikirjaja1jennoksiin. Lahetys1iikennepaikka perii 

rahtieron kayttaen tu1ojen kuittikirjaa VR 1815. Kuitin numero merki
taan rahtikirjan 4-osaan seka siita kirjoitettaviin rahtikirjaja1jen

noksiin. 

Mil1oin nouto- tai kotiinku1jetusmaksu poikkeaa 1ahettaja1ta tai vas

taanottajalta peritysta maksusta, on tasta tehtava merkinta rahtikir
jan 4-osaan ja rahtikirjaja1jennoksiin. Jos vastaanottaja on itse suo
rittanut kotiinku1jetuksen on tasta tehtava merkinta rahtikirjan 4-

osaan. (Ks. VT 24177) Merkinnat on varmistettava aseman nimi- ja pai
va1eima11a seka virkai1ijan nimikirjoitukse11a. 

Aiheettomasti perityn maaran palauttaa ti1itoimisto maaraliikenne
paikan merkintojen perustee11a. 

U r a k o i t s i j a n 1askutus 

Urakoitsija11e suoritetaan sopimuksen mukainen maksu ku1jetuksen toi

mittamisesta laskutuksen perustee11a. Urakoitsija 1aatii ku1jetuskor
vaus1askutuksensa sopimuksen kahdeksannen (8) kohdan mukaisesti. To
sitteeksi hyvaksytaan ainoastaan em. tositteet. 

Aseman- tai toimistonhoitajan 1askutustositteeseen tekema sopimukses

sa maaratty merkinta varmentaa ku1jetusmaksun tarkastuksen ja mahdo1-
1iset korjaukset oikein suoritetuiksi . 

Nama ohjeet tulevat voimaan samanaikaisesti uuden vaunukuormien nou

to- ja kotiinkuljetusta koskevan sopimuksen kanssa. Sama11a kumotaan 

VT:ssa no 29a/73 julkaistut ohjeet . (N:o tlt 740/66/78, 29.12.1978) 
VT 11a/79 
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Liite 1 

Luettelo Kuljetuskeskusten Liitto rv:n jasenkeskuksista (A) ja 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n osastoista ( B) 

A. Kuljetuskeskusten Liitt o ry:n jasenkeskuks et, jotka ovat 
sitoutuneet hoitamaan vaunukuormi en nouto- ja kotiinkul je tukset 
rautatiehallituksen, Kuljetuskeskusten Liitto ry:n ja Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n kesken tehdyn sopimuksen n:o RH 1478/66/78 , 28.1 2 .197E 
mukaisesti. Eri paaurakoitsijoiden kautta sitoumuksen antaneet 
alaurakoitsijat on lueteltu erikseen asianomaisen paaurakoitsijan 
kohdalla. 

Jasenkeskuksen nimi 

Ajotilaus ja Kone Oy 

Autoilijain Huolto Oy 

- Alavuden Kuljetus Oy 

- Jalasjarven ja Peraseinajoen 
KTK-osuuskunta 

- Kauhajoen Kuljetusosuuskunta 
- Kauhavan Seudun Autoilijat Oy 
- Kurikan Sora ja Kuljetus Oy 
- Laihian Kuljetus Oy 
- Lapuan Kuljetus Oy 

- Narpes Transportcentral Ab 
- Oy Pietarsaaren Kuorma-auto-

liikenne-Jakobstads Lastbil
trafik Ab 

- Ahtarin Kuljetus Oy 

Autotilaus Oy 

Autotilausyhdistys Kuljetus 

Haminan KTK Oy 

Heinolan KTK Oy 

Helsingin KTK-yhdistys 

Osoite 

Valajankatu 1 
94600 Kemi 60 
Rengastie 46 
60120 Seinajoki 10 
63400 Alavus as 
61600 Jalasjarvi 

61800 Kauhajoki kk 
62210 Kauhava kp 3 
61300 Kurikka 
66400 Laihia 
62100 Lapua 

64200 Narpio 

Puhelin 

980-16406 

964-22385 

965-20240 
964-60069 

963-11478 
964-80554 
964-52640 
961-70307 
964-32021 

96244/40 
Pohjanlahdentie 55 967-11265 
68600 Pietarsaari 

63700 Xhtari kp 2 965-30101 

Hovinsaari 952-13624 
48200 Kotka 

Sorsantie 8 921-334244 
20 300 Turku 30 
Rauhankatu 9 952-41210 
49400 Hamina 
Siltakatu 44 910-52450 
18100 Heinola 10 
Kotisaarenkatu 5 90-790700 
00550 Helsinki 55 
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Huittisten KTK-osuuskunta 

Hameen Kuljetus Oy 

- Forssan aluetoimisto 

- Hameenlinnan aluetoimisto 

- Janakkalan aluetoimisto 
- Mantan aluetoimisto 

- Oriveden aluetoimisto 
- Riihimaen aluetoimisto 

- Urjalan aluetoimisto 

- ~alkeakosken aluetoimisto 

- Virtain aluetoimisto 

Imatran Kuljetus Oy 

Joroisten Sora ja Kuljetus Oy 

Jamsan Seudun Kuljetus Oy 

Karjaan Kuorma-autokeskus 

Keski-Suomen Kuljetus Oy 

- Laukaan Kuljetus Oy 
- Pihtiputaan aluetoimisto 
- Saarijarven aluetoimisto 
Keuruun Kuljetus Oy 

Kokemaen KTK-osuuskunta 
Kokkolan Autoilijat 

Kouvolan Tilausauto· Oy 

Kuorma-autoasema Oy 

Kuorma-autokeskus Oy 

Lahden Autokunta 
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Hameent i e 9 
32700 Lauttakyla 
Ratinankatu 2 
33100 Tamper e 10 
Talsoilankatu 
30100 Forssa 10 
Kasarmikatu 5 A 
13100 Hameenlinna 10 
14200 Turenki 
Kauppakatu 14 
35820 Mantta 2 
35300 Orivesi 
Valikatu 1 
11100 Riihimaki 10 
Urjalan Kuljetus Oy 
31760 Urjala 
Linja-autoasema 
37600 Valkeakoski 
Kotikuja 1 
34800 Virrat 
Kuoriaisenkatu 1 
55700 Imatra 70 
Varkaudentie 10 
79600 Joroinen 
Kauhkialantie 2 
42100 Jamsa 
Svetsarvagen 
10300 Karjaa 
Teollisuusalue 
40950 Muurame 
41340 Laukaa 
44800 Pihtipudas 
42100 Saarijarvi 
Haggmanintie 9 
42700 Keuruu 
32800 Kokemaki 
Ristirannankatu 6 
67100 Kokkola 10 
Kaitilankatu 12 
45130 Kouvola 13 
Hakunintie 3 
Rauma 10 
Ahjokatu 18 
40320 Jyvaskyla 32 
Apilakatu 1 
15610 Lahti 61 

932-69024 

931-30540 

916-11709 

917-25220 

917-82187 
934-47835 

935-2746 

91 4-34014 

937-60011 

937-42600 

934-55491 

954-22977 

972-71640 

942-2890 

911-30512 

941-731261 

941-831222 
'94661/102 
944-21541 
943-20264 

939-60033 
968-13734 

951-11102 

938-12508 

941-275073 

918-353181 



- 13 -

Lapin Kuljetus Oy 

Lieksan KTK-osuuskunta 

Lievestuoreen Kuljetus Oy 

Lohjan KTK-osuuskunta 

Ralvaus Oy ja Lansi-Lapin 
Kuljetus 
Laanin Kuljetus Oy 

- Kankaanpaan aluetoimisto 

- Parkanon aluetoimisto 

- Salon aluetoimisto 

- Vammalan aluetoimisto 

~ Loimaan KTK Oy 

- Uudenkaupungin aluetoimisto 

Laanin Ttlausliikenne Oy 

Napapiirin Kuljetus Oy 

- Koillis-Lapin aluetoimisto 

- Kolarin aluetoimisto 
- Pellon aluetoimisto 
- Simon aluetoimisto 
- Tervolan aluetoimisto 
- Ylitornion aluetoimisto 
Nokian Kuorma-autoilijat Oy 

Oulun laanin KTK Oy 

- Haukiputaan aluetoimisto 
- Oulaisten aluetoimisto 
- Saloisten aluetoimisto 
- Utajarven aluetoimisto 
- Vaalan aluetoimisto 

Pappilantie 108 
96300 Rovaniemi 20 
Siltakatu 5 
81700 Lieksa 
41400 Lievestuore 
Asematie 
08100 Lohja 10 
Verkkotehtaankatu 
95420 Tornio 2 
Ketarantie 34-39 
20300 Turku 30 

Kauppatori 3 
38700 Kankaanpaa 
Saastokulma 
39700 Parkano 
Satamakatu 2 
24100 Salo 10 
Puistokatu 17 
38200 Va=ala 
Vanhatori 
33220 Loimaa 
Kirkkokatu 15 
23500 Uusikaupunki 
Maaherrankatu 18 A 12 
50100 Mikkeli 10 
Rovakatu 31 
96200 Rovaniemi 20 
Varastotie 15 
98100 Kemijarvi 
95800 Sieppijarvi 
95700 Pello 
95200 Simo 
95385 Tervola 
95620 Aavasaksa 
Hapesuonkatu 8 
37100 Nokia 10 
Toivoniementie 
90500 Oulu 50 
90820 Kello 
86300 Oulainen 
92160 Saloinen 
91600 Utajarvi 
91700 Vaal a 

11& 

991-12151 

975-21390 

941-61222 
912-12034 

980-40480 

921-336464 

930-22290 

933-2090 

924-2979 

932-2061 

923-2530 

922-1216 

955-13350 

991-16903 

992-11660 

99550/10 
99565/6149 

98089/62 
98080/44 

99532/8122 
931-410810 

981-225499 

981-401310 
983-70303 
982-33402 

981-421185 
981-461233 
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Paltamon Autohuolto Oy 
Pohjois-Karjalan laanin 
Autotilauskeskus Oy 
Porin Tilausajo Oy 

Porvoon KTK-osuuskunta 

Raision-Naantalin KTK Oy 
Savon Kuljetus Oy 

- Kiuruveden aluetoimisto 
- Siilinjarven aluetoimisto 

- Suonenjoen aluetoimisto 
Suomussalmen KTK Oy 
Tampereen Autokuljetus Oy 

Tuusulan KTK Oy 

Uudenmaan Kuljetus Oy 

- Loviisan aluetoimisto 

- Nummelan aluetoimisto 
Vaasan Kuorma-autopalvelu Oy 

Aanekosken Kuorma-autokeskus 
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88300 Paltamo 
Ukkolantie 7 
80100 Joensuu 10 
Rajatie 12 
28610 Pori 16 
Oppipojantie 4 
06100 Porvoo 
21200 Raisio 

986-71108 
973-22088 

939-27800 

915-140080 

921-783338 
Tulliportinkatu 25 A 971-116141 
70100 Kuopio 10 
74700 Kiuruvesi 
Valkeisenmaki 
71800 Siilinjarvi 
77600 Suonenjoki 
89600 Ammansaari kp 1 
Makipaankatu 32 A 
33500 Tampere 
Vesitorninmaki 
04300 Hyryla 
Oravannahkatori 5 
02120 Espoo 12 
Laivasilta 
07900 Loviisa 
03100 Nummela as 
Myllarinkatu 9 
65100 Vaasa 10 
Rautatienkatu 48 
44100 Aanekoski 

977-52635 
971-421198 

979-10510 
9878/297 

931-30150 

90-255355 

90-460233 

915-52163 

913-22856 
961-245777 

945-2329 
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B. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n osastot, jotka hoitavat vaunukuormien 
nouto- ja kotiinkuljetukset rautatiehallituksen, KuJ.jetuskeskusten 
Liitto ry:n ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kesken tehdyn sopimukserl 
n:o RH 1478/66/78, 28.12.1978 mukaisesti. 

Osaston nimi Osoite Puhelin 

Imatra VR Tavara-asema 954-31014 
55700 Imatra 70 

Lappeenranta VR Tavara-asema 953-14591 
53300 Lappeenranta 30 

Mikkeli VR Tavara-asema 955-14233 
50100 Mikkeli 10 

Ylivieslta VR Tavara-asema 983-20297 
84100 Ylivieska 10 

Oulu Lyotty 981-14409 
90100 Oulu 10 

Kemi VR Tavara-asema 980-23052 
94100 Kemi 10 

Rovaniemi VR Tavara-asema 991-16229 
96100 Rovaniemi 10 

Kuusamo Ouluntie 989-2550 
93600 Kuusamo 

Vartius 88920 Vartius 986-79587 
Kajaani Asema-alue 986-22568 

87100 Kajaani 10 
Iisalmi VR Tavara-asema 977-21593 

74100 Iisalmi 
Kuopio VR Tavara-asema 971-115862 

70100 Kuopio 10 
Pieksamaki VR Tavara-asema 958-11308 

76120 Pieksamaki 12 
Joensuu Asema-alue 973-31682 

80100 Joensuu 10 
Savonlinna Kaartilantie 6 957-29605 

57200 Savonlinna 20 



Liite 2 

Luottelo vaunukuormayhdysliikenteelle avatuista rautatieliikennepaikoista (A) ja maar~kset siirto
kuormauskorvauksista (B) 

A. Rautatieliikennepaikat, joille osoitetut vaunukuormalahetykset voidaan maarata kotiinkuljetetta
vaksi liitteessa 4 julkaistun vaunukuormien kotiinkuljetustariffin mukaisesti. 

Tavarankiisittely- Autopalveluvalmius valmius 
•r-l 

kaytettavissa (P) ·r-l . ~ a a perava~nuyhdistelma 
·r-l ;:l H p, ;:l 

Asema ·r-l · H ~ ;:l Ill .j.> b a samalla paikkakunnalla liikenteenharjoittajan toimisto H ;:l ;:l .j.> ;:l ·r-l 
;:l .j.> <1l •r-l ctl ctl tai asemapaikka (S) 

.j.> Ill ~ 
(lj .!o4 r-1 

Ill 0 r-1 H Ill c = paikkakunta, josta kasin autokuljetukset hoidetaan 0 ~ .!o4 Ill ;:l ;:l 
~ ·r-l :Q ~ ;:l p, (lj 

·r-l r-1 ;:l <1l 0 8 
.!o4 ·r-l .!o4 ~ p, .j.> H 

e ,.0 ~ co p, co 0 
0 ctl ·r-l co ;:l 

b Liikentecnharjoittaja ;.;::: 8 r.r:: ::.: ::.: ::.a a . c 

Aav.asaksa X X s Napapiirin Kuljetua Oy 
Alavus X s Alavuden Kuljetus Oy 
Eno X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 
Espoo X X Helsinki Helsingin KTK-yhdistys 
Haap~jiirvi X Ylivieska Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Ilao.pamiiki X X X Keuruu Keuruun Kuljetus Oy 
Hamina X s Haminan KTK Oy 
Hu.mmaslahti X X Joen~uu Pohjois-Karjalan laanin AutotilauskeskUs 07 
Hankasalmi X X Muurame Keski-Suomen Kuljetus Oy 

Hanko X X X s Valtionrautatiet 

..... ..... 
Ill 

..... 
(]I 



Harjavalta X X Kokemiild. Kokemaen K'l'K-osuuskunta 
Haukipudas X X s Oulun l aanin KTK ~Y 
He inola X X X s Heinolan KTK Oy 
He i ntivesi X Mikkeli Liianin Tllaus lU kenne Oy 
Helsinki X X X X X p G llelsingin KTK- Yhdistys 
Humppila X X X Forssa Hameen. Kuljetus Oy 
llyrynsalmi X Kajaani Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Hyvi nkaa X X X s Valtionrautat iet 
Hi:i.meenlinna X X X s Hameen Kulje t us Oy 
Iisal mi X X X X p s Oy ~ohjolan Liikenne Ab 
Ii t t ala X X Hiimeenlinna Hameen Kuljetus Oy 
Ilma j oki X Seiniijoki Autoilijain Huolto Oy __, 
I l omantsi X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy -..J 

Imatra X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Inkoo X Karjaa Karjaan Kuorma-autokeskus 
Isokyro X Laihia Laihian Kuljetus Oy 
J al-as jarvi X s Jalasjarven ja Peraseinajoen KTK-osuuskunta 
J oensuu X X X X p s Oy Pohjolan Li i kenne Ab 
Joroinen X X s Joroisten Sora j a Kuljetus Oy 
Jout seno X X Imatra Imat ran Kuljetus Oy 
J outsijarvi X Kemijiirvi Napapiirin Kulj ~tus Oy 
,Juankoski X X X Kuopio Savon Kuljetus Oy 
J yva skyHi X X X X X s Kuorma-autokeskus Oy 
Ji:i.msa X X X X s Jamsan Seudun Kuljet us Oy 
Kajaani X X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Kairokoski X X Parkano Laanin Kuljetus Oy __, _, 

I» 
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I Tavarankasittely~ valmius 

•rl . 
·rl ;::! ~ 

p, 
·rl H ~ !Jl 
H ;::! ;::! +> ;::! 
;::! +> cd •rl ru 

+> 11) > cd .!.4 
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X X 

X 

X X X 

X X X X 

X 

X X 
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..... 
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Autopalveluvalmius ill 

·rl 
H a peravaunuyhdistelma kaytettavissa (P) ;::! = 
+> samalla paikkakunnalla liikenteenharjoittajan toimisto •rl b = ro tai asemapaikka (S) rl 
!Jl 

paikkakunta, josta kasin autokuljetukset hoidetaan ;::! c = 
cd 
13 
H 
0 
;;l 

b ~ a c Liikentecnhar~oitta_ia 

X s Laanin Kuljetus Oy 

s Karjaan Kuonna-autokeskus 
Narpio Narpes Transportcentral Ab 

s Kauhajpen Kuljetusosuuskunta 

s Kauhavan Seudun Autoilijat Oy I 

X p s Ajotilaus ja Kone Oy ~ 

CD 

X s Napapiirin Kuljetus Oy I 

X p IIyrylii Tuusulan KTK Oy 
X Joensuu Pohjois-Karjalan ltianin Autotilauskeskus Oy 
X s Keuruun Kuljetus Oy 
X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 
X s Savon Kuljetus Oy 
X Tervola Napapiirin Kuljetus Oy 
X s Kokkolan Autoilijat 

X Sieppijiirvi Napapiirin Kuljetus Oy 
X Joensuu Pohjois-Karjalan ltianin Autotilauskeskus Oy 

X p s Autotilaus Oy 

X s Kouvolan Tilausauto Oy 



Lail Jia X X s Laihian Kul ;jo tus Oy 

Lapinlahti X X X Siilinjarvi Savon Kuljetus Oy 

Lappeenranta X X X X p s Oy Pohjolan Li ikenne Ab 

Lapua X s Lapuan Kulje tus Oy 

Laul<aa X X s Laukaan Kuljetus Oy 

Laurila X X p Kemi Ajotilaus ja Kone Oy 

Lempaala X X Tamp ere Hameen Kuljetus Oy 

Lieksa X X X X s Lieksan KTK-·osuuskunta 
Lievestuore X X s Lieves t uoreen Kuljetus Oy 

Liperi Joensuu Pohjoi s-Karjalan laanin Autot ilauskeskus Oy 
Lohja X X X s Lohjan KTK-osuuskunta 
Loimaa X X X s Loimaan KTK Oy 
Lovii sa X X s Uudenmaan Kuljetus Oy ...... 
Mi kkeli X X X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab \0 

Myllymaki X X .Ahtiiri Ahtarin Kuljetus Oy 
Mt-intta X X s Hameen Kul jetus Oy 
Naantali X X X X Raisio Raision- Naantalin KTK Oy 
Nivala X X X X Ylivieska Oy Pohjolan Lii kenne Ab 
Nol<ia X X X s Nokian Kuorma-autoi lijat Oy 
Nurnmela X X s Uudenmaan Kuljetus Oy 
Nurmes X X s Oy Pohjolan Li i kenne Ab 
Na r pio X s Narpes Transpor tcentral Ab 
Orivesi X X X s Hameen Kulje tus Oy 
Oulainen X X s Oulun laanin KTK Oy 
Oulu X X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Outokumpu X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 

Paltamo X X s Paltamon Autohuolto Oy ...... 
...... 

Parikkala Oy Pohjolan Liikenne Ab ill 
X X X Savonlinna 



p 

p 

p 

Asema 

ello 
ieksamaki 
ietarsaari 

ihtipudas 
ori 
orvoo 
unkasalmi 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

R 

R 

R 

R 
R 

R 

utikko 
yhasalmi 
a a he 
aisio 
antasalmi 
auma 
iihimaki 
ovaniemi 

s aarijarvi 

Tavarankasittely-
valmius . 
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•ri ~ J:! en 

f-4 ::s ::s +> ::s 
::s +> Ill •ri al 
.p Ol > cd .!4 
a) 0 111 ..... f-4 
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X X X 

X X. 

X X 
X X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 
- •-

... ... 
Aut.opnlvcluvlllmius Ill 

·ri 
~ a = pc divauhuylldi:-;tclma ktiytcttlivissa (P) ::s 

+> b samalla paikkakunnulla liiktmteenharjoi ttajon toimluto ·n = 
al tai asemapaikka (S) .-t 
en paikkakunta, josta kasin autolmljetukset hoi.detaan ~ 

c ,. 
a 
f-4 
0 

~ a b c Liikenteenha~~oittaja 

X s Napapiirin Kuljetus Oy 
X p s Oy Pohjolan Liikenrie Ab 
X s Oy Pietarsaaren Kuor.ma-autoliikenne-

Jakobstads Lastbiltraflk Ab 
I X s Keski-Suomen Kuljetus Oy 

1'\) 

X p s Porin Tilausajo Oy 0 

I 
X s Porvoon KTK-osuuskunta 
X Bavonlinna Oy Pohjolan L~ikenne .Ab 
X Savonlinna Oy Pohjolan Liikenne Ab 
X Ylivie9ka Oy Pohjolan Liikenne Ab 
X Saloinen Oulun laanin KTK Oy 
X s Raision Naantalin KTK Oy 
X Savonlinna Oy Pohjolan Liikenne Ab 
X s Kuorma-autoasema Oy 
X s Hameen Kuljetus Oy 
X p s Napapiirin Kuljetus Oy ja 

Lapin Kuljetus Oy 
X s Keski-Suomen Kuljetus Oy 



Savonlinna X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Seinajoki X X X X X X p s Autoilijan Huolto Oy 

Siilinjarvi X X s Savon Kuljetus Oy 

Silvola X Savonlinna Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Simo X X p Kemi Ajotilaus ja Kone Oy 

Sotkamo X X X Kajaani Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Suolahti X X X .Aanekoski Aanekosken Kuorma-autokeskus 
Suonenjoki X X X s Savon Kuljetus Oy 
Taivalkoski X X X p Kuusamo Oy Pohjolan Liikenne Ab 
'l'amrnis'aari X X X s Valtionrautatiet 
Tampere X X X X X s Tampereen Autokuljetus Oy 
Tervola X X s Napapiirin Kuljetus Oy 

I 

Tiltkurila X X X p Helsinki Helsingin KTK-yhdistys N 
~ 

'fohmajarvi X X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 

Toijala X X X s Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Tornio X X X X p s Lansi-Lapin Kuljetus ja Raivaus Oy 
Tuira X Oulu Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Turenki X X Janakkala Hameen Kuljetus Oy 
Turku X X X X s Autotilausyhdistys Kuljetus 
Tuupovaara X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotil"aiskeskus Oy 
Uimaharju X X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 

Urjala X X ' Hameen Kuljetus Oy ~ 

Utajarvi X X s Oulun laanin ~TK Oy 
Uusikaarlepyy X X Pietarsaari Oy Pietarsaaren Kuorma-autoliikenne-

Jakobstads Lastbiltrafik Ab 
Uusikaupunki X I X 8 Laanin Kuljetus Oy 

..... ..... 
II 
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b :0: 8 :x1 ~ ~ a c Liikcn tecnhar:ioi tta.ia 

Vaal a X X s Oulun i~~nin ·KTK Oy 

Vaasa X X X X s Vaasan Kuorma-autopalvelu · Oy 

Valkeakoski X X s Hameen Kuljetus Oy 

Vammala X X X s Laanin Kuljetus Oy 

Varkaus X X X PieksamB.ki Oy Pohjolan Liikenne Ab I 

Vartius X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab ~I 

Viekki X X Lieksa Lieksa~ KTK-osuuskunta I 

Viinijarvi X X Joensuu Pohjois-Karjalan laanin Autotilauskeskus Oy 

Vilppula X X X Mantta Hameen Kuljetus Oy 

Virrat X X s Hameen Kuljet~s Oy 

Yliharma X X Kauhava Kauhavan Seudun Autoilijat Oy 

Ylivieska X X X X p s Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Ylamylly X Joensuu Pohjois-Karjalan laan1n Autotilauskeskus Oy 

Aetsa X X Lauttakylii Huittisten KTK-osuuskunta 

iihtari X s Ahtarin Kuljetus Oy 

Ammansaari X X X X s Suomussalmen ·KTK Oy 

Aanekoski X X X s Aanekosken Kuorma-autokeskus 

,_ ,_ ,_ 



B. Maaraykset vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetussopimuksen 4. kohdassa mainitusta 
siirtokuormauskorvauksesta. 

Jos siirtokuormaus autosta vaunuun tai painvastoin on suoritettu valtionrautateiden toimesta, 
peritaan tasta tyosta siirtokuormauskorvausta seuraavasti: 

Jos nouto- tai kotiinkuljetusmaksu on laskettu 

pain on mukaan . • . . . . . . • . . • . . . . . • . . . • . 2, 50 mk/ tonni 
kuutiotaksan mukaan ................. 1,00 mk/m3 

Milloin nouto- tai kotiinkuljetusmaksu on laskettu muun perusteen mukaan, peritaan siirto
kuormauksesta valtionrautateiden tariffitaulukossa 22 maaratyt maksut. 

Siirtokuormauskorvaus lasketsan vaunukuormittain jokaista alkavaa tonnia tai kuutiometria kohden. 

Siirtokuormauskorvausta ei kuitenkaan perita silloin, kun lavataakat on kuormattu vaunuun kahteen 
kerrokseen ja siirtokuormaus ilman trukkiapua ei ole mahdollista taakkoja purkamatta. Nouto
kuljetusten osalta menetellaan vastaavasti. 

1\) 
VI 
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Liite 3 

Rautatiehallituksen ja urakoitsijan kesken tehtyyn vaunukuorma
lahetysten nouto- ja kotiinkuljetussopimukseen n:o RH 1478/66/78, 
28.12.1978 

Noutokuljetukset 

Sopimuksen alaisia lahetysasemia, joille noutokuljetuksia su~rite
taan, ovat kaikki vaunukuormaliikenteelle avatut liikennepaikat 

lukuunottamatta niita asemia, joiden osalta valtionrautatiet on 
tehnyt vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetusten hoitamisesta eri 
sopimuksen muiden yrittajien kanssa . Viimeksi mainituista asemista 
on liitteessa 2 olevassa vaunukuormien kotiinkuljetuspaikk~luette
lossa eri maininta siita, kenen toimesta kysymyksessa olevat jatko
kuljetukset hoidetaan. 

Urakoitsija suorittaa ~opimusehtojen muk~isesti omilla, ammattimais
ta kuorma-autoliikennetta varten vahvistetuilla liikennealueillaan 
olevilta lahettajilta vaunukuormien noutokuljetukset lahetysasemille 
edellyttaen, etta kaikkiin satunnaisiin alle 30 tonnin tai tilavuus
painon mukaan rahditettavan tavaran osalta alle 100 m3 noutokuljetus
tehtaviin sovelletaan asianomaisella liikennealueella kulloinkin 
voimassa olevaa, ammattimaista kuorma- ja pakettiautoliikennetta 
varten vahvistettua tilausliikennetaksaa, ja etta kaikista muista 
noutokuljetustehtavista tehdaan paikallisesti asianomaisten kesken 
neuvotellen etukateen eri hintasopimus seuraavasti. 

Kokonaismaariltaan edella mainittua suuremmista kertakuljetustehta
vista seka kokonais- ja osakuljetusmaariltaan rajoittamattomista 
jatkuvista tai toistuvista noutokuljetuksista tehdaan valtionrauta
teiden ja urakoitsijan kesken oheisen lomakkeen n:o 3768 mukainen 
hintasopimus, jossa maaritellaan lomakeotsikointia noudattaen 
kaikki kuljetustehtavan suorittamiseen ja hinnoitteluun vaikuttavat 
seikat ja vahvistetaan yksikkohinta, jonka mukaan noutokuljetus 
rahditetaan. 

Hintasopimus noutokuljetuksista, joista perittava noutomaksu merki 

taan eri summana rautatierahtikirjaan, tehdaan siten, etta valtion
rautatiet ja urakoitsija neuvottelevat yhdessa siita lahettajan kanss~ 
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Jos taas noutokuljetusmaksu on sisallytettava rautatierahtiin 
tai se kannetaan eri kuitilla valtionrautateille, tehdaan hinte.
sopimus siten, etta yhteisneuvottelussa asiakkaan kanssa selvi
tetaan vain noudon suorittamiseen liittyvat seikat ja urakoit
sijalle maksettavasta noutokorvauksesta sovitaan erikseen 
valtionrautateiden ja urakoitsijan kesken kaytavassa neuvottelussa. 
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Liite 4 

Rautatiehallituksen, Kuljetuskeskusten Liitto ry:n ja Oy Pohjo
lan Liikenne Ab:n kesken tehtyyn vaunukuormien nouto- ja kotiin
kuljetussopimukseen n:o RH 1478/66/78, 28.12.1978 

VAUNUKUORMIEN KOTII~~ULJETUSTARIFFI 1.1.1979 ALKAEN 

Kotiinkul.i e t usmatka 

Kotiinkuljetusmatkalla tarkoitetaan lyhinta yhdysliikenneaseman 
ja vastaanottajan valista yhdensuuntaista maantievalima t kaa. 

Jos kotiinkuljetusmatka on enintaan 10 km, kotiinkuljetusmaksu 
lasketaen jaljempana mainitun yksikkohintataulukon mukaan. 

Jos kotiinkuljetusmatka on yli 10 km, kotiinkuljetusmaksu laske
taan kohdassa "Kotiinkuljetustariffi yli 10 km kotiinkuljetus- · 
matkoille" mainittujen perusteiden mukaan. 

Kotiinkuljetusmaksu maarataan: 

a) tavaran todellisen painon mukaan noudattaen valtionrautateiden 
tariffisaannon 37 §:n 1 kohdan mukaisia tasoitussaannoksia, jos 
tavaran tilavuuspaino on vahintaan 600 kg/m3 , 

b) tavaran tilavuuden mukaan jokaiselta alkavalta kuutiometrilta, 
jos tilavuuspaino on alle 600 kg/m3, 

c) kappaleluvun mukaan, kun rahditusyksikkosarakkeessa on erik
seen niin maaratty. 

Kotiinkuljetusmaksu, joka paattyy kymmenella jaottomaan pennilu
kuun, tasoitetaan labimpaan kymmenella tasan jaolliseen peP~ilu
kuun siten, etta viitta pennia pienemmat penniluvut pyoristetaan 
alaspain ja viisi peP~ia seka sita suuremmat penniluvut ylospain. 
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Maksuluok~t 

Kotiinkuljetus~aksua maarattaessa lahetykset jaetaan painonsa, 
tilavuutensa tai kappalelukunsa perusteella viiteen maksuluok
kaan seuraavas~i: 

L a hetykse n 

Maksu- tariffipaino tilavuus m3 .lkappale-
luokka kg mineraalivillat 1 muut 1

maara 

I I < 100 k~~;/m3 .>-100 kl2:/m3! 
I kpl 

I enint. 7.000 < 24 ...::::::: 19 l;; 14 1 < 44 I 
II 7. 500- 9. 500 25- 33 20- 24 - 191 45- 59 
III 10.000-12.000 34 - 41 25 - 31 120 - 24; 60- 74 
IV 12.500-14.500 42 - 49 32 - 37 ~~- 29 75- 89 
v v1ihint. 15. 000 5 50 ::;::.. 38 30 l > 90 

Tavararv~:~at kas; ttelv- ,;;;. sii:-tokuormausta·:oi ttain 

A - E 
1 - 2 

kasittelytavat tavaraa autosta purettaessa 
siirtokuor~austavat tavaraa rautatievaunusta autoon 
kuormatta.essa 

Yksikkoh!nta.taulukko 

A. Erikseen hiPJloitetut irrallaan kasiteltavat tavarat 
(Siirtokuormaustapa vaunusta autoon ei tassa taYararyhmassa 
vaikuta hintaan.) 

Rahdi- M a k s u 1 u 0 k a t 
tusyk- I II III IV v 
sikko Kotiinkuljetusmaksu mk/yks:kko 

Aaltopahvi, valmisteet m3 8,95 8,40 8,00 7,70 7,45 
Eristelevyt, kev., !IIUOV. m3 7,90 7,40 7,05 6,80 6,60 
Huonekalut .ja. myymalakal. m3 10,05 9,40 8,95 8,60 8,35 
Ilmastointilaitteet m3 9,70 9,10 8,65 8,35 a, 10 
Karmit, O'li ja ikkuna, tav. m3 11,80 11,05 10,50 10,10 9,80 
Keittiokalusteet, valmiit m3 6,05 5,65 5,40 5,20 5,05 
Kei~tiokalusteet, puolivalm. m3 8,65 8,10 7,70 7,40 7,20 
Keittiokoneet ja -kojeet m3 9,70 9,10 8,65 8,35 8,10 
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Rahdi- Maksuluokat 
tusyk- I II III IV v 
sikko Kotiinkuljetusmaksu mk/yksH:ko 

Kreppipaperi m3 9,15 8,55 8,15 7,85 7,60 

Lannoi tteet, 50 kg sak. t 36,30 3.5,90 32,25 31,00 30,00 

Lannoitteet, 1000 kg sak. t 17,35 16,20 15,40 14,80 14,35 

l-li~er. villa, vii.h. 100 kg/m3 m3 7,10 6,65 6,35 6,10 5,SO 

.Miner. villa, alle 100 kg/m3 m3 3,90 3,6? 3,50 3,40 3,30 

Paine- ja vie c. ;>utket, met. t 22,95 21,45 20,40 19,60 18,95 

Pait:e- Ja viem.cutket, muoy. m3 8,05 7,20 6,95 6,75 - nipussa ~ai kehikossa 7.55 

- irrallaan m3 9,90 9,25 6,80 8,45 8,20 

Pakastearkut m3 11,05 10,35 9,85 9,50 9,20 

Radiaattorit t 31,85 29,75 28,30 27,20 26,30 

Rak.levyt, vah. 600 kg/m3 t 34,70 32,40 30,80 29,60 2S,65 

Rak.levyt, alle 600 kg/m3 m3 20,75 19,40 18,45 17,75 17,20 

Sani teetti tav. , kylpyammeet kp.l 9,70 9,10 8,65 8,35 3,10 

Sani teetti tav. , kera:n. m3 17,55 16,40 15,60 15,00 14,50 

B. Kipattava tavara 
1. Koneelline:n 
- vliliint. 600 kg/:n3 t 12,65 11,85 11,30 10,85 10,50 

- alle 600 kg/m3 m3 8,10 7,60 7,25 7,00 6, 80 

c. Lavataakkoina kasiteltava 

tavara 
1. Lavataakat, jotka voidaa:n 
purkamattomina jattaa vas1:aan-

ottajalle 
- vliliint. 600 kg/m3 t 17,85 16,70 15,90 15,30 14,60 

- alle 600 kg/m3 m3 10,90 9,90 9,45 9,10 8,80 

D. Trukilla tai nosturilla 
purettaYat muut kuin 
lavataakat 

1. Koneelline:n 
- vliliint. 600 k~/:n3 t 20,45 19,10 18,15 17,45 16,90 

- alle 600 kg/m m3 12,25 11,45 10,90 10,50 10,15 

2. Kasi:n 
- vahint. 600 kg/m3 t 26,10 24,40 23,20 22,30 21,60 

- alle 600 kg/m3 m3 15.,55 14,55 13,85 13,30 12,90 
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Rahdi- M a k s u 1 u o k a t 
tusyk- I II III IV v 
sikko Kotiinkuljetusrnal<su rnk/yksil<ko 

E. Kasinpurettavat muut 
kuin tavararyP~assa A 

mainitut tavarat 
1. Koneellinen 
- vahint. 600 kg/m3 t 22,75 21,25 20,20 19,40 18,80 

- alle 600 kg/~3 m3 13,40 12,55 11,95 11,50 11 '15 
2. Kasin 
- vahint. 600 kg/m3 t 27,90 26,05 24,75 23,80 23,05 
- alle 600 kg/m3 m3 16,65 15,55 14,80 14,25 13,60 

Kotiinkul.ietus"::e::-iffi vli 10 km kotiinkul~etusmatkoilla 

Jos kotiinkuljetusmatka on yli 10 km, maarataan kotiinkuljetus
maksu yhdistettya perus- ja lisameksuhinnoittelua soveltaen si"::en, 
etta perusmaksu lesketaan aL~a tavaran maaran ja yksikkohinta
taul~~ossa ~ainittujen hintojen m~~aan ja lisamaksu kuljetukseen 
kaytettavan autokaluston laad~~. kuljetusmaksun ja autokuormier. 
lukumaaran perusteella seureavasti: 

Autokal1.4sto 

Kaikki kuor~a-autot 
- ilman peravaunua 
- perava~~ullisena 

ajoneuvoyhdistelmana 

Lisamaksu ku;jetusmatkasta 
jokaista autokuormaa kohden 

mk/5 km 

16,50 

24,50 

Lisamaksl4a ~aarattaessa kuljetusmat~alla terkoitetaan lyhinta, 
yhdysliikenneaseman ja vastaanottajan valista yhdensuuntais::a 
meantie·.rJHi::~atkas vahenr.e::tyna 10 kilometrill1L Lisamal<su les
ketaan nain saaculta kulje::usmatkalta jokaista alkavea 5 kilo
metria ja autok1.4ormaa ko~den. 

Talloin autokuoroalla tarkoitetaan yhta kantavuus- tei tilavuus
kapasi teet.in mukaan jaettua osaa vaun~l<uor::asta si ten, etta 
viimeinenkin mahdollisesti vajaaksi jaava csa katsotaan yhdeksi 
autokuorr:Jaksi. 
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Vaunul~uornan j akaminen auto l~uor[:li ksi suor i ;:etaan kantavuuskapa
siteetin mukaan, kun kotiinkulj e tusmakSWl perushinta maar ataan 
tavaran painon perusteella, ja tilavuuskapasiteetin oukaan, 
kun perusmaksu lasketaan kuutiometrihinnan perusteella. 

Avolavaisten kuorma-autojen kapasiteetin katsotaan olevan 

a) ilman peravaunua vahintaan 6 t tai 12 m3 muulloin paitsi 
mineraalivillaa yli 100 kg/m3 kuljetettaessa vahintaan 
15 m3 ja mineraalivilla a alle 100 kg/rn3 kuljetett aessa 
vahintaan 20 m3 seka 

b) peravaunullisena yhdistelmana vahintaan 15 t tai 30 m3 
muulloin paitsi mineraalivillaa yli 100 kg/m3 kuljete tta
essa vahintaan 40 ~ 3 ja mineraalivillaa alle 100 kg/m3 

kuljetettaessa vahintaan 50 m3 . 

Kuljetettaessa sellaista kuormalavoilla, hakkilavoilla tai 
niihin verrattavina pakkausyksikkoina kasiteltavaii tavaraa, 
jota ei voida kuormata yksikkoL,ii paallekk~in, lasketaan 
autokuormaluku sen mukaan, kuinka monta kuormalavaa, hakki
lavaa tai pakkausyksikkoa auton lavalle pinta-alan mukaan 
voidaan sijoittaa. 

Kun kotiinkuljetu=malcsu on maarattava yhdiste;:tya perus- ja 
lisiimaksuhir~oittelua soveltaen, on lahetysaseman ai~a etukateen 
sovittava puhelimitse kotiinkuljetuksen ~oitavan yhdysliiken
teanhar~oittajan kanssa siita, mir~alaisella au;:okalustolla 
ja kuinka moneen autokuormaan jaettuna kotiinkuljetus hoidetaan 
ja mika on lisaa.aksun laskentaperusteena eleva kuljetusmatka. 

Jos lah~ttajtille on eri sopimQ~sella varattu oikeus osoittaa 
samassa vau.~ussa samalle liikennepaikalle yhta useammalle-vas
taanottajalle tai samalle vastaano;:tajalle yhta useampaan ko
tiinkuljetusosoitteeseen vaunukuorrr:alahetyksia, lasketaan 
kotiinkuljetus;;:aksu lahetyskohtaisestL.kui tenkin niin, . etta 
maksu maarataan kul takin lahetyksel ta ·vahintaan 5 tonnin tai 
20 m3 :n kuormakoon IDQ~aan. 
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Sovelta~isr~joitukset 

Vaunukuormien kotiinkuljetustari£fia ei saa soveltaa vaunukuor~a

lahetyksiin, jotka kasittavtit muuttotavaraa, lammitys-, jaahdytys

ja pakastevaunuissa kuljetettavaa tavaraa, yli 6 metria pitkaa 

tavaraa tai kokonsa ja yksikkopaino~sa suhteen autoliikenteessa 

erikoiskuljetukseksi katsottavaa tavaraa. Kaytossa olevan auto

kaluston puitteissa on kuitenkin myos naide~ lahetysten jatko

kuljetus mahdollista asianomaisten kesken tehtavin erikoissopi

muksin. 
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VALTIDN ELAKE JA PERHE - ELAKE 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

N: o 232 . 

L a k i 

valtion elakelai n 15 § : n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 23 paivana helmikuuta 1979 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti lisataan 20 paivana toukokuuta 1966 

annetun valtion elakelain (280/66) 15 §: aan, sellaisena kuin se on 

osittain muutettuna heinakuun 22 paivana 1970 annetulla lailla 

(527/70) ja joulukuun 10 paivana 1971 annetulla lailla (851/71) , 

uusi 5 momentti seuraavasti : 

15 §. 

Jos vanhuuselake taikka sellainen tyokyvyttomyyselake, joka on 

myonnetty taman lain 10 § : n l momenttia soveltaen , on ennen 11 tai 

12 § : n mukaista elakkeen enimmaismaaran laskemista pienempi kuin 

2 , 50 markkaa kuukaudessa, voidaan elake maksaa kertasuorituksena , 

joka lasketaan sosiaali- ja terveysministerion tyontekijain slake

lain 19 b §: n soveltamista varten vahvistamien perusteiden mukaan . 

Kertasuorituksen saaneella ei sen jalkeen ole oikeutta elakkeeseen 

siita palveluksesta , johon kertasuoritus t a vastaava slake o n perus

tunut . Jos maaraajaksi myonnetty tyokyvyttomyyselake on maksettu 

kertasuorituksena , voidaan elakkeensaajalle kuitenkin myontaa elake 

silta. ajalta , minka hanen tyokyvyttomyytensa maaraajan jalkeen jat

kuu . Edella sanottu markkamaara tarkistetaan vuosittai n tammikuun 

alusta sen palkkaindeksiluvun mukaan , joka vahvistetaan tyontekijain 

elakelai n 9 §:n l momentin soveltamista varten . 

Tama laki tulee voimaan l paivana huhtikuuta 1979 . 

Tata l akia sovelletaan myos sellaisiin el~kkeisiin, jotka on myon 

netty ennen taman lain voimaantuloa sattuneen elaketapahtuman perus

teella . 
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Tassa 1aissa saadetty markkamaara vastaa vuode11e 1966 vahvistet

tua pa1kkaindeksi1ukua. 

N:o 233. 

L a k i 

va1tion perhe-e1ake1ain 12 §:n muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 23 paivana he1mikuuta 1979. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 1isataan jou1ukuun 31 paivana 1968 

annetun va1tion perhe-e1ake1ain (774/68) 12 f:aan, se11aisena kuin 

se on osittain muutettuna heinakuun 22 paivana 1970 annetulla 1ai1-

1a (529/70), uusi 5 momentti seuraavasti: 

12 §. 

Jos perhe-e1ake on ennen 6 tai 7 §:n mukaisen yhteensovituksen 

suorittamista pienempi kuin 2,50 markkaa kuukaudessa, slake voi

daan maksaa kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja terveys

ministerion tyontekijain elakelain 19 b §:n soveltamista varten 

vahvistamien perusteiden mukaan . Edel1a sanottu markkamaara tarkis

tetaan vuosittain tammikuun alusta sen palkkaindeksi1uvun mukaan, 

joka vahvistetaan tyontekijain e1ake1ain 9 §:n 1 momentin sove1ta

mista varten . 

Tama 1aki tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1979. 

12 

Tata 1akia sove1letaan myos se11aisiin elakkeisiin , jotka on myon

netty ennen taman lain voimaantu1oa sattuneen e1aketapahtuman perus

tee11a. 

Tassa laissa saadetty markkamaara vastaa vuodelle 1966 vahvistet

tua palkkaindeksilukua. 

, loj (n: o H1o 225/130/79, 15.3.1979 - Vert kansio VR 2614 

"Elake ja perhe-elake" , kirjoitukset 1 ja 13 . VT 12/79 
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VALTIONHALLINNON SISAISET STANOARDIT 

Va1tiovarainministerio on vahvistanut seuraavat va1tionha11innon 

sisliset standardit (VHS) . 

Standard in 
numero 

VHS 1001 

VHS 1002 

VHS 1003 

VHS 1004 

VHS 1005 

VHS 1006 

Nimi 

Mittayksikot 

Virastojen ja 1aitosten 
nimien kirjaintunnukset 

Kirjekuoret ja kirje
pussit 

PBivBmBarB 

Mittayksikkojen tunnuk
set tieto1iikenteessa 
ja tietojenkasitte1yssB 

Tietojen vaihdossa kly
tettlva 7-bittinen 
koodi 

Kansio 

VRS-standardikokoe1ma 

Asiakirjaohjeet 

Asiakirjaohjeet 

Asiakirjaohjeet 

VRS-standardikokoe1ma 

VRS-standardikokoe1ma 

Standardi VHS 1004 koskee plivlmlarln merkitsemista numeroin . 

Y1eissaannon mukaan paivamaara merkit!Bn jarjestyksessB plivl, 

kuukausi, vuosi . Esim . maa1iskuun kahdeskymmenesko1mas vuonna 1979 

voidaan merkita seuraavi11a tavoi11a: 

23 . 3 . 1979 

23 . 03 . 1979 

23 . 3 . 79 

Erityissaannon mukaan paivamBBra voidaan erBissB standardissa mai 

nituissa tapauksissa merkitl standardin SFS 2672 mukaisesti . Esim . 

19790323 

1979 03 23 

1979-03-23 

Standardit jaetaan y11amainittujen kansioiden ha1tijoi11e . Yksittai

sia kappa1eita voi 1isaksi tarvittaessa ti1ata ha11intotoimiston 

kehittlmisjaostosta . 

(No H1t 237/06/79, 15 . 3 . 1979) VT 12/79 
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VALTIONRAUTATEIOEN JA RAUTATIEHALLITUKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Rautatielaitoksen nimi "Valtionrautatiet" on vahvistettu 
kirjoitettavaksi isolla alkukirjaimella. Rautatiehallitus 
sitavastoin kirjoitetaan tekstissa pienella alkukirjaimel

la. 

Valtionrautateiden nimilyhenne on VR ja rautatiehallituksen 

nimilyhenne RH valtiovarainministerion vahvistaman valtion

hallinnon standardin VHS 1002 mukaisesti. 

Ulkomaisessa kirjeenvaihdossa ja muissa vastaavissa yhteyk~ 
sissa kaytetaan nimista seuraavia muotoja: 

Ruotsiksi 

Ranskaksi 

Englanniksi 

Saksaksi 

Venajaksi 

Valtionrautatiet 

Statsjarnvagarna 

Chemins de Fer de l'Etat 
de Finlande 

Finnish State Railways 

Finnische Staatsbahnen 

rocy,napCTB6HHhte 
l!teJie3H!:!e .noporli 
~liHJIRH,IJ;Iili 

rautatiehallitus 

jarnvagsstyrelsen 

Direction G~nerale 

Board of Administration 

Hauptverwaltung 

YnpaBJieHHe 

Yllamainitut asiat tullaan sisallyttamaan ASIAKIRJADHJEET

kansiossa julkaistaviin ohjeisiin. 

N:o (Hlo 211/019/79, 15.3.1979) VT 12 /79 

12 
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VAHVISTETUT VRS-STANOAROIT 

Y1ijohtaja on 28.2 . 1979 vahvistanut seuraavat muutokset 

VRS-kokoe1maan: 

VRS 
n:o 

1231 

1320 

1321 

1322 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

1329 

1139 

1316 

30 

ryhmi:i 
n:o 

110 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

118 

133 

213 

412 

Standardin nimi 

Meta11iset muotova1misteet . Y1eiset tekniset toi
mitusehdot ja tarkastusmi:iaraykset (SFS 110) 
Korvaa : VRS 1231, 1974-12-19 

Terasputkien hitsattavat 90° ja 180° putkiki:iyrat 

Va1urautaiset kiertee11iset putkiyhteet 

Teraksiset kiertee:1iset putkiyhteet 

Ruostumattomat kiertee11iset putkiyhteet 

Ruostumattomat hitsattavat putkikayrat 

Terasputkiyhteet . Yhdiste1ma standardeista 

Kupariset juotettavat putkikayri:it 

Kupariset kapi11aariyhteet 

Messinkiset putkiyhteet ja -liittimet 

Messinkiset puserrus1iittimet 

Koneisto51jyt 
Korvaa: VRS 1139 , 1974- 12-19 

Pyoreat a1us1aatat tappeja varten . Tarkkuus1uokat 
m ja g 

Va1ssattu pyoranrengas . Paamitat 
korvaa VRS 30 , 1970-09-17 

Uudet standardit jaetaan va1itt5masti niiden va1mistuttua painatus- \ 

jaostosta. 

N: o (RH 346/06/79, 28.2 . 1979) VT 12 /79 

V~LIRAHAN TILAUSTAVAN JA MAKSUAJANKOHDAN MUUTOS 

Va1irahat tilataan ja maksetaan 25 . 3 .1979 1ahtien 3-viikkoiskausit 
tain 1isapa1kkioiden yhteydessa. Va1irahat aja1ta 1.-24.3.1979 ti-
1ataan 1isaansioi1moitus1omakkeel1a entiseen tapaan ja maksetaan 
17.4.1979. (T1t 148/116/79 , 7.3.1979) VT 12/79 
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FIDEBAST-tariffi (9350) 

Fidebast-tariffin sivulla 29 olevat DM:ssa ilmoitetut kuljetus

s~ili5iden k~yttomaksut (koodi 01) muutetaan 1.4.1979 lukien 

seuraaviksi (DM/s~ili5): 20,50- 25,50- 30,50. 
(Tft n:o Tou 43/252/79, 12.3.79) VT 12/79 

NORDEG-TARIFFI (9927/28 ja 9929) 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (9927/28) ilmestyy lis~lehti n:o 17, 
joka on voimassa 1.4.1979 lukien. Lis~lehti sis~lt~~ DB : n rahtien 

korotuksen. Lis~ksi lis~lehti sisalt~~ s~ilionk~ytt5maksujen 

(koodi 01) korotuksen . 

NORDEG-kappaletavaratariffin (9929) sivulla 95 muutetaan kasikor

jauksena liikenteess~ Suomen kanssa kysymykseen tulevat, otsikoi

den DB, DR ja VR alla olevat s~ilionk~ytt5maksut seuraaviksi : 

DB VR 20,50 DM, 25,50 DM, 30,50 DM 

DR VR 19,00 M, 24,00 M, 28,00 M 

VR DB 43,00 FM, 53,00 FM, 64,00 FM 

DR 33,00 FM, 41,00 FM, 49,00 FM 

(Tft n:o Tou 11/252/7·9, 12 . 3.79) VT 12/79 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) ilmestyy lisalehti 

n:o 24, joka on voimassa 1.4.1979 lukien. Lis~lehti sis~lt~~ m. m. 

s~ili5maksujen korotukset. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) ilmestyy lis~

lehti n:o 17, joka on voimassa 1.4.1979 lukien. Lis~lehti sis~l

t~~ s~iliomaksujen korotukset. 

Painatusjaosto suorittaa lis~l·ehtien jakelun. 

(Tou 6/251/79, 12.3.1979) VT 12/79 

12 



12 - 8 -

RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n : o 33a/75 ja n : o 30/76 esitettyyn 1u
ette1oon asiakkaista , joi11a on oikeus kayttaa rajatonta 1uottoa kai
ki11a 1iikennepaikoi11a, tehdaan seuraava nimenmuutos 1 . 4 . 1979 1ukien 
Entinen nimi Uusi nimi 
Finngu1f Oy Finnoi1 Oy 

(N : o t1t 162/245/79, 12 . 3 . 1979) VT 12/79 . 

ALUELAVALIPUKKEEN (VR 2807} KORVAAMINEN TP- LAVALIPUKKEELLA 

A1ue1ava1ipuke (vaa1eanpunainen pohja) on korvattu oheisen ma11in 

mukaise11a Tp- 1ava1ipukkee11a (terminaa1ipiiri1ava), jota voidaan 
ti1ata painatusjaostosta . Vanhat a1ue1avalipukkeet voidaan havittaa. 

TP-LAVA 
W. 2IG7 ·114M JOOJC100 7f.42 l'tlo (To,...loullpllrllavll) 

Kappa1etavaraterminaalien paa11ik5iden on va1vottava , etta 1ipuketta 

kaytetaan siirtovaunuihin kuormattavien terminaa1ipiiri1avojen merkit 
semiseen , si11a 1ipukkeen kaytt5 he1pottaa huomattavasti tavaran 
purkaustoimintaa siirtokuormausasemi11a. 

(N : o Lt 22413/61/79 , 16 . 3 . 79) , VT 12/79 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttorip~~llik~n virka (B 1) toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meist~~n 18 . 4 . 1979 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimistoon 

(tilijaoston p~~llikko) . 

Rakennusrnestarin (V 20} virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa Joensuun rata
alueella (Joensuu}. Rataosaston johtajalle osoitetut hakernukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 18.4.1979 ennen viraston aukioloajan 
paattyrnista. 
Konttoriapulaisen toirni, toistaiseksi Tarnpereen ratapiirin toimistossa (Tampere}. 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toirnitettava Tampereen ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 18.4.1979. 

12 
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NIMITYKSilt: 

L i i k e n n e o s a s t o ; Apulaisasemapaa1likon virkaan (V 21} 

(Suo) ap. asemamestari (V 14) Ka1evi Taisto Hamalainen, 1. lk asema

mestarin virkaan (V 191 (Hks} ap, asemamestari (V 14) Paavo Antero 

Huuskonen, 1. lk kirjurin virkaan (V 18) (Pm) yp. 2. 1k kirjuri (V 16) 

Civa Tapio Vepsa1ainen, yp . 2. lk kirjurin virkaan (V 17) (Kaj) ap. 

2. 1k kirjuri (V 141 Maija Savo1ainen, yp. 2 . lk kirjurin virkaan 

(V 17} (Jy} ap. 2. 1k kirjur'i (V 14) Paula Anita Cksanen, yp. 2 . lk 

kirjurin virkaan (V 17) (Pml ap. 2. 1k kirjuri (V 14) Toini Inkeri 

Loksy, yp. asemamestarin virkaan (V 17) (Pm) ap . 2 . lk kirjuri (V 14) 

Lea Eleonora Puranen , yp. 2 . 1k kirjurin virkaan (V 16) (Ilm) apu1aisk 
listi Eeva Eliina Kajaste, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Kuo) 

ap, 2 . 1k kirjuri (V 14) Lea Anne1i Rytkonen , yp . 2. 1k kirjurin vir

koihin (V 16) (Jy) ap . asemamestarit (V 14) Kvosti Antero Taipale.ia&, 
Arto Santeri Farm , yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Pm) ap . 2. 1k 

kirjuri (V,14) Raili Ansa-Liisa Heikura, yp. 2 , 1k kirjurin virkaan 
(V 16) (Pm) apu1aiskanslisti Kauko Heimo Clkkonen, yp. 2. 1k kirju

rin virkaan (V 16} (Pm) ap. 2. 1k kirjuri (V 14) Leena Anna-Liisa 
Haatainen, yp . 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Pm) ap. 2. lk kirjuri 

(V 14) Aila Pirjo Anneli Soikke1i, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16)(P~ 

ap . 2. 1k kirjuri (V 14} Eeva Tuu1a Marja~ta Tanner , ap . 2. lk kirju

rin virkaan (V 14)_ (Kuo) toimistoapulainen Anna Lydia Froberg, ap. 

2 . lk kirjurin virka?TI (V 14) (Kon) toimistoapu1ainen Bertta Elisa
bet Rusanen , ap . asemamestarin virkaan (V 14) (Kaj) ylim. 3 . lk kir

juri (V 10) Anja Kaarina Karjalainen, ap, asemamestarin virkaan (V 14) 

(Krv) ylim. 3 . 1k kirjuri (V 10) Reijo Ka1evi Tikkanen , ap . asemames 

tarin virkaan (V 14) (Ilm) y1im. 3 . lk kirjuri (V 10) Veli Kyosti 
Sirvio , ap. asemamestarin virkaan (V 14) (Kuo) ap . asemamestari (V 13) 

Tauno Arvi Antero Korpela , ap . asemamestarin virkoihin (V 14) (Jy) 

ylim . 3 . 1k kirjurit (V 10) Marja-Leena Niemi ja Markku Tapani Kankai

nen, ap . asemamestarin virkaan (V 14~ (Pm) apu1aiskanslisti (V 9) 
Vuokko Aulikki Venal~inen , ap, asemamestarin virkaan (V 13) (Kaj) 

ylim . 3. 1k kirjuri (V 10) Senja Liisa Ras~nen, jarjeste1ymestarin 

virkaan (Pm) konduktoori Mikko Aleksanteri Itamaki , jarjestelymesta
rin virkaan (fm) ylim. jarjestelymestari Erik Ensio Tuovinen , kuor

mausmestarin virkaan (Pm) ase>mamies Tauno Aape1i Neuvonen , konduktoo

r in virk~an (Kaj) vaihdemies Vi1jo Clavi Kettunen , konduktoorin vir
kaan (Jy) junamies Armas Liukkunen, liikennetarkastajan virkaan (V 27) 
(Tpe) asemapaa11ikko (V 24) Clavi Partanen , 1iikennetarkastajan vir

kaan (V 25) (Pm) apulaisasemapaallikko (V 21) Erkki Vilho Tenhunen , 
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asemap~~11ikon virkaan (V 19) (Ou) 1, lk asemamestari (V 18) Erkki 
Vi1ho Kokki, asemap~~1likon virkaan (V 18( (Kpa) ap. asemamestari 
(V 14} Markku Heikki Juhani Nieminen, yliasentajan toimeen (Tpe} 
1. lk s~hkoasentaja Erkki Ilmari Ollonberg, 1. 1k sahkoasentajan 
toimiin (Tpel y1im. 1, 1k sahkoasentajat Seppo Sakari Mukkulainen 
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ja Tuomas Juhani Vuoristo seka 2. lk sahkoasentaja Jorma Olavi 
Maensivu, 1. lk sahkoasentajan toimeen (Tku) ylim. 1. lk sahkoasen
taja Pekka Vainamo Gronlund, 1, lk s[hkoasentajan toimeen (Pri) 
ylim.2. lk sahkoasentaja Tauno Veikko Ilmari Itamies, vaununtarkas
tajan toimeen (Tpe) vaununvoitelija Ari Veijo Juhani Nieminen, vetu

rinlammitt~jan toimiin (Tku) tilap, veturinl~itt~ja Jouko Kalervo 
Johansson, tilap. veturinlammittajat Pasi Juhani Makelainen ja Timo 
Uolevi Kantola seka veturinlammittaja Antti Johannes Tuomainen, 
veturinlammittajan toimiin (Pri) tilap. veturinl~ittajat Pekka 
Antero Pirttikoski ja Juha Veli-Matti Haapaporras, vaihdemiehen toi
meen (Mn) asemamies Lauri Heikki Meskanen, vaihdemiehen toimiin 
(Tpe) junamiehet Antti Aleksi Nieminen, Leo Erik Mattias Lahdekorpi, 
Paavo Kinnunen, Pentti Kalervo Tuominen, Mikko Artturi Ruokonen, Olli 
Veikko Antero Jormakka ja Pentti Johannes Makinen sek~ asemamiehet 
Jarl Johannes Lindroos, Tapio Kalevi Rautalahti ja Paavo Juhani Honka
salo, junamiehen toimeen (Rma) asemamies Kalevi Johannes Tuominen 1 

junamiehen toimiin (Tpe) asemamiehet Mikko Papunen, Is~o Kalevi 
Mustonen, Onni Armas Kallio, Seppo Tapani Turunen, Teuvo Piiroinen, 
Hugo Lennart Kemilainen, Jorma Tapio Lehtonen, Erkki Aarno Pauli 
Lahtinen, Kari Juhani Saarinen, Timo Sulo Juhani Mustonen ja Kyosti 
Juhani Kyllastinen, asemamiehen toimeen (Vma) ylim. asemamies Taisto 
Aulis Suoniemi, asemamiehen toimiin (Rma) ylim. asemamiehet Unto 
Tapani Kukkaro ja Esa Eemili Lainio, asemamiehen toimiin (Tpe) ylim. 

asemamiehet Taisto Tapani Saarinen, Timo Juhani Lehtovuori, Risto 
Kalevi Mynttinen; Jorma Olavi Koistinen, Jari Tapani Luttinen, Veikko 
Juhani Siirila, Hannu Kalevi Heinonen, Kalle Kustaa Karapalo, Kalervo 
Arvid Lahtinen, Olli Kullervo Haavisto, Jukka Pekka Seppala, Jouko 

Uolevi Makinen, Timo Jaakko Korhonen ja Timo Olavi Herckman, vaunun
voitelijan toimeen (Pri) tilap. vaununvoitelija Kauno Kari Kaleva 
Koskinen, vaununvoitelijan toimeen (Tpe) tilap. vaununvoitelija 

Markku Jaakko Teirila, vaununvoitelijan toimeen (Hpk) ylim. vaunun
voitelija Seppo Jalmari Etelaaho, tallimiehen toimeen (Pri) ylim. 
hijoltomies Lauri Johannes Kallio, vaihdemiehen toimeen (Pri) asema
mies Pentti Juhani Kuusisto, 
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1. lk kirjurin virka.an (V 19) (Hki) yp.' 2 . lk kirjuri (V 16) Jorma 

Va1tteri MethPr, 1. lk kirjurin virkaan (V 19) (Hnk) ap. asemamestari 
(V 14) Rainer Gunnar Nordstrom , l . lk kirjurin virkaan (V 19} (Hki) 
yp. 2. lk kirjuri (V 171 Greta Margit von Brandenburg , yp . 2 . lk kir
jurin virkaan (V 16) (H1) yp. 2. 1k kirjuri (V 17) Veikko Kalevi 
Penttila, yp . 2 . lk kirjurin virkaan (V 16) (Hki) ap. asemamestari 
(V 14) Pirkko Seija Anne1i Kytola, yp . 2. lk kirjurin virkaan (V 16) 
(Jp) ylim. 3 . lk kirjuri (V 10) Toivo Armas Rasilainen, ap. 2. lk 

kirjurin virkaan (V 14) (Kel konttoriapulainen Pirjo Leena Hetti, 
ap . asemamestarin virkaan (V 14) (Kr) konttoriapulainen Liisa Mar
jatta Niku1in, ap. 2 . lk kirjurin virkaan (V 13) (Ke) konttoriapu-

' 1ainen Sinikka Nieminen, ap . asemamestarin virkaan (V 13) (Hki) 
y1im . 3. lk kirjuri (V 10} Matti Antero Kirves, konduktoorin virkaan 

(Lh) kuormausmestari Heino Kustaa Kaikkonen , kuormausmestarin virkaan 
(Lhl asemamies Jukka Veli Antero Lasila , vaihdemiesten esimiehen 
virkaan (Lh) kuormausmestari Sulo Myohanen , 1 . 1k asemamestarin 
virkaan (V 19) (My) l. lk "asemamestari (V 18) Pertti Kustaa Kotimaki, 
1. 1k kirjurin virkaan (V 19) (Tpe) yp. 2. lk kirjuri (V 17) Onni 
Pauli Hannikainen, yp. 2 . lk kirjurin virkaan (V 16) (Vlp) ap . asema
mestari (V 14) Unto Veikko Erland Laurinmaki , yp . 2 . 1k kirjurin 
virkaan (V 16) (Noa) ap. asemamestari (V 14) Leo Rikhard Koskinen, 
veturinkuljettajan virkaan (Tl) veturinlammittaja Raimo Ensio Ni emi 
nen , veturinku1jettajan virkoihin (Tpe) veturinlammittajat Leo 
Jooseppi Ruutiainen , Urpo Erkki Manninen , Kauko Kalevi Tujula , Erkki 
Tapani Suokas , Pekka Veli Anttila , Erkki Johannes Hakanen , Eero 
Juhani Siponen, Urpo Johannes Niiniaho, Risto Olavi Rantanen , Oiva 
Juhani Ikonen , Erkki Paavo Olavi Pietikainen , Seppo Ilmari Lehto
lainen , Jorma Olavi Kurikka ja Risto Ilmari Holopainen , veturinkul
j ettajan virkoihin (Pri) veturinlammittajat Taisto Uolevi Moilanen , 

4eo Aatos Vironmaki , Tauno Ilmari Halme , Antti Aulis Antt i la ja 
Eero Johannes Muurinen , konduktoorin virkaan (Rma) kuormausmestari 
Jo1mi Juho Liesmaki , konduktoorin virkoihin (Hpk) asemami ehet Matti 

Tapio Jarvinen ja Reine Kalevi Manninen , kuo r mausmestarin vi rkaan 
(Rma) asemamies Simo Sakari Niemi , a.setinla.itemiehen toimeen (Lh} 

kuormausmestari Juha Olavi Makinen , autonkuljettajan toimiin (Lhl 
asemami ehe t Antti Veli Tohkanen ja Aulis Tapio Ki1pelainen , auton
kulj ettajan toimeen (KeL asemamies •1atti Olavi Heinonen , a utonkul jet
tajan to i meen (Hll asemamies Heikki Johannes Lumme , aut onkuljettajan 
toimeen (Kr) asemamies Tauno Plorentin Karen , veturinlammittajan 
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toimeen (Kr) tilap. veturinlammitt&j& Simo Olavi Peltonen , vaihdemie 
hen toimeen (Lh) junamies Ha~nu Valo Juhani Veirto , vaihdemiehen toi
miin (Hl) asemamiehet Armas ~ikael Latvanne ja Ossi Antero Laakso , 

vaihdemiehen toimiin (Hnk1 asemamiehet Viljo Valtteri. Nuutinen ja 
Juhani Rantala , junamiehen toimeen (Ha) asemamies Pauli Antti Simeon 
Luuri , apu1aiskanslistin toimeen (Hl) konttoriapulainen Anna- Liisa 
Tuominen, apulaiskanslistin toimeen (Lh) konttoriapulainen Varpu 

Irmeli Simola, asemamiehen toimeen (Prv) ylim . asemamies Jorma Einari 
Tanskanen, asemamiehen toimiin (Lh) y1i~. asemamiehet Viljo I1mari 
Ikonen , Veli Risto Antero Koponen , Aimo Lasse Tuominen, Timo Urmas 

Vainio ja Raimo Kalevi Salminen , asemamiehen toimiin (Ke) ylim . ase 
mamiehet Jorma Tapio Ikonen ja Teuvo Johannes Hujanen , asemamiehen 
toimeen (H1) ylim . asemamies Arto Kalevi Ahtiainen, asemamiehen toi 
meen (Lva) tilap. asemamies Kaj Alfred Friman , konttoriapulaisen 
toimeen (HlL y1im, toimistoapulainen Katri Marjut E1ina Peltovuori, 
y1iteknikon virkaan (V 22) (Tpe) teknikko (V 21) Eino Johannes Kaijaa , 

1 . lk kirjurin virkaan (V 19} (Tpe) yp , 2 . lk kirjuri (V 17) Elli 
Tellervo Peura , 1 . 1k kirjurin virkaan (V 19) (Tpe) yp . 2 . lk kirjuri 

(V 16) Kauko Kalevi Karankoski , yp . 2 . lk asemamestarin virkaan (V 17) 
(Kko) ap . asemamestari (V 14) Seppo Antero Erkkilti , veturinkuljettajan 
virkaan (Rma) veturinlammittaja Kari Ka1evi Aho , 1 . lk kirjurin vir
kaan (V 19) (Yv} yp. 2. lk kirjuri (V 17) Hannu Antero Heino , 1 . lk 
kirjurin virkaan (V 19) (Ptsl yp. 2 . lk kirjuri (V 17) Etel Sivia 
Scheve1ew , 1 . lk kirjurin virkaan (V 19) (Sk) yp . 2 . lk kirjuri (V 17) 
Sakari Esa Mannila , 1. lk kirjurin virkaan (V 19) (Sk) yp. 2 . 1k 
kirjuri (V 16) Pekka Ka1evi Koskinen , yp . asemamestarin virkaan (V 17) 
(Sk) ap. asemamestari (V 13) Anja Eeva Tellervo Kuusela , yp. 2. 1k 

kirjurin yirkaan (V 16) (Sk) ap . 2 . l k kirjuri (V 14) Pekka Ka1ervo 
Tapio , veturinku1jettajan virkaan (Kok) veturinlammittaja Kalle Jal

mari Kivilahti, veturinkuljettajan virkoihin (Yv) veturinlammittaj&t 
Raimo Andreas Pudas ja Kustaa Markus Hietala , veturinkuljettajan vir
koihin (Sk) veturinlammittajat Voitto Jalmari Saarenpaa , Esko Johan
nes Sointu1a ja Matti Veikko Tapani Mantyla, ap. asemamestarin vir
kaan (Y 14) (K1v) y1im. asemamies Jorma Juhani Va1irnaki, ap . asema
mestarin virkaan (V 14} (Hm) ylim. 3 . lk kirjuri (V 10) Heikki Kostia 
Peltonen , ap . 2. lk kirjurin virkoihin (V 14) (Sk) apulaiskanslistit 
Riitta- Leena Kurikka ja Hilkka Kaisu Virta , ap . asemamestarin virkaan 
(V 131 (Yv) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Saara Inkeri Mannikko , konduk
t oorin virkoihin (Sk) junamies Kaarlo Herman Arola ja asemamies Einar 

i1helm Heinstrom , konduktoor in vi rkaan (Vs) asemamies Tauno Kal evi 
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Vieri , kondukt6orin virkaan (Yv) junamies Joonas Ensio Huhtakangas , 

kuormausmestarin virkoihin (Yv) asema~ies Seppo Mika~l Kivi ja 

Elias Ensio Nygard , kuormausmestarin virkaan (Sk) asemamies Vilho 

Kustaa Lassila , 2 . lk s~hk6asentajan toimeen (Sk) ylim . 2. lk s~hk6 -

as~ntaja Eino Antero V~liaho , veturinl~mmitt~j~n toimiin (Sk) ylim. 

veturinl~mmitt~j~t Pekka Johannes lt~niemi , Sakari Ilmari Kankaanpaa 

ja Antti Yrjo E~meli Koskiahde, apulaiskanslistin toimeen (Yv) ylim . 

toimistoapulainen Marja Aulikki K~rkinen, junamiehen toimiin (Kok) 

asemamiehet Raimo Jorma Evald Svensson , Ismo Antero Kuikka, Esko 

E~rik Kolppanen ja Olavi Herman Peltokoski, junamiehen toimeen (Ksk) 

asemamies Kauko Johannes Parkki , junamiehen toimeen (Ph~) asemamies 

P~ntti Olavi Rais~nen , as~mamiehen toimiin (Sk) ylim. asemamiehet 

Johannes Viljami Rantamaki ja Matti Johannes Honkaniemi, asemamiehen 

toimiin (Vs) ylim. asemamiehet Pentti Iisak Kasari ja Pentti Jaakko 

Juhani Kivim~ki, asemamiehen toimiin (Pts) ylim . asemamiehet Ingmar 

Erik Alfons Tast , Stefan Peter Mattias Granroth ja Hei~ki Antero 

Hautala , asemamiehen toimiin (Kok) ylim . asemami~het Kari Johannes 

Makela , Kari Johannes Karppinen , Pauno Frans Tormala ja Hannu Juhani 

Viisteensaari , asemamiehen toimiin (Yv) ylim . asemamiehet Ilmo Juhani 

Kokkola ja Niilo Jaakko Sorvoja, asemamiehen toimeen (Svi) ylim. 

as~mamies Harri Jaakko Tuomaala, tallimiehen toimeen (Sk) ylim. talli - J 

mies Alpo llmari Katajamaki . 
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VIR.QEHTOSOP!r-1US 

kassaerehdysrahan suo~ittamisesta va1tionrautatei11~ 

valtiovarainministerio sek~ toisaa1ta va1tion virkamiehia edus~ 

tavien virka:niesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, TVK:n 

Virk~~iesjarjestot TVK-V ry ja Julki scen tyoalojen a~attija~

jesto JTA ry ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun valtioiJ. 

virkaehtosopimus1ain (664/70) 2 §:n nojalla tehneet kassaereh

dysrahan suorittamista valtionrautateilla koskevan seuraavan 

virkaehtosopimuksen: 

1 § 

Kassaerehdysrahaan ovat oikeutettuia valtionrautateiden vakinai

sen viran tai toimen haltija, y1imaarainen toimenhaltija, tila

p!inen toimihenki1o, virkaa ja tointa taikka y1imaaraista tointa 

v:iliaikaisena taikka sijaisena hoita::taan maaratty henki1o se·ka 

harjoittelua varten pa1ve1ukseen otettu hoitaessaan y1eisopa1ve

lussa kassatehtavia. 

2 § 

JCassaerehdysrahan suuruus maaraytyy seuraavan taulukon mukaan: 

Kassan~oi~aja~ tenki1oko~taisen Vahingon- l<assaerehdys-
kassavaihcon suuruus mk/ka1en- vaara- rahan suuruus 
terikuuuka\!si luokka mk/kk 

60 000 - 400 000 I 5 
400 001 - 1 ooo ·ooo II 10 

1 000 001 - 2 000 000 III 15 
2 000 001 - 5 000 000 IV 20 
5 000 00!. - 10 000 000 v 25 

10 000 001 - VI 30 

Yl1:i mainittua kassavaihtoa 1askettaessa kecrotaan matka1~ppujen 

myynnist~ ja matka-, ranti- ja kiicotavaramaksuista kertyneet 

tulot 1uvu!1~ 30. 
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3 § 

xassaerehdysrahan suorittamisen edellytyksen~ olevaa kassavaih

don suuruutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan . virka

miehen suordan asiakkaalta vastaanottamat ja suoraan asiakkaalle 

suoritt~~at maksut, jotka ovat tapahtuneet k~teista rahaa kayttaen 

Kassaerehdysrahaan oikeuttavaan kassavaihtoon ei lueta n11ta va

roja, joita kassanhoitaja on kantanu~ alitilittaj~lt~ tai suo~it

tanut talle, kassan itse suorittamia tilillepanoja ja tililta

ottoja, jur.a- tai autohenkil~kuntaan kuuluvan henkil~n taikka 

tavarankuljetuksessa toimivan urakoitsijan tilityksia kassalle, 

palkannaksua henkilokunnalle eika niita asiakkaalta vastaanotet

tuja tai asiakkaalle suoritettuja maksuja, joissa rnaksuvalineena 

on kaytetty shekkia tai pankkivekselia, lukuunottamatta tapauksia, 

joissa shekki tai pankkivekseli on ollut maksuvalineena matka-

tai paikkalippujen myynnissa. 

4 § 

Vuoden paatyttya laaditaan maksettavista kassaerehdysrahoista me

nolistat palkkausasiain kasittelyohjeissa (lorn. n:o 2612) ma~nit

tujen henkLlotoimistojen toimesta. Asianomaisten esimiesten toi

mesta tarkis~etaan, etta kassaerehdysrahat on oikein laskettu, 

mink! jalkeen menolistat lahetetaan rautatiehallituksen tilitoi

mistoon hyv~ksyttaviksi ja maksattamistoimenpiteita varten. 

5 § 

Xassaerendys~aha talletetaan asianomaisen virka~iehen nimella 

Postipankiss3 olevalle tai tarkoitusta varten avattavalle talle

tustilille, josta kaytetaaan nimitysta kassaerehdystili. Tilille 

auoritetun kassaerehdysrahan maara ja tilin kokonaissaldo ilmoi

tetaan t~an jalkeen asianomaiselle virkaoiehelle. Kassaerehc~s

tilin kayttooikeus en ainoastaan rautatiehallituksella. Kassa

erehdystilia ei kuitenkaan avata eika talletusta toimiteta, 

jos virka~iehella suoritettavan kassaereheysrahan maara jaa alle 

10 Darkan tahi jos han jo on pysyvasti silrtynyt pois kassateht~

vista. Naiss3 tapauksissa suoritetaan kassaerehdysrahan maara 
auoraan asianomaiselle. 
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6 § 

Jos virkamie~en hoitamaan kassaan on syntynyt kassaerehdyksesta 

vajausta, on hanella oike~s saada kassaerehdystililla olevista 

varoista tayttamaansa vajausta vastaava rnaara, kuitenkin enin

taan siihen maaraan kuin varat tilin veloituspaivana tililla 

riittavat. Edellytyksena kassaerehdystililla olevien varojen 

kaytt~~iseen on, etta varaus on ilmeisesti syntynyt erehdykscsta 

ja etta asianomainen virkamies on tehnyt vajauksesta ilmoituksen I 
I 
' asianomaisel~e esimiehelle. I 

7 § 

Pyynt6 vajauksen korvaamisesta kassaerehdystilin varoista on 

osoitettava rautatiehallituksen talousosaston johtajalle ja on 

siina ilmoitettava asiancmaisen kassan nimi, vaJauksen syntymis- ' 

paiva ja virkamiehen selvitys vajauksen mahdollisesta syysta. 

Pyynt6 jatet~an asianomaiselle esimiehelle, 

8 § 

Virkamiehen siirryttya pysyvasti pois kassatehtavista toiseen 

virkaan niffiittamisen tai eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksj 

suoritetaan hanelle pyynnosta kassaerehdystilin saasto korkoineer 

9 § 

Talla sopimu~sella korvataan valticvarai~~inisterion asiasta 10 

p!ivana toukokuuta 1963 antama paat6s. 

Tama sopimus on voimassa l paivasta ~aaliskuuta 1979 29 paivaan 

helmik~uta 1950. Sopimuksen voimassaolo ja~kuu ~~~an jalkeen 

vuoden kerrallaan, jollei sita jc~~altak~~alta puolcn irti sano

ta vahintaan kolmea kuukautta ennen scpimuskauden paattymista. 

10 § 

Tah~n sop~mukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassacloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, 



- 5 -

voimassaol~sta tai oikeasta sisallosta, taikka sopimukseen 

perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, 

voirnassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai u~den scpi~uksen 

aikaansaamiseksi. 

Lisaksi vi~kaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen 

huolehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehct, 

joita sopimus koskee, eivat riko edellisessl mo~entissa tar

koitettua ~yora~havelvoitetta eivatka sopimuksen maarayksia. 

TSma virkami~syhdistyksille kuuluva velvollisuus sisaltal my~s 

sen, ettei yndistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaiste

lutoirnenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellai

siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaln niiden lo

pettamiseen. 

Ede1Hi o1evan johdosta h a 11 into- o sa s ton johtaja toteaa. etta sopimuk

sessa on kassaerehdysrahaan oikeutettujen henkiloiden pa1kkaus1uokkaraja 

polstettu ja kassanhoitajien henkilokohtaisen kassavaihdon alarajaa ja ker

rointa muutettu. Naiden muutosten johdosta kassaerehdysrahan saajien piiri 

saattaa 1aajentua jopa junahenkilokuntaa koskevaksi. 

Em virkaehtosopimuksella kumotaan paitsl sopimuksessa mainittu va1tio

varainministerion asiasta 10. paivana toukokuuta 1963 antama paat~s . my~s 

rautatiehallituksen aikaisemmin kasky1ehdissa 44/63.2. ja 44/64.2. anta

mat ohjeet. 

Samalla huomautetaan. etta kassaerehdystilil1a o1evil1a varollla voidaan 

edelleenkin korvata ainoastaan kassan hoidossa. so. rahojen kantamisessa 

ja maksamisessa 1askuerehdyksista syntyneet vajaukset, mutta ei esim. 

virheellisesta hinnoitte1usta aiheutuvia velotus1askuja. 

(H1oj n:o H1o 260 /lll-j79 . 22. 3.1979) VT 13 /79 
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PALVELUKSEEN KUTSUTUN ASEVELVDLLISEN TYO- TAI VIRKASUHTEEN JAT

KUMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 280. 

L A K I 

palvelukseen kutsutun asevelvollisen tyo- tai virkasuhteen jatku

misesta annetun lain 3 ja 4 !:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 9 paivana maaliskuuta 1979 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

k u m o t a a n palvelukseen kutsutan asevelvollisen tyo- tai 

virkasuhteen jatkumisesta 1 paivana joulukuuta 1961 annetun lain 

(570/61) 4 S:n 2 kohta ja 

m u u t e t a a n 3 ! nain kuuluvaksi: 

3 s. 

Viran tai toimen haltijaa tahi tyontekijaa, joka vakinaisen pal

veluksen suoritettuaan taman lain nojalla on palannut entisen 

tyonantajansa tyohon , ei saa kolmen kuukauden aikana hanen tyohon 

paluustaan lukien irtisanoa antamatta ennakkoilmoitusta virka

tai tyosuhteen paattymisesta vahintaan kuukautta ennen paattymis

paivaa . 

Tama laki tulee voimaan paivana huhtikuuta 1979 . 

(Hloj n:o Hlo 246/114/79, 19 . 3 . 1979 - Kts . Valtion yleiset tyoeh

dot, siv . 172) VT 13 /79 
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TYONTEKIJ~IN VUOSiLOMAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 276. 

L A K I 

vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 9 paivana maaliskuuta 1979 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisest i lisataan 30 paivana maaliskuuta 

1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 5:n 5 momenttiin , sellai s e 

na kuin se on osittain muutettuna 24 paivana helmikuuta ja 30 pai

vana maaliskuuta 1978 annetuilla laeilla (153 ja 233/78) , uusi 

nain kuuluva 11 a kohta : 

3 §. 

Tyossaolopaivien veroisina pidetaan myos niita tyopaivia, joina 

tyontekija tyosuhteen kestaessa on ollut estynyt tyota suoritta

masta: 

11 a) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan johdos

ta, kuitenkin enintaan 30 paivaa lomanmaaraytymisvuoden ajalta, 

jos tyontekija on valittomasti opintovapaan jalke en palannut tyon

antajan hanelle osoittamaan ty5h5n; 

Tama laki t u lee voimaan 1 paivana tammi kuuta 1980. 

(Hloj n:o Hlo 244/10/79, 19 . 3 . 1979) VT 13 /79 
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TOIMINTAOHJEIDEN ANTAMISMENETTELY 

Rautatiehallituksen vahvistamien ohjeiden (RH 1396/019/77, ka nsio: 

Asiakirjaohjeetl mukaan pelkastaan Virallisissa tiedotuksissa jul

kaistut laitoksen sisaiset toimintaohjeet ovat valiaikaisia ja si

ten voimassa enintaan niiden antovuotta seuraavan kalenterivuoden 

loppuun. Vuoden 1978 aikana VT:ssa julkaistut ohjeet ja maaraykset 

on nain ollen viimeistaan kuluvan vuoden loppuun mennessa jaettava 

perusjakeluna asianomaisiin yksikkoihin kayttaen toimintaohjeloma

ketta VR 2611 tai vastaavasti, mikali ne on tarkoitettu noudatetta

viksi 1.1.1980 jalkeen. VT:ssa vuonna 1978 julkaistujen toiminta

ohjeiden kasittelijayksikoita kehotetaan huolehtimaan asiasta. 

Hallintotoimiston paallikko on vahvistanut seuraavat lisaykset toi

mintaohjeiden ajantasallapitoa, tiedoksiantoa ja sailytysta koske

vaan sovelmisohjeeseen (Hlt 736/019/77, kansio: Asiakirjaohjeetl: 

2.4 Viralliset tiedotukset 

Uusista, muutetuista ja peruutetuista laitoksen sisaisista toimin

taohjeista tiedotetaan Virallisissa tiedotuksissa. Tata varten 

asian kasittelija toimittaa osaston sihteerin valityksella Viralli

siin tiedotuksiin ilmoituksen toimintaohjeen painotuote- ja/tai 

diaarinumerosta, asian ratkaisijasta, kasittelijasta, voimaantulo-

lajasta ja asian otsikosta 

sailytetaan. 

seka kansiosta, jossa toimintaohje 

Suppeita vastaanottajaryhmia koskeva tai paikallisia tarpeita var

ten annettu toimintaohje voidaan jattaa tiedottamatta Virallisissa 

tiedotuksissa. 

Tarpeen v~atiessa toimintaohje voidaan kokonaisuudessaan julkaista 

Virallisissa tiedotuksissa. Annettaessa tallainen toimintaohje eril

lisesti lomaketta VR 2611 kayttaen on siina sen tarpeettoman ko

pioinnin valttamiseksi mainittava, etta asia tul laan julkaisemaan 

myos Virallisissa tiedotuksissa (VT:n numero mainittava, jos tie

dossa J • 
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3 Toimintaohjeiden sailyttaminen 

Toimintayksikoissa on oltava toiminnan kannalta tarpeelliset toi

mintaohjeet . Yksikot huolehtivat osaltaan siita, etta ne saavat 

tarvitsemansa toimintaohjeet. 

13 

Pysyvat toimintaohjeet sailytetaan kansioissa, joissa kussakin on 

yksi tai useita saman toimialan toimintaohjeita . Uusien annetta

vien toimintaohjeiden osalta tahan paastaan siten, etta kasitteli

jayksikossa merkitaan toimintaohjeelle sailytyskansio toimintaoh

jelomakkeen alareunaan soveltamisohje I:n kohta 2 . 1:n mukaisesti . 

Tarvittaessa on perustettava uusi kansio . Aiemmin Virallisissa tie

dotuksissa ja kirjelmissa annettujen toimintaohjeiden kansioimisek

si o n vanhat toimintaohjeet ryhmiteltava ja kansiot maarattava . 

Kaytossa olevat kansiot on mainittu toimintaohjeiden hakemistossa 

(VR 2661 . 1) . 

Edellamainittujen muutosten johdosta jaetaan a . o toimintaohjeen 

sivut 3 - 5 uudessa muodossaan Asiakirjaohjeet-kansioiden halti

joille . 

(Hlt 257/019/79, 22 . 3 . 1979) VT 13 /79 

TOIMINTAOHJEIDEN HAKEMISTO 1979 

Toimintaohjeiden hakemiston 1978 korvaava uusi hakemisto on valmis

tunut ja painatusjaosto on suorittanut sen perusjakelun Asiakirja

ohjeet-kansioiden haltijoille. 

Hakemistoa voivat muut tarvittaessa tilata painatusjaostosta pai

notuotenumerolla VR 2661.1. Sa sisaltaa luettelon 23 . 1 . 1979 voimas

saolevista VR:n sisaisista pysyvista maarayksista, ohjeista, ohje-
' saannoista yms. laajamerkityksisista toimintaohjeista . Hakemistossa 

on mainittu kunkin toimintaohjeen 

nimi tai asia (paaotsikkol 

- painotuotenumero 
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- diaarinumero ja kasittelijayksikko 

- voimaantuloaika 

- sailytyskansion nimi ja koko 

(Hlt 258/019/79, 22.3 . 1979) VT13 /79 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Tampereen ratapihojen liikenn~imiss~~ntoon on tehty korjauslehti 4, 

jonka perusjakelu on suoritettu painatusjaoston toimesta. Korjaus

lehden mukaiset muutokset tulevat k~yttoon huhtikuun 2 p~iv~st~ 

1979 alkaen. 

(N:o Yt 32329/62/79, 22.3 . 1979), VT 13/79 

RATAPIHARADIOJ~RJESTELMAT 

Tampereen ratapiharadioj~rjestelm~ otetaan k~yttoon huhtikuun 2 

p~iv~st~ 1979 alkaen . Vaihdemieskanavana on kanava 8. 

(N : o Yt 22136/435/79, 22 . 3.1979), VT 13/79 

LINJARADIOJ~RJESTELMA 

Rataosalla Laurila - Misi koek~ytoss~ ollut linjaradio kanavaryh

m~ll~ 2 o~etaan virallisesti k~yttoon huhtikuun 2 p~iv~st~ 1979 
alkaen. 

Tukiasemat ovat Laurilassa ja Rovaniemell~ . Liikennepaikkaradiot 

ovat Kemin, Laurilan, Tervolan, Muurolan, Rovaniemen (tukiaseman 

k~yttolaite) ja Misin junasuorittajien k~ytoss~ . 

(N:o Yt 22136/435/79, 22.3.1979), VT 13/79 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT-JULKAISU 

1.4.1979 lukien poistetaan julkaisusta Katajanokan liikennepaikan 

kohdalta sarakkeesta 6 v~limatkamerkint~jen j~lkeen olevat m~~r~yk

set ja lis~t~~n: "R~j~hdysainevaunukuormat on osoitettava Sorn~i

siin" sek~ lis~t~~n Liikennepaikkojen v~limatkat-julkaisun liit

teeseen V seuraavat merkinn~t: 

1 

Katajanokka 012 

2 

1 

3 4 
Hki 1 

5 
Vain l~htev~~ rahti

kappaletavaraa varten 

Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen (VR 3726) ei t~st~ asiasta 

tehd~ mit~~ merkint~j~. koska j~jestely koskee vain Katajanokalta 

l~htev&~ kappaletavaraa. 

(N:o Lko 22071/640/79, 20.3.1979), VT 13/79 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o : rikostutkijan (V 20) toimeen 
rikostutkija (V 19) Toivo Pekka Nykanen, konttoriapulaisen (V7) 
toimiin merkonomi Helena Marja-Liisa Rekimies ja merkonomi Varpu 
Liisa Korpivaara. 

T a 1 o u s o s a s t o ylim. liikennetarkastajan (V 25) toimeen 
ylim. kustannuslaskija Erkki Antero Valkonen. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastaja Arno Artturi Syrj~, 
asemapa~llikk5 Eino Artturi Reunanen, apulaisasemapaallikk5 Arvo 
Suuronen, asemamestari yp Ensio Viktor Backlund, ap 2 1 . kirjuri 
Eira Helena Paasikorpi, yp 2 1 . kirjurit Elle Maria Kuusela , Eino 
Johannes Ropponen , veturinkuljettajat Vilho Vihtori Olli , Niilo 

Benjam Puhakainen , Arvo Jaakko Rajamaki , Heikki Viljam Veijanen , 

Erkki Elis Eskelinen , Antti Ernest Allan Lehikoinen , Teuvo Matias 
Raitila , Aaro Asarias Syrjal~inen, kondukt55rit Hugo Timo Ojala , 
Lauri Leo Finer , Tuomo Tapio Lindell , Johannes Kiili, Esko Sakari 
Kiviniemi, vaihdemiehet Osmo Juhani Palo , Huugo Emil Sihvo , junamie

het Tauno Kaino Jalmari Juhela, Uuno Heikki Niemi , Eino Heikki Elo
ranta, Reino Jalmari Kivisto , . asemamiehet Martti Sakari Varanta , 
Kaarlo Valentin Kulmala , Anna Makinen , ylim . 3 l . kirjuri Mauri 
Pertti Koulu , ylim . toimistoapulainen Tuula Marjatta Torma , ylim . 

autonkuljettaja Eero Kusti Halonen , ylim . k~teisvarastonhoitaja 
Impi Maria Ham~lainen , ylim . vaununsiivoojat Sieva Anna Liisa Mik
kola , Tuomo Tapio Lindell , ylim . siivooja Irja Hanninen , 1 1 . ase 
mamestari Eino Matti Kekki , yp 2 l . kirjuri Siro Sylvi Linnea Jylha , 

veturinkuljettajat Eino Erkki Niemel~ , Pauli Julius Helenius , Eino 
Rudolf Jaatinen , Unto Ahonen , konduktoorit Esko Ensio Hanhim~ki , 

Pentti Kustaa Laakso , vaununtarkastaja Lauri Neuvonen , veturinlam
mitt~j~ Erkki Antero Koskinen , asetinlaitemies Erkki Kyl l astinen , 
vaihdemiehet Pekka Kalevi Liukkonen, Erkki Tapio Mauno , Unto Ema
nuel M~ki , Urho Ol avi Kuutti , asemamiehet Pauli Jaakko Sillanp~~ ' 

Toivo Ol avi Soronen , Kauko Matias Yl onen , Aaro Koivisto , Pentti 
Juhani V~~t~inen , ylim . puhelunv~litt~j~ Meeri Esteri Kauppinen , 
yl im . jarjestelymestari Martti Moilanen , ylim . veturinlammitt~j~ 

Rauni Rafael Tanninen , y l im . siivooja Rai l i Vappu Sepp~nen 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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VR MATKAILuLIPUT 1979 

Matkai1u1ipun myyntiohjeisiin pyydet~n tutustumaan erikoisel1a 

huo1e11isuude11a . 

Jarvi1iikenteen 1iikennoitsijoiden a1oittaessa ja 1opettaessa 

1iikennoimisen eri aikoina , on tarkeata , etta aikatau1uihin tutus 

tutaan. 

Jarvi1iikenteen purjehduskausi , aikatau1ut , paikanvaraukset ja muut 

tiedot on mainittu Matkustaja1aivayhdistyksen ju1kaisemassa esitevih

kossa "Jarvimatkat Suomessa 1979" , jota jaetaan mainosjaoston toimesta 

rautateiden 1iikennepaikoi11e virkakayttoon . Samat tiedot ju1kais

taan Suomen Ku1kuneuvot (turisti} - nimisessa ju1kaisussa , joka tu1ee 

voimaan 27 . 5.1979 . 

Asiakkaa11a on mahdo11isuus suunnite11a oman mie1ensa mukaisia 

matkoja kayttama11a rautatiematkojen 1isaksi vain niita ku1kuneuvo

ja ja matkustusreitteja, jotka on ja1jempana mainittu 1aiva-, auto 

ja 1entomatkojen osa1ta . 

A11a mainitut matkailu1ipun myyntiohjeet ja - hinnat ovat voimassa 

1.4 . 1979 - 31 . 3 . 1980 . 

VR Matkai1u1ippujen myyntiohjeet 

a) Matkai1ulippujen myynti a1kaa 1 . 4 . 1ukien ja paattyy 3 . 3 . 

Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin ehdo11a, etta ensimmaiseksi 

matkustamiseen oikeuttavaksi paivamaar~ksi 1ippuun merkitaan 01 . 4. 

Mika1i 1.2 .- 31 . 3 . 1980 va1isena aikana myytaviin matkai1u1ippuihin 

sisa11ytetaan auto-, 1aiva- tai 1entomatkoja , saadaan tassa VT : ssa 

mainittujen auto-, 1aiva- ja 1entomatkojen hintoja kayttaa ainoas 

taan siina tapauksessa , etta auto-, 1aiva- tai 1entomatkat suorite 

taan viimeistaan 31 . 3 . 1980 . 
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b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka , on siihen sis~llytett~v~ 

v~hint~~ 200 kilometrin pituinen rautatiematka. 

Matkailulippuun sis~ltyv~t lentomatka ei saa olla meno- ja paluu

matka . Jos lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki-Jyv~skyl~, 

ei lippuun saa en~a sis~llyttaa lentoa Jyvaskyl~-Helsinki . 

Matkailulipun yhteydessa Finnair Oy myontaa normaalit lapsialennuk

set, joten yksi alle 4- vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmai 

seksi. Useammasta alle 4- vuotiaasta lapsesta samoin kuin 4-11-vuo

tiaasta lapsesta peritaan 50 % samalle roatkalle sovellettavasta 

matkailulippuun liittyvasta lentomatkan hinnasta, Muita alennuksia 

ei royonneta . 

c) Matkailulipuista peritaan valtionrautateiden radoilla tehtavien 

roatkojen osalta sama roaksu kuin meno- paluulipusta rautatieosut~sien 

yhteenlasketun kilometriroaaran puolikkaan mukaiselta matkalta, kui 
tenkin vahintaan 100 kilometrilta . (VR tariffitaulukot , taulukko 3 A, 

lapset: 3 B) . 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta . Kelpoisuusaika koskee 

myos lentomatkoja . Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoisuus 

kuukautena leimauspaiv~~ jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana 
klo 24, Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jarjestysnumerol

taan vastaavaa paiva~, p~~ttyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisen~ 

paivana klo 24 . Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa . 

e) Myydyss~ lipussa pitaa aina olla rautatiematkan sisaltava matkus 

tusreitti . Lisaksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 

vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan matkaan tai matkan 

osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enintaan 

kaksi. 

f) Lipusta kannettava lisamaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 

luokasta riippumatta 2,00 markkaa. 

g) Nelja vuotta tayttaneille 1 mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 

myydaan matkailulippuja puoleen hintaan . 
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Esimerkki: 
Matkai1u1ippu (2 1k) puo1een hintaan 1asketaan seuraavasti: 

rautatiematka (500 km) 

1aivamatka (Lappeenranta
(Savonlinna) 

Lis!l.maksu 

aikuisen hinta 

61 , 00 rnk 
77 , 40 II 

2,00 II 

1ipun hinta 140 , 40 rnk 

1apsen hinta 

30,50 mk 
38,70 II 

2 00 II 

71,20 mk 

Myyt!l.ess!l. rnatkai1u1ippuja 1asten1ippuina, on matkai1u1ippuun ja 

sen kantaosaan sek!l. 1ehtiin 1-6 rnerkitt!l.v!l. rasti (x) ruutuun 11 a11e 

12- vuotias 11
• 

hl Muita kuin t!l.ss!l. vira11isissa tiedotuksissa rnainittuja auto- , 1ai
va- ja 1entomatkoja ei saa sis!l.11ytta!l. 1ippuun. 

il Lippua myyt!l.essa on jokaiseen 1ehteen ehdottornasti 1eimattava 

rnyyntipaikan nimi- ja paiva1eima. 

j) Lippua 1aadittaessa on huomattava , etta jokainen auto-, 1aiva-

ja 1entomatka kirjoitetaan eri 1ehde11e , johon rnerkitaan ao. matkan 

hinta . My~s rautatiematkojen osuudet kirjoitetaan eri 1ehdi11e , ei 

kuitenkaan merkita hintaa , Matkat on tehtava siina jarjestyksessa 

kui n ne ovat 1ippuvihkossa . Lipuissa rastitetaan ao. ruutu i1moitta

maan , missa ku1kuneuvossa ko. 1ippu ke1paa matka1ippuna . 

k) Matkai1u1ipu11a ei saa kantaa 1aivojen hyttipaikkarnaksuja . 

1) Mika1i yksi matkai1u1ippuvihko ei riita koko matkareitin merkit 

semiseen on kaytettava useampia 1ippuvihkoja , ns . jatko1ippuja . 

Matkai1u1ipun ja siihen 1iittyvien jatko1ippujen yhteinen rautatie

matkojen kilometrirna~ra seka rautatie-, auto-, laiva - ja 1entomatko
jen yhteenlaskettu hinta merkitaan vain varsinaisen lipun ao. rivi11e . 

Hintamerkint~ja ei tehda jatko1ippuihin , vaan merkitaan jatkolipun 

j a sen ti1itysosan hintarivin kohda11e 11 Liittyy matkai1u1ippuun 
n : o .•. . •. 11

• Matkai1u1ipun 1iiaksi jaav!l.t 1ehdet on irroitettava ja 

kiinnitett!l.v!l. ao . lipun ti1aukseen. 
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m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse matkustamaan 

oikeuttava lehti menolipun veroiseksi. 

13a 

n) Lipunmyyj~ voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka

vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

o) Matkailulippuun liittyv~st~ laivamatkan meno- ja paluumatkasta 

kannetaan hinta, joka saadaan esitevihkosta "J~rvimatkat Suomessa 

1979". 

Laivamatkan Ko1i - Vuonis1ahti menopa1uuhinta on 13 , 50 mk lapset 6 , 60 

mk. 

Meno- ja paluumatkan hinta merkit~~n menomatkan lehde11e , joten 

paluumatkan kuponkiin tehd~~n vain merkint~: "Kuponki paluumatkaa 

varten ja menomatkan 1ehden numero ". 
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Matkai1u1ippuihin voidaan sis~11ytt~~ rautatiematkojen ohe11a myos 
j&1jemp~n~ mainitut 1aiva-, auto- ja 1entornatkat : 

LAIVAMATKAT 

(Matkai1u1ippuun 1iittyvasta meno - ja pa1uumatkasta , ks. myynti 
ohjeet o) - kohta) 

Saimaa : (Saimaan Laivamatkat Oy) 

Meno1ipun hinta 22.6 . -5 . 8 . 1979 

aikuinen a11e 12 v 

Laivamatka (tai painvastoin) 

Heinavesi- Kuopio 
Heinavesi - Savon1inna 
Joensuu- Savon1inna 

Kuopio- Savon1inna 
Kuopio - Varkaus 
Lappeenranta- Lomaky1a 
Lappeenranta- Mikke1i 
Lappeenranta- Puuma1a 
Lappeenranta- Savon1inna 

Lomaky1a- Savon1inna 
Mikke1i - Pistohiekka 
Mikke1i - Puuma1a 

Mi kke1i - Savon1inna 
Pistohiekka- Savon1inna 
Punkaharju- Savon1inna 
Puuma1a- Savon1inna 
Savon1inna- Varkaus 

mk 

37 , 80 
46 , 80 

63 , 00 

77 , 40 
39 , 60 

33 , 30 
77 , 40 
39 , 60 
77,40 
52 , 20 
36 , 00 

39 , 60 
77 , 40 
52 , 20 

25 , 20 

39 , 60 
39 , 60 

mk 

18 , 90 
23 , 40 

31 , 50 
38 , 70 
19 , 80 

16 , 70 
38 , 70 
19 , 80 

38 , 70 
26 , 10 
18 , 00 

19 , 80 

38 , 70 
26 , 10 

12 , 60 

19 , 80 
19 , 80 

2- 21.6 . ja 
6-19 . 8 . 1979 

aikuinen a11e 12 v 

mk 

30,60 

37 , 80 
50 , 40 

61,20 
31 , 50 
27,00 
61 , 20 

31 , 50 
61 , 20 
41 , 40 

28 , 80 

31 , 50 
61 , 20 
41 , 40 

21 , 60 

31 , 50 
31 , 50 

mk 

15 , 30 
18 , 90 
25 , 20 
30,60 
15 , 80 

13 , 50 
30,60 

15 , 80 
30 , 60 
20 , 70 
14 , 40 

15 , 80 

30 , 60 
20 , 70 
10 , 80 

15 , 80 

15 , 80 



- 7 - 13a 

Meno1ipun hi.nta 

Saimaa: aikuinen a11e 12 v. Liikenteenharjoittaja : 
mk mk 

Joensuu- Ko1i 45 , 00 22,50 Nurmes-Marina 
Joensuu-Lieksa 49,50 24,80 Nurmes - Marina 
Ko1i-Joensuu 45 , 00 22,50 Nurmes-Marina 
Joensuu-Nurmes 54 , 00 27 , 00 Nurmes - Marina 
Koli - L:iek.sa 18 , 00 9 , 00 Nurmes - Marina 
Ko1i - Nurmes 27 , 00 13 , 50 Nurmes- Marina 
Ko1i - Vuonis1ahti 8 , 10 4 , 10 Pentti Hinkkanen 
Lieksa- Joensuu 49 , 50 24,80 Nurmes - Marina 
Lieksa- Koli 18 , 00 9 , 00 Nurmes - Marina 
Nurmes - Joensuu 54 , 00 27 , 00 Nurmes - Marina 
)'lurmes - Ko1i 27 , 00 13 , 50 Nurmes - Marina 
Vuonis1ahti - Ko1i 8 , 10 4 , 10 Pentti Hinkkanen 

Pl!ij Iinne : 
Jyvl!s ky 1a - Lant i 58 , 50 29,30 Paijanteen Kantosiipi Oy 
(TEHI) 
Lahti - Jyvl!sky Hi 58 , 50 29,30 Paijanteen Kantosiipi Oy 
(TEHI) 

Vanajavesi-Nasijarvi : 
Hl!meen1inna- Tampere 52 , 00 26 , 00 Laiva Oy Matkai1u 
Harneen1inna- Toija1an 37 , 00 18 , 50 Laiva Oy Matkai1u 
satama 
Hl!meen1inna- Va1keakoski 37 , 00 18 , 50 Lai va Oy Matkai1u 
Tampe re- HI!meen1inna 52 , 00 26 , 00 Laiva Oy Matkai1u 
Tampere-Toija1an 37,00 18 , 50 Laiva Oy Matkai1u 
satama 
Tampere-Virrat 57 , 60 28 , 80 Oy Runoi1ijan tie 
Toija1an satama- 37,00 18,50 Laiva Oy Matkai1u 
Hameen1inna 

Toija1an satama- 37,00 18 , 50 Laiva Oy Matkai1u 
Tamp ere 
Va1keakoski-Hameen1inna 37,00 18 , 50 Laiva Oy Matkai1u 
Virrat - Tampere 57 , 60 28,80 Oy Runoilijan tie 
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Keitele : 

Ruuponsaari - Suolahti 

Suolahti - Ruuponsaari 

Suolahti- Viitasaari 

Viitasaari - Suolahti 

Tu rku / Naantali 
Ahvenanmaa : 

Turun satama
Ma arianhamina 

- 8 -

Jl1enolipun hinta 

aikuinen alle 12 

50 , 00 25 100 
50 , 00 25 , 00 
IJO , OO 20 , 00 

IJO , OO 20 , 00 

(tai plinvastoin} yhteisluokka 30 , 00 

Naantali - Maarianhamina 
(t a i plinvastoin} yhteis 
luokka 27 , 00 

v . Liikenteenharjoit -
taja 

Ilves Laivat Oy 

Ilves Laivat Oy 

Ilves Laivat Oy 

Ilves Laivat Oy 

Vikinglinja Oy 

Vikinglinja Oy 
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AUTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1 , 4 , 79-31.3", 80 

Matka (tai painvastoin} Meno1ipun hinta 

aikuinen a11e 12 v . aikuinen a11e 12 v . 

vakiovuoro 
mk mk 

Enonteki5- Rovaniemi 

Evijarvi - Pietarsaari 

Forssa- Tampere 

Forssa- Turku 

Haapajarvi - Viitasaari 

Heino1a- Lahti 

Heino1a- Mikkeli 

Hameen1inna- Pa1kane 

Iisa1mi - Joensuu 

I matra as .-Puuma1a 

Imatra as .-Rantasa1mi as . 

I matrankoski -Puuma1a 

I matrankoski - Rantasa1mi as . 

I va1o- Rovaniemi 

Joensuu- Ko1i 

Joensuu- Kuopio (Outokummun 

51 , 40 

10 , 20 

16 , 20 

15 , 40 

20 , 10 

6 , 50 

16 , 20 

8 , 30 

34 , 20 

11 , 40 

20 , 10 

12 , 20 

21 , 70 

47 , 50 

13 , 00 

kautta) 24 , 00 

Joensuu- Kuopio (Po1vijarven 
kautta) 26 , 40 

Joensuu - Mikke1i 35 , 00 

Joensuu- Nurmes 

Joensuu- Savon1inna 24 , 80 

Joensuu- Varkaus 20 , 90 

Juuka- Koli 7 , 30 

Juuka- Kuopio 20 , 90 

Jyvasky 1a- Karstu1a 17 , 00 

Jyvasky1a- Kokko1a 

Jyvasky1a- Kuopio 

Jyvasky1a- Mikke1i 20 , 90 

Jyvasky1a- Ou1u 

Jyvasky1a- Viitasaari 

Jamsa kk - Lankipohja 7 , 80 

J amsa kk - Orivesi as th 13 , 00 

25 , 70 

5 , 10 

8 , 10 

7, 70 

10 , 10 

3 , 30 

8 , 10 

lj , 20 

17 , 10 

5 , 70 

10 , 10 

6 ,10 

10 , 90 

23 , 80 

6 , 50 

12 , 00 

13 , 20 

17 , 50 

12 ' 40 

10 , 50 

3 , 70 

10 , 50 

8 , 50 

10 , 50 

3 , 90 

6 , 50 

mk 

53,40 

18 , 20 

17,40 

8 , 50 

18 , 20 

10 , 30 

36 , 20 

49 , 50 

26,00 

37 , 00 

23,70 

22 , 90 

44 , 00 

26 , 00 

22 , 90 

58 , 00 

19 , 00 

7 , 50 

pikavuoro 
mk 

27 ,70 

10 , 10 

9 , 70 

5 , 30 

10 ,10 

6 , 20 

19 .10 

25 , 80 

14 , 00 

19 , 50 

12 , 90 

12 , 50 

23 , 00 

1 4 , 00 

12,50 

30 , 00 

10 , 50 

4 , 80 
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Matka (tai pa~nyastoin) 

Jamsa kk - Orivesi kk 
Kaivanto- Kangasa1a kk 

Kaivanto-Pa1kane 

Kajaani-Kokko1a 

Kajaani - Kuhmo 
Kajaani-Kuusamo 
Kajaani-Nurmes 

Kaj aani-Sotkamo 

Kajaani - ~mmansaari 

Kangasa1a kk- Tampere 

Karstu1a- Kokko1a 

Karstu1a- Kuopio 

Karstu1a- Saarijarvi 
Karstu1a- Seinajoki 
(A1ajarven kautta} 
(Lehtimaen kautta) 

Karstu1a- Viitasaari 

Kemi-~kas1ompo1o ~ ) 
Kemijarvi - Kuusamo 

Kemijarvi - Rovaniemi 

Kilpisjarvi- Muonio 
Ki1pisjarvi - Pa1ojoensuu 

KittiUi. - Muonio 

Kitti1a- Rovaniemi 

Kokko1a- Vaasa 

Kokko1a- Vaasa (Evijarven 
kautta) 

Koli - Kuopio 

Kuhmo- Lieksa 

Kuhmo - Nurmes 

Kuhmo- Sotkamo 
Kuhmo- Suomussa1mi 

Kuopio- Nurmes 
(Kaavin kautta) 
(Sii1injarven kautta) 
Kuopio - Saarijarvi 

- 10 -

Meno1ipun hinta 
aikuinen a11e12 v . aikuinen a11e 12 v. 

vakiovuoro 

mk mk 

2 , 00 

3 , 20 

18 , 50 
41 , 20 

7 , 80 
18 , 50 

3 , 90 
26 , 40 

6 , 80 

23 , 20 
20,90 
13,00 

42,00 
.:.ll,80 

15 , 40 

32 , 60 
24 , 80 

14 , 60 

26 , 40 

22,50 

35 ' 80 
27 , 20 
18,50 

14 , 60 
11 , 40 

21 , 70 

25 , 60 
22 , 50 

36 , 50 

1 , 00 

1 , 60 

9 , 30 
20 , 60 

3 , 90 

9 , 30 
2 , 00 

13 , 20 

3 , 40 

11,60 
10,50 

6 , 50 

21 , 00 

12,40 

7,70 
16,30 
12 , 40 

7 , 30 

13 , 20 

11 ' 30 

17,90 

13 , 60 

9 , 30. 

7,30 

5,70 
10 , 90 

12,80 
11 ' 30 
18 , 30 

mk 

12 , 20 

42 , 40 

24 , 50 

9 , 80 

5 , 90 
28 , 40 

38 , 50 

15 , 00 

44 , 00 

34 , 60 

26 , 80 

16 , 60 

28 , 40 

24 , 50 

pikavuoro 

mk 

7,10 

22 , 20 

13 ' 30 
5 , 90 

4 , 00 

15 , 20 

20 , 30 

8 , 50 

23 , 00 

18 , 30 
14 , 40 

9 , 30 
15 , 20 

13 , 30 

~ ) Liikennoidaan vain 15 . 2.- 30.4 . 
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Matka (tai pa~nyastoin) Meno1ipun hinta 

aikuinen a11e 12 v. aikuinen a11e 12 v . 

vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Kuopio - Vaasa 68 , 00 35 , oo 
Kuopio - Varkaus 15 , 80 8 , 90 
Kuopio- Viitasaari 24 , JO 12 , 00 26 , 00 14 , 00 
Kustavi - Turku 12 , 20 6 , 10 
Kuusamo- Ou1u 35 , 80 17 , 90 37 , 80 19 , 90 
Kuusamo- Rovaniemi 31 , 90 16 , 00 
Kuusamo- Rukatunturi 5 , 20 "2 , 60 

Kuusamo- Taiva 1kosk i 11 , 40 5 , 70 13 , 40 7 , 70 
Kuusamo- ~mmansaari 24 , 00 12 , 00 
Lappaj arvi - Pietarsaar i 13 , 80 6 , 90 
{Evi jlrven kaut t a) 20 , 50 11 , 30 Lappeenr anta- Mikke1i 
Lankipohja- Orivesi as . th 6 , 50 3,30 
Lanki pohja- Orivesi kk 7 , 20 4 , 60 
Mikke1i - Lappeenranta 20 , 50 11 , 30 
Mikke1i - Puuma1a 13 , 00 6 , 50 
Mikke1i-Savon1inna 17 , 80 8 , 90 19 ' 8.0 10 , QO 
Mikke1i - Var kaus 15 , 40 7 , 70 17 , 40 9 , 70 
Muoni o- Pa11astunturi 6 , 10 3 , 10 
Muonio- Pa1ojoensuu 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 
Muoni o - ~kasjoensuu 11 , 40 5 , 70 
Nurmes - Sotkamo 18 , 20 10 , 10 

Ou1 u- Pihtipudas 37 , 00 19 , 50 
Ou1u- Pyhasa1mi 29 , 90 16 , oo 
Ou1u- Rukatunturi 42 , 40 22 , 20 

Ou1u- Taivalkoski 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 
Pe l1o-~kasjoensuu 14 , 60 7 ' 30 
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Matka (tai painvastoin) Meno1ipun hinta 

aikuinen a11e 12 v. aikuinen a11e 12 

vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Pihtipudas - Viitasaari 9 , 30 5 , 70 

Pori - Turku 26 , 00 14 , 00 

Pori-Vaasa ( Pirt tikyUin kautta) 33,40 16 , 70 35 , 40 18 , 70 

Posio- Rovaniemi 22 , 50 11 , 30 
Pyhasa1mi - Viitasaari 16 , 60 9 , 30 
Rauha1a- Rovaniemi 34 , 20 17 , 10 36,20 19,10 
Rauma- Turku (Laitilan kautta) 16 , 20 8 , 10 
Rauma- Uusikaupunki 9 , 20 4, 60 
Rovaniemi-Rukatunturi 31 , 90 16 , 00 
Rovaniemi-Sirkka 29 , 50 14,80 31,50 16 , 80 

Rovaniemi-Sodanky1a 21 , 70 10 , 90 
Rovaniemi-Sarkijarvi 37 , 30 18 , 70 39 , 30 20 , 70 
Saarijarvi-Viitasaari 11 , 40 5,70 
Suomussa1mi - Kmmansaari 2 , 60 1 ' 30 
Toija1a-Va1keakoski 4, 20 2,10 
Tornio- Akasjoensuu 34 , 20 17 , 10 36 , 20 19 , 10 
Tornio-Akas1ompo1o 38 , 10 19 , 10 40,10 21 , 10 
Turku- Vaasa 57 , 30 29 , 70 
Akasjoensuu- Akas1ompo1o x ) 5 , 50 2 , 80 

x ) LiikennBidaan vain 15 . 2 .- 30 . 4 . 
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LENTOMATKAT 

Matka (tai p~invastoinl 

Helsinki - Joensuu 

Helsinki - Jyvaskyl~ 

Helsinki - Kuopio 
Helsinki - Lappeenranta 
Helsinki - Maarianhamina 
Helsinki - Mikkeli 
Helsinki - Pori 
Helsinki - Savonlinna 
Helsinki Tampere 

Helsinki - Turku 
Helsinki - Vaasa 
Helsinki - Varkaus 

Ival o - Kemi 
I valo - Oulu 

Ivalo - Rovaniemi 
Joensuu - Jyvaskyl~ 

Joensuu - Kuopio 

Jyvaskyla - Kuopio 
Jyv~skyla - Oulu 
Jyvaskyl& - Tampere 
Jyvaskyl~ - Turku 
Kajaani - Oulu 
Kemi - Oulu 
Kemi - Rovaniemi 

Kokkola/Pietarsaari - Pori 

Kokkola/Pietarsaari - Vaasa 
Kuopio - Tampere 
Lappeenranta - Pori 
Lappeenranta - Tampere 

Lappeenranta - Turku 
Maarianhamina - Pori 
Maarianhamina - Tampere 

Maarianhamina - Turku 
Oulu - Rovaniemi 
Pori - Turku 
Tampere - Turku 

13a 
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Tampere - Vaasa 

Turku - Vaasa 

- 14 -

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 

lehti vaihdetaan lentolippuun joko matkatoimistossa tai Finnair 

Oy:n toimipaikassa . 

(N:o Mt 22260/66/79, 27 . 2 . 1979) , VT 13a/1979 
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HOPEALINJAN ERIKOISLIPUT 1979 

Kuluvan vuoden 2.6 .-26 . 8. valisena aikana myy~aan Helsingin, Hameen
linnan ja Tampereen asemi11a seka nai11a paikkakunni1la sijaitsevissa 
matkatoimist.oissa Edmonson -m'al1isia kartonkisia meno-pa1uulippuj a , 
jotkA ke1paavat rautatiematkan lisaksi joko meno- tai paluumatkalle 
vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-Kaivanto tai Hameen1inna
Tampere Laiva Oy Matkai1un moottorialuksessa ja maanteitse Kaivanto
Tampere Va1i1la 1iikennoivassa erikoislinja- autossa. 

Niin ikaan myydaan He1singin asema11a ja paikkakunnal1a sijaitsevis

sa matkatoimistoissa Edmonson-mal1isia kartonkisia menolippuja, 
jotka oikeuttavat rautatiematkan 1isaksi suorittamaan vesitiematkan 

ede11a mainituissa moottorialuksissa va1i11a Hameenlinna- Tampere 
tai Hameen1inna-Kaivanto seka maanteitse Kaivanto-Tampere va1i1Hi. 
1iikennoivassa erikois1inja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydaan seuraavil1e matkoille: 

Helsingissa: 
Helsinki- Hameenlinna- Tampere-Helsinki (ke1paa laivassa 

seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 1uokka 

1 " 
92,00 mk 

112 , 00 " 

Helsinki - Hameen1inna-Tampere - Turun satama (kelpaa laivassa seka 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta : 2 luokka 89 , 00 mk 

1 " 107 , 50 " 

Hameenlinnassa: 
Hameenlinna-Tampere- Hameen1inna (ke1paa laivassa seka Valkeakosken 

etta Toijalan kautta) 
Hinta: 2 1uokka 65,00 mk 

1 It 7i,50 " 

Tampereel1a: 
Tampere-Hameenlinna- Tampere (kelpaa laivassa seka Valkeakosken 
etta Toija1an kautta} 

Hinta : 2 luokka 65 , 00 mk 
1 " 71,50 " 
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Tampere-He1sinki-H~meen1inna-Tampere (ke1paa 1aivassa sek& Va1kea

kosken ett~ Toija1an kautta} 
Hinta: 2 1uokka 92,00 mk 

1 II 112,00 II 

Lippujen suhteen on voimassa, mit~ meno- seka meno-paluu1ipuista 
on saadetty. Jos jo11akin ede11A mainitun myyntipaikkakunnan asema1la 

tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilapaisesti loppuneet 

voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n 1ippu1omakkee11e VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno-pa1uulippu VR:n lippulomakkeel1e VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun y1~reunaan on t&11Hin merkittlv&: "Hopea1injan erikois1ippu". 

Istumapaikka1ipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 

Hopea1injan erikois1ipuista ei suoriteta minka&n1aisia takaisin

maksuja. 

Moottori1aivat kulkevat joke Hameen1innasta Tamperee1le Toija1an 
sataman ja Lempal1an kanavan kautta ja p~invastoin tai Hameen1in
nasta Kaivanno11e Va1keakosken kautta ja painvastoin. Moottori1aiva
matkan pa~tytty~ leimaa rahastaja 1ipun kaantopuo1el1e laivan 1eiman 
osoitukseksi 1aivamatkan suorittamisesta. 

Hopea1injan erikoisliput ti1itetaan henki1Bliikenteen ATK tili

i1moituksessa. 

Ne1ja vuotta tayttanei11e, mutta 12 vuotta nuoremmi11e 1apsi11e 
myydaan Hopea1injan erikois1ippuja puo1een hintaan. 

(N:o Mt 31258/241/79, 13.2.79), VT 13a/1979 

Helsinki 1 979. Valtion pa1natuskeskus 
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VR Virallisia tiedotuksia 1978 sitominen 

12790011U-80 



14 - 2 -

TYOAIKAJ~RJESTELYT PITK~PERJANTAIN , TOISEN P~ASIXISPAIVAN JA 

VAPUNPA!VAN SISALTXVILLA VIIKOILLA JA TYOJAKSOISSA 

Tyoaikalain alaisten valtion palveluksessa olevien henkiloiden 

tyoajoista on mm. sovittu , etta sen viikon tai tyojakson , joka si

saltaa pitkaperjantain , toisen paasiaispaivan tai muuksi paivaksi 

kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva n vapunpaivan , laskennan 

perusteena oleva tyoaika on 5 5 : n mukaisessa tyossa 32 tuntia vii

kossa (viikot 9 . 4 . - 15 . 4 ., 16 . 4 . - 22 . 4 . ja 30 . 4 . - 6 . 5 . 1979) ja 

tyoaikalain 6 § : n mukaisessa tyossa 112 tuntia tyojaksossa 25.3 . -

14 . 4 . 1979 seka 104 tuntia tyojaksossa 15 . 4 . - 5 . 5 . 1979 . 

Taman johdosta tyoaikajarjestelyt ko. viikoilla ja :yojaksoissa 

pyritaan toteuttamaan seuraavasti : 

1 . Sellaisille henkiloille , jotka saannollisesti noudattavat vii

sipaivaista tyoviikkoa ja joilla lauantai- ja sunnuntaipaivat ovat 

vapaita , annetaan paasiaislauantai ja toisen paasiaispaivan jalkei

nen seka vapunpaivan jalkeinen lauantai vapaapaivaksi, milloin se 

tehtavien luanne huomioon ottaen on mahdollista . 

2 . Varsinaista periodityota tekevien henkiloiden osalta pyritaan 

edella mainitut paivat jarjestamaan vapaapaiviksi , milloin se teh

tavan luanne huomioo n ottaen on mahdollista . Jollei kyseisia pai

via ole tehtavien l uo nteen vuoksi mahdollista antaa vapaapaivi na , 

pyritaan tyoaika kyseisilla tyojaksoilla lyhentamaan antamalla va 

paapaiva jonakin muuna paivana saman tyojakson kuluessa . 

3 . Ellei tyoa i kaa voida lyhentaa , maksetaan lisa- tai ylityokor

vausta sopimusten mukaan . Oheisesta taulukosta ilmenee tyoaikojen 

laske nt a seka lisa- ja ylityokorvausten maaraytyminen vuoden 1979 

poikke uksellisina viikkoina ja tyojaksoissa . 

(H l o 282/1 11/79 , 28 . 3 . 1979) VT 14 /79 
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TyBaikalain 5 §:n a1ai•et ViikkotyBajan 1askenta v. 1979 

~ ko 

f-15.04 
l-22.04 X 

f-06.05 

i-24.06 

~-09.12 

1-30.12 X 

!-06.01 

viikot 

Laskentaan vaikut
tavat paivat 

pitkaperjantai (13.4.) 

II paasiaispv. (16.4.) 

vappu ( 1. 5. l 

juh.aatto (22.6.) 

itsen.pv. (6.12 . ) 

jou1uaatto (24.12.) 
tap.pv (26.12.) 

uud.vuoden pv (1.1.) 

ma - su 

LisatyB
kynnys 

32 

32 

-
32 

-

24 

-

-

Jnti- ja urakkapa1kk.tyBntekijoi11e maksetaan 
saksi 8 t eri11. korvaus 

YlityB
kynnys -

40 

40 

32 

40 

32 

40 

32 

40 

LisatyB
korv. 
tunnit 

32-40 

32-40 

-
32-40 

-

24-40 

-
-

1auantai1ta mahdo11. 

Tyoaika1ain 6 §: n a1aiset Tyojaksojen tyoajan 

~so Laskentaan vaikut- Lisatyo Ylityo- Lisatyo- 50% yli-
79 tavat paivat kynnys kynnys korv. tyB-

tunnit tunnit . 
-10.02. - 120 - 120-138 

03.03 - " - _,_ 

-24.03 - " - -"-

14.04 pitkaperjant(13.4.) 112 " 112-120 -" -
-05.05 II paasiaispv.C16. 4) 104 112 104-112 112-138 

vappu (1.5.) 

-26.05 - 120 - 120-138 

-16.06 - " - -"-

-07.07 juhannusaatto (22. 6) 112 " 112-120 -" -

-28.07 - . - _,_ 

-18.08 - " - -·-
08.09 - . - -"-

-29.09 - " - -"-

-20.10 - . - -"-

-10.11 - " - -"-

-01.12 - " - - " -

-22.12 itsen.pv. (6.12) - 112 - 112-138 

-12.01 jou1uaat. (24.12 .); 96 112 96-11 -"-
tap.j.1a(29.12l; 

- 1 111rl.v~n -1. l 

50% viik-: 
koylityB
tunnit 

40-48 

40-48 

32-48 

40-48 

32-48 

40-48 

32-48 

40-48 ' 

tyopa1kan 

1askenta 

100% yli-
tyB-
tun nit 

138 -
.. 
.. 
.. 
.. 

.. 
" 
" 

100% viik
koylityB
tunnit 

48 -

48 -

48 -

48 -

48 -

48 -

48 -
48 -

v. 1979 

Keskeytyneen 
tyBjakson 
tau1ukko(vain 
virkamiehet) 

tau1ukko 1 
.. - -

- " -
tau1· 3 ja 1 

taul. 5 ja 2 

tau1ukko 1 
.. - -

tau1. 3 ja1 

I .. I taulukko 1 

" - " -. - " -
" - " -
.. - " -
.. - " -

" - " -

" tau1ukko 2 

" taul. 6 ja 2 

I 
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Suhtee11isten tyBtuntincrmien tau1ukot 1-S tyBaikalain 6 §:n 

mukaisessa tyBssa 

TAULUKKO 1 

Y1ityokorvausten 1askeminen keskeytYneessa tyBjaksossa, jonka 

saanno11inen tyoaika on 120 tuntia 

Suhteel1iset tyotuntinormit, jciden 
tu1tua y1itetyiksi y1ityBkorvaukseen 
oikeuttava tyoaika 1asketaan 

I 
Laskentapaivien 
1ukurnaara 

II 
120 t 
50 ' 

III 
138 t 
100 ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 t 43 min 6 t 34 min ••• 

.......•••••.• 11 

17 

•••••••••••••• 22 

28 

..••.•..•••••• 34 

•.••.....••••• 40 

•••••••••••••• 45 

9 ••••.••••••••• 51 

10 .............. 57 

11 •••••••••••••• 62 

12 •....•••.•.•.• 68 

13 .............. 74 

14 •••••••••••••• 80 

15 •.••••..•••••• 85 

16 •••••••••••••• 91 

17 ..•••••.•••••• 97 

18 •..•...•.•.••• 102 

19 .............. 108 

20 ....•.•..••••. 114 

21 •.•••••••••••• 120 

26 

09 

51 

34 

17 

00 

43 

26 

09 

51 

34 

17 

00 

43 

26 

09 

51 

34 

17 

00 

13 

19 

26 

32 

39 

46 

52 

59 

65 

72 

78 

85 

92 

98 

105 

111 

118 

124 

131 

138 

09 

43 

17 

51 

26 

00 

34 

09 

43 

17 

51 

26 

00 

34 

09 

43 

17 

51 

26 

00 

...... 

IV 
Tunti1uku, jo1ta 
50 \:n y1ityBkor
vaus voidaan enin
taan maksaa 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

18 
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TAULUKKO 2 

Y1it~~korvauksen 1askeminen keske~t~neessli tl!:~jaksossa, jonka 

slilinn~11inen ty~aika on 112 tuntia (ty~aikasopimuksen 8 §) 

Suhtee11iset ty~tuntinormit, joi den 
tu1tua y1itetyiksi y1ity6korvaukseen 
oikeuttava aika 1asketaan 

I II III IV 
Laskenta- 112 t 138 t Tunti1uku, jo1ta 
paivi en so ' 100 ' so \:n y1ityi:Skor-
1ukumaara vaus voidaan enin-

taan maksaa 

1 5 t 20 min 6 t 34 min ..••• 1 
2 10 40 13 09 ..... ~ .. 2 

3 16 00 19 43 ..... .. .. 4 

4 21 20 26 17 ...... .. 5 

5 26 40 32 51 ........ 6 
6 32 00 39 26 ........ 7 
7 37 20 46 00 ........ 9 

8 42 40 52 34 ........ 10 
9 48 00 59 09 ........ 11 

10 53 20 65 43 ......... 12 
11 58 40 72 17 ..... ... 14 
12 64 00 78 51 ........ 15 
13 69 20 85 26 ........ 16 
14 74 40 92 00 ........ 17 
15 80 00 98 34 ........ 19 
16 85 20 105 09 ........ 20 
17 90 40 111 43 ........ 21 
18 96 00 118 17 ........ 22 
19 101 20 124 51 ........ 24 
20 106 40 131 26 ........ 25 
21 112 00 138 00 ........ 26 
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TAULUKKO 3 

Lisaty~korvauksen 1askeminen keskeytyneessa ty~jaksossa, jonka 

saann~11inen ty~aika on 120 tuntia ja ty~aika 112 tuntia 

(ty~aikasopimuksen 9 §) 

Mika1i virkamies saa tietyn ty~ajan perustee11a y1ity~korvausta, 

sen ajan perustee11a ei makseta 1isaty~korvausta. 

I 
Laskentapaivien 
1ukumaara 

II 
Suhtee11inen ty~tunti
normi, jonka tu1tua y1i
tetyksi lisaty~korvauk
seen oikeuttava ty~aika 
1asketaan 

1 . . ... . . . . . . . 
' 

5 t 20 min. ... . 
2 . . . . . . . 10 40 . .. 
3 . .. . . . . . . . . . . 16 00 . . . . 
4 . . .. . . . 21 20 ... . 
5 .. . . . . . . . . . 26 40 . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . . . . . 32 00 . . . 
7 . . . .. . ... . . . . .. . 37 20 . . . ' . . 
8 . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 . . • • • 
9 .. . . . .... . . . . . . . 48 00 . . . . . 

10 . . ... . . . . 53 20 . . . . .. . 
11 . . . . . 58 40 . 
12 . .. . . . . 64 00 . . . . 
13 .. . ••• !' . .. . . . . . 69 20 . . . • . . . . • 
14 . . . . . . . . . . . . . 74 - 40 . . . 
15 .. . . . . . . . . . . . . . . so 00 . . . 
16 . . .. . . . .. . 85 20 . . . . . 
17 . . . . . .. . . . . . . . . . . 90 40 • . . .. . 
18 .. . . . . . . . . . .. . . 96 00 . . • . . . 

III 
Tunti1uku, jo1ta 
1isaty~korvaus 

voidaan enintaan 
rnaksaa 

. . 0 

. . 1 

1 

. 2 

. . . 2 

. . . 2 

3 

. 3 

3 

. . 4 

. 4 

. .. 5 

. . 5 

. 5 

. . 6 

. . . 6 

6 

. . 7 
19 . . . . . . . . . . . . ... . . .101 20 . . . .. . ~· . .. . . . 7 
20 . . . . . . . . . . .. . . .106 40 . . . . . . . . . 8 
21 .. . . . . . .. . . . . . . . .112 00 . ... . . . .. . . . 8 
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TAULU:i<KO 4 

Lisaty~korvauksen laskeminen keskeytyneessa ty~jaksosssa, jonka 

saannollinen tyoaika on 120 tuntia ja tyoaika 104 tuntia (tyo

aikasopimuksen 10 §:n 3 momentti 

Mika1i virkamies saa tietyn tyoajan perusteella ylityokorvausta, 

sen ajan perustee11a ei makseta lisatyokorvausta. 

I 

Laskentapaivien 
lukumaara 

II 

Suhtee1linen tyotunti
normi, jonka tultua 
ylitetyksi 1isatyokor-
vaukseen oikeuttava 
tyoaika 1asketaan 

III 

Tuntiluku, jolta 
lisatyokorvaus 
voidaan enintaan 
maksaa 

1 • • • • • • • • • • • • . • • • 4 t 57 min ••••••••••• 1 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. . 
. 
. 

. . 

. 

. . 
. 
. . 
. . 
. 

. . 

. 

. . 

. . 

. 

. . 
. 

. . 

. . 

. . . . 

. . . . 

. . 
. 

. . . 

. . . . 

. . . 

. . . 

. . . 
. . 
. . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 
. . 
. . 
. . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . . 

. . . . . . 

. . . . 

. . . . . 
. . . . . 

. . . 

. . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . . . 

. . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . 

. . . . . 

. . . . . . . 

. . . . 

. . . . . . 

. 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 . . . . 

. . . 

. . 
. . 

. . . . . 

. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

. . . . 
. . . 

. . . 

. . . 
. . 

. 

. . 
. . 

. 

. . 

. 
. 

. 
. 
. 

. . 

. . 

. 
. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

' 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

10 

11 

11 

12 

13 

14 

14 

15 

16 

14 
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TAULUKKO 5 

Lis~tyBkorvaukse~ 1askeminen keskeytyneessa tyBjaksossa, jonka 

s~ann811inen tyBaika on 112 tuntia ja tyBaika 104 tuntia 

(tyoaikasopimuksen 10 §:n 1 momentti) 

Mika1i virkamies saa tietyn tyBajan perusteel1a ylityBkorvaus

ta, sen ajan perusteella ei makseta lisatyBkorvausta. 

I 
Laskentapaviefl 
lukum~ara 

·n 
Suhteellinen tyotunti~ 
normi, jonka tultua 
ylitetyksi lisatyBkor
vaukseen oikeuttava 
tyBai.ka lasketaan 

III 
Tuntiluku, jolta 
lisatyBkorvaus 
voidaan enintaan 
maksaa 

1 .... ' . ' ' ...... . . 4 t 57 min. 
' t ' ••• . . 

' ' 
0 

2 ... . . . . ..... . . . . 9 54 . ... . . . . . . 1 

3 .... . . . . . . . . . . 14 51 . . ' . . . . .. 
' 

1 

4 . . . . . . . . . . . . . . 19 49 .. . . . . . . . . . . 2 

5 ... . . . . . . . . . . . . 24 46 . . . . . . . . .. . . . . 2 

6 ....... . . . . . . . . 29 43 . .. . . . . .. . . 2 

7 . . . . . . . . . . . . . . . 34 40 • ' . . . . . . 3 
8 . . . . . . .. .... . . 39 37 .. . . . . . . .... 3 
9 . ..... . .... . . . 44 34 . . . .. . . . . . . . . 3 

10 . . . . .. . . . . . . 49 31 . .. . . . . . . . . . 4 

11 . . . . . . . . . . . . . . 54 29 . . . .. . . . . . . . . 4 
12 . . . . . . . . . . . . . 59 26 . . . .. . 5 

13 . . . . . . . . . . . . . . 64 23 . . . . . . . .. . . . 5 
14 .. . . . . . . . . . . . . . 69 20 . . . . . . . . . . . 5 
15 . . . . t ••• . . . 74 17 .. . . . . . . . . 6 

16 . .. . . .... . . . 
' . . 79 14 .... . . . . . 6 

17 . . . . . . . . . . . . . . 84 11 . . . . . . . . .. . 6 
18 . . . . . . . . .. ' . . . . 89 09 . .... . . . . . .. . . 7 
19 . . . . . . . .. . .. . . . . 94 06 . . • . . . . . . . 7 

20 . . . . . . . . . . . . .. 99 03 . .. . . . . . 8 
21 .... . . . . . • .104 00 ..... . . . . . . . 8 
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TAULUKKO 6 

Lisatyokorvauksen 1askeminen keskeytyneessa tyojaksossa, jonka 

saanno1linen tyoaika on 112 tuntia ja tyoaika 96 tuntia 

(tyoaikasopimuksen 10 §:n 2 momentti) 

Mika1i virkamies saa tietyn tyoajan perusteella y1ityokorvaus

ta, sen ajan perusteella ei makseta 11satyokorvausta. 

I II III 
Laskentapavien Suhtee11inen tyotunti- Tunti1uku, jolta 
lukumaara normi, jonka tu1tua 1isatyokorvaus 

ylitetyksi 1isatyokor- voidaan enintl:ian 
vaukseen oikeuttava maksaa 
tyoaika 1asketaan 

1 ................ 4 t 34 min ••••••••.• 1 

2 ................ 9 09 . ............ 2 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 43 ............. 2 

4 ................ 18 17 . ............. 3 

5 ................ 22 51 . ............ 4 

6 ................ 27 26 . ............ 5 

7 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 00 ............. 5 

8 . . . . . . . . . . . . . . . . 36 34 •••••• 4 •••••• 6 

9 ................ 41 09 . ............ 7 

10 ................ 45 43 . ............ 8 

11 ................ so 17 . ............ 8 

12 ................ 54 51 . ...... ...... 9 

13 ................ 59 26 . ............ 10 

14 ................ 64 00 . ............ 11 
15 ................ 68 34 . ............ 11 

16 ................ 73 09 . ............ 12 

17 ................ 77 43 . ............ 13 

18 ................ 82 17 . ............ 14 

19 ............. ... 86 51 . ............ 14 

20 ................ 91 26 . ...... .. ..... 15 
21 ................ 96 00 . ...... ...... 16 

14 
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VALTION TY~NTEKIJ~IDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 198. 

Va1tioneuvoston paat6s 

va1tion ty6ntekij6iden matkakustannusten korvaamisesta annetun 

va1tioneuvoston paat6ksen muuttamisesta. 

Annettu He1singlssa 21 paivana he1mikuuta 1979. 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministeri6n esitte1ysta 

m u u t t a n u t 12 paivana heinakuuta 1972 va1tion ty6nteki

j6iden matkakustannusten korvaamisesta annetun va1tioneuvoston 

paat6ksen (553/72) 9 §:n, 15 §:n 1 momentin, 17 S:n, 19 S:n ja 

22 S:n seka 23 S:n 2 momentin, 
naista 22 S:n se11aisena kuin se on 11 paivana maa1iskuuta 1976 

annetussa va1tioneuvoston paat6ksessa (250/76), 19 S:n se11aise

na kuin se on 30 paivana maa1iskuuta 1977 annetussa va1tioneuvos

ton paat6ksessa (296/77) seka 9 S:n, 15 S:n 1 momentin, 17 S:n 

ja 23 S:n 2 momentin se11aisina kuin ne ovat 16 paivana maa1is

kuuta 1978 annetussa va1tioneuvoston paat6ksessa (216/78), seka 

1 is ann y t 9 §:aan uuden 2 momentin seuraavasti: 

9 §. 

Ty6ntekijan tai toimihenkil6n oma11a tai ha11itsema11aan ku1ku

neuvo11a asianomaise11a 1uva11a tekemasta matkasta suoritetaan 

matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti: 

Auto11a : Kunkin 1.4. a1kavan vuoden mittaisen ajoki1omet

rien 1askentakauden 

- 5 000 ensimmaiselta ki1ometri1ta 75 pennia ki

ki1ometri1ta 

10 000 seuraavalta ki1ometrilta 67 pennia ki-

1ometri1ta; seka 

seuraavilta ki1ome'treilta 63 pennia ki1omet

rilta . 

Ede11a mainitut ki1ometrikorvaukset suoritetaan 

korotettuina seuraavissa tapauksissa: 
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ll 9 pennilla silloin kun tehtavien suorittami
nen edellyttaa peravaunun kuljettamista au-

toon kiinnitettyna; ja 

2) 3 penni11a si11oin kun 

al tyontekija tai toimihenki1o joutuu ku1-

jettamaan autossaan koneita tai 1aittei

ta, joiden paino ylittaa 80 ki1oa tai 

joiden koko on suuri, 

b) tyontekija tai toimihenki1o on tyotehta

viensa vuoksi joutunut autossaan ku1jet

tamaan koiraa, tai 

cl tyontekijan tai toimihenkilon tyotehta

vien hoito ede1lyttaa paaasia11isesti 

liikkumista auto11a muulta liikentee1ta 

su1jetu11a tierakennustyomaa11a, kyseis 

ten ki1ometrien osalta. 

Moottorivenee11a: 70 pennia ki1ometri1ta 

Moottorike1ka11a: 60 pennia ki1ometri1ta 

Moottoripyora11a: 40 pennia ki1ometri1ta 

Moottoripolkupyo-

ralla : 

Muu lla tava lla: 

35 pennia ki1ometri1ta 

20 pennia ki1ometrilta 

Korotetut korvaukset maksetaan 1 . 2 . 1979 1ukien. Ajoki1ometrien 

1askentakausi vaihtuu kui tenki~ 1. 4.1979. 

15 §. 

Paivarahaa suoritetaan 

ll osapaivarahana jokaise1ta paivarahaan oikeuttava1ta matkavuo

rokaude1ta, josta matkaan on kaytetty 14 S:n 1 momentin 1 tai 2 

kohdassa mainitut vahimmaisajat: 

Kaupunkipaivaraha 31,-

Muu paivaraha ....................... 28,-. 

Kaupunkipaivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaude1ta, jon

ka aikana asianomainen on kaupungissa tyotehtavien hoitamisen, 

yopymisen tai muun patevan syyn perusteella o1eskel1ut yli viisi 

tuntia. 

2) kokopaivarahana jokaise1ta paivarahaan oikeuttava1ta matkavu~ 

rokaude1ta, josta matkaan on kaytetty 14 S:n 2 momentissa mainit

tu vahimmaisaika: 

14 
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Helsingin paivaraha •. .. • . •..•. . •• . • 65,-

Muu paivaraha .. . . ... ; •• . •.••.•.. . .• 61, -

Ateriakorvaus 

17 §. 

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi paivarahaa, mutta tyon

tekija tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaik

kansa ulkopuolella vahintaan 10 kilometrin etaisyydella tyopai

kastaan tai asunnostaan ja matka on kestanyt yli 6· tuntia, suori

tetaan hanelle tasta ateriakorvausta 15,50 markkaa. 

19 §. 

Edella lB §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmaismaa

rat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin, Espoon, Vantaan 

ja Kauniaisten kaupungit .••• • .•• . ••• 165,-

Muut kunnat • . ••••. . .. . •••. .•• .••.••. 135,-

22 §. 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta paivarahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta, josta matkaan tai tyotehtavien hoitamiseen 

on kaytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintaan nel

ja tuntia on ollut kello 21.00 - 07.00 valisena aikana, paitsi 

milloin asianomaiselle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi han 

saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta 

taikka matka tapahtuu valtion kaytettavana olevalla laivalla tai 

junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus asua tahi milloin asi

anomaisella ei muutoin ole valtion jarjestaman maksuttoma n majoi

tuksen johdosta yopymiskustannuksia. Yomatkarahan suuruus on 6,50 

markkaa vuorokaudelta. 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 §. 

Kurssipaivarahaa enintaan vuoden ke~tavalta kurssiajalta suorite

taan tyontekijalle tai toimihenkilolle 34 markkaa jokaiselta ka

lenterivuorokaudelta. 
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Tata paatosta sove11etaan 1 paivana he1mikuuta 1979 ja sita myo

hemmin alkaviin matkavuorokausiin. 

(H1oj n:o H1o 283/125/79, 28,3.1979) VT14 /79 

TUTKIMUS EURAILPASS- JA EURAIL YOUTHPASS-~ATKUSTAJILN KULKE:1ISTA 
MATKOISTA 

Vuoden 1979 aikana suoritetaan yl1ii rnainittu tutkirnus, johon 

tu1ojen jakaminen Eurailpassiin ja Eurai1 Youthpassiin osallis

tuvien rautateiden kesken perustuu, 

14 

l1atkustajia on pyydetty vastaamaan kyselykaavakkeeseen ja ilmoit

tamaan eri maissa ku1kemansa matkaosuudet. Kyse1ykaavake, johon 

myos kuljetut reitit merkitaan, sisa1tyy erityiseen Eurail-karttaan 

1979, joka on jaettu jokaisel1e 1ipun ostaja11e. 

Normaalisti matkustajan katsotaan i tse pystyviin tayttamaan matka

osuusluettelon i1rnan junahenkil5ston apua. Luonno11isesti kui

tenkin autetaan, mikcili rnatkustaja pyytaci tietoja kulkureitista jne. 

Matkan pJatyttya rnatkustajan tulisi lahett~a taytetty kyselykaavake 

reittiluetteloineen annettuihin osoitteisiin Pariisiin tai New 

Yorkiin. Jos matkustaja kuitenkin j .1ttaa taytetyn kyselykaavakkeen 

junahenkilostolle tai lipputoimistoon, niiden tulee lahettaa se 

edel1een virkapostissa rautatiehallituksen kansainvaliseen tariffi

jaostoon, h. 208, 

(Tft n:o Tou 55/252/79, 29.3.1979) VT 14/79 
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VR MATKAILULIPUT 1979 

Matkailulippul iikenteessa mukana olevien lentomatkojen uudet hinnat 
ovat seuraavat : 

L E N T 0 M A T K A T 

Hinnat voimassa 1 . 4 . 1979 - 31 . 3 . 1980 

Matka (tai painvastoin) 

Helsinki - Joensuu 
Helsinki - Jyvaskyla 
Helsinki - Kuopio 
Helsinki - Lappeenranta 
Helsinki - Maarianhamina 
Helsinki - Mikkeli 
Helsinki - Pori 
Helsinki - Savonlinna 
Helsinki - Tampere 
Helsinki - Turku 
Helsinki - Vaasa 
Helsinki - Varkaus 
Ivalo - Kemi 
Ivalo - Oulu 
Ivalo - Rovaniemi 
Joensuu - Jyvaskyla 
Joensuu - Kuopio 
Jyvaskyla - Kuopio 
Jyvaskyla - Oulu 
Jyvaskyla - Tarnpere 
Jyvaskyla - Turku 
Kajaani - Oulu 
Kemi - Oul u · 
Kemi - Rovaniemi 
Kokkola/Pietarsaari - Pori 
Kokkola/Pietarsaari - Vaasa 
Kuopio - Tarnpere 
Lappeenranta - Pori 
Lappeenranta - Tampere 
Lappeenranta - Turku 
Maarianhamina - Pori 
Maarianharnina - Tampere 
Maarianharnina - Turku 
Oulu - Rovaniemi 
Pori - Turku 
Tampere - Turku 
Tampere - Vaasa 
Turku- - Vaasa 

aikuinen 
mk 

134,00 
96 , 00 

134 , 00 
84 , 00 

115 , 00 
84 , 00 
90 , 00 

110 , 00 
67 , 00 
68 , 00 

135 , 00 
110 , 00 
123 , 00 
144 , 00 

84 , 00 
91 , 00 
48 , 00 
59 , 00 

112 , 00 
66 , 00 

112 , 00 
60 , 00 
48 , 00 
48 , 00 

10 7, 00 
49 , 00 

110 , 00 
144 , 00 

95 , 00 
129 , 00 
100 , 00 
108 , 00 

64 , 00 
76,00 
52 , 00 
60 , 00 

115 , 00 
109 , 00 

alle 12 v . 
mk 

67,00 
48,00 
67 , 00 
42,00 
57,50 
42 . 00 
4 5 ,oo 
55 , 00 
33 , 50 
34 , 00 
67 , 50 
55 , 00 
61 , 50 
72,00 
42 , 00 
45,50 
24 , 00 
29 , 50 
56 , 00 
33 , 00 
56,00 
30 , 00 
24,00 
24 , 00 
53 , 50 
24 , 50 
55 , 00 
72 , 00 
47 , 50 
64,50 
50 , 00 
54 , 00 
32 , 00 
38,00 
26 , 00 
30 , 00 
57 , 50 
54 , 50 

Huom . Lentohinnat eivat ole voirnassa seuraavina aikoina : 

perjantai klo 12 . 00 - 24 . 00 ja maanantai klo 00 . 01 - 12 . 00 . 

~ : o Mt 22260/66/79 , 27 . 3 . 1979), VT 14/79 . 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~NN~T 

Kuopion ratapihojen uusittu liikenn5imiss~~nto otetaan kaytt5on 
huhtikuun 17 paiv~st~ 1979 alkaen, jolloin samalla kumotaan syys
kuun 1 p~ivasta 1976 lukien kaytossa ollut Kuopion ratapihan lii 
kenn5imissaanto . (N:o Yt 22495/62/79, 27.3 . 79) VT 14/79 

RATAPIHARADIOJ~RJESTEL~T 

14 

Seuraavilla liikennepaikoilla koekaytossa olleet ratapiharadiojar 
jestelmat otetaan virallisesti kaytto5n huhtikuun 10 paivasta 1979 
alkaen : 

Jamsa 8 

Niirala 7 
Simola 10 

Liikennepaikan nimen jaljessa eleva numero ilmoittaa kaytettavan 
vaihdemieskanavan . (N : o Yt 22136/435/79 , 27 . 3 . 79) VT 14/79 

AIKATAULUN 145 LIS~YS 

Lisays n : o 11 aikatauluun 145 on ilmestynyt ja jaettu kaikille ai 
kataulukirjan tilanneille . Lisayksen sisaltona on paasiaisliiken
ne v . 1979 . (N : o Lt 22199/63/78, 26 . 3 . 79) VT 14/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

1. 4. 1979 lukien poistetaan Pateniemen liikennepaikka merkintoineen . 

Tuiran kohdalle lisataan raide merkinnoin : 

Tuira 

1 

Pateniemen Saban raide 
890 - 35182 

2 3 4 
Tua 10 

(N : o Lko 22414/67/79 , 28 . 3. 79) , VT 14/79 . 

5 
Tt 

6 
Oulu Oy :n Pa
teniemen Sa
haa varten 
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VR Viral1isia tiedotuksia 1978 sitominen 

Yhteisti1auksen aikaansaamiseksi tu1ee vuosikerrat 
1ahettaa painatusjaostoon H y v i n k a a 1 1 e 
viimeistaan 16. viiko11a. 
Myohastyneita sitomistilauksia ei voida toimittaa, 
ja ne tullaan palauttamaan. Yksittain sitominen 
tu1ee kalliiksi . 
Vuosikerrat on jarjestettava halutul1a tava1la ja 
kailrki niitit ja 1iittimet poistettava koneellisen 
kasittelyn takia. 

Ftjo 30.3.79, VT 14/79. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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OPINTOVAPAA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 273. 

OPINTOVAPAALAKI. 

Annettu Helsingissa 9 paivana maaliskuu 1979. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetaan: 

Lain tarkoitus ja soveltamisala. 

Taman lain tarkoituksena on opintovapaajarjestelya hyvaksi kayt

taen parantaa tyoelamassa toimivan vaeston koulutus- ja opiskelu

mahdollisuuksia. 

2 s. 

Opintovapaalla tarkoitetaan tassa laissa aikaa, joksi tyonantaja 

on vapauttanut tyontekijan palvelussuhteeseensa kuuluvien tehta

vien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Opintova

paan myontamisen muodoista saadetaan tarkemmin asetuksella. 

Opintovapaa-ajaksi ei lueta aikaa, jonka kuluessa tyontekija tyon

antajan maarayksesta opiskelee tai saa koulutusta, taikka jonka 

osalta tyoehto- taikka virkaehtosopimuksin on sovittu siita, etta 

koulutus tai opiskelu rinnastetaan tyossaoloon tahi jonka kulues

sa tyontekija osallistuu ammattinsa edellyttamaan lakisaateiseen 

koulutukseen, ellei tyontekija tahan kirjallisesti suostu. 

Mita tassa laissa saadetaan opintovapaasta, koskee soveltuvin osin 
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myos aikaa, jonka maatalousyrittaja tai muu omaa tyotaan tekeva 

kayttaa vastaavaan opiskeluun tai koulutukseen . 

3 L 

Tata lakia sovelletaan myos valtioon, kuntaan tai muuhun julkis

oikeudelliseen yhteisoon virkasuhteessa tai siihen verrattavassa 

palvelussuhteessa olevaan henkiloon. 

15 

Tyonantajalla tarkoitetaan tassa laissa myos 1 momentissa tarkoi

tettua yhteisoa . 

Tama laki ei koske oppisopimuslaissa (422/67) tarkoitettuja oppi

laita eika opiskelun tai harjoittelun kestaessa valvotussa tyohar

joittelussa olevia tyontekijoita tai muita palvelussuhteessa opis

kelevia . 

Opintovapaaoikeus. 

4 §. 

Tyontekijalla, jonka paatoiminen palvelussuhde samaan tyonantajaan 

on kestanyt vahintaan vuoden, on jaljempana saadetyin rajoituksin 

oikeus saada opintovapaata saman tyonantajan palveluksessa kolmen 

vuoden aikana yhteensa enintaan yhdeksan kuukautta. 

5 §. 

Opintovapaan myontamisperusteena eleva opetus tai koulutus voi el

la: 

1) peruskoulun, lukion tai niiden oppimaarien osien suorittamisen 

edellyttamaa opiskelua taikka niihin perustuvaa kansanopistossa 
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tai kansankorkeakoulussa suoritettavaa taydentavaa opiskelua ; 

21 valtion viranomaisen valvomassa ammatillisessa oppilaitokses

sa, kansanopistossa , kansankorkeakoulussa, kurssi- tai koulutus

keskukseJsa tahi korkeakoulussa jarjestettyyn ammatilliseen ope

tukseen ja taydennyskoulutukseen osallistumista ; seka 

3) ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista siten kuin valta

kunnallisten tyomarkkinajarjestojen valisessa tyoehtosopimuksessa 

erikseen sovitaan . 

Asetuksella voidaan saataa tarkemmin 1 momentissa tarkoitetuista 

koulutuksen ja opiskelun muodoista . 

6 §. 

Opintovapaan aika katsotaan palvelussuhteen perusteella maarayty

via , muita kuin lakisaateisia, taloudellisia etuuksia maarattaes

sa tyossaoloajan veroiseksi silta osin , kuin siita on tyoehto- tai 

virkaehtosopimuksin sovittu . 

Opintovapaan perusteella maaraytyvista vuosiloma- ja elake-etuuk

sista saadetaan erikseen . 

Opintovapaan hakemis- ja myontamis

menettely . 

7 §. 

Opintovapaan hakemis- ja myontamismenettelysta saadetaan asetuk

se ll a . 
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8 L 

Jos opintovapaan myontaminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana 

tuottaisi tuntuvaa haittaa tyonantajan harjoittamalle toiminnal

le, on tyonantajalla oikeus siirtaa opintovapaan alkamisajankoh

taa enintaan kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvem

min kuin kuuden kuukauden valiajoin toistuvasta koulutuksesta, 

enintaan siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilai

suus jarjestetaan. 

Tyonantajalla on oikeus siirtaa opintovapaata 1 momentissa saade

tyin tavoin myos silloin, kun tyontekijan aikaisemmasta opintova

paasta on kulunut vahemman kuin kuusi kuukautta eika opintovapaan 

aikana ole tarkoitus saattaa paatokseen aikaisemman opintovapaan 

aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta. 

Jos tyonantajan palveluksessa saannollisesti on vahintaan viisi 

tyontekijaa, saadaan opintovapaata 1 momentissa mainituilla pe

rusteilla siirtaa enintaan kaksi kertaa perakkain . 

g §. 

Jos opintovapaan myontaminen kaikille sita hakeneille hakemusten 

tarkoittamana ajankohtana tuottaisi tuntuvaa haittaa tyonantajan 

harjoittamalle toiminnalle eika vapaata voida tasta syysta kaikil 

le myontaa, tulee etusijalle asettaa ammatilliseen koulutukseen 

ja peruskoulun oppimaaran suorittamiseen hakeutuvat. Jos etusija

jarjestysta ei talla perusteella voida ratkaista, on etusija 

niilla, jotka ovat saaneet vahiten koulutusta. Tyonantajan tulee 

ennen ratkaisun tekemista neuvotella asiasta ty5ntekij5iden luot

tamushenkiloiden kanssa noudattaen, mita yhteistoiminnasta yri

tyksissa annetussa laissa (725/78) on neuvottelumenettelysta saa
detty . 
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Opintovapaan keskeyttaminen. 

10 L 

Milloin opintovapaa on myonnetty pitemmaksi kuin 50 tyopaivan 

ajaksi, tyontekijalla on oikeus keskeyttaa opintovapaa ja palata 

tyohon. 

Jos tyontekija haluaa kayttaa hanelle 1 momentin mukaan kuuluvaa 

oikeutta, hanen on ilmoitettava tasta vahintaan kolme viikkoa en

nan tyohon paluutaan. Tyonantaja voi kuitenkin siirtaa tyonteki

jan oikeutta palata tyohon enintaan kuukaudella siita, kun ilmoi

tus hanelle annettiin. 

Milloin sairaudesta, synnytyksesta tai tapaturmasta aiheutuva 

tyontekijan tyokyvyttomyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu 
yhtajaksoisesti yli seitseman paivaa, ei taman ajan ylittavaa 

osaa tyokyvyttomyysajasta ole luettava opintovapaa-ajaksi, jos 

tyontekija ilman aiheetonta viivytysta tata pyytaa. Tyontekijalla 

on hakemuksesta oikeus kayttaa nain keskeytynyt opintovapaa myo
hemmin sen estamatta, mita 8 §:n 2 momentissa on saadetty . 

Jos sopimus sijaisen tyohon ottamisesta opintovapaan ajaksi on 

tehty, ei tyonantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaata 

hakenutta tyontekijaa tyohon aikana, jona sijaisen tyosopimus lain 

tai tyoehtosopimuksen mukaan on pidettava voimassa. 

Tarkemmat saannokset taman pykalan tarkoittamasta keskeyttamisme
nettelysta annetaan asetuksella. 

Erinaiset saannokset. 

11 L 

Tyontekijaa ' ei saa irtisanoa tai tyosopimusta purkaa silla perus
teella, etta han on hakenut tai kayttanyt opintovapaata. 



- 7 -

Mita 1 momentissa on saadetty tyosopimuksen irtisanomisesta ja 

purkamisesta, on soveltuvin osin noudatettava myos muun palvelus

suhteen katkaisemiseen. 

12 § • 

15 

Opintovapaan hyvaksyttavasta kayttamisesta on opetuksen tai koulu

tuksen jarjestaja taikka opinnaytteen vastaanottaja velvollinen 

antamaan opiskelijalle todistuksen sen mukaan kuin asetuksella 

saadetaan. Tyontekijan on tyonantajan vaatimuksesta esitettava ta

ma todistus tyonantajalleen. 

Jos opiskelija ilman hyvaksyttavaa syyta on hanelle myonnetyn 

opintovapaan aikana laiminlyonyt opiskelun tai koulutukseen osal

listumisen siina maarin, ettei 1 momentissa tarkoitettua todis

tusta voida hanelle antaa, on tyonantajalla oikeus olla myonta

matta hanelle opintovapaata seuraavan kahden vuoden aikana. Li

saksi han menettaa opintovapaan aikana kertyneet 6 f:ssa tarkoi

tetut oikeudet. 

13 s. 

Taman lain 4- 10 f:n saannoksista voidaan tyoehto- tai virkaehto

sopimuksin poiketa. 

14 §. 

Joka rikkoo taman lain 4, 8, 10 tai 11 f:n saannoksia, on tuomit-

tava a p i n t o v a p a a 1 a i n s a a n n 0 s t e n 

r i k k a m i s e s t a s a k k a a n. 

Edella 1 momentissa rangaistavaksi saadetty taka on virallisen 

syyttajan pantava syytteeseen ainoastaan, milloin asianomistaja 
on ilmoittanut teon syytteeseen pantavaksi. 
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15 L 

Taman lain noudattamista valvovat yhteistyossa opetus- ja tyovoi

ma- seka tyosuojeluviranomaiset sen mukaan kuin asetuksella tar

kemmin saadetaan. 

Tyovoimapiirien toimistojen alaisten ty6voimatoimistojen ja maa

talousyrittajan v~osiloman ja sijaisavun jarjestamisesta annetus

sa laissa (102/78) tarkoitettujen lomalautakuntien tehtavana on 

avustaa taman lain taytant66npanemiseksi tarpeellisen sijaisavun 

jarjestamisessa. 

16 § • 

Tarkemmat saannukset taman lain taytant66npanosta ja soveltamises~ 
ta annetaan asetuksella . Tassa laissa saadettyjen menettelytapoje~ 
osalta voidaan asetuksella saataa poikkeuksia, jotka koskevat 

3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virkamiehia ja toimihen~iloita . 

17 §. 

Tama laki tulee voimaan paivana tammikuuta 1980. 

(Hloj n:o Hlo 245/114/79, 19.3.1979) VT1 5 /79 

LUOTTOASIAKASTIEDUSTELU 

Mikali luottoasiakkaat ovat palauttaneet luottotiedusteluja koskev~ 

vastauksia asemille, pyydetaan ne h e t i lahettamaan osoitteella 

Kotimainen tarkastusjaosto, huone 725, Helsinki (N:o tlt 210/245/75 
3.4 . 1979) VT 15/79 
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<ANSAINVXLINEN TAVARALIIKENNE I LJUITINEN 

~anskasta saapuvien kappaletavaral&hetysten jalkivaatimuskirjat. 

{uten VT 5/79 on i~moitettu, hoitaa Ranskan rautateiden (SNCF) kappa~e

~avaraliikenteen SERNAM-niminen ku~jetuspalve~~iike. 

3ERNAM kayttaa kansainv~isessa ~iikenteessa 1.4.1979 ~ukien PIM ~iitteen 

j mukaisesta mal~ista poikkeavaa vaa~eansinista jalkivaatimus~omaketta, 

josta mal~i seuraav~a si~~a. 

3ERNAMin kanssa kaytava kirjeenvaihto tapahtuu y~eista postia kayttaen. 

~ain o~~en on maaraaseman ~ahetettava SERNAMin ja~kivaatimuskirja VR:n 

~irkapostissa RH:n kirjaamon kautta. Maaraasema kirjoittaa valmiiksi 

3ERNAM~~e osoitetun kirjeen osoittee~~a: 

SERNAM 

Direction de ~a comptabi~ite 

Division du Trafic International 

116 bis, rue de Saussure 

75840 PARIS Cedex 17 

FRANCE 

ja ~aittaa sen RH:n kirjaamo~~e osoitettuun kirjekuoreen. 

~ui~ta osin ~omakkeen kasitte~yssa noudatetaan PIM kohtien 221-229 maa

reyksia seka j~aisussa "Kansainv~ista tavaraliikennetta koskevat toimitus

Jhjeet, ~antinen" (VR 4672) kohdassa 9 annettuja ohjeita. Lomakkeen y~a

Jsassa "REMBOURSEMENT"-sanan jalkeen o~eval~a pisteviivoituksella on ~oi

cettu ja!k·vaatimuksen frangi-maara. Maaraasema tayttaa ~omakkee~~a o~evan 

pariviivoituksen 

'ohtaa "GJ" 
=:=:=:=:=:=) rajaaman osan, joka vastaa PIM:n ~omakkeen 

(Tft n:o Tou 5/252/79, 4.4.79) VT 15/79 

15 
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GROSSCONTAINER-TARIFFI 

Grosscontainer-tariffiin (9145) on ilmestynyt lis&lehti n:o 1, joka 

on voimassa 1.4.1979 lukien. Lis!lehti sis&ltaa Romanian rautateiden 

mukaantulon tariffiin. 

Tariffitoimisto on jakanut lis!lehden asianomaisille. 

Grosscontainer-tariffista ilmestyy uusi painos 1.7.1979 lukien. Koska 

tariffi on ns. ohjetariffi (Intercontainer-liikenteelle) tullaan uutta 

painosta jakamaan aikaisempaa rajoitetummin vain maarattyihin tarpeellisiksi 

katsottaviin kohteisiin. 

(Tft n:o Tou 18/252/79, 3.4.79) VT 15/79 

ULKOt1AAN VALUUTAN tiUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

15 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 179, 30.3.1979, on kansainvtlli

sessa tavara1iikenteessa kaytettavia ulkomaan va1uutan muuntokurs

seja muutettu 2.4.1979 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia = 203,00 FM 

100 Belgian frangia = 13,90 FM 

1 Englannin punta = 8 1 40 FM 

100 Espanjan pesetaa = 5,95 FM 

100 Itavallan shillinkiJ = 29,80 FM 

100 Luxemburgin frangia = 13,90 n1 
100 Portuga1in escudoa = 8,60 FM 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 219,00 FM 

100 Saksan Demokraattisen tasavallan markkaa = 219,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 2.4.1979) VT 15/79 
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VR 4526 Vetokaluston yleiset hinausohjeet 

Valmistunut painosta ja perusjaettu. 
Tilattavissa painatusjaostosta H~~inkaalta. 

Ptjo 30.3.79 VT 15/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi rikostutkijan (V 19) tointa rautatiahallituksan hallinto

osastolla (lainopillinan toimisto). Hallinto-osaston johtajalla 

osoitatut kirjalliset hakemuksat on toimitettava rautatiahalli

tuksen kirjaajalla viimaistaan 4.5.1979 annan virka - ajan paatty

mista. 
I 

K o n e i n s i n o o r i n (S 15) sopimuspalkkainen virka tayte1 
tavana rautatiehallituksen koneosastolla. Kirjalliset ilmoittautuD 
set ko. virkaan pyydetaan koneosaston johtajalle osoitettuna teind 
tamaan rautatiehallituksen kirjaajalle 4.5.1979 mennessa 

Ko. virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaisek•i konepajatc 
mistoon. ~iedusteluhin virkaan ilmoittautumista silmalla pitaen v~ 
taa yi Piironen, puh. 2460. 

NIMITYKSIA 

H a n k 1 n t a o s a s t o 
pitaja Lauri Johannes Hovi. 

T a 1 o u s o s a s t o 

tarkkaajan ( V 23 ) virkaan kirjan-

apulaisjohtaja Tauno Emil Toivanen. 
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Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi!! 
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ULKOMAAN VALUUTAN ~IUUN'l'OKURSSIT 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1.5.1979 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 

Alankomaiden floriinia (gulden) •••••• 

Belgian frangia 

Bulgarian levaa 

Englannin puntaa 

Espanjan pesetaa 

Italian liiraa •••••••••••••••••••••• 

Itavallan shillinkia ••.•••••••••••.• 

Jugoslavia, ka~taa UIC-frangia ••••• 

Kreikan drakmaa ••••••••••••••.•.•••• 

Luxemburgin frangia ••••••••••••••••• 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing ••••• 

Nor jan kruunu!l 

Portugalin escudoa •••••••••••••••••• 

Puolan zlotya ••••••••••••••••••••••• 

Ranskan frangia ••••••••••••••••••••• 

Romanian leita •••••••••••••••••••••• 

Ruotsin kruunua .•••••••••••••••••••• 

Saksan Liittotasavalta, markkaa ••••• 

Saksan Demokraattinen Tasavalta •••••• 

Sveitsin frangia •••••••••••••••••••• 

Tanskan kruunua ••••••••••••••••••••• 

Tsekkoslovakian kruunua ••••••••••••• 

Turkin puntaa ••••••••••••••••••••••• 

Unkarin forinttia ••••••••••••••••••• 

UIC-frangia ••••••••••••••••••••••••• 

1 USA:n dollari •••••••••••••••••.••••• 

(Tft n:o Tou 88/230/79, 11.4.1979) VT 16/79 

Lyhennys 

Fl 

FrB 

Leva 

Fta 

Lit 

Oes 

FrUIC 

Dr 

Frlux 

Rbl 

NKr 

Esc 

Zl 

FF 

Lei' 

SKr 

DM 

M 

FrS 

DKr 

·Kcs 

Ltq 

Ft 

FrUIC 

$ 

mk 

203,80 

14,00 

483,80 

821 ,oo 
5,90 

0,50 

30,00 

188,00 

11 ,55 

14,00 

612,00 

80,30 

8,70 

13,35 

95,60 

90,00 

93,60 

220,00 

210,10 

244,20 

79,60 

80,75 

14,35 

22,85 

188,00 

4,10 
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NORDEG-VAUNUKUORMATARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffin (9927/28) sivulla 192 (4) korjataan 

vii.limatkaryhmii.n "741-760 km" I-rivillii. eleva A-luokan 20-tonnin 

painoluokan yksikkohinta 831 yksikkohinnaksi 881. 

(Tft n:o Tou 11/252/79, 10.4.79) VT 16/79 

LAMMITYSOLJYN TILAAMINEN KIINTEISTOJA VARTEN 

Rautatiehallitus on tehnyt lammitysoljyista uudet 

hankintasopimukset. Uusi sopimuskausi alkoi 1.4.1979, 
kestaa kaksi vuotta ja paattyy siten 31 . 3.1981. 

Kevyen polttoo1jyn (po 1) toimittaa em sopimuskauden 
aikana Suomen BP Oy ja raskaan polttooljyn (po 4) 
Neste Oy. 

Kirja1lisesti tehdyt tilaukset on entiseen tapaan 
osoitettava suoraan edella mainittujen oljy- yhtioiden 
lahimmalle sovitulle toimitusvarasto1le . Mikali kir
jallista tilausta on edeltanyt puhelintilaus, on kir
jallisessa vahvistuksessa aina tahan viitattava . 

Kun tavara on vastaanotettu on tilauksen kuitattu "tie
donanto- ja saapumisilmoi tus-" osa viilittomasti toimi
tettava ao paavarastolle. 

Uusitusta materiaalilaskujen kasittelytavasta.johtuen 
osoittaa hankkija lammitysoljylaskut suoraan paavaras
toil1e, missa laskujen kaikinpuolinen tarkastus, rekis

terointi ja maksuunpano tapahtuu. Tehtavien lammitys
oljytila~en suhteen on tasta edes noudatettava VT 6/79 
annettuja tilausohjeita. 

Kevyt polttooljy (po 1) 

Toimittajayhtio: Suomen BP Oy 
Toimitusehto: vapaasti tilaajan sailiossa 

16 
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Muistettava: 

Polttooljya n:o 1 (kevytta polttooljya) tilataan oljy

yhtiolta vain siina tapauksessa, etta omaa dieselpoltto
nestetta ei voida toimittaa ao paikkoihin. 

Kulutuspaikka 

Aavasaksa 
Alavus 
Arola 
Eno 
Espoo 
Haapajarvi 
Haapamaki 
Hamina (Hille) 
Hanko 
He inola 
Helsinki 
Herrala 
Herttoniemi 
Hillo 
Humppila 
Huopalahti 
Hyrynsalmi 
Hyvinkaa 
Hameenlinna 
Harma 
Ii 
Iisalmi 
Ilomantsi 
Imatra 
Inkeroinen 
Inkoo 
Joensuu 
Joutseno 
Juankoski 
Juurikorpi 
Jyvaskyla 
Jams a 
Jamsankoski 
Kairokoski 
Kajaani 
Kannonkoski 
Kauhava 
Kauklahti 
Kauniainen 
Kausala 
Keitelepohja 
Kemi 
Kemijarvi 
Kerava 
Kirkkonummi 
Kirkniemi 
Koivu 
Kolho 
Kontiolahti 
Kontiomaki 

Koski 
Kotka 
Kouvola 
Kuivaniemi 
Kuopio 
Kupittaa 
Kutemainen 
Kuusankoski 
Kyro 
Lahti 
Lappeenranta 
Lappila 
Lapua 
Laukaa 
Lieksa 
Lielahti 
Lievestuore 
Loimaa 
Loviisa 
Luikonlahti 
Malmi 
Mas ala 
Messukyla 
Mikkeli 
~1uhos 
Myllykoski 
r~yllymaki 

Mantyharju 
Naantali 
Nokia 
Nuppulinna 
Ori vesi 
Otanmaki 
Oulu 
Paimio 
Parkano 
Parol a 
Pasila 
Pelle 
Pernio 
Pieksamaki 
Pihlajavesi 
Pikkarala 
Pitajanmaki 
Pohjankuru 
Pori 
Punkaharju 
Punkasalmi 
Pyhasalmi 
Raahe 

Raippo 
Rajamaki 
Rantasalmi 
Riihimaki 
Rovaniemi 
Ruukki 
Rantamaki 
Saarijarvi 
Savonlinna 
Siilinj arvi 
Silvola 
Simo 
Simola 
Suonenjoki 
Sornainen 
Taavetti 
Tampere 
Tikkurila 
Tohmajarvi 
Toijala 
Tornio 
Tuira 
Tuomioja 
Turku 
Uimaharju 
Utajarvi 
Uusikyla 
vaasa 
Vainikkala 
Valkeakoski 
Valko 
vammala 
Varanen 
vartius 
Vihanti 
Vihtari 
Vihtavuori 
Vilppula 
Virrat 
Vuokatti 
Ylivieska 
Aetsa 
Ahtari 
Ammansaari 
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SUOMEN BP:n toimitusvarastot 

Herttoniemen varasto 
Bens11n1katu 3 
00810 HELSINKI 81 

Kuopion varasto 
Iloharju 
70600 KUOPIO 60 

Kotkan varasto 
~ljysatama 
48100 KOTKA 10 

Oulun varasto 
Kajaanintie 143 
90230 OULU 23 

Turun varasto 
Pansio 
20240 TURKU 24 

Napap11r1n kuljetus Oy 
Rovakatu 31 
96200 ROVANIEMI 20 

Pietarsaaren varasto 
PL 25 
68601 PIETARSAARI 

Perin varasto 
Tahkoluoto 
28900 PORI 90 

Skoldvikin varasto 
Skoldvik 
06850 KULLOO 

16 

puh. 90 - 780 822 

puh. 971 - 220 113 

puh. 952 - 119 59 

puh. 981 - 184 00 

puh. 921 - 402 021 

puh . 991 - 169 03 

puh . 967 - 135 11 

puh. 939 - 449 335 

puh. 915 - 233 21 
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Polttooljy n : o 4 (raskas polttooljy) 

To1m1ttajayht1o: Neste Oy 

Toimitusehto: vapaastf tilaajan sailiossa 

Kulutuspaikka Toimitusvarasto Puh . n:o 

Helsingin varikko Porvoo 915/147 700 

Hyvinkaan konepaja II II 

Joensuun varikko II II 

Pieksamaen konepaja II II 

Seinajoen asema Naantali 921/750 111 

Tampereen varikko Porvoo 915/147 700 

Turun varikko Naantali 921/750 111 

(Hto 185/52/79) VT 16/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

A1emman pa1kka1uokan 2. 1uokan kirjurin virka ja apu1aiskans-

1istin toi mi rautatieha1lituksen ha11into-osast o11a. Ha1 linto

osaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimi

tettava raut atiehal1ituksen kirjaaja11e viimeistaan 11.5.1979 

ennen viraston aukio1oa j an paattymista-, 

2 1. kirjurin ap virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

henki16stotoimistoon (kurssisihteeri) ja apulaiskanslistin toi

meen nimitetty terveydenhuoltojaostoon (kans1iatehtavat). 

16 

Y1emman pa1kka1uokan ensi luokan koneinsinoorin virka (B1) . 
Rautatieha11itukse11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitet 

tava rautatieha11 ituksen kirjaaja11e viimeistaan 17 . 5 . 1979 ennen 

vira ston aukioloajan paattymista . Virkaan nimitetty sijoitetaan 

toist a iseksi Seinajoen 1iikennepiiriin (1 tekni11isen ryhman paa1 -

1 i kko) . 

Yp 2 1 kirjurin (V 17) virka ja kaksi ap 2 1 kirjurin (V 14) virkaa, toistai
seksi rautatieha11ituksen rataosasto11a . Rataosaston johtaja11e osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 17.5.1979 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSIJI. 

Rat a o sa s to: ap 1 1 ratainsinoorin virkoihin (rautatiehallituksen rata
toimisto) vt ap 1 1 ratainsinoori Pekka Kalevi Rautanen ja (rautatiehallituksen 
ratateknillisen toimiston ratapihajaosto) vt ap 1 1 ratainsinoori Pekka Juhani 
Toivonen, vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virkaan (rautatiehallituksen 
ratatoimisto) rakennusmestari Matti Vihtori Lahtinen, rakennusmestarin (V 22) 
virkaan (Seinajoki) rakennusmestari Olavi Johannes Kangasniemi, rakennusmestarin 
(V 19} virkoihin (Imatra) rakennusmestari Kauko Olavi Ryynanen ja (Seinajoen 
ratapiirin toimisto) rakennusmestari Seppo Samuli Sihvola, rakennusmestarin 
(V 18) vtrkaan (Tornio) rakennusmestari Matti Veijo Tapani Anttila, yp 2 1 kirju
rin (V 17) virkothtn (rautatiehallituksen ratatoimisto) ap 2 1 kirjuri Liisa 
Orvokki Pesonen ja (rautatiehallituksen ratatekni11isen toimiston turva1aite
jasto) ap 2 1 kirjuri Rai1i Maria Lampinen, rataesimiehen (V 13) toimiin (Karjaa) 
raidemies Tuomo I1mari Suutari ja (Lahti) raidemies Arvi Olavi Talja seka rata
esimiehen (V 12) toimiin (Turku) raidemies Vesa Pekka Oinas ja (Ou1u, hitsaus
tyot) kiskohitsaaja Perttu Lauri Johannes Harvala. 

EROJA 

R a t a o s a s to: rataesimies (V 13) Reino Kalervo Hama1ainen ja rataesimies 
(V 12) Voitto Aatos Jarvenpaa. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 
N'O 17 
26.4.1979 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 

varten. 

VAK-varoituslipukkeet. 

Asiakaslava-lipukkeen (VR 2805) pohjav~rin muutos. 

Liikennepaikkojen v~limatkat -julkaisu. 

R~P-pR~tteell~ myytyjen matkalippujen l~vistys. 

M~~r~ykset tavaran p~~llystSmisest~, pakkaamisesta 

ja osoittamisesta (PPO). 

~voimia virkoja ja toimia. 

0 1279010828 
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ULKOMAAN VALUUTAN HUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeel1a n:o RH 72 , 12 , 4 . 1979 , on kansainva1i

sessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokurs 
seja muutettu 17 . 4 . 1979 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden floriinia 200 , 00 FH 

100 Belgian frangia 13 , 70 FH 

100 Itaval1an shi11inkia 29 , 50 FH 

10 0 Luxemburgin frangia 13 , 70 Fl1 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa = 216 , 50 FH 
100 Saksan Demokraattisen tasava11an markkaa 216 , 50 FM 

100 Sveitsin frangia = 239 , 00 Fl1 

(Tft n:o Tau 3/230/79 , 17 , 4, 1979) VT 17/79 

VAK-VAROITUSLIPUKKEET 

Liikenneministerion paatos n:o 610/78 vaara11isten aineiden ku1jet 

tamisesta tie11a astui voimaan 1 . 4 . 1979. Taman ja1keen on vaara11is 

ten aineiden ku1jetuksissa kaytettavien varoitus1ipukkeiden kysynta 

painatusjaoston i1moituksen mukaan kasvanut moninkertaiseksi . 

Tasta johtuen huomautetaan, etta Valtionrautateiden toimesta paina 

tetut varoitus1ipukkeet on ensi sijaisesti tarkoitettu rautatien 

kerta - asiakkaita varten tai tilapaisesti luovutettavaksi vakituis 
ten asiakkaiden kayttoon naiden omien lipukkeiden loputtua yl1attaen . 

Missaan tapauksessa 1ipukkeita ei saa 1uovuttaa maantieliikenteen 

tarpeisiin , vaan naita varten on 1ahettajia kehotettava hankkimaan 

itse omat varoitus1ipukkeensa . 

(N : o Yt 22490/61/79 , 17 . 4 . 1979) , VT 17/79 . 
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ASIAKASLAVA - LIPUKKEEN (VR 2805) POHJAV}BIN MUUTOS 

Asiakaslava-lipukkeen (VR 2805) aikaisemmin vihre~ pohjav~ri on 
muutettu keltaiseksi lipukkeen erottamiseksi paremmin pohjav~ril
t~~n vihreasta asemalava-lipukkeesta. 

17 

Uusittua lipuketta voiqaan tilata painatusjaostosta ja vanhat lipuk
keet Mvitt~a. 

Asiakaslava-lipuketta on kaytettava yhdelle asiakkaalle osoitettujen 
lavakuormien merkitsemiseen. 

(N:o Yt 31585/61/79, 19.4.79), VT 17/79 . 

ASIAKASLA VA 
Vlt 2105 1/4A6 J00x100 79..01 rl(o 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT - JULKAISU 

27.5 . 1979 lukien muutetaan Kupittaan, Lausteen ja Piikkion liiken
noimistapamerkinnaksi Tt (sarake 5) . 

27 . 5.1979 lukien poistetaan julkaisusta seuraavia liikennepaikkoja 
oskevat merkinnat : 

Ankeriasjarvi 
umalam~ki 

~aakkola 

cr~rvilinna 

aihlanen 
iKesaniemi 
iviharju 

Latukka 
Liedakkala 
Littoinen 
Loue 
Luha 
Makarla 
Naapurinvaara 

Nunna 
Kurvila Oravijarvi 
K~kinotko Paakkola 
emi Petaj ~skoski 

Peura 
Pyoree 
Riihivuori 
Ristimaki 
Rot kola 
Runko 

Saramaki 
Toikkala 
Torma 

(N : o Lko 31133/67/79, 17.4 . 1979), VT 17/ 79 . 
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RAP- P~~TTEELL~ MYYTYJEN MATKALIPPUJEN L~VISTYS 

RAP-p~~tteell~ myytyjen lippujen erikoispaperi on samalla ohutta 

ja melko joustavaa, joten tyls~t l~vistyspihdit eiv~t aina j~t~ 

kunnollista j~lke~ lippuun. Er~iden havaittujen v~~rink~ytosten 

johdosta huomautetaan, ett~ junahenkilokunnan on lippuja l~vis

t~ess~~n aina varmistettava , ett~ lippuun j~~ selv~ j~lki l~vis

tyksest~ . 

L~vistyspihdit tullaan l~hivuosina korvaamaan leimauspihdeill~. 

(N:o Lko 31149/019/79, 17 . 4.1979), VT 1 7179 . 

~~R~YKSET TAVARAN P~~LYST~MISEST~, PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISESTA 

(PPO) 

Julkaisun "M~~r~ykset tavaran p~~llyst~misest~, pakkaamisesta ja 

osoittamisesta" (PPO) liitteess~ II olevaan luetteloon (luettelo 

rautatiehallituksen hyv~ksymist~ pakkauksista ja p~~llyksist~, jotka 

saadaan varustaa rautatiehallituksen vahvistamalla kuljetuspakkaus

merkill~) tehd~~n seuraava lis~ys: Oy Plastex Ab:n valmistamat, hy

v~ksymisnumerolla Lt 01-1963 varustetut 30 litran vetoiset muovi

astiat on hyv~ksytty luettelossa aikaisemmin mainittujen vaarallis

ten aineiden lis~ksi myos AIV-liuoksen kuljetuksessa sallituksi 

monik~yttopakkaukseksi. Asiasta on ilmoitettava kaikille asianomai

sille. 

(N:o Lko 31462/61/79, 17.4.1979), VT 17/79 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin liikennepiirin toimistoon haetaan virka- tai tyosopimus suh 

teeseenteknikkoa vetovoiman k~yton suunnitteluteht~viin. Hakemukset 

tulee toimittaa Helsingin liikennepiirin p~~llikolle 11.5 . 1979 

menness~. L~hempi~ tietoja teht~vist~ ym. asiaan liittyvist~ seikoi 

ta antaa lkt L Tawast lppt Hki puh . 2069 . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 N·017a 
27.4 .1979 

VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMINEN 

01.10.1979 ja 

01.01.1980 1ukiea 

1279008263--65 
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Poytakirje (virkaehtosopimus), joka 
1aadittiin 6 plivlnK he1mikuuta 1979 
vultiovarainministerion sekti valtion 
virkamiehUi edListavien virkamiesyhc!is
tysten k~skusjHrjcstojen Akava ry:n, 
Ju1kistcn tyualojen ammattij~rjest5 
JTA ry:n ja TVK:n Virkamiesjiirjestot 
TVK-V ry:n v~1i11a 14 paivana maa1is
kuuta 1977 valtion virkamiesten paJve
lussuhteen ehtojen tarkistamisesta 
sopijapuo1ten vl1i111 1aaditun poyLa
kirjan (virkaehtosopimuksen) 9 §::;sa 
tarkoitetusta va1tion virkamiesten 
pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistami
sesta. 

Virka~iesten pa1ve1ussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on sad.detty tai maaratty taikka va1tion virkaehtosopimus

lain noja11a sovittu, jo11ei ja1jempana toisin sovita. 

2 § 

Sen mukais•.?sti, mita valtiovar.?.inminister.ion sP.ka val.ti0n vir.kco.

miehiti edustavien virkamiesyhcistystcn keskusjarjestojcn Akava 

ry:n, Ju1kisten typa1ojen ammattijlrjesto JTA ry:n ja TVK::ot Virl<a

miesjarjcst.ot TVK-V ry:n va1il1a 14 !?livana maaliskuuta 1977 val

tion virkamlesten pa1velussuhteen ehtcjcn tarkistHmisesta laaditun 

pOyttikirjan 9 §:ssa ~n sovittu 2.r.sickehityst?.ku~1st.a, ~;a.rkistet~ .;,rJ 

virkanliesten pa1velnssuhtccn :;.ht.oja siten kuin jiHjcmpana on 

""sovittu. 

3 § 

Virkamies tcr, peruspalka t, vuosipa1kkiot j a t .i la?ais ten toimih~mk::

loiden vastaavat palkkiot seka sopimuspalkko jen taulukkopalkat 

tarkistetaan 1.2.1979 lukien liitteessa 1 o1evien V-, B-, S- ja 

C-tau1ukoiden mukaisiksi. 

4 § 

Yhdcnmukaisesti 3 §: ssa tarkoi tettujen t.:!.rkj stusten k<mss·a tarki s 

tctaan virkamiehiin vcrrattavicn valtioon paatojmisessa virkasuh

teessa tai siihcn verrattavassa julkisoikeude11iscssa 
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palvelussuhtecssa· olevien henkiloiden palxat ja palkkiot, jollel 

erikseen toigin sovita, seka ikalisat ja kalliinpaikanlisat 

samoin kuin ne palkanlisat ja lisapalkkiot, jotka maaraytyvat 

suhteessa va~sinaiseen palkkaukseen. 

5 § 

Palkkausluokassa V5 o1evat virat, toimet, ylimaaraiset toimet ja_ 

tilapai5et toimihenkilot siirretaan pa1kk~us1uokkaan V6 1.10.1979 

lukien. V-pa1kkaustau1ukkoon perustetaan l.lo.l979 lukien uusi 

V28 pa1kkausluokka, jonka peruspalkka kuukaudessa on 3 956 narkkaa 

ja ika1isan taydennysosan prosenttiosuudec ovat 5 ja 10 prosentti:. 

6 §. 
Virkojen, tointen, ylimaaraister. tointen ja tilapaisten toimihe~

ki1oiden seka muussa julkisoikeudel1isessa palvelussuhteessa ole

vien henkiloiden palkkauksia tarkistetaan 1.10.1979 1ukien siten 

kuin a1lamainituissa liitteissa on sanottu. 

Liite 2.1. 

Liite 2.2. 

Liite 2.3. 

Virkojen, tointen ja y1imaaraisten tointen 9a1kkaus-

1uokkiin sijoitte1un tarkistukset 

Muistutu~ten muutokset 

Lisapa1kkioiden muutokset 

7 § 

Seuraavia virkaehtosopirnuksia tarkistetaan siten kuin a11amaini

tuissa 1iitteiss~ on sanottu. 

Liite 3.1. Va1tion yleinen virkaehtosopinus 

- - - - - - - - - - - - - - - -
8 § 

Mika1i liitteissa ei ole toisin sovittu, taman sopirnuksen rnukaan 

1.2.1979 lukien tarkistetut pa1kat ja pa1kkiot rnaksestaan 1.3. 

1979 1ukien. He1rnikuun 1979 ajalta johtuvat takautuvat korotuk

set rnaksetaan 31.3.1979 mennessa. Lokakuun 1 paivasta 1979 1u

kien tarkistetut palkkaukset maksetaan tarkistusajankohdasta lu

kien. 
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9 § 

Tama sopimus on voimassa helmikuun 1979. 

10 § 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voi

massaolosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustu

vasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa 

olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaami

seksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen val

vomaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimu · 

koskee, eivat riko edellisessa momentissa ~arkoitettua tyorauha

velvoitetta eivatka sopimukseri maarayksia. Tama virkamiesyhdis

tyksille kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettci yhdistys 

saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika 

muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, 

vaan on vclvc.llincn ?Yrkimaan niiden lcpettamiseer •• 
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VIRI<OJEN ,TOINTEN, YLIMXXRXISTEN TOINTEN JA TILAPXISTE.N 
TOI~IHENI<IL~IDEN PALKKAUSLUOI<I<IIN SIJOITTELUN LINJATAR
l<ISTUXSET 1.10.1979 

Seuraavien virkanimen t&i virkanimen ja palkkaualuokan mu
kaan yksil61ty~en virkojen ja tOimien sekll ylim!Arllisten 
tointen ja tilaplisten toimihenk1161den palkkausluokkiin 
sijoittelua tarkistetaan, e1lei alempana ole toiain sanottu, 
yhdell& palkkausluokalla. 

Linjatarkistuksen aoveltuvuuden kuhunkin virkaan tai toi
meen ratkaisee virkanimi. Virkanimi& tulkitaan tiukasti. 

Keitt!j& V7 
I<eittlj&Ur V7 
I<analisti VlO 
Emlnn61tsij.\l 
Emllntll 
Talonmies VlO 
Talonmiea-lllmmittljl VlO 
U!JnmittljX VlO 
Talonmies-vahtimestari VlO 
Huoltomies VlO 
Korjausmies VlO 
Vahtimestari VlO ja V9 
Vanh. vahtimestari VlO ja V9 
Z::aht1mestar1 yp VlO ja V9 
Nuorempi vahtLmestari VlO ja V9 
Autonkuljettaja Vl2 
Vahtimestari ap VlO ja V9 
Laborantti Vll VlO ja V9 
Preparaattori Vll 
Laboratoriomeatari VlS vu ja Vl3 
Ylivirastcmestarj 
Ylivahtimestari Vl3 ja ·Vl2 
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Toimiatosihtear1 Vl7 

Osastosihteer.i V21 ja V20 

Notaari Vl8 

Kassanhoitl\ja V9 

Laltimies V25 

AAtuaari V23 

I<amreeri V23 j_a V22 

I<1elenk&!ntaja V22 
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KOI<O VAL TION HAl L.IN·1 0 

PERUSTAH 
L.AI'I<AU!T 
P\111 

L11 'h 2.1. 

01 . 10 79 LMHTI~N 

ENliPIIiN LKI! .JA UV'31 
PAL.KKA- PAL.KKA-
LUOKKA L.UOKKA 

:::01 . 90 VALT:IONRAUTAT:IET 

22 !<ONE INS I NOOH I ..... . .... 5 14 3 - 5 IS 
19 - 5 14 

12 KONE INS I N0t1H I . . . . . . . . . . . . s 13 I - 5 14 
II - 5 11 

13 HATAINSIN!X'kl .. ..... .. .... s 14 4 - s 15 
9 - s 14 

16 kATAINSINOOI<I ··· · ··· ····· · s 13 3 - s 14 
13 - s 13 

I kOl~Ul~P~LL.IKKO ············ s 13 s 14 
:!1 I<ONEINSINtiOI<I ········· · ··· ·· · 9 I 4 - [' 2 

I - B I 
13 YONE INS I HOOf< I ............. ... v 27 3 - 9 I 

10 - v 27 
6 KONEINSINI:IOHI .. ··· · · · ··· · · · · · v 26 5 - v 27 

I - v 26 
5 KONEINSINOOkl · ·· · ·· ·········· -V :r.l 2 - II 26 

3 - v 25 
2 KONEINSIN'Xikl .... . ........ v 23 I - v 24 

I - v 23 
2 KONEINSINI:I,RI Vf' ... . ... .. v 27 I - v 28 

I - v 27 
3 KONEINSINOOHI L. AP .•••....• 9 2 - B 2 

I - 9 I 
2 KONEINSINOCikl I PL. y,. ...... .. v 27 v 28 

4 KONTTOHIPIUllL.IKKO . ........... 8 I I - 8 2 
3 - 8 I 

2 KONTT~IP~~L.Li r.KO .• . •••• . ...• v 27 v 28 
YO'ITTOR I P1<'li .L I f<YO . ........ . . . v 27 v 28 

3 KO'ITTOHIPI>Hl L.li<O.:O .••. . .•. .. : . v 2:! v 26 
10 KONllORIP-L.IKKO . ..••••. . . • • v 23 8 - v 24 

2 - y 23 
7 KONTTORIP~L.IY.KO ...•••..•. • • v 22 y 23 

3 KONTTOHIP- L.IKKO ..••••••.•• • y 2, v 23 

I ASE MI'IPI'l"Ll I KKO . . . . . . . . . . . . . . . 8 I 8 2 
5 I'ISEMAP'!RLL.II<KO ............... y 26 v 27 
6 A,:EMM·n;.LL.IY.I'O .. . ............ y 25 y 26 

13 A'SEMAPti<iU IKKO . .......... . . y 24 I - v 26 
12 - v 25 

12 ASE1'1t\PARLL t .,-]( lj ········ · ······ v 23 3 - v 24 
(9 - v 23 

3 HS 1 ANVAL V(\.,JA 9 I B 'l 
18 l IIH !JNETARKASTA.JA v 27 8- y 28 

10 - ;J 21 
3 l I II<' IONNEl ARI<.ASTAJA ... y 27 v 28 

24 I.II Y.ENN~.TAfd<ASTAJA y 25 21 - v 26 
3 - y 25 

11 I.IIKE.NNFTAklfASTA.JA · ·· · · ···· · · v 2~ 9 - v 26 
2 - v 25 

10 I.II KENNETARVASTAJA . . .. . ...... y 24. 4 - v 25 
6 - v 24 

23 L IIK~NN£1 ARI'I<S l A,IA . . . . . . . . . . . y 23 9 - y 24 
14 - v 23 

13 l . IIKENNI'TARKASTAJA ... . ....... y 23 7 - y 24 
6 - v 23 

~ RATAINSINDOkl L yp ......... 8 I 3 - 9 2 
2 - 8 I 

4 RATAINSINOOkl L. AP .•••.•..• y 27 v 28 
t I<ATAINS!Nt:IOHI ............ y 2~ v 26 
t VAR I ' (oNf'OIAL.L.I KKO . . . . . . . . . . . . . 8 I 8 2 
8 vAqliON?RRIL.I~KO ············· y 27 B I 
8 VAR I Y(oNf'l'l'H. L 11':1(0 ... .. ... . .... v 25 v 26 
4 AJ-·LILA I SAS't ANVALVOJA ····· · ···· y 27 y 28 



I 
I 
I 
9 

42 

10 

l 
3 

3 

:Z3 

18 

2 

3 

17 
93 

10 
28 

55 

16 

19 

3 

4 

l 
2 

I 
24 
51 

171 

:zo 

377 

346 

99 
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APULAlSASlANVALVO..JA .•.... . .. . 
f'SWOo EI<'N!Ll ! SEN LAI!ORATC'RIOII 
HO ITA.J A ..... . . ... .. , 
f'l'f<o1'1Al l 1'1AAT! I'l<:O .. . , ..... .. . , , • 
VARASTOPI'f~Lli ,.,K~ , ..•. • ....•.. 
VLi r.t' TUAAR I ............. . 
APliLA I S I NS I NOtlf< I 

3 Af'UL AI S INS !Nt:IOf<l ..• • .. . .. .•.• 
APLIL AI S INS INOCIRI . .. . . • . •. . . . • 

10 APULA IS ! NSI N~f<l 
5 APl~AI S I NS IN~RI 

KEI'11 S TI-INSINOOf<1 ...• . .. .• .•• 
II'OO.OLU1US'i>IJIJNNIT1Et I..M . • . . . ••• 
OSASTOSIHTE~R I ....... . ..• . • .. 

APIJLAI SOSHof'I<RLLIKK~ . . . . 
2 KIELlNK~~Nl~~ 

8 

4 

3 

1AFWI~AI\.JA 

1ARKKAAJA 

1ARKKAAJA 

TARKKAAJA 

1ARVKAA,•A 
1 AF<l<'KAA,JA 

VI>R/151 ' 1NPRALLIKI<O . . . . ... 
VAAAS l (tNF'~RLliKit:l:1 
Af'ULA I ~· ASEM>IPRilLL IKK~ . ... . . .• 
APULAI $A~EI'1Af'l'fi<LLIKKO 

ASEMAf'i'j l'fLL 1~: ,.,0 3 L I Pl. .. .• . • 
1EKNII' I: O 

TEI'.NH.KO 

16 1EKNI YKO 

1EKNII; KO 

TEKNI I"KO .. , . . .... . 

17 lEKNI KKO 

18 1EKNI KKO .. • . . . . ..... 
1 VON1Ul'K1,1A .. . 

APl~AISVARASTONPRI<LLIKKO 
6 Kli<;T AN"''JSLASK I JA 

H1KOS1UTKJ,IA 
kii<OSTIJli( J , IA . . 

2 HIKO~ liJli<'J ,OA . . . ...••. , .•. ... • 
VL IPliiJ T,/IRHVkl .• •• •. •• • • •• I • •• 

ASEMA~~TAH I Vf' .. . ...• •. .. . . . 
ASEMAM~STARI AP .. . • . .. . .•. .. 
K IRJUI< I I L ..... . ... . 

37 KIP.Jli!H L 

KIRJIJRI 2 L 

KIRJ IJH I 2 L AP 
345 KIRJllf<l 3 L . . .... • .. . ...•... . 

v 26 
v ?.7 

v 27 
v 26 
v 27 
y 26 
v 2 6 
v 2:1 

v 2 '5 
v 24 

y 2'5 

y 2'5 
v 25 
v 25 

v 24 
y 24 

v 23 

v 23 

v 22 

v 22 

V 21 
v 21 

v 23 
v 23 
v 22 
v 21 

v 22 
v 27 

v 21 

y 21 

v 20 

v 19 

v 19 

v 18 
y 22 

v 21 
v 21 

v 20 
v 19 
y ,. 
y 20 
va 
v I) 

v 19 

y 19 

y 17 

v 17 

v 28 
v 28 

v 28 
v 27 
v 2l' 
v 2 7 
y 27 

24 - v 26 
18 - v 25 

v 26 
2 - v 2' 
3 - v 24 
4 - v 26 
6 - v 25 

v 26 
v 26 

2 - v 26 
I - V 25 

v 25 
I - V 25 
I - V 24 

21 - v 24 
2 - y 23 

v 24 

10 - v ·23 
8 - y 22 
l - y 23 
3 - y 22 

y 22 
I - Y 22 
2 - y 21 

v 24 
v 24 
., 4.3 

60 - y 22 
33 - v 21 

v 23 
I - Y 23 

2Z - Y 22 
2 - y 22 

:13- y 21 
l - y 22 

1'5 - y 21 
4 - y 21 

12 - v 20 
3 - v 20 

16 - y 19 
I - V 20 

16 - y 19 
y 19 

2 v 23 
I - Y 22 

y 2 2 
3 - v 22 
3- v 2 1 

v 21 
y 20 
y 20 
y 21 
y 17 
v 14 

37 y 2() 

134 - v ·~ 
:1 - y 2(1 

32 - v 19 2-" 18 
18 - v 17 

I V 18 
376 v 17 

v 16 180 - v 17 
166 - v 16 

V 13 I V 14 
V 10 22 V II 

323 - v 10 
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6 IIUTONKUI...JUlAJAJN £SJNJ£S .... y 16 y 17 
4 IIUTONv.IJL~IETTA.JAJN £SJNJES ... . y 16 y 17 

108 ,JI<q ._~ STEL YHiiSTARl ········ · ··· y 18 II 19 
~~ JRP.JE~lELYHESTARJ ·· ·· ········ II 18 II 19 

2 TYt•l·kiOtiTA.JA .. . . ·· · ··· · ·· ····· y 1"1 II 18 

:n YLJI<:ONT•!!IOOORJ . •..• • . .•• . . • . • P 01 . 01 . 79 y 17 y t• 
2 1(0NE111::STARJ ... .. .... ... .... .. y 14 II 15 

I<:ONEI1FSlARJ ··· · ··· · ··· ·· ··· ·· y 14 y 15 
51 !>-OMENTA.JA 2 L .... . . ...... y I:! y 16 

50 ~l'i•II'.NISENTA.JA 2 L .. . ... .. .... II ,, y 16 
24 (of'ASTINASENlA.JA .... . .. . ... . .. y 1'5 y 16 

3 TEt .NILI INEN 0°Lil.AJNEN y 1'5 II 16 
2 TE''Nilc.IN'N AF'I.Il.IIJ"'EN . ,· •. . •.. II 1:1 y !4 
I lEI NILI INEN API .I'. A l "*''N II 12 v 13 
I lE~ NILLIN!oN APLI!..AINEN yp . . . .. II 12 y 13 
5 lYOTEf<Vt:YSHOITA.JA · ·· · ··· ···· · y 1:! II 16 . 

9 lYOTI::f<VEYSHOITA.JA . . .. ..... . . . y 13 y 14 
10 TYOTEI<II~Y~ fiOITA.JA ... .... .. ... y I'] II 14 

1722 VETL"' INJ.'Lil. .• Jt, TTA, IA · ········· · · y 1'5 y 17 
103 III::TLIR l,.....lll. ~'l TTA.JA ......... ... v 15 II 17 

6'5 ASETJNLA11EI11ES ·· ······ ······ y 14 II 15 
27 AUTO"'~SE~Il A·.IA ..... .. ...... .. II 14 y 15 

672 1"0N[II.'¥1 0 N<I · •·· · ··· · ··· v 14 y 15 
282 tt'IIOP.MAUS,..ESlARI ·· ··· · ····· · · II 14 II 15 

4 IWORI1111.1SI1~STAR I ·· · · · ·· · ···· ·· y 14 y 1'5 
2 Ll>ro•' IN1A'/•) IHI $1~1 J.JA ...... ... y 14 y 15 

• fo'OL T Tt'AINETYt"''-.IOHTAJA . .. . . . .. II 14 y 1'5 
15 I'OL Tl OA IN~ TYI)N.JQHTA.JA ······ ·· II 14 y I' 

18 VAIMt'Ef11E~T~N ESIHIES . . . . . . . . II 14 y 15 
51 IIARAS T011ES TARI .... .1 • •••••• • • II 14 v " :n VARA~TOM€i1ARJ ...... . . ... . . .. II 14 y I' 
18 VE Tllf<!Nf'UHI•ISTA,IAIN £SIItlES . . II 14 y 15 

Vl T I.IA I NPIJHD IS TA-JA IN £SINJES .. y 14 v 1'5 
YLIIIAHTIMtSTARI ··· · · ·· · · ··· · · v 14 y " LAI't•) RA 1 ('!; J('HOITA.JA . ... .. .. ... II 13 v 14 
LAEORATORIOHOITA.JA ........ .. . y 13 II 14 

129 f<ATAE~I111ES .. . ....... ..... y 12 100 - v 13 
29 - y 12 

243 VAIJN•JN'J ARO:A'01 A.JA .. . ... .. ... .. y 12 v 13 
56 IIAUNUNJARI<:ASTA.JA · · ·· · ········ y 12 y 13 

12{\9 ._HJNAMIE~ . .... .. ... . ...... .... y II 'J 12 
87 1 kllf<' I Nt<:UL.JI::Tl AJA ·· · ··· ·· · ··· · II II y 12 

2 IIAHTIH~STARI ...... .... ... ... . II II y 12 
771 VAIHI•I::P11ES ......... . .... .. . .. II II y 12 

22 IIAIHD!oHIES · · ··· · ·· · ·· · ····· · · y II y 12 
164, VI:TI_IfH~M lli1HJTT- . . . .... .. . .. y II 1230 - II 12 

415 - y II 
~ A'3EHAP11ES ·· ·········· ·· ···· ·· y 8 1!100 - II 9 

1990 - y 8 
936 ASEf1!\11JES ····· · ·· · ···· · ·· · · · · y 8 200 - II 9 

736 - v 8 
81 lALLIHIES .. ... . . ... . .. . .... . . II e II 9 

28& lALLIHIES · · ····· ·· · · · ·· · · · ·· · y 8 II 9 
2 VARTJ ,JA .... . . .. . .. . . . .. .. . . II 7 II 8 

145 VAIJNIJN\10 I TEL I ..lA ···· ···· ·· ···· II 8 65 - y ' 60 - v 9 
34 IIAUNIJNVO I TEl I ..lA I PL · ··· ··· ·· II 9 II 9 

I YLISII\I(I().J{I .... .. ........ .. .. II 8 II • 
10 I"~T£JSIIARASTONHOJTAJA ····· · ·· y 6 y 1 
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LiHe 2.2. 

MUISTUTUSTEN MUUTOKSET 

0 1 • 10 . 19 79 1u.ki .. 

31.90. Valtionrautatiet 

M u i a t. 4. Peruapalkkaiscna, ylimia
ra1aena t&1 tilapaisena veturinkuljettaja
na yhteensa vahintaan kolme vuotta pal
velledle valtionrautateide,, veturinkul
jettajalle suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana ja ybteenal 
vihintian kymmenen vuotta p~lvelleelle 
kolme palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mit¥ tAata viraata tai toimesta muutoin 
auoritetaan. 

'!I u i- s t. $. Konduktlloreille, kuormauameata
re1iie, aset1nlaitemiehille, vaihdemieaten 
eaimiehille ja jarjeste!ymestareille, jotka 
ovat palvelleet peruspalkkaiaena, ylimAArai
aeni tai tilapaiaena konduktllllrina, kuor
aauameatarina, aaetinlaitemiehena, vaihde
mieaten eaimiehena, jarjestelymeatarina tai 
muisaa nlita vaativammissa tehtAviaal yh
teenal vahintlan 5 vuotta, suoritetaan palk
kaus ybtll palkkausluokkaa korkeampana ja 
10 vuotta palveltuaan ka~ta palkkaualuok-
kaa korkeampana kuin mitll ~lissll viroisss 
tai ~oimiaaa muutoin auoricetaan. 

M u i a t. 8. lataeai~iehelle ja opaa
tlD&oentaJalle, joka en palvellut vlhin
tllln viisi vuotta rataesimiehen ja opaa
tinaaentajan tehtlvissM, auoritetaan 
palkkaua yhtl palkkausluokkaa korkeampa
na kuin mitl rataesimienelle ja opaatin
aaentajalle nlissi tehtavisaa muutoin suo

·ritetaan seki .sellaiseli.e tlisal mainitul
le rataesimiehelle ja op&atinaaentajalle, 
joka toimii rataesimiehenli raskailla 
raidetukemiakoneilla, tyllnjobtotehtll
viaali, slhkllistetyill¥ rataosuukailla, 
opaatin- ja hitaaustyokuntien esimiehe
nl, suoritetaan palkkaus kahta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mitl rataesi
miehelle ja opastinasentajalle muutoin 
auoritetaan. · 

M u i s t. 4. Veturinkuljettajana yb
teensl vahlnt~n kolme. vuotta palvelleelle 
valtionrautateiden veturinkuljettajalle 
auori tetaan palkkaus yhtil palkkausluok
kaa korkeampana kuin mitil tassll virassa 
tai toimessa muutoin suoritetaan. 

M u i s t. 5. Ylikonduktooreille, kon
dukt88re1l1e, kuormausmestareille, asetin
laitemiehille, vaihdemiesten esimiehille 
ja jKrjestelymestareille, jotka ovat pal
vellcet ylikondukt00rin3, kondukt03rin.3,. 
kuonmausmestarina, asetinlaitemieheni, 
vaihdemiesten esimiehenll, jarjestelymes
tarina tai muissa· nxit~ vaativammissa 
tehtivissa yhteensa v3hintatin viisi vuot
ta, auoritetaan palkkaus yhtll palkkaus
luokkaa korkeampana ja kymmenen vuotta 
palveltuaan kahta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mitl nKissl viroissa tai toi
missa muutoin suoritetaan. 

M u i s t, 8. Rataesimiehelle, joka on 
palveilut vahintlBnviisi vuotta rataesi
miehen tehtavissB, suoritetaan palkkaus 
yhtll palkkaus\uokkaa l<orkeampana kuin 
mit¥ rataesimiehelle nlissa tehtHvissll 
muutoin auoritetaan, sekll rataesimiehelle, 
joka toimii rataesimieh~nil raskailla 
tukemiskoneilla seka sahkoistetyilla 
rataosuuksilla, opastin- ja hitsaustyo
kuntien esimiehena, suoritct~~n cdcll3 
mainitun lisaksi palkkaus kahta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mitll rata
esimiehelle muutoin suoriteta~n. 

Opastinasentajalle, joka toimii opastin
tyllkuntien e~imiehena, suoritetaan palk
kaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mitll opastinasentajalle muutoin 
auori tetaan. 
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K u i s t. 12 

Peruspalkkaise11e, y1imaaraise11e ja tila
paise11e vaihdemiehelle, juna~iehe11e, 
trukinkuljettajal1e ja autonku1jettaja1le 
suoritet~a~ virkani~ensa muk~isissa tai 
vaativuude1taan vahintaan naitU vastaa
vissa tehtavissa tai liike~neosaston pien
koneiden kytkijUna, ratakuorma-auton tai 
raidetraktorin ku1jettajana tai kiskokalus
ton rahastajana yhteensa vahintaan viisi 
vuotta pa1ve1tuaan pa1kkaus yhta palkkaus-
1uokkaa korkeampana ja yt.teensa vahintlfan 
kymmenen vuotta pa1veltuaan kahta pa1kka
· · ~luokkaa korkeampana kuin mita nllissa 
~imissa muutoin suoritetaan. 

K. u i a t. 17. Peruspalk!,aiioelle, yli
mkiralselle tai tilaplliselle kirjuri1le 
1 1, kirjanpitiji1le, asemamestari11e 
1 1, aikatau1unsuunnittelija11e, apu1aia
aaemapiillik8lle, aaemap33llikolle 3 1, 
1 pl seki palkkaualuokkaan Vl8, Vl9 tai 
V20 kuuluvalle aaemapii1likHlle, joka on 
palvellut mainituissa peruspalkkaisissa 
viroissa tai ylimUUr~i$is~H toimissa tai 
muissa rautatie1aitoksen vastaavanlaisia
sa tai vaativammissa ylimallriisissl vi
roissa tai toimissa tai t>lapaisiasl teh
tlvisai tai muissa vastiY~ude1taan vlhin
tllln niitl vastaavissa tehtaviss'i viisi 
vuotta, suoritetaan palkkaus yhtl pa1k
kausluokkaa korkeampana ~uin naissl vi
roisa& tai toimisaa muutoin suoritetaan. 

K u i 1 t. 18. Peruspalkkaiaille, 
yl1maira1s1lle ja tilapaisille ylipuu
tarhuril1e, puutarhuril1P., polttoainetyHn
johtajalle, varastomestarille ja veturin
puhdistajien esimiehel1e, joka on pa1vel
lut mainituissa peruspalkkaisissa ja yli
mairaisissa toimissa yhteensa vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mit3 
nlissl toimissa muutoin suoritetaan. 
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Mlliet.12 

Vaihdemiehelle, junamiehelle, trukinkuljet
tajal1e ja autonkuljettajal1e suoritetaan 
virkanimensa mukaisissa tai vaativuudeltaan 
vahintUan nUita vastaavissa tahtavissa tai 
1iikenneosast~n pienkoneiden kytkijana, 
ratakuorma-auton tai raidetraktorin kuljet
tajana tai kiskoka1uston rahascajana yh
teensa vahintaan viisi vuotta pa1ve1tuaan 
pa1kkaus yhta pa1kkausluokkaa korkeampana 
ja edel1a mainituista vaihdemiehel1e, juna
miehelle ja trukinkuljettaja11e liikenne~ 
osaston pienkoneiden kytkijana, rata
kuorma-auton t~i raidetraktorin kuljetta
jana tai kiskoka1uston rahastajana yhteen
sa vahintaan kymmenen vuotta palveltuaan 
kahta pa1kkaus1uokka korkeampana 

H u i s t. 17. J.<.irjurille 1 1, kirjan
pltaJ~lle, asemamestari11e 1 1, aika
taulunsuUnnittelijalle, apul~isasemapaal-
1iko11e, asemapaa11iko1le 3 1, 1 pl seka 
p:>lkkaualuokkann Vl8,. V19, V21 t:>i V22 
kuuluva1le asemapaa1liko11e, joka on 
pa1vel1ut mainituissa peruspa1kkaisissa 
viroissa tai ylimaaraisissa toimissa tai 
muiss~ raut~ticl~itok scn va~ca~vnnlni
sissa tai vaativammissa ylimj3r8isissa 
viroissa tai toimissa tai tilapiisissa 
tehtivissa tai muiss~ vaativuudeltaao 
vUhintUan niitU vastaavissa tehtavissa 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhtlt 
palkkaus1uokkaa seka kirjuril1e 1 1, kir
janpitajalle, asemamestarille 1 1 ja pa,1k
kaus1uokkaan V18 tai Vl9 kuu1uval1e ase
mapaal1ikolle kahdeksan vuotta pa1vel
tuaan lisaksi yhtU pa1kkausluokkaa kor
keampana kuin n3issa viroissa tai toi
missa muutoin suoritetaan. 

H u i s t. 18. Y1ipuutarhuri11e, puu
tarhurllle, po1ttoainetyonjohtaja11e, 
varastomestari1leja veturinpuhdistajien 
esimiehe11e, joka on palve11ut rnainituis-
sn toimiss.:1 tai tilapaisissi-i tchtllvi s~.H 
yhteensa v3hintaan viisi vuotta, suorite
taan palkkaus yhta pa1kkausluokkaa korkeam
pana ja palve1tuaan vahintaa;'l ky=enen vuot · 
ta, lisaksi yhta pa1kkausluokka~ knrk~am
pana kuin mita naissa viroissa tai toi
missa muuto~n suoritetaan. 
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M u i s e. 28. Peruspallt'kaiselle vaunu
mestar~lle, Joka toimii vaunukorjauspa
ioilla t a i ~oimistoissa liikenneosastolla, 
uorie e taa n palkkaus yhta palkkausluokkaa 
~orkeampana kuin mi ta naissa viroissa muu
toin suoritetaan. 

M u i s e. 29. Vir'kamiehelle, joka toimii 
aset1nla1tem1ehena suuraseeinlaitteilla, 
maksetaan palkkaus Vl8 palkkausluokan mu
··aan. Viiden vuoden palveluksen jalkeen 
~alkkaus koroeeeaan palkkausluokan Vl9 ja 
kymmenen v~oden palveluksen jalkeen palk
kausluokan V20 mukaiseksi. 

M u i s t. 32 Vaununtarkastajalle, joka 
on palvellut peruspalkkaisena , ylimaarlise
ni tai tilap~isena vaununtarkastajana tai 
muissa niita vaativ~ssa tehtivissi yh
teensi vahintiin viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 
ja vlhintlln kymmenen vuotta palvelleelle 
kolmea palkkausluokkaa korkeampana kuin 
~tl nlissi toimisaa muutoin auoritetaan. 

K u i s e. 34. Tyoterveyshoitajalle, jolla 
terveydenhoitajan piltevyys tai joka 

On suorittanut paeevoitymiskoulueuksen 
tyoterveydenhuollossa, suoritetaan palkkaus 
Vl5 palkkausluokan mukaisesti. 
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M u i s t. 28. Peruspa l kka i s~ll e vau~u
mestarllie. JOka on toiminut ?erus?a lk
ka i sena, ylimaarai sena tai [ila~ais e ~a 
vaununtarkastajan~ tai vau~~~~ st ~ ri~~ 
yhteensa vahincain viisi ~~e tta . su~ r i tct~, 

palkkaus yhtU p01lkko:1usl uokk.3a kor~ e .1"!l;uan.:1 

kuin mita nai~sa viro i ssa j a to i~issa 
muuto in .s u n rit l.' t 0"'-1 11 . Sell~i s c-1 1·: jl \' r ll ~ 
pa lkkaisell~ vaunu~cs t~ril l ~, jJk ~ l~in1ii 
vaununkorjauspajoilla tai to i nisto s s3 
l iikenneus~st u l t a, su\l ri t. c.ola.J :: ;> .J l k :.C. .Ju~ 

lisaksi yhta palkkausluokkaa ~o=~e&~?ana 
kuin mit~ nJi~ s a viroissa cuutoi~ suo ri
tetaan. 

M u i s t. 29. Virka:~iehe !!. e , jo~a toi
mll aset1nia1temiehena He ~ si ~~ i n ~e skus
asetinlaitteella, ~aksetaa~ pa: ~klus Vl8 
p:tlkk~us l u \l k ~"l n :n~ka.:1n, :>:e~ :i S'i'i:'l:i; c c a, 
Riihimaen ja Iao?eree~ kEs~~sc:e ti r. lalteeil 
la vi? palkttau.sluokan t".a;;; aa ~. Fa l veltuaan 
konduk tOOr1 tutk lntoa ece l lyt:~·:i ssa vi
roissa, toiDissa tai t iiQ?ai s:~sa tah
tlivissa yhteensa vahintaan vi i s i v~.;otta, 
palkkaus suoritetaan yh:a pa i kkausluokkaa 
ja kymmenen vu",tta palveltL:o..:~ lis dksi 
yhta palkkausluokkaa kor~ea~p~na kuin 
mita naissa viroissa, toi~issa ta i til3-
Paisissl tehcavissa ouutoin s~oritetaan. 

Vaununtarkastajalle, joka on palvel
lut vaununtarkastajana tai muissa nii
ta vaativammissa eeht~viss~ vahinti~n 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 

kahea palkkau~luokkaa korkeampana. 

M u i ·s t. 34 . Iy<ltervcyshuitnjnl le,_ 
JOlla on terveydenhoitajan pitevyys 
eai joka on suorittanut p~tevoitymis
koul~tuksen tyoterveydenhuollossa, 
suorlteta~n palkkaus Vl6 palkkausluoka 
muk.aisesti. 
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Uus i ~hk"" 
tcknillisen oPiston suorittanecllc s~ o-
earkastajalle tai apulaisinaintlorille,. 
joka toimii aahkoalueen paalli~kona tal 
sahkohuollon paUllikkonK, suor1tetaan 
palkkaus yhta palkkau~luokka~ korkeampa
n.a kuin virasta muuto1.n suor'ltetaan. 

(Uusi) · ·n 
Niille ylimaaraisille ja peruspalkka1s~ e 
rakennusmestareille ja teknikoille; yh
teknikoille ja !lilhkotarkastaj ille ~ joille 
v . 1979 ;J ikana on suori tc t t u '-.lh'S 1mntk J ra
haa, maksetaan palkkaus yhta pa~kk~us~uok
k ~~ k•'rk ~nmp~ll~ kt1i11 mit H 1 1:ii ~~ ~ ~\TOtSR~ 
tai toimissa muutoin suorit~t~3tl J~ vuos1-
matkarahan suorittaminen l opetetaa~. 

Uusi 

TavaratoimistotyUta tckevtille virkamie
helte suoritetaan palkkaus yhta.palkkaus-. 
luokkaa korkeampana kuin mitii vlr3S!J~, tol
messa tai tehtHvHssa muutoin suoritetaan. 

Saaalla poiateiaaD rahtikirjaraha. 

YLEISMUISTUTUKSET 

5. Talonmiehii ym. seka ytiviraseomesearei~, 
virastomestareit.a yr.&. koskeva muistutus 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja ei
lapaiselle ealonmiehelle, talonmi~s-lam
mittajalle, lammittajalle, ~alonm1es
vahtimestarille, laitosmiehelle, huolto
miehelle, korjausmiehelle, apumiehe~le, 
ylivirastomestarille. vi:astomesta~llle, 
ylivahtimestarille, tl'tl-'~~musmest~rllle, 
vanhemmalle vahtimestarille, ark1sto
vahtimestarille, vahtim~starille yp., 
vahtimestarille ap., nuoremmalle vah
timestarille , vahtimestarille , ~ytl
esimiehelle pedellille, kursor1lle, 
vabtimestarin apulaiselle ja vabtimea
tari-preparaattorille, joka on palvel
lut mainituissa toimissa :ai tilapai
sissa tehtavissH tai vastaavissa 
eehtavissa valtion palveluksessa 
eytlaopimussuhteisena tyontekijanK 
yhteensa vahintaan viisi vuotta, suo
ritetaan palkkaus yhta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mita kyseessa 
olevissa toimissa muutcin suoritetaan. 

5. Talo~~iehia ~- seka ylivirastomes
ta r ~ l t a , vira stomestarei ta ym. ko s
keva mu~ s tutu s 

T&lonmiehelle, yovarcijalle, talonmies
lli:nmi ttajalle, lammi ttaj a lle, talonmies
vahtimestarille, laito smiehelle, huolto
miehelle, korjausmiehelle, apumiehelle, 
ylivirastamestarille, virastomestarille, 
ylivahtimestarille, tutkimusmestarille, 
vanhemmalle vahtimestarille, arkisto
vahtUnestarille, vahtimestarille yp, 
vahtimestarille ap, nuoremmalle 
vahtimestarille ja vahticestaril-
~ tyoesimiehelle, pedellille, kursoril
le, vahtimestarin apulaiselle ja vahti
mestari-preparaattorille, joka on pal
vellut mainituissa toimissa tai tilapai
sissi tehtivissa tai vastaavissa teh
tavissa valtion palveluksessa tyosopimus
suhteisena tyOntekijana yhteensa vahin
taan viisi vuotta, suoritetaan PE\ kkaus 
yht3 palkkausluokkaa ~orkeampana ja yhteen
sl vahintaan viisitoista vuotta palvelleel
le .l.isak;_i yl)t_a .:P'!1i;"kil.;si~okka~ korkeampana 
kuin rnita kyst:l..~sa .ol.evissa toioissa mu~;~.- ·· 
~iL~!l.ori te.~aan. 
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6. Toimistohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Sijoituspalkkaualuokkaan Vl4 tai sit¥ alem
paan sijoituspalkkausluokkaan kuuluvalle 
peru6palkkaiselle, ylimaarHiselle ja ti
lapHiselle kanslistille, apulaiskanslis
tille, toimistoapulaiselle, kanslia-apu
laiselle, konttoriapulaiselle, kirjurille 
(poliisihallinto), nuoremmalle rekisteri
apulaiselle, vanhemmalle rckistariapulai
selle, tilastoapulaiselle, toimitusapu
laiselle, laskuapulaiselle, toimistosih
teerille, konekirjanpitajalle, labora
~rioapulaiselle, tutkimusspulaiselle, 
kirjanpitajanapulaiselle, tilinpaatta
jalle, kirjanpitaja-kassanhoitajalle, 
kirjaajalle, kirjanpitajalle, tarkastus
apulaiselle, lavistajalle, reikakortti
.avistajall~, arkistoapulaiselle, kas
sanhoitajalle, tilastoitsijalle, kirjan
sitojalle, kirjastoapula~selle, apulais
kirjaajalle, apulaiskirjan~itajalle, la
hettajalle, apulaiskassanhoitajalle, apu
laislahettajalle, kartan~iirtajalle, 
piirtajalle, atk-kirjoittajalle, kans
lianhoitajalle ja konekirjoittajalle, 
joka on palvellut edella mainituissa 
toimissa tai vastaavissa teht8vissa 
valtion palveluksessa tyosopimussuhtei
sena tai virastotyantekijilna tai val
tiolle siirtyneessa laitoksessa yhteen-
sa v3hintaan viisi vuot t a, suoritetaan 
palkkaus yhlli palkkausluvkkaa kvrk.,aoupu-
na kuin mita kyseessi olevissa toimissa 
muuluiu suoL· itclaan. 1\.yuml~..·n.:u vu\JJ .. · n ""·m. 
palvelun jalkeen suori tetaan palkkaus 
kuitenkin vilhinta3n V7 p.1lkk~uslu<>k~n 
mukaisesti. 
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6. Toimistohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan .J!U_ tai sit~ alem
p3an kuuluvalle peruspnlkkaiselle, ylimaa
raiselle ja tilapaiselle kanslistille, 
apulaiskanslistille, toimtstoapulatselle, 
kanslta-apulalselle, konttonapula1selle, 
kirjurille (poliisihallinto), nuoremmalle 
rekisteriapulaiselle, va nhemmalle rekis
teriapulaiselle, tilastoapulaiselle, toi
mitusapulaiselle, laskuapulaiselle, toi
mistosihteerille, kooekirjanpitajalle, 
laboratorioapulaiselle, tutkimusapulaisel
le, kirjanpitajan apulaiselle, tilinpaat
tajalle, kirjanpitaja-kassanhoitajalle, 
kirjaajalle, kirjanpitajalle, tarkastus
apulaiselle, lavistajalle, reikakorttila
vistajalle, arkistoapulaiselle, kassan
hoitajalle, tilastoitsijalle, kirjansito
jalle, kirjastoapulaiselle, apulaiskir
jaajalle, apulaiskirjanpitajalle, lahet
tajalle, apulaiskassanhoitajalle, apu
laislahettajalle, kartanpiirtajalle, piir
ta~alle, atk-kirjoittajalle, kanslianh~ 
taJalle ja konekirjoittajalle, joka on 
palvellut edella matnituissa toimissa tai 
vastaavissa tehtBvissa valtion palveluk
sessa tyOsopimussuhte"isena tai vi ras to
tyontekijana tai valtiolle siirtyneessa 
laitoksessa yhLeensa vahintaan viisi vuot
ta, suoritetaan palkkaus yht3 palkk"usluok
kaa korkeampana kuin mita kyseessa ole
vissa luiruis~a muuLu iu ~u ,> ri Lt· ta.tn. 

Sijoituspalkkausluokka,,n V14 t a i fl len1paan 
kuuluvalle, juka un pa lv~llul y llll'-.' ll~: i 

viihincaan 15 vuotta, suoritetau n p.tlkk:.u::; 
I if'> iikto~i yilt a p.l!kk.lu~l\h'kk ; l . t k''l 'kt•.lmpan;\ 
kllill ndtiJ 1111 \ lll ol ill •:111' 1 il o• I.J . III . 

(uusi) 
Rakennusmestareitd koskeva muistutus 

Teknillisen koulun rakennusosaston tutkin
non suorittaneelle rakennusmestarille, pii
rirakennusmestarille, rakennuspailltkolle, 
vanhemmalle rakennusmestarille, nuoremmalle 
rakennusmestarille, toimistorakennusmesta
rille, vanhemmalle toimistorakennusmestaril
l.!.z. nuoremmalle toimistorakennusmestari lle, 
tiemestarille, ylitiemestarille, tarkasta
jalle, tyontark~stajalle, apulaistarkasta
jalle.ja rakennustarkastajalle, joka on 
toiminut teknikoksi valmistuttuaan valtion
hallinnon palveluksessa viisitoista vuotta, 
suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa viroissa tai 
tai toimissa muutoin suoritetaan. 
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Uusi 

(uusi) 

Teknikoita koskeva muistutus 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittaneel-
le teknikolle, koneteknikolle, katsastustek
nikolle, sahko teknikolle, yliteknikolle, 
sotilasyliteknikolle, sotilasteknikolle, ~
johta~alle, ylityonjohtaja lle , tyoliikkeen
JOhtaJalle, tyOmest~rille, tarkastajalle, 
konetarkastajalle, sahkOtarkastaialle, auto
tarkastajalle, apuiaistar~astajalle, korjaamo
paallikolle seka tyontutkijalle ja vanhemmalle 
tyontutkijalle, joka on to1minuL teknikoksi 
valmtstuttuaan Valtionhallinnon palveluksessa 
vii~itoist;, vuott.:t, sunrit"•t .1. Hl p.dkkaus yhUi 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 
viroissa tai t oim issn muut oial sunritc tnan. 

Puhelunv3littajia ym. koskeva muistutus 

Sij oituspalkkausluokkaan VIS tai sita alempaan 

~~~l~¥ra~~aP¥BleMR~!~i!i~l!l!~u~RY~~tai~~e~~nna-
hoitaialle, puhelinkeskuksenhoitajalle, paHkir
janpitajalle, vanhemwalle kanslia-apulaiselle,. 
vanhemmalle kanslistille, paakartanpiirtajalle 
ja laaninkassanhoitajalle, jolla on yhteensa 
vlhintaan 5 vuotta palvelua naissa tai yleismuis
tutus 6 mukaisissa toimissa tai tehtavissa, suo
ritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kork~ampa
na kuin mita se muutoin suoritetaan. 

Uusi 

LaboratoriohenkilOkutttaa koskeva muistutus 

Laboratoriomes tari lle, , laboratorian hoi ta
jalle, preparaattorille, laboratorian prc
paraattorille, kemian preparanttorille, la
borant.ilt~ ia laboratoriosihteerille, joka· 
on palvelJut edell~ ruainituissa toimiss3 tni 
vastaavissa tehtavissa valtion palveluksessa 
tyosopimussuhteisena tyontekijana vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mita kyseisissa 
viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 
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(uusi) 
B-palkkausluokkatakuuta koskeva muistutus 

Miklli viran, toimen, ylimaaraisen toimen 
tai t ilapilisen tehtliviln palkkaus yhden tai 
useamman muistutuksen perusteella saattoi 
30.9.1977 tulla suoritettavaksi B-palkkaus
luokan mukaisesti, lasketaan muistutuksia 
niihin virkoihin, toimiin tai tehtaviin so
vellettaessa palkkausluokkien V26 ja 81 
villi yhdeksi palkkausluokaksi. 

Mikali viran, toimen, ylimaaraisen toimen 
t3i tilap~isen tehtav~n palkknus yhdcn t~i 

useamman muistutuksen perusteella muissa 
kuin 1 kopp~lecssa tarkoitctuiss~ tapauk
sissa saattaa 30.9 . 1979 tulla suorit~tta
vak~i n-f' .dkk -, u rd unk ;'" muk~d .s ,·~l i. 1.t:-=\..t•
taan muistutuksin nJihin virkoilti11, tui
miin tai teht8viin sovellettaessa p~lkkaus
luokkh•n V27 jn l\1 v:it i ylhkksi l'·dk\.. . tt1~
lth•k:1J.. s i. 

17a 
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Lii ta 2. 3. 

LISAPALKKIOIDEN MUUTOKSET 

01.10.1979 lukiaa 

31.90. Valtionrautatiet 

7. Junarilahetyspalkkio 

Junanlahecyspalkkiota ryhdytaan suorittamaan 70 markalla koro

tettuna l"ouvolassa, Sein.ajoella ja PieksamaelUI. tyoskenteleville 
junasuori~tajille. 

Junanlahetyspalkkiota ryhdytaan suorittamaan IV palkkioluokan 

mukaan 60 markkaa kuukaudessa niille liikenteenohjaustutkin

non tai sita vastaavan aikaisemman r 'autatieanunattitutkinnon 

suorittaneille junasuorittajille, joille sita ei makseta palk

kioluokkien I-III mukaan. 

Junanlahetyspalkkiota ryhdytaan suorittam~an aikataulunsuunnit

telijoille ja paatoimisesti junaturvallisuuden valvontatehta

vissa tyoskenteleville virkamiehille. 

8. Autonkuljettajien yksinajopalkkio 

9. Tehopalkkio 

Valtionrautateiden autonkuljettajalle, joka 

ajaa yksin raskasta ajoneuvoyhdistelmaa seka 

autonkuljettajalle, jok~ ajaa yksin ja jonka 

tehtaviin kuuluu ajon aikana myos kuljetettavan 

tavaran kasittely, suoritetaan yksinujopalkkiona 

50 pennia tunnilta. (K•akee Taia liik•nn•••••
ha) 

Valtionrautateilla suoritettavaa kiintean puutavaranosturin 

tehopalkkiota tarki.stetaan seuraavasti: 

Valtionrautate1111 suoritetaan kiintean ja demag-nosturinkayt

tijina toimivalle virkamiehelle kaikesta kuormaus- ja purkaus

tyOs~ tehopalkkiona 51 pennia vaunuarvolta. 
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Ns. rautakanavaty6skentelyss~ suoritetaan nosturinkayttajana 

toimivalle virkamiehelle vaunujen kuormaus- ja purkaustyosta 

tehopalkkit1ta 34 penni~ vaunuarvolta ja hanc:m apulaisinaan 

toimiville virkamiehille 17 pennia vaunuarvolta. 

10. Asemaraha Valtionrautateiden kuormausmestarille, asema

miehelle ja trukinkuljettajalle matkustaja

asemapalveluksessa ja tavara- ja kiitotavara

toimistojen ty6ssa seka vastaavissa tehtavis

sa toimivalle konduktoorille, vaihdemiehelle, 

junamiehelle, autonkuljettajain esimiehelle 

ja autonasentajalle seka kaupallisen jakelu

liikenteen autonkuljettajalle, lukuunottamatta 

linjaliikenteessa toimivia, suoritetaan asema

rahaa 35 pennia tunnilta. 

!!..:_ Veturinkulj. ;ym. piiivystysraha. 

Veturin- ja moottorivauriunkuljettajalle seka 

veturinlammittajalle perusrahana suoritettava 

paivystysraha tarkistetaan maksuperusteita 

muutoin muuttamatta ~77 markaksi tunnilta. 

12. Ratapiharaha 

17a 

Vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, asetinlaitemiehelle, aunumestarille, 

vaununtarkast~jalle ja vaununvoitelijalle maksetaan ratapiharahaa 95 p tunnilta 

1 l:n 3 kohdassa tarkoitetussa ratapihapalveluksessa 3 f:ssa mainituin poikk<·-k

sin silta ajalta, joka kulloinkin luetaan tyoajaksi. 
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13. Konduktoorien ym• paivystysraha 

Asemapaikalla s~oritetusta virantoimituksesta maksetaan konduktoorille, jUrjes

telymestarille, ratakuorma-autonkuljettajalle, raidetraktorin kUyttajalle ja 

hanen apulaisenaan toimivalle kytkijalle seka junamiehelle paivystysrahaa 95 p 

tunnilta. 

11• Veturimiesten esimiespalkkio 

Veturimiesten esimiesplakkiota saadaan maksaa 100 ~ 180 mk kuukaudessa niille 

veturimiesten esimiehille, jotka hoitavat sanotun tehtavan muun virkansa ohella 

seka vuorosuunnittelussa ja muissa vastaavantyyppisissa tehtavissa oleville 

veturimiehille. 
15. Veturirah!!_ 

Veturirahaa ~aksetaan veturin- ja moottorivaununjuljettajalle seka veturin

lammittUjalle 4,5 pennia veturikilometrilta sekU kuljettajalle yhden michcn 

ajossa 9 pennia veturikilometrilta, mikali virantoimitus on kestanyt niin 

pitkin ajan, ettl se 3 l:n mukaan oikeuttaa paivystysrahaan. Tavarajunissa 

maksetaan veturirahaa 9 pennia veturikilometrilta. Hitaissa 35/km/h tai alle 

kulkevissa taYarajunissa maksetaan edelll mainittu pennimaarl kaksinkertaisena. 

24 • Kielilis.'l. 

Kaksi.ldelises~ kunnassa valtiovarainministerien eril<.seen maaraamissa viras

toissa ja laitoksissa voidaan valtioo virkamiehelle, jonka virkatehtavat edel

lyttavat 110lenpien kotimaisten kielten hallintaa ja jolla on erityinen hyva 

kielitaito sima kotimaisessa kielessa, jaka ei ole hanen aidink.ielensa, suo
rittaa kielilisana 

40 marl<:kaa kuukaudessa hyvlista suu.llisesta taidosta ja 

60 markkaa kuukaudessa hyvasta suu.llisesta ja kirjalllsesta 

tal.dosta. 

Vi:r:kamiehelle, joka taydellisesti hallltsee 110lem::at kotimaiset kielet, 

voidaan kielilisana suorittaa 100 markkaa kuukaudessa. 
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S o v e 1 t a m 1 s o h j e e t: 

1. Yleiset ~llytykset 

Virasto ta.i l.ditos voi suorittaa v1ran ta1 toilren haltijalle JdelilisM, jos 

k.aikki seuraavat edellytyk.set t.liyttyvlit: 

- virlcatehtavat edellyttavlit nDlenpien kotimaisten kielten hallintaa ts. ovat 

luonteeltaan llih.inn:i yleistlnpalveluteht.livili ja 

- virlcanies joutuu jatk.uvasti ldl.yttilmlllln nDlenpia koti.ma.i.sia kielia virantoi

mi tuksessa ja 

- teht.livien hcitamiselle a1 huanattavaa etua nDlenpien k.otimaisten kielten 

ta.idosta. 

Kielilisaa ei voida suorittaa: 

- v1rkam.i.ehelle, jonka pliatehtav~ oo JdilinnC5stehtavat kotimaisten kiP.lt-..P.n 

v1ilillii. , 

- virkatehtaviin liittyvasta suanen- ja ruotsink.ielisen kirjallisuuden tai 

julkaisuje."l tutkimisesta eik:i 

- viran- ta.i toi.rrenhaltijoille, joiden palkkaus m1i1ir1iytyy c-l2lkkaustaulukon 

lll.lkaan. 

2. Vaadittava kielita.ito 

Kielilisan maksamisen edellytyksen1i on aina hyvli suullinen ko. kielen taito. 

Hyv1i suulli.,en kielita.ito edellyttaii, ett.li asianonaincm arnnattialallaan hyvin 

:yntn1irtali ko. kielista p.lhetta ja pystyy vaikeuk.sitta keskustelemaan k.o. k.ie

lella erilaisissa tilanteissa. 

Hyv1i suullinen ja kirjallinen k.ielitaito edellyttlili edellisen lisaksi, etta 

asianooainer. pystyy vaivatta lukemaan ja ymntirta1i kirjoitettua tekstia seka 

pystyy my6s lurjallisestikiellli kill.~. virlcatehtavien edellyttamallii. tavalla 

Haettaessa kielilisaa hyv1in suullisen kielitaidcn perusteella, on selvityksena 

esitettava valtion kielitutk.intolautakunnan jasenen antama todistus hyvlist1i 

suullisesta ko. k.ielen taidosta ja hyvlin suullisen ja kirjallisen kielitaidon 

perusteella vastaava todistus hyWista suullisesta ja kirjallisesta ko. k.ielen 

taidosta. naettaessa k.ielilisa:i k.ielen taydellisen hallitscmisen perusteclla, 

hak.ijan oo e.:;itettava todistus valtian k.ielitutk.intolautakunnalle suoritetusta 

tutkinnosta. (A suanen ja ruotsin kielen taidon osoittamiseksi suoritettavista 

tutkinnoista 313/22) • 
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Kielilisful GUOri ttatdnen e1 ole riiPPJvainen viran tai toimen I!UOdollisista 

ke1poisuusehdoista. 

KielilisM voidaan suorittaa ainoastaan kaksikielisissli kunnissa. (ks. VNp 

virl<a- ja itsehallintoalueiden kielellisesta jaot:u:<sesta vuosina 1973 - 1982, 

896/72) 

Kielilisli! vt.idaan suorittaa seuraavissa virastoissa ja laitd<sissa: 

1. verotoimistot 

2. valtionrautatiet 

3. posti- ja lennl:ltinlaitos 
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LIITE 3.1 ========= 

Tammikuun : paivana 1980 tu1ee voimaan seuraava va1tion y1ei

nen virkaehtosopimus: 

Valtion yleinen virkaehtosopimus 

Valtiovarai~~inisterio seka valtion virkamiehia edustavien vir

kamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, Julkisten tyoa1ojen 

ammattijarjesto JTA ry seka TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry 

ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun va1tion virkaehtosopi

muslain (664/70) 2 ·§:n nojal1a tehneet seuraavan valtion virka

miesten palv~1ussuhteen ehtoja koskevan virkaehtosopimUksen : 

Ylcista 

1 §. 

Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosopi

muslain nojal1a sovittu, jo11ei ja1jempana toisin sovita. 

Varsinainen pa1kkaus 

2 §. 

vakinaiset virat ja toimet seka ylimaaraise~ toimet kuu1uvat 

V-, B- tai C-palkkausluokkiin tahi S-sopimuspalkkaluokkiin sen 

m~kaan kui~ niista on saadetty, maaratty tai sovittu. 

3 §. 

Varsinaisena palkkauksena suoritetaan V-, B- ja C-palkkausluok

kaan kuuluvassa vakinaisessa virassa tai toimessa peruspalkkaa 

seka ylimaaraisessa toimessa vuosipalkkiota ja taman lisaksi 

v- tai C 1-54 palkkausluokkaan kuuluvassa vakinaisessa virassa 

tai toimessa seka ylimaaraisessa toimessa ikalisaa. S-sopimus

palkkaluokkann kuulvassa virassa tai toimessa suoritetaan sopi

muspalkkaa . Ikalisien lasku- ja muista suoritusperusteista on 

sovittu eriksecn. 

17a 
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Palkkauksen suorittarnisesta sopimuspalkkaiselle virkamiehelle 

sopimuspalkkataulukosta poiketen on voimass~ mit~ siita on saa

detty. 

4 §. 

Tilap~iselle toim1henkil6lle suoritettavasta palkkiosta seka 

muille kuin edell~ mainituille virkarniehille suoritettavasta 

palkasta tai palkkiosta on voimassa, mit~ siita on saadetty tai 

maaratty tahi erikseen sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

Yleiset lisat 

5 §. 

Vakinaise~sa virassa tai toimessa seka ylimaaraisessa toimessa 

suoritctaan toimipaikan sijainnin mukaan kalliinpaikanlisa a, 

jonka suuruus on I kalleusryhmassa 9 prosenttia, II kalleus

ryhmassa 6 prosenttia ja III kalleusryhmassa 3 prosenttia asian

omaisen virkaan tai toimeen kuuluvasta peruspalkasta tahi tau

lukonmukaise3ta sopimuspalkasta taikka vuosipalkkiosta. Kalliin

paikanlisiP.n markkamaarat ovat liitteessa. 

Jos toimi~aikka k~sittaa maaratyn piirin, maaraytyy kalliinpai

kanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa virbn tai toirnen haltija 

tahi ylimaarainen toimenhaltija vakinaisesti asuu. Jollei h~n 

asu toimipiirissaan, suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa 

alimman kalleusryhman mukaan ellei hanen o~.keutensa vakinaises-

ti asua toimipiirinsa ulkopuolella perustu tata koskevaan rnaarayk

seen tai lupaan. Kalliinpaikanlisa ma~raytyy t~ll61n sen paikka

kunnan mukaan, jossa virkamies maar~yksen tai luvan perusteella 

asuu. 

Milloin viran tai toimen haltija tahi ylimaarainen toimenhaltija 

muuttaa asumaan paikkakunnalta toiselle, suoritetaan kalliin

paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa han asui kuukauden 

ensimm~inena paivan~. 
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Jos sama henkil~ hoitaa kahta virkaa tai tointa tahi ylimaaraist~ 

tointa, suoritetaan kalliinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalk

kaisesta virasta tai toimesta tahi ylimaaraisest~ toimesta. 

Toimipaikkojen jaosta kalleusryhmiin noudatetaan kulloink i n voi

massa olevaa kuntien yleist~ kalleusluokitusta. 

6 §. 

Virkamiehelle toimipaikan sijainnin perusteella suoritettavasta 

syrjaseutnlisasta on voimassa, mita siita on erikseen sovittu. 

~uut palkanlisat ja lisapalkkiot 

1 §. 

Muista palkanlisista ja lisapalkkioista on voimassa, mita niista 

on saadetty tai maaratty tahi erikseen sovittu. 

P~lkkaus virantoimituksen keskeytyksen ajalta 

8 §. 

Virkamiehelle virantoimituksen keskeytyksen ajalta maksettavaa 

palkkausta laskettaessa kaytetaan laskentaperusteena virkamiehen 

kiihteaa palkkausta, ellei jaljempana jonkin keskeytystapauksen 

osalta ole toisin sovittu. 

Virkamiehen kiinteaan palkkauksen luetaan: 

1. varsinainen palkkaus 

- perus- tai sopimuspalkka tahi vuosipalkkio 

- ikalisa, mukaan lukien ikalisan taydennysosa 

2. yleiset lisat 

- kalliinpaikanlisa 

- syrjaseutulisa 
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3. 1iitteessa 1 luete11ut pa1kkaus1uokkien eroina maarayty

vat sek~ saanno11isesti toistuvina tietyn suuruisina kuu

kausittaisina markkamaaraisna erina maksettavat palkanlisat 

ja lisapa1kkiot 

9 §. 

Virkamiehe11a on oikeus saada virkavapautta (sairauslomaa), jos 

han on todistetusta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan 

tyokyvyttcmyyden vuoksi estynyt virkaansa tai tointaan, ylimaa

raista tointaan tahi ti1apaista tehtavaansa hoitamasta. 

10 §. 

Mi11oin 9 §:ssa tarkoitettu virkavapaus on myonnetty todistetusta 

sairaudesta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi, maksetaan virka

miehelle pa1kkausta seuraavasti: 

kiintea pa1kkaus vahentamattomana, mika11 virkavapauspaivien 

luk~aara ka1enterivuodessa on yhteen~a enintaan 60, 

75 % kiinteasta pa1kkauksesta si1ta osin kuin virkavapaus

paivien 1ukumaara kalenterivuodessa on yhteensa y1i 60 seka 

60 \ kiinteasta palkkauksesta si1ta osin kuin yhdenjaksois

ten virkavapauspaivien 1ukurnaara ylittaa 180 keskeytyksen 

a1kamispaivasta lUkien. 

T11apaisel~a toimihenki1ol1a ja paatoimise11a tuntiopettaja11a 

on oikeus 1 momentissa tarkoitettuun pa1kkaukseen ainoastaan 

ede1lyttaen, etta han va1ittomasti ennen keskeytysta on ollut 

va1tion pdatoimisessa palve1uksessa vahintaan yhden kuukauden. 

Tassa pykalassa tarkoitettua palkkausta ei makseta silloin, 

kun virkamles on itse tai toisen avul1a tarkoituse1lisesti 
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aiheuttanut sairauden, vian tai vamman tahi estanyt parant~~~ 3en 

taikka h~nen tBrke~ huo1imattomuuter.sa on o1ennaisesti myotavai

kuttanut sairauden, vian tai vamman syntymiseen tai parantumisen 

estymiseel'l. 

ll §. 

Milloin ~ §:ssa tarkoitettu virkavapaus on myonnetty v~rkarn~e

hen tehtavissa sattuneesta tapaturnasta tai ammattitaudi sta joh

tuvan tyokyvyttomyyden vuoksi,l) maksetaan virkamiehelle palk

kausta seuraavasti: 

kiintea palkkaus vahentamattomana, mikali yhdenjaksoisten 

virkavapauspaivien lukum~ara on enintaan 90 keskcytykscn 

alkamispaivasta lukien, 

75 % kiinteasta palkkauksesta silta osin kuin yhdenjaksois

ten virkavapauspaivien lukumaara y1ittaa 90 keskeytyksen 

alkamispaivasta lukien seka 

60 % kiinteasta palkkauksesta silta osin kuin yhdenjakso~s

ten virkavapauspaivien 1ukuma~r~ ylittaa 180 keskeytyksen 

alkamispaiv~sta lukien. 

Tassa pykalassa tarkoitettua palkkausta e~ makseta sillo\n, kun 

tapaturma on virkamiehen itselleen tahallaan aiheuttama. Niissa 

tapauksissa, joissa tapahturmavakuutuslain (608/48) mukaan tapa

turmakorvausta ei myonneta taysimaaraisena, tassa pykala ssa tar

koitettua palkkausta ei makseta silta osin kuin se y1ittaa 10 

§:ssa tarkoltetun palk.kauksen2). 

17a 

1) Sopimukseen sisaltyvat alaviittauksen l-7 eivat ole sopimukscn 
os~a) Tehtavissa sattuneella taoaturmalla ta~ niista aiheut t:. ·
neella ammattitaudilla tarkoitetaan tassa sopimuksessa vastc ~7 
vaa kuin mita tapaturmavakuutusla~nsaacannossa on tyotapatur
man tai ammattitaudin kasitteesta voimassa. 

2) Virkamiehelle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista paiva
rahaa, mikali hanelle maksettava palkkaus yl~ttaa sanotun piH
varahar. maaran (Laki valtion viran- ja toimenhaltijain tapa
turmakorvauksesta (154/35), 3 §) 
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12 §. 

Milloin 9 §:ssa tarkoitettu virkavapaus on myonnetty virkamies

ta hanen tehtaviensa johdosta kohdanneest~ vakivallasta tai niis

ta erityisi3ta olosuhteista, joihin han on tehtaviensa vuoksi 

sedan aikana joutunut, johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi, makse

taan virkamiehel1e palkkausta seuraavasti: 

kiintea palkkaus vahent~att~mana, mikali yhdenjaksoisten 

virkavapauspaivien lukumaara on enintaan 360 a1kamispai

vast~ lukien seka 

60 % kiinteasta pa1kkauksesta silta osin kuin yhdenjaksois

ten virkavapauspaivien lukumaara on yli 360 a1kamispaivas

ta 1ukien, jo1lei va1tioneuvosto, kuten asiasta on erikseen 

saacetty3 >, joissakin erikoistapauksissa harkitse kohtuul-

1iseksi maarata, etta kiintea palkkaus on maksettava vahen

t~attomana myos yhdenjaksoisten virkavapauspaiven luku

maaran y1ittaessa 360 alkamispaivasta lukien. 

13 §. 

Ede11a 10 - 12 §:ssa tarkoitetut palkkaukset maksetaan toisistaan 

riippumatta i1man, etta oikeus yhdessa pykalassa tarkoitettuun 

pa1kkaukseen vahentaa oikeutta toisessa pykalassa tarkoitettuun 

palkkaukseen. 

14 §. 

Sen est~atta, mita edel1a 8 ja 10 - 12 §:ssa on sovittu, va1-

tion rautatei11a maksettava liikenteesta johtuva lisapalkkio 

(ns. va1~raha) maksetaan enintaan 30 paivalta sairausloman alus

ta lukien ja vain jos korkeampipalkkaisen tehtavan hoitaminen 

on va11ttomasti ennen keskeytysta kestanyt vahintaan kuusi kuu

kautta. 

3) Laki valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta (1030/42), 
8 § (688/66) 
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15 §. 

Mita edella 10 - 14 §:ssa on sovittu, sovelletaan myos, milloin 

virkamiehen ei voida 9 §:ssa tarkoitetusta syysta sallia hoitaa 

har.en palvelussuhteeseensa kuuluvia tehtavia taikka milloin vir

kamies on terveydenhoitola~n (469/65) 31 §:n mukaisesti maaratty 

olemaan ~issa ansiotyostaan tai sanotun lain 39 §:n 2 momentin 

nojalla ma3ratty eristettavaks~, seka tapauksessa, jolloin paih

deongelmainen virkamies on hakeutunut vapaaehtoisesti laitos

hoitoon ~ovittuaan tallaisesta hoidosta tyonantajan kanssa. 

16 §. 

Naispuoliselle virkamiehelle myonnetaan hakemuksesta raskauden 

17a 

ja synnytyksen vuoksi virkavapautta samaksi ajaksi, johon hanelle 

sairausvaktlUtuslain 25 §: n mukaan -.:ulevan ai tiysrahan ka tsotaan 

kohdistuvan tai, jollei hanella Ole Oikeutta aitiysrahaan, kat

sottaisiin kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus, 

eli talla hetkella 198 arkipaivaksi. Jos synnytys tapahtuu ai

kaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa, 

alkaa vixkavapaus synnytyspaivaa seuraavas~a paivasta lukien. 

Mikali naispuolisen virkamiehen ~uoliso on valittomasti lapsen 

syntyman jalkeen taman hoidon tak~a ollut poissa ansiotyosta 

tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta ja hanelle 

on saira~svakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella maksettu 

iHtiysrahaa, naispuoli"sella virkamiehella on kuitenkin oikeus 

vain 186 arkipaivan pituiseen virkavapauteen. 

Tydet palkkaedut suoritetaan naispuolisel~e virkamiehelle 1 

ja 2 momentissa tarkoitetun virkavapauden alusta lukien ajalta, 

johon sis~ltyy 72 arkipaivaa. Edella 1 ja 2 mometnissa tarkoi

teun virkavapausen jatkoksi voidaan naispuoliselle virkmiehelle 

hakemukscsta myontaa virkavapaus enintaan 6 kuukaudeksi. 
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Naispuolis<:!lla. virkamiehelUi., joka saadessaan aitiysrahaa luo

vuttaa lapsensa pais tarkoitukscnaan antaa hanet ottolapseksi, 

on oikeus virkavaputeen vain siksi ajaksi, jolta hanelle suo

ritetaan aitiysrahaa. Virkamiehen on v~litt5masti ilmoitettava 

t~llaisesta lapsen luovuttamisesta asianomaiselle virastolle 

tai laitokselle. 

Mita tassti pyk~lassa on maaratty, koskee muuta naispuolista 

virkamiesta kuin vakinaisen viran tai toimen haltijaa ja 

ylimaaraista toimen haltijaa vain edellyttaen, etta han va

littomasti ennen v i rantoimituksen keskeytysta on ollut val

tion palveluksessa, tai milloin erikseen on niin sovittu, tie

tyn viraston ta i laitoksen palveluksessa, vahintaan kuusi kuu

kautt.:i. 

17 §. 

Virkamiehelle, jolle o n my5nnetty edella lb %:ssa tarkoitettu 

virkavapautta, maksetaan kiintea palkkaus virkavapauden alusta 

lukien ajalta, johon sisaltyy 72. arkipaivaa. 

ru ta edelUi 16 §: ssa seka taman pykalan 1 momentissa on maar at

ty, koskee tilapaista toimihenkiloa ja paatoimista tuntiopetta

jaa ainoaataan edellyttaen, etta han on valittomasti ennen kes

keytysta ollut valtion palveluksessa, tai milloin erikseen on 

niin sovittu, tietyn viraston tai laitoksen palveluksessa, va

hintaan kuusi kuukautta. 

18 § 

Virkamiehen, jonka vuosiloma maaraytyy va~tion virkamiesten 

vuosiloma5ta annetun asetuksen (692/73) perusteella tai johon 



-29-

sanottua asetusta kaytannossa muutoi~ sovelletaan, sairaus-

ja aitiysloman ajalta maksettavan palkkauksen laskentaperustee

seen luetaa~ edella 8 §:ssa tarkoitetun kiintean palkkauksen 

lisaksi edellisena lomanmaaraytymisvuonna maksetut, liitteessa 

2 luetellut palkanlisat ja lisapalkkiot siten, etta kutakin 

sairaus- ja aitysloman paivaa kohden lasketaan 1/365 edellisena 

lomanmaaraytymisvuonna maksettujen, sanottujen palkanlisien ja 

lisapalkkioiden yhteismaarasta. 

19 §. 

Virkamiehen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen paiva- tai 

aitiysrahaan siirtyy sairaus- tai aitiysloman ajalta valtiolle 

silta osin kuin tama paiva- tai aitiysrahan maara ei ylita hanen 

samalta ajalta saamansa palkkauksen maaraa. 

Palkkauksen perimi sesta takaisin silloin, kun virkamies ei nou

data niita maarayksia ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuu

tuslain 28 5:n mukaan tyonantajalle suoritettavan paiva- tai 

aitiysrahan hakemista varten, on saadetty erikseen4). 
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Milloin virkamies saa sairausvakuutuslain mukaista paiva- tai 

aitiysrahaa aikana, jolloin virkatehtavien hoito on keskeytynyt 

maarakaudeksi, vaikka virkamiehelle ei ole myonnetty taksi ajaksi 

virkavapautta, hanella on sanotulta ajalta oikeus ainoastaan asian

omaisella paiva- tai aitiysrahan maarall~ vahennettyyn palkkauk

seen. Vahen~ysta palkkauksesta ei kuitenkaan suoriteta sellaisen 

4) Laki valtion viran tai toimenhalti.jain palkkauksesta (1030/42) 
9 a § (688/66) 
Haettaessa virkavapautta sairauden perusteella on sairaus 
todistettava sairausvakuutuslain mukaisen paivarahan hakem1s
ta varten vahvistetun kaavan mukaisella laakarintodistukella 
tai terveyssisaren antamalla todistuksella taikka viraston 
tai laitoksen osoittaman sairaanhoitajan antamalla todistuk
sella. lUkali sairaus on kui tenkin kestiinyt yli viisi vuoro
kautta, se on todistettava edella main~tun mukaisella lalka
rintodistuksella. Valtioneuvostolla on oikeus erityisestl 
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virkamiehen osalta, joila ei sa~nn~sten tai maaraysten mukaan 

ole oikeutta vuosilomaa, kesakuun 16 paivasta lukien sina ai

kana, joka vastaa virkamiehen saannonmukaista vuosilomaa, sel

laisena kuin se maaraytyisi virkamiesten vuosilomasta annetun 

asetuksen (692/73) mukaan. Sanottua vahennysta ei myoskaan suo

riteta, milloin virkamies saa sairausvakuutuslain mukaista ai

tiysrahaa aikana, joka seuraa virkamiehen palkkauksen oikeutta

vaa 72 arkipaivan pituista aitiyslomaa. 

Tassa pykalassa olevia maarayksia sovelletaan myos 15 §:ssa 

tarkoitetuissa tapauksissa. 

20 §. 

Virkamiehelle ei makseta palkkausta sen kalanterikuukauden jal

keiselta a jalta, jonka kuluessa hanelle on myon~etty valtian 

elakela.in (280/6 6) mukainen ty5kyvyttomyyselake. 

21 §. 

Virkamiehelle, joka on estynyt hoitamasta virkaansa tai toin

taan, ylimaaraista tointaan tahi tilapaista tehtavaansa kansan

edustajan tai muun julkisen tehtavan vuoksi, josta ei ole lupa 

syysta maaratyn ajanjakson tai alueen taikka muulla tavoin ra
joitettuj~n tapausten osalta maarata edella sanotusta poikkea
vasti. (Asetus valtion viran tai toimenhaltijain palkkauksesta 
(36/43) 15 a § (289/70)). 

Virkavapautta raskauden ja synnytyksen perusteella on haettava 
kirjallisesti viimeistaan 70 paivaa ennen laskettua synnytys
aikaa. Hakemukseen on liitettava sairausvakuutuslain 28 §:n 
mukaan tyonantajalle suoritettavan aitiysrahan hakemista varten 
kunnallisen aitiysneuvolan tai laakarin antama todistus raskau
den kestoajasta. Virkamiehen, jolle on myonnetty virkavapautta 
raskauden ja synnytyksen vuoksi, tulee toimittaa virkavapauden 
myontaneelle viranomaiselle myos todistus sairau svakuutuslain 
30 §:ssa =dellytetysta jalkitarkastuksesta viipymatta tarkastuk
sessa kaytyaan. 

Mikali viranomaisella ei ole kaytettavissa sairausvakuutuslain 
28 §:n mukaan tyonantajalle suoritettavan paiva- tai aitiysrahan 
hakemista varten tarvittavia tietoja ja selvityksiti, virkamiehen 
on toimit~ttava nama viranomaiselle. 
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kieltaytya, maksetaan 70 %· kiinteasta pal~<auksesta sanotulta 

keskeytysaialta. Jos virkamies lis&ksi kutsutaan valtioneuvos

ton jaseneksi, noudatetaan taman momentin sijasta mita 2 momen

tissa on sovittu. 
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Virkamiehelle, joka kutsutaan valtioneuvoston jaseneksi tai jolle 

my~nnetaan virkavapautta muun julkisen tehtavan vuoksi, makse

taan se osa kiinteasta palkkauksesta, joka ylittaa valtioneuvos

ton jasenyydesta tai kyseessa olevasta julkisesta tehtavasta mak

settavan kiintean palkkauksen. 

Virkamiehelle, joka on estynyt hoitamasta virkaansa tai tointaan, 

ylimaarai3ta tointaan tahi tilapaista tehtavaansa kunnall i sen 

luottamustoimen hoitamisen vuoksi, ei makseta palkkausta. Sano

tulta ajalta aihetuvan ansion meneteyksen korvaamisesta on saa

detty erikseen51 . 

22 §. 

Virkamiehelle, joka on kutsuttu reserv.in kertausharjoituksiin 

tal v~est~nsuojelulain (438/58) 6 §:n 2 momentin nojalla vaest6n

suojelukoulutukseen, maksetaan kiintea palkkaus vahennettyna 

reservil~ispalkalla tai sita vastaavalla korvauksella. Mikali 

reservin kertausharjoituksiin kutsutulle Virkamiehelle ei makse

ta asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen vaen palvelusajalta 

suoritettavasta palkkauksesta annetun lain (294/53) 4 §:n nojal

la reservilaispalkkaa, ei hanelle makseta my6skaan edella tarkoi

tettua palkkausta. Edella sanotun est~atta virkam~es on kuiten

kin oikeutettu saamaan hanen vuosilomansa ajalta maksettavan palk

kauksen vahent~att~mana. 

Virkamiehelle, joka kutsutaan rauhan aikana suorittamaan ase

velvollisuuttaan, ei makseta palkkausta. 

23 §. 

Virkamieh~lle, jolle on my6nnetty virkavapautta opintoja varten, 

jotka ovat omiaan edistamaan viraston tai laitoksen tehtavien 

5) Kunnallislaki (953/76) 21 § 
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suorittamist£, voidaan asianomaisen ministeri6n harkinnan mukaan 

maksaa kiintaa pa1kkaus mainittujen opintojen aja1ta joko osaksi 

tai kokonaan noudattaen mita siita on erikseen saadetty tai maa

ratty6) • Mi11oin kysymyksessa on virkavapaus u1komai11a stipen

diaattina suoritettavia opintoja varten, noudatetaan sanotun 

pa1kkauksen maaran suhteen kuitenkin va1tioneuvoston 14.7.1955 

antamaa paat6sta my6hempine muutoksineen. 

Virkamiehelle, jolle on hovioikeudenauskultanttina my~nnetty 

virkavapautta karajien seuraamista ja toimittamista varten, 

maksetaan puolet kiinteasta palkkauksesta yhteensa enintaan 

30 virkavapauspaivalta kalenterivuodessa, edellyttaen, etta 

han on o1lut asianomaisen viraston tai laitoksen palve1uksessa 

vahintaan kuusi kuuk~utta. 

24 §. 

Virkamiehe11e, jo1le on myonnetty virkavapautta toisen viran 

tai toimen, ylimaaraisen toimen tahi ti1apaisen tehtavan hoi

tamista varten, maksetaan se osa kiinteasta p~lkkauksesta, joka 

ylittaa toisesta virasta tai toimesta, y11maaraisesta toimesta 

tahi t11apaisesta tehtavasta maksettavan kiintean pa1kkauksen. 

25 §. 

Virkamiehe11e, joka on tuomioistuimessa ~ai kurinpitomenette

lyssa tuomittu virantoimituksesta erotettavaksi taikka joka on 

rangaistus1aitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta tai 

sakon muuntorangaistusta, ei makseta palkkausta. 

Milloin virkamies rangaistuksen taytantoonpanosta annetun ase

tuksen (39/89) 3 luvun 6 §:n 2 momentin (612/74) nojalla my6n

netylla luva1la hoitaa virkaansa tai tointaan tahi y1imaaraista 

tointaan, voidaan hane1le maksaa kiintea palkkaus joko osaksi 

tai kokonaan. 

26 §. 

Virkamieh~11e, joka pidatetaan virantoimituksesta rikossyyteen, 

kurinpitom~nette1yn tai tutkimuksen ajaksi, maksetaan tan~ aikan 

6) VM:n kirjeet n:o 736/40/76/17.11.1976 ja n:o TM 5158/11.2.1977 
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puolet kiinteasta p2lkkauksesta. Jollei virantoimituksesta pida

tettya virk~~iesta tuomita tai maarata rangaistukseen siita 

teosta, jonka johdosta hanet oli virantoimituksesta pidatetty, 

maksetaan hanelle kiintea palkkaus sanotulta ajalta kokonaan. 

27 §. 

Virkamiehelle, joka on tuomioistuimen tai viranomaisen paatok

sella tuomittu viralta pantavaksi, ei makseta palkkausta, vaik

kei paatos olekaan lainvoimainen. Jos viraltapano muutetaan 

lievemmaksi rangaistukseksi, maksetaan viraltapanon ajalta 

puolet kiinteasta palkkauksesta. 

28 § • . 

17a 

Virkamiehelle, jolle on myonnetty virkavapautta hanen SO- tai 

60-vuotispaivakseen, omaksi avioliittoon vihkimispaivakseen, 

lahiomaisen hautajaispaivaksi, perheen jasenen kuolinpaivaksi, 

muun perheen jasenen kuin alle 10-vuotiaan lapsen sairastumis

paivaksi tai alle 10-vuotiaan lapsen akillisen sairaustapauksen 

johdosta enintlil:in kolmeksi paivliksi, maksetaan sanotuilta paivil-· 

tli kiintea palkkaus samojen perusteiden mukaisesti kuin edella 

10 §:ssli on sairausajan palkkauksen osalta sovittu. 

Llihiomaisella tarkoitetaan edellli virkamiehen aviopuolisoa ja 

lapsia seka hlinen aviopuolisonsa lapsia, virkamiehen vanhempia 

ja hanen aviopuolisonsa vanhcmpia sekli virkamiehen veljia ja 

sisaria. Yerheen jl:isenellli tarkoitetaan samassa taloudessa 

elavili virkamiehen aviopuolisioa ja lapsia seka hanen avio

puolisonsa lapsia. Lapseksi katsotaan myos ottolapsi ja kasvat

tilapsi. 

Palkkauksen maksamisen edellytyksenli tassa pykallissa tarkoite

tun sairaustapauksen johdosta myonnettavaltli virkavapausajalta 

on, etta virkavapaus on sairastuneen hoidon jarjestami·seksi tai 

hoitamiseksi valttamaton. Lapsen sairastumisen vuoksi myonnetta

vlin virkavapauden palkallisuuden edellytyksena on lisaksi, etta 

molemmat vanhemmat ovat ansiotyossa ja etta lapsen sairaudesta 

esitetlian vastaava selvitys kuin virkamiehen omasta sairaudesta 

vaaditaan. Sanottua sovelletaan myos yksinhuoltajiin. 
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29 §. 

Virkamiehelle, jolle on myonnetty virkavapautta h~nen osallis

tuessaan paasopijajarjestonsa tai virkaehto~opimuksiin osallisen 

jarjestonsa ylimpien paattavien t9imielinten kokouksiin, maksetaan 

kiintea palkkaus sanotulta virkavapausajalta, milloin kokouksissa 

kasitellaan virkaehtosopimusasioita. 

30 §. 

Virkamiehelle ei makseta palkkausta muulta virkavapausajalta, 

jollei hanelle ole annettu oikeutta itse palkata sijaistaan. 

31 §. 

Virkamiehelle, joka on poissa virantoimituksesta jostakin edella 

mainitusta syysta, mutta estynyt hakemasta virkavapautta, makse

taan talta ajalta palkkaus niiden perusteiden mukaan, joiden mu

ka·isesti hanell~ taman sopimuksen nojalla olisi oikeus palkkauk

sen saamiseen, mikali h~nelle samasta syysta olisi myonnetty 

virkavapautta~ Virkamiehen tulee valittomasti esteen poistuttua 

ilmoi.ttaa poissaolon syy tyonantajalle. 

32 §. 

Virkamiehelle, joka on muusta kuin edella tassa sopimuksessa 

mainitusta syysta poissa virantoimituksesta. ei makseta palk

kausta poissaoloajalta. 

33 §. 

Tyotaistelun piiriin kuuluvalle virkamiehelle maksettavasta 

palkkauksesta on voimassa, mita siita on valtion virkaehtosopi

muslain (664/70) 24 §:ssa saadetty. 
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34 §. 

Virkamiehelle, jonka vuosiloma maaraytyy valtion virkamiesten 

vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) perusteella tai johon 

sanottua asetusta kaytannossa muutoin sovelletaan, maksetaan 

kiintea palkkaus vuosiloman ajalta. 

Ede11a 1 ntomentissa tarkoitetulle virkamiehelle maksetaan lisak

si 1/300 edellisena lomanmaaraytymisvuonna maksetuista, liitteessa 

2 1uete1luis·ta palkanlisista ja lisapalkkio1sta kutakin edella 

mainitun asetuksen mukaan lomavuonna tulevaa vuosilomapaivaa koh

den, jolloin vuosilomapaiviksi lasketaan myos talvilomapidennyk

sesta johtuvat paivat. 

Edella 2 momentissa tarkoitettu vuosilomapalkan osa maksetaan 

lomavuonna kesa-heinakuun aikana taikka jos virkamies eroaa loma

vuonna ennen kesakuun l paivaa, virkasuhteen paattycssa, scka 

mahdollisten talvilomapidennyspaivien osalta loka-marraskuun 

aikana. Kuolintapauksen sattuessa maksetaan sanottu vuosiloma

palkan osa k~olinpesalle. 

Mikali vir.kamiehelle on maksettu useampia 2 momentissa tarko1-

tetu1sta palkanlisista tai lisapalkkioista, voidaan sanottu 

vuosilomapalkan osa laskea niiden yhteismaarasta. Sita ei kui

tenkaan makseta, mikali se on suuruudeltaan enintaan viisi mark

kaa. Valtio~rautateilla maksettava liikenteesta johtuva lisa- · 

palkkio (ns. valiraha) maksetaan myos vuosiloman ajalta, edel-

1yttaen kuitenkin, etta korkeampipa1kkaisen tehtavan hoitaminen 

on valittomasti ennen vuosiloman alkamista kestanyt vahintaan 

kuusi kuukautta. 

35 §. 

Virkamiehel1a on oikeus edella 8 - 34 §:ssa tarkoitettuun palk

kaukseen enintaan palvelussuhteensa kestoajalta. 

36 §. 

Mita edella tassa sopimuksessa on maaratty palkkauksen maksa

misesta virkavapauden ajalta, on voimassa soveltuvin osin myos, 
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milloin tilapaiselle toimihenkil~lle tai pa~toimiselle tunti

opettajalle on my~nnetty vapautusta tehtavien hoitarnisesta. 

37 §. 

Virkamiehen ty~aikana suorittamien ty~suojelua koskevien teh

tavien hoitamisen ajalta aiheutuvan ansionmenetyksen korvaami

sesta on voimassa, mita siita on erikseen saadetty tahi sovittu7 >. 

Lomaraha 

38 §. 

Vi.rkamiehelle, jonka vuosiloma maaraytyy valtion virkamiesten 

·vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 annetun asetuksen (~92/73) 

perusteella tai johon sanottua asetusta kaytann~ssa muutoin so

velletaan, suoritetaan lomaraha seuraavasti: 

1) Lomaraha suoritetaan niin monelta lomapaivalta kuin virka

miehella on edella mainitun asetuksen mukaan oikeus vuosilomaan 

lomavuon~a edellisen lomanmaaraytymisvuoden perusteella. Virka

miehia koskevan vuosiloma-asetuksen mukaiseen lomaan rinnastc

taan ty5suhteesta virkasuhteeseen siirretty ~oma tai lema osa. 

Lomarahan suuruus on 50 % virkamiehen vuosiloman jokaisen loma

paivan varsinaisesta palkkauksesta. Vuosilomapaiviksi ci kuitcn

kaan lasketa talvilomapitennyksesta johtuvia paivia. 

Jos virkamies saavuttaa ennen lomavuoden loppua oikeuden vuosi

loma-asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaiseen pitempaan lomaan, 

hanella on oikeus lomarahaan my5s naiden paivien osalta. 

2) Edelli~esta kohdasta poiketen sellaiselle virkamiehelle, jo

ka siirtyy elakkeelle tai pysyva11e tyokyvyttomyyselakkeelle, 

lahtee suorittamaan ase1ve1vo1lisuuttaan tai siirtyy suomalai

sen va1vontajoukon tahi pohjoismaisen instituutin palvelukseen 

taikka palvelukseen Yhdistyneissa Kansakunnissa, sen erityis-

7) Laki ty5suoje1un valvonnasta (131/73), 11 §:n 3 mom., Asetus 
ty5suojelun valvonnasta (954/73), 25 § seka valtion tyosuoje
lun yhteistoimintasopimus, 15 § toimeenpano-ohjeineen 
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j~rjestoissa tai rnuussa sellaisessa hallitusten valisessa kan

sainv~lise~s~ jarjestossa tai yhteityoelim~ssa, johon suomi 

on virallisesti liittynyt tahi sellaisessa kansainvalisess~ 

kehitysyhteistyotehtavassa, jossa Suomi on mukana, suoritetaan 

lomaraha kaikkia niita lornapaivia vastaavalta osalta, joihin 

han on saavuttanut oikeuden ero- tai s i lrtymahetkeen rnennessa 

ja joilta han ei ole saanut lornaa ja lomarahaa. Vuosilomap~lvik

si ei kultenkaan lasketa talvilornapitennyksesta johtuvia palvia. 

3) Vlrkarniehen lornapaivan pa~kka lasketaan vuosipalkasta slten, 

etta vuosiFeruspalkan tai vuosipalkklon, huomioon ottaen myos 

palkkausluvkittelun yhteydessa ns. rnuistutusten muodossa toteu

tetut palkkausluokkien korotukset ja alennukset ikalisien, B

S- j~ C55 - C66 palkkausluokkiin kuuluvien markkaam~araisten 

rnaaravuosikorotusten, kalliinpaikanlisien, syrjaseutulisien, 

konekirjoittajien nopeuslisien ja VR:n ns. vallrahojen summa 

jaetaan luvulla 300. 

17a 

vuosipalkka lasketaan paasaantoisesti sen viran, toimen tal 

tehtavan pulkan rnukaan, jossa vlrkarnies on kesakuun vlimeisena 

paivana. Myos l Jtohdan 2 rnornentissa rnainituissa tapauksissa loma

raha lask~taan mainitun ajankohdan mukaisesti lasketusta vuosi

palkasta. 

l(ohdassa 2 mainituissa tapaultsissa ·vuosipalltka lasketaan ere

tal siirtymahetken viran, toimen tai tehtavan palkan multaan, 

vuosipalkkaa laskettaessa ei vahennyksena oteta huomioon sairau

desta yms. seikoista johtuvia palkanpidlityksia. 

4) Lomaraha suoritetaan virkamiehelle; joka on valtion palveluk

sessa lomavuoden kesaltuun viimeisena paivana. Lomaraha suori

tetaan my~ sellaiselle henkilolle, joka on lomavuonna siirtynyt 

valtiolla tyosopimussuhteeseen, jos han ·lomavuoden kesakuun 

viimeisena ~aivana on edelleen ollut valti~n palveluksesa tyo

tai virkasuhteessa ·. 
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Lomaraha suoritetaan ja maaraytyy l ja 3 kohdan mukaisesti 

myos siina tapauks;ssa, etta virkamies on virkavapaana kesa

kuun viimeisena paivana. Tama koskee myos sellaista virkava

pautta, jonka ajalta virkamiehella ei ole oikeutta vuosilomaan. 

vaatimus palveluksessa olemisesta kesakuun viimeisena paivana 

ei koske kchdassa 2 mainittuja tapauksia. 

5) Lomaraha Maksetaan heinakuussa. Kohdassa 2 mainituissa ta

pauksissa lomaraha maksetaan ero- tai siirtymishetkella. 

Lomaraha suoritetaan edella mainituin perustein myos 

- rajavartiolaitoksen rajavartijoille, ja 

- puolustuslaitoksen varvatyille; seka 

kihlakunnantuomareille niissa tuomikunnissa, joissa peritatin 

lunastuksia ja toimituspalkkioita, ja 

- valtion yliopistojen ja korkeakoulujen seka muiden valtion 

oppilaitosten paatoimiselle opetushenkilokunnalle. 

Kahden v11mema1n1tun ryhman osalta kuitenkin niin, etta loma

raha maksetaan niin monelta lomapaivalta kuin kyseiset virka

miehet saisivat vuosilomaa, jos heidan lomansa maaraytyisi val

tion virka~iesten vuosilomasta annetun aset~ksen perusteella. 

Palkanmaksu 

39 §. 

Vakinaiseen virkaan tai toimeen nimitetyn oikeus varsinaiseen 

palkkaukseen ja yleisiin lisiin alkaa kuukauden alusta, jos han 

silloin ryhtyy virkaansa tai tointansa hoitamaan, ja muussa ta

pauksessa virkansa tai toimensa hoitamiseen ryhtymista seuraavan 

kuukauden alusta. Muu palkkaus lasketaan siita paivasta, josta 

lukien se on haenlle myonnptty siihen paivaan, jolloin hanen pal

velussuhteensa paattyy tai hanelle myonnetty etuus muutoin lakka~. 

Palvelussuhteen lakkaaminen kuukauden aikana ei vaikuta vakinaisen 

viran tai toimen haltijan eika hanen oikeudenomistajansa oikeuteen 

sen kuukauden varsinaiseen palkkaan ja yleisiin lisiin. 
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Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen palkkaus laske

taan siit~ paivast~, jolloin han ryhtyy tointansa tai tehtavaan

sa hoitamaan taikka mista lukien hanen tyossa ollessaan hanelle 

on myonnetti tietty etuus, siihen paivaan, jolloin hanen toi

mensa tai tehtavansa hoitaminen paattyy taikka hanelle myon

netty etuus muutoin lakkaa. Jos ylimaaraisen toirnenhtaltijan 

palvelussuhde paattyy kuukauden aikana sen takia, etta han eroa

misikaan tulleena eroaa toimestaan tai etta han ruurnihnvian tahi 

sielunvoirnien vahenemisen vuoksi on kaynyt pysyvasti kykenematto

maksi toiatansa hoitamaan taikka etta han kuolee, suoritetaan 

hanelle tai hanen oikeudenomistaialleen hanen varsinainen palk

kauksena ia vleiset lisat koko sanotulta kalenterikuukaudelta. 

40 · §. 

Vakinaisen viran tai toirnen haltijan varsinainen palkkaus ja 

yleiset lisat suoritetaan kalenterikuukausittain etukateen kuu

kauden en~immaisena arkipaivana. Sarna koskee vakinaisen viran 

ta·i toimer. haltijaa, joka saatuaan virastaan tai toimestaan vir

kavapautta, maarataan hoitamaan ylimaaraista tointa . ~ikali 

kuukauden ensimmainen arkipaiva on arkilauantai, voidaan edclla 

mainittu palkkaus suorittaa toisena arkipaivana. 

Vakinaisen viran tai toirnen haltijan muu palkkaus suoritetaan 

kalenterikuukausittain jalkikateen seuraavan kuukauden ensimmai

sena arki~aivana tai tyojakson ta~ palvelussuhteen paattyessa, 

jol~ei erikseen ole toisin saadetty, maaratty tai sovittu. Jos 

kuukauden ensimmainen arkipaiva on arkilauantai, suoritetaan 

palkkaus seuraavana arkipaivana. 

Muiden virkamiesten palkkaus suoritetaan kuukausittain jalki

kateen kuukauden viimeisena arkipaivana tai tyojakson tai pal

velussuhceen paattyessa, jollei erikseen ole toisin saadetty, 

maaratty tai sovittu. Jos kuukauden viimeinen arkipaiva on arki

lauantai, suoritetaan palkkaus edellisena arkipaivana. 
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Sellaiset lis~palkkiot ja palkanlisat, jotka maksetaan saanno1-

lisesti toistuvina t~ecyn m~ar~isina kuukausittaisina erin~, 

sucritetaan j~1kikateen kuukauden viimeisen~ arkip~iv~na. Muut 

lis~palkkict ja palkanlisat suoritetaan mahdo11isimman nopeasti 

sen jalkeen kun niit·~ koskeva laskentakausi on paattynyt, kuiten

.kin viimeista~n laskentakautta seuraavan kalenterikuukauden 1op

puun menn~ssa. 

Virkamiehe1le palvelusajan pituuden perusteel1a suoritettava m~a

ravuosikor0tus, joke palkkaus1uokkien valin suuruinen tai markka

maarainen, ~aksetaan sit~ kuukautta, jo1loin ede1lytetyt palve1us

vuodet ovat tayttyneet, seuraavan kuukauden a1usta. 

Palkkaukscn suorittamisesta eraiss~ tapauksissa muuna kuin 1 - 5 

momentissa ma~r~ttyna aikana on voimassa, mita siita on saadctty 

tai maaratty tahi erikseen sovittu. 

41 §. 

Milloin virkamiehen palkkaus on 1askettava kuukauden osa1ta las

ketaan kalenteripaiv~~ kohden niin mo~es osa kalenterikuukaudelta 

tulevasta palkkauksesta kuin siina kuukaudessa on kalenteripaivi~. 

Mik~li virkamiehen palkkaus .on laskettava kuukauden osalta silloin, 

kun kyseessa on enint~an 12 pii.iva~ kest~v~ virkasc~hde, las·ketaan 

gal~kaus kuitenkin tuntipalkan mukaan jakamal1a virkamiehe11e 

tuleva palkkaus asianomaista virkamiesta koskevassa tyoaikasopi

muksessa v~osi- taikuukausipalkkauksen jakajana tuntipalkkaa las

kettaessa kaytettavaksi sovitu1la 1uvul1a. 

Muut palkkausta koskevat maaraykset 

42 §. 

vaki~aista virkaa tai tointa tahi ylimaaraista tointa valiaikai

sena (virkaatoimittavana) tai viransijaisena hoitamaan maaratyllc, 
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joka t~yttaa muodolliset kelpoisuusehdot ja joka suorittaa kaik

ki virkaan ta i toimeen tahi ylimaaraiseen toimeen kuuluvat teh

tavat; on s~oritettava virkaan tai toimeen kuuluva palkkaus ko

konaan. Millvin vakinaisen viran tai toime~ tahi ylimaaraisen 

toimen hoitaminen on kestanyt yhtajaksoisesti vahintaan kolme 

kuukautta, o~ ylimenevalta ajalta joka tapauksessa suoritettava 

koko palkkaus. 

43 §. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan oikeudesta lakkautuspalk

kaan, kun virka tai toimi lakkautetaan, on voimassa mita siita 

on saadetty. 

44 §. 

17a 

Tama sopimus ei rajoita viranomaisen oikeu~ta suorittaa palk

kausta enemman kuin mita tassa tai muussa sopimuksessa on sovittu. 

Xorvaukset 

45 §. 

Virkamiehelle suoritettavasta muuttokustannusten korvauksesta 

seka virkatoimien kustannuksista suoritettavista korvauksista 

on voimassa, mita niista on saadetty tai rnaaratty tahi erikseen 

sovittu. 

46 §. 

Virkamiehelle suoritetusta luontoisedusta valtiolle perittavasta 

korvauksesta on voimassa, mita siita on saadetty tai maaratty 

tahi erik~een sovittu. 

Tyoaika ja vuosiloma 

47 §. 

Virkamiehen ty~ajasta on voimassa, mita siita on saadetty tai 

maaratty tai erikseen sovittu. 
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48 §. 

Virkamiehelle annettavasta vuosilomasta ja vuosiloman sijasta 

suoritettavasta korvauksesta (vuosilomakorvaus) on voimassa, 

mita siita on saadetty tai maaratty tahi erikseen sovittu. 

Muut palvelussuhteen ehdot 

49 §. 

Ylimaaraisen toimenhaltijan ja tilapaisen toimihenkilon irtisa

nomisaika on 14 vuorokautta. 

Siita milloin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen palvelussuh

de valtion voi paattya ilman irtisanomi~aikaa, on voimassa, 

mita siita on saadetty. 

so §. 

Virkamiehen oikeudesta maksuttomaan sairaanhoitoon, tapaturma

korvaukseen ja muihin palvelussuhteen ehtoihin on ·Joimassa, mita 

niista on saadetty tai maaratty tahi erikseen sovittu. 

Sopimuksen voimassaolo 

51 §. 

Tama sopimus on voimassa 1 paivasta tammikuuta alkaen helmikuun 

29 paivaan 1980 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jal

xeen vuodcn kerrallaan, jollei sita jommalta kumrnalta puolelta 

ole irtisanottu tai irtisanota vahintaan kolme kuukautta ennen 

sopimuskauden paattymista. 

Erimielisyyksien selvittaminen 

52 §. 

Jos syntyy erimielisyytta taman _sopimuksen patevyydesta, voimas

saolosta tai oikeasta sisallOsta, on erimielisyys· pyrittava 

selvittamaan neuvotteluilla. 
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Neuvotteluru~nettelysta sopimuksen tulkinta- ja soveltamisriito

jen ratkaisemiseksi noudatetaan sita menettelya, josta on 

sovittu 1~ paivana lokakuuta 1970 -valtion virkaehtosopimusten 

neuvottel~~enettelysta tehdyssa paasopimuksessa ja valtion 

virkamiesten luottamusmiestoimintaa koskevissa sopimuksissa. 

Ty5rauha 

53 §. 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voi

massaolosta tai oikeasta sisall5sta taikka sopimukseen perustu

vasta .vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa 

olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaan

saamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen 

huolehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joi

ta sopimu~ koskee, eivat rikos edellisessa momentissa tarkoitet

tua tyorauhavelvoitetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tam3 vir

kamiesyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, 

ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaistelutoi

menpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin 

toL~enpit~isiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopettami

seen. 

(Hlej n:o Hle 140/111/79, 15.3.1979) VT 17a/79 
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Matkustussaantojen ateriakorvaukset 

Vaarallisten aineiden kuljetukset 

Henkilostohallinnon maarayksia 

Vapaaliput 

N:O 18 
3.5.1979 

Lantinen yhdysliikenne Helsinki - LUbeck - TravemUnde 
Hafenin kautta 

Matkalippualennuksia (Kuljetus -79) 

Matkalippualennuksia (TUL:n VIII Liittojuhla) 

Virka-autojen yhteiskaytto 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopisto 

NimityksHi. 

Eroja 

Erillisena on julkaistu: 

VT 17a: Valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen 
tarkistaminen 01.10.1979 ja 01.01.1980 lukien 
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MATKUSTUSSAANT~JEN ATERIAKORVAUKSET 

Valtion tyomarkkinalaitos on ilmoittanut kaymansa keskusneuvotte

lun tuloksena valtion virkamiesten matkustussaannan 15 §:ssa tar

koitetun ateriakorvauksen suorittamisen edellytyksista ja ko. 

sopimuskohdan tulkinnasta seuraavaa: 

Ateriakorvaus voidaan virkamiehel1e sopimuskohdan muiden ede1ly

tysten tayttyessa suorittaa silloin, kun virkamies on aterioinut 

vahintaan•lO kilometrin paassa joko virkapaikastaan tai asunnos

taan, riippuen siita mista matka on alkanut. Mikali ateriointi 

on tapahtunut vahintaan 10 kilometrin paassa virkapaikasta, sen 

tu1ee sanotun virkaehtosopimuksen 11 §:ssa tarkoitetun paivarahan 

suorittamisesta annettujen soveltamisohjeiden mukaisesti lisaksi 

olla tapahtunut vahintaan 5 ki1ometrin paassa asunnosta, ja mikali 

ateriointi on tapahtunut vahintaan 10 kilometrin paassa asunnosta, 

lisaksi myos vahintaan 5 kilometrin paassa virkapaikasta. 

Samella tyomarkkinalaitos on ilmoittanut, etta edella esitettya pe

riaatetta on yhdenmukaisuuden vuoksi vastaavasti noudatettava so

vellettaessa valtion tyontekijoiden metkakustannusten korvaamises

ta annetun valtioneuvoston paatoksen ateriakorvauksen maksamista 

koskevaa 17 §:aa. (Hloj n:o Hlo 369/10/79, 27.4 . 1979) VT 18 /79. 

VAARALLISTEN AINEIOEN KULJETUKSET 

Asetuskokoelmassa on jul kaistu: 

N: o 345 Tieku1jetussopimuslaki. Annettu 23.3 . 197 9 

346 Laki vaaral1isten aineiden kuljettamisesta tiella anne

tun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta . Annettu 23 . 3 . 1979 . 

305 Asetus eraiden rajahdysaineasetuksen saannosten kumoa

misesta . Annettu 16.3 . 1979 . 

306 KTM:n paatos rajahdysaineiden kuljettamisesta tie1la a~ 

netun KTM:n paatoksen kumoamisesta . 

Annettu 16 . 3.1979. 

316 Nestekaasuasetus. Annettu 16 . 3.1979 . 

317 KTM:n paatos nestekaasuasetuksen soveltamisesta . 

Annettu 16 . 3 . 1979 . 

344 LM:n paatos vaara11isten aineiden ku1jettamisesta tiel

la annetun LM:n paatoksen muuttamisesta. 
Annettu 22 . 3 . 1979 . 

(H1t 23.4.1979) VT 18 /79 
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HENKILOSTOHALLINNDN MAARAYKSIA 

Kansio "HENKILOSTOHALLINNON MAARAYKSIA" (VR 2633), joka sisBltBB 

Valtionrautateiden henkil6st6B koskevia saadoksia, maarayksiB 

ja toimintaohjeita, on valmistunut . Jakelu on suoritettu paina

tusjaostosta. 

(Hat 27.4.1979) VT 18 /79 

VAPAALIPUT 

Vapaaliput-julkaisun (VR 2639) alla mainitut sivut on uusittu: 

Asetus valtionrautateiden vapaalipuista:sivut 2, 7, 8, 10-21, 

2la (uusi sivu), 24-26 

Ulkomaiset vapaaliput (liite) : sivut 3-5. 

Painatusjaoston suorittamassa jakelussa ulkomaisia vapaalippuja 

koskevat sivut 3-5 on liitetty kotimaisten vapaalippujen sivujen 

2 ja 7 valiin. 

(Hlt 25 . 4 . 1979lVT 18 /79 

L~NTINEN YHDYSLIIKENNE HELSINKI - LUBECK - TRAVEMUNDE 
HAFENIN KAUTTA 

1.5.1979 alkaen on voimassa uusi matkustajaliikennetta 
koskeva tariffi Suomen ja Saksan Liittotasavallan va
lilla Helsinki - Lubeck - Travemunde Hafenin kautta . 
Taman tariffin mukaisesti voidaan kirjoittaa suoria 
TCV- lippuja esimerkiksi Oulusta Hampuriin . Ne matka
toimistot ja lipputoimistot, joilla on TCV- IV:n oikeu
det, voivat kayttaa tata uutta tariffia, j6ka on jaet

tu asianomaisille. 

Myos uudet kansainvalista matkatavaraa koskevat ohjeet 

ja hinnastot on jaettu kansainvalista matkatavaraa vas
taanottaville toimistoille. Tama TCV-erityisliite: 
matkatavara (VR 4656) on voimassa 1.5.1979 alkaen. Mat
katavaraa voidaan lahettaa myos Helsinki -Lubeck - Trave
munde Hafenin kautta. Mikali matkustajalla on taman 
reitin kautta kirjoitettu matkalippu, voidaan matkatava
raa lahettaa normaalien, matkatavarasta annettujen TCV
maaraysten mukaisesti. Laivaosuus Helsinki - Lubeck -

18 
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Travemunde Hafen on 1120 km . Matkatavaratodistukseen 
on kauttakuluksi ehdottomasti merkitt~v~ t~m~ reitti 

muun kauttakulun lis~ksi . 

(Tft n : o Tou 60/252/79 26 . 4 . 1979) VT 18/79 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tiet~) , 28 . 5 . -3 . 6 . 1979 

Suomen Kuljetustaloudellinen Yhdistys r . y : n Helsingin Ja~hallissa 

29 . 5 .- 2 . 6 . 1979 jarjestettav~~n VIII Kansainv~liseen Materiaalinkasit
tely - ja Kuljetusnayttelyyn KULJETUS 79 matkustaville . 

Matkustajalle myydaan meno - paluulippu 20 %:nalennuksella ja annetaan 
l omake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahinta~n 76 kilometrin 
matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityis l ippu"-kenttaan merkit!ian 
sana KULJETUS 79 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava mer

kint!i on teht~va myos kantaosaan . Myynti RAP - jarjestelman avulla. Ky 
selysanoman A - kentt~!in merkit!ian aina ensimmainen kelpoisuuspaiva 
(jarjestelm!i hyv!iksyy vain p~ivat 28 . 5 .-3 . 6 . 1979) seka I - kenttaan 
erikoiskoodi 04 . 

Tul ostuu matkalippu (lomakkeelle VR 2250) , jonka "otsikko"-teksti 

kuu l uu : 
MENO - PALUULIPPU - KULJETUS 79 

20 % al 
VOIMASSA 25 . 5 .-3 . 6 . 1979 
Kautta ...... .. ....... . 

Al ennustodistukset tulee jarjestajan t!iyttaa ja varustaa ne nayttelyn 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll!i mainittujen 
pa i vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan l uettuina) . 

Al ennus ei koske l asten l ipuilla matkustavia eika 65 - tai i - korti l la 

ostettuja meno- paluulippuja . 

(N : o Mt 32291/242/78, 14 . 11.1978),VT 18/79 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~): 04. - 11.06.1979; TUL : n VIII Liittojuhla 

Rautatiehallitus on myont~nyt TUL :n VIII Liittojuhliin ja Nuoriso 
kisoihin erikoiskuljetukseen varatuissa kisajunissa ja vakinaisiin 
juniin liitett~vissa tilatuissa matkustajavaunuiss~ matkustaville 
alennuksen, joka oikeuttaa meno - paluumatkaan menolipun hinnalla . 

Yll~ mainituissa kisajunissa ja vakinaisiin juniin liitett~vissa 
tilatuissa matkustajavaunuissa matkustaville myyd~~n joko heidan 
omalta lahtoasemaltaan tai silta rautatieliikennepaikalta, jolta 

he matkustavat kisajunassa tai tilatussa paivavaunussa, taysihin 
tainen 2 . luokan menolippu lyhinta tiet~ Helsinkiin . Lippu , jota 
ei saa menomatkalla luovuttaa pois, leimataan l~htoasemalla aseman 
nimileimalla sek~ matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkit~an 
sanat : TUL : n VIII Liittojuhla, mutta muutenlippu jatet~an rastitta
matta . Vastaava merkinta on tehtav~ myos kantaosaan . 

18 

Matkalippu voidaan myyd~ myos RAP -pa~tteilla · Kyselysanoman A- kenttaan 

merkitaan aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy 
vain paivat 4- 11 . 6 . 1979) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Tulostuu matkalippu (lomakkeelle VR 2250), jonka "otsikko"-teksti 
kuuluu 

MENOLIPPU - TUL : N VIII LIITTOJUHLA 

VOIMASSA 04 . 06 . -11 . 06.1979 
KAUTTA .... . ....... . .... . . 

MENOLIPPU - TUL:N VIII LIITTOJUHLA leimataan (lavistetaan) kuten 
meno- paluuliput (VT 1/79) . 

Matkalipun ohella annetaan matkustajalle todistuslomake VR 2418, joka 
leimataan aseman nimi- ja paivaleimalla . 

Ostettu matkalippu yhdessa alennust odistuksen kanssa kelpaa meno-
ja paluumatkalla vain kisajunissa ja tilatuissa matkustajavaunuissa . 

Sen sijaan muille vakinaisissa junissa TUL:n VIII Liittojuhliin mat -
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kustaville osanottajille myonnet~~n 30 %: n alennus meno - paluulippu

jen hinnoista lyhint~ tieta Helsinkiin tapahtuvaa matkaa varten. 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle meno 

suuntaan . Matkustajille myyda~n l~htoasemalla meno-paluulippu 30 %:n 

alennuksella ja annetaan todistuslornake VR 2402, joka leimataan 

asernan nimi- ja p~iv~leimalla. Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~n 

merkit~~n sana~ TUL:nVIII Liittojuhla, mutta muuten lippu j~tet~~n 

rastittamatta . Vastaava merkint~ on teht~v~ myos kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestelman avulla . Kyselysanoman A -kentta~n merkit~an 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiv~ (jarjestelma hyvaksyy vain p~iv~t 

4-11 . 6 . 79) sek~ I -kentt~~n erikoiskoodi 03 . 

Tulostuu matkalippu (lomakkeelle VR 2250) , jonka "otsikko"-teksti 

kuuluu 

MENO-PALUULIPPU - TUL : N VIII LIITTOJUHLA 

30 % al 

VOIMASSA 04 . 06 .- 11 . 06.1979 

KAUTTA ....... • .•......... 

Alennustodistukset tulee j~rjestaj~n t~yttaa ja varustaa ne "TUL : N 

VIII LIITTOJUHLA" - erikoisleirnalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat rnatkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina). 

Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei alennusta 

myonnet~, j oten heille myyd~~n meno - paluulippu puolella hinnalla .. 

Alennus ei koske myosk~~n 65 - tai i-kortilla ostettuja meno - paluu

lippuja. 

Alennuslipuista ei myonnet~ takaisinmaksua . 

TUL:n VIII Liittojuhla ja nuorisokisat vieteta~n 5 .-1 0 . 6 . 1979 

v~lisen~ aikana . 

(N : o RH 1414/242/78, 12 . 12 . 1978/Mt n : o 32279/242/78, 12.4 . 1979), 

VT 18/79. 
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VIRKA-AUTOJEN YHTEISK~YTT~ 

Valtionrautateiden virka-autojen laitostasoinen yhteiskaytto kayn

nistetaan rautatiehallituksen paatoksen n:o RH 384/019/79 , 12 . 3.1979 
mukaisesti 7 . 5 . 1979 alkaen seuraavasti. 

Virka- ajokeskukset 

Tilaajan osasto- , piiri- ja alueorganisaatiosta riippumatta saadaan 

Valtionrautateiden virka-autoja varata valtion moottorikulkuneuvo
jen kaytosta annettujen maaraysten puitteissa (VN : n paatos n : o 482, 

15 . 6 . 1972 - RH n : o 1070/117/77 , 14 . 9 . 1977) virkakayttoon seuraavis -
ta virka- ajokeskuksista . 

Virka- ajokeskus Vastuuhenkilo Virkapaikka ja puhelin 

Helsinki lkt L Tawast l pt 911 - 2069 
Lahti krj A Rahkonen ttt 912 - 263 
Kouvola knt 0 Broman rpt 971- 320 

ins R Rouvinen lpt 971 - 205 
Tamp ere l kt v Mattila lpt 931 - 2256 
Turku krj K Wessman lapt 921 - 251 
Pori lap A Nurmi lapt 936-201 
Seinajoki lkt E Honko lpt 951 - 2100 
Oulu tkn v Ollakka lpt 961- 285 

krj T Rautio lpt 961- 359 
Pieksamaki e E Honkanen vr 981 - 460 
Jyvaskyli:i rte E Heinaharju rapt 942- 336 
Kuopio tyj R Rissanen knp 982-296 
Kajaani rte T Bjorninen rapt 991 - 339 
Joensuu kapl L Ikon en vr 901-280 

Tilausohjeet 

Tama virka- autojen yhteiskayttojarjestely kasittaa toistaiseksi 

yleisesti vain kaukotilaukset muista hallintoyksikoista. Tilaukset 
tehdaan virkamatkan kohdetta lahimpana olevaan virka- ajokeskukseen . 
Tavoitteena on kokonaismatkakustannusten saastaminen rajoittamalla 
autonkaytto soveltuvissa tapauksissa vain virkamatkan kohdealueesee~ 
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Pieks~maen ja Turun virka- ajokeskukset, jotka on m~~ratty erityis 

kokeilupaikoiksi, samoinkuin useat paikallisesti erikseen nimetyt 

virka- ajokeskukset hoitavat kyseis~en piiri - ja alueyksikoiden an

tamien tilausohjeiden mukaisesti myos paikallisia ajo- ja autoti 

lauksia. 

Tilaukset on teht~va etuk~teen niin ajoissa, etta virka-ajokeskuk

selle jaa vahintaan 2 tyopaiva~ toimitusaikaa . Autot varataan tilaa

jille tilausjarjestyksessa . Ennalta arvaamattomia kiireellisi~ ajo

tehtavia hoidetaan vain, jos autokalustoa on kyseisena ajankohtana 

tarkoitukseen kaytettavissa . 

Tilausten muutoksista ja peruutuksista on tilaajan aina valittomas 

ti ilmoitettava virka-ajokeskukseen . 

Tilaajalla tulee olla esimiehen allekirjoittama matkamaarays, josta 

kay ilmi , missa ja milloin hanella on oikeus saada kayttoonsa virka

auto . Kun kysymykseen voi tulla virka- ajon hoitaminen joko kuljetta

jan tai tilaajan itsens~ ajamana , on jalkimmaisessa tapauksessa ol 

tava matkamaar~yksess~ viela lisamaininta siita, etta tilaajalla on 

asianmukainen lupa ajaa itse Valtionrautateiden virka - autoa . Matka

ma~r~ys on laadittava kahtena kappaleena , toinen liitettavaksi ti

laajan matkalaskuun ja toinen virka- ajokeskuksen tarpeita varten. 

Tilaajan on luovutettava matkamaar~yksensa ennen ajoon lahtoa au

tonkuljettajalle, joka toimittaa sen ajon p~atyttya virka- ajokes 

kukseen. Milloin tilaaja saa virka-auton kayttoonsa ilman kuljetta

jaa , on hanen luovutettava jo autoa vastaanottaessaan matkamaar~ys 

virka-ajokeskukseen . 

T~man yhteiskayttojarjestelman varsinainen kokeiluvaihe kesta~ ku

luvan vuoden loppuun , mutta virka-autojen yhteiskayttoa jatketaan 

viela ensi vuonnakin naiden ohjeiden mukaisesti siihen saakka kun 

nes erikseen toisin ilmoitetaan . 

(Lko 31433/019/79, 27 . 4.1979) VT 18/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsinoorin virka (V 27). Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meist~~n toukokuun 30. p~iv~n~ 1979 ennen viraston aukioloajan pa~t

tymist~ . 

Edell& mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Helsin

gin liikennepiiriin (tekninen ryhm~) . 

Asemap~~llikon virka (V 24, 1.10.1979 lukien V 25). Rautatiehallituk

sen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaajalle viimeista~n toukokuun 30. p~ivan~ 

1979 ennen viraston aukioloajan p~attymist~. 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Iisalmen 

liikennealueelle (Ilm). 

Kuusitoista ylikonduktoorin (V 17) viransijaisuutta julistetaan haetta

vaksi. Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut hakemukset tulee toimit 

taa ao. liikennepiirin p~~llikolle 25.5.1979 menness~. 

Kyseiset ylikonduktoorien virat on perustettu erityisteht~vi~ mm. 

opastus- ja neuvontateht~via varten. Lis~tietoja antavat liikenne

piirien henkiloasiainhoitajat, joilla on k~ytett~viss~ taydellinen 

teht~v~nkuvaus. 

Edell~ mainitut virat sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Helsingin (3 Hki), Riihim~en (1 Ri), Kouvolan (1 Kv), Imatran (1 Imr), 

Tampereen (2 Tpe), Turun (1 Tku), Sein~joen (2 Sk), Oulun (1 01), Rova

niemen (1 Roi), Pieks~m~en (1 Pm), Kajaanin (1 Kon) ja Joensuun (1 

Jns) liikennealueille. 

Nuoremman toimistorakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Tampereen rata
piirin toimistossa (Tampere) ja rakennusmestarin (V 19) virka, toistaiseksi 
Seinajoen ratapiirissa Seinajoen rata-a1uee11a (Seinajoki). Rataosaston johta
ja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e 
viimeistaan 30 .5.1979 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 
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RAUTATIEOPISTO 

Liikennetutkinnon kevaalla 1979 ovat suorittaneet seuraavat 
henkilot: 

Anttila Reijo Ilmari Tpe/Tpe, Eerola Tapio Paavo Aukusti Hki/ 
Hki, Flink Mauri Jorma Juhani Tpe/Tpe, Herd Jaakko Otto Ensio 
Pm/Il.m, Jukkara Jukka Pekka Kv/Imr, Kallio Kari Osmo Kv/Kta, 
Kalliokorpi Lasse Johannes Tpe/Pri, Karvinen Kauko Olavi Jns/ 
Sl, Kirjavainen Kari Juhani Tpe/Tpe, Koppinen Jorma Juhani Kv/ 
Kv, Lammi Pekka Antero Tpe/Ra, Lehikoinen Hannu Eino Kalervo 
Hki/Lh, Lehtovuori Jari Uolevi Tpe/Pri, Miettinen Reijo Tapio 
Jns/Lis, Ohukairten Heikki Sakari 01/01, Piilola Ahti Olavi Kv/ 
Hma; Porko Bengt Sk/Kok, Puranen Seppo Tapio Pm/Pm, Poysa Las
se Erik Hki/Hki, Salonen Vaino Tapani Pm/Pm, Sirola Seppo Juha
ni Hki/Hki , Suni Rei j o Hannu Sakari Hki/Ri, Tikka J armo Tauno 
Juhani Pm/Jy, Tormonen Tauno Juhani: Tpe/Pri, Uotila Jouko Ilma
ri Hki/Ri, Varila Pertti Olavi Hki/Hki. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o : yp 2. luokan kirjurin (V 17) virk
kaan ap 2 luokan kirjuri Leena Kaisa Levonen, konttoriapulaisen 
(V 7) toimeen yo-merkonomi Eeva Anneli Huttunen. 

T a 1 o u s o s a s t o : paamatemaatikon (V 27) virkaan fil.kand. 
Veli Jukka Rinkinen, tarkkaajan (V 23) virkaan tarkkaaja Esko Kaarlo 
Matti Siitonen, tarkkaajan (V 23) virkaan tarkkaaja Elisa Huhtala, 
yp 2 luokan kirjurin (V 17) virkaan ap 2 luokan kirjuri Irja Inkeri 
Kettunen, ylim. ap 2 luokan kirjurin (V 14) toimeen apulaiskanslisti 
Eeva Annikki Hannonen. 

K o n e o s a s t o: koneinsinoorin (S13 ) virkaan (RH Ko) diplomi
insinoori (tss) Jouko Ilmari Kasslin, sahkotarkastajan (V22 ) virkaan 
(Hy knp) Raimo Henrik Kirveskallio, koneinsinoorin (V27) virkoihin 
(RH Ko) vt. koneinsinoori Mikko Antero Ahola ja diplomi-insinoori 
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(tss) Matti Juhani Pyylampi, konttoripaallikon (V27) virkaan (RH Ko) 
kamreeri Mauri Osvald Santaranta, toisen luokan kirjurin (V17) vir
kaan (Psl knp) ap 2 1 kirjuri Vieno Maria Ruuskanen, yliteknikon 
.· v24) virkaanWsl knp) yliteknikko Klaus Ensio Ripatti, yliteknikon 
(V23) virkaan (Psl knp) yliteknikko Tenho Bernhard Hannikainen, tek
nikon (V22) virkaan (Psl knp) teknikko Yrjo Elias Laitinen, apulais
kanslistin toimeen (Psl knp) ylim akli Arja Annikki Villberg, kont
toriapulaisen toimiin (Psl knp) vs ylim krj Elisa Marjatta Kallio
koski ja vs ylim krj Seija Helena Karkkone~, piirtajan (V12) toi
meen (RH Ko) vs piirtaja Auli Marjatta Varjosalmi, kustannuslaski
jan (V21) ylimaaraiseen toimeen (Pm knp) 2 ·1. kirjuri Eero Kalervo 
Kuntonen, yliteknikon (V23) ylimaaraiseen toimeen (RH Ko) ylim. tek
nikko Jyrki Veli Hoglund, teknikon (V21) ylimaaraiseen toimeen (RH 
Ko) teknikko (tss) Tapio Matias Vierimaa, teknillisen apulaisen (V14) 
ylimaaraiseen toimeen (RH Ko) ylim.tekn. apul. Veikko Emil Niini, 
teknillisen apulaisen (V13) ylimaaraiseen toimeen (RH Ko) ylim 
piirtaja Tuija Marja Ekman, teknikon (V22) virkaan (Hy knp) tek
nikko Paavo Ahola. 

EROJA 

K o n e o s a s t o : yliteknikko Kalervo Alhonen, sahkotarkastaja 
Alpo Olavi Ranta, teknikko Terttu Elmi Gustava Syrjanen. 
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M~~R~YKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA (VAK) 

Liikenneministeri6n p~~t6ksess~ (n:o 610/78) vaarallisten aineiden 

kuljettamisesta tiell~ on hyv~ksytty terveydelle vaarallisten ainei

den tunnistus- ja merkint~j~rjestelm~n (286/78) mukainen merkint~, 

joka korvaa varoituslipukkeen er~iss~ tapauksissa. Jotta kotimaisis

sa kuljetuksissa k~ytett~v~t merkinn~t olisivat yhdenmukaiset, lis~

t~~n vaarallisten aineiden kuljetusm~~r~yksiin (VAK) sivulle 256 
reunanumeroon 1900 uusi kohta (4): 

(4) Ilman suojap~~llyst~ l~hetett~v~ss~ astiassa tai pullossa, 

jonka tilavuus on enint~~n 10 litraa, ja kaasupullossa, jonka tila

vuus on enint~~n 50 litraa, saadaan k~ytt~~ pienemp~~' mutta kuiten

kin selv~sti n~kyv~~ varoituslipuketta. 

T~llaisessa astiassa ja pullossa saa varoituslipukkeen my6s korvata 

TVATM-p~~t6ksen (286/78, Terveydelle vaarallisten aineiden tunnis

tus- ja merkint~j~rjestelm~) mukaisella merkinn~ll~ edellytt~en, 

ett~ viimeksi mainitussa merkinn~ss~ on aineen vaaraominaisuutta 

osoittava kuvatunnus ja ettei astiaa tai pulloa ole varusteteava 

kahdella saman mallin mukaisella varoituslipukkeella. 

Lis~ys tulee voimaan v~litt6m~sti. 

Edell~ eleva lis~ys on saatettava vaarallisia aineita kuljettavien 

VR:n yhdysliikenteenharjoittajien ja asiakkaiden tietoon. 

(N:o Lko 22328/61/78, 2.5.1979) VT 19/.79 



FINNLINES/VR-YHDISTEL~LIPPU 

Hinnat 1.6. - 31.8 . 1979 

A - kategoria 2-henkea 
hytissa 

Aikuinen 1 584,-
Lapsi 6-17 v. 792,-
Opiskelija/ 
Interrail 1 188,-
1-hengen hytti 
lisamaksu 1 584,-

- 3 -

Lisavuode 
3-4 henkea 
hytissa 

792,-
188,-

594,-

(N:o Mt 31678/645/79, 30 . 4.1979), VT 19/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

nais-/miespaikka, 
4 henkea hytissa 

1 188,-
594,-

890,-

1 . 6.1979 lukien muutetaan Jaalangan ja Maanselan liikennepaikkojen 
kohdalla sarakkeessa 5 liikennoimistapamerkinta merkinnaksi Hil. 
Maanselan kohdalla sarakkeeseen 6 lisataan merkinta: Tt lahtevaa 
tavaraa varten lpp:n erikoisluvalla. 
(Lko 22336/67/79, 2.5.1979) VT 19/79 

19 

1.6.1979 lukien muutetaan Kallislahden liikennepaikan liikennoimis
tapamerkinta sarakkeessa 5 merkinnaksi Hil Tt. 

(Lko 31256/67/79, 2 . 5.1979), VT 19/79 

27.5 . 1979 lukien muutetaan Uusikyla- nimisen liikennepaikan liiken
noimistapamerkinta sarakkeessa 5 merkinnaksi H Tt . 
(Lko 31259/67/79, 2.5 . 1979) VT 19/79 

1.6 . 1979 lukien muutetaan Maaveden kohdalla sarakkeessa 5 liiken
noimistapamerkinta Hil ja sarakkeeseen 6 lisataan lause: Tt lahte 
vaa tavaraa varten lpp:n erikoisluvalla. 
(Lko 22461/67/79, 2.5.1979) VT 19/79 
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KORJAUS LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISUUN 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 17/79 (liikennepaikkojen v&limat
kat-julkaisu: muutoksia) julkaistussa luettelossa "27.5.1979 pois
tetaan julkaisusta liikennepaikkoja koskevat merkinn&t" on paino

virhe. Nimen Kemi tulee olla KBmi. 

(Lko 31133/67/79, 3.5.1979) VT 19/79 

27.5.1979 lukien lisataan julkaisuun Bomba-niminen seisake seuraa

vin merkinnBin: 

1 

Bomba 
Bb 

2 

41 
Lis 

3 4 
Vkt 87. Jns 158. 
Kon 111. 

(Lko 22665/67/79, 2.5.1979) VT 19/79 

5 
Hil 

6 

1.6.1979 lukien poistetaan Laikon kohdalla sarakkeesta 5 merkinta 
Tt ja lis&taan sarakkeeseen 6 merkinta: Tt lahteva& ja saapuvaa ta

varaa varten Kv lpp:n erikoisluvalla. 

(Lko 31676/67/79, 2 . 5.1979), VT 19/79. 

Vaskiluodon kohdalla sarakkeessa 6 oleva Hil-liikennett& tarkoitta

va merkinta muutetaan seuraavaksi: Hil 20.5. - 31.8. valisena aika

na. 
(Lko 31664/67/79, 2.5.1979), VT 19/79 

VT:ss& n:o 17/79 Petajaskosken lakkauttamista koskeva merkinta pe
ruutetaan, sen sijaan vain sarakkeesta 5 poistetaan merkint& Hil. 

(Lko 31133/67/79, 2.5.1979), VT 19/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemap~&llikon virka (V22 1.10.79 luk. V23), ensi luokan ase
mamestarin virka (V19), kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaa (V14), seitsem&ntoista veturinkuljettajan virkaa, viisi kon
duktoorin virkaa,kuormausmestarin virka, vaihdemiesten esimiehen 
virka ja veturinpuhdistajain esimiehen virka. Rautatiehallituksen 

liikenneosaston p&~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~&n kesakuun 6. 
paivan& 1979 ennen viraston aukioloajan paattymist&. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
apulaisasemapaallikko (V22): Turun (1 Tku tavara-as. paall.) lii

kennealueelle, 
1. luokan asemamestari (V19): Kouvolan (1 Ka asemanhoit.) liikenne

alueelle, 
ap asemamestarit (V14): Kouvolan (1 Ikr junasuor.) ja Sein~joen 
(1 Kha junasuor., enint. kauko-ohjauksen kayttoon ottoon asti) lii

kennealueille, 
veturinkuljettajat: Kouvolan (10), Kotkan (3), Haminan (2) ja Imat
ran (1) varikoille seka Lappeenrannan (1 Lr) liikennealueelle, 
konduktoorit: Kouvolan (2 Kv), Lappeenrannan (2 Lr) ja Imatran 

(1 Imr) liikennealueille, 
kuormausmestari: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 
vaihdemiesten esimies: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle ja 

veturinpuhdistajain esimies: Kouvolan varikolle (1). 

Kaksi yliasentajan tointa, vaununtarkastajan toimi, kahdeksan vaih
demiehen tointa, yhdeksan junamiehen tointa, tallimiehen toimi, 

apulaiskanslistin toimi ja nelja konttoriapulaisen tointa. Rautatie

hallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava a~ianomaisen liikennepiirin pa~llikolle vii

meistaan kesakuun 6. paivana 1979. 

Edell& mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 
yliasentajat: Kouvolan (2 Kv) sahkoalueelle, 
vaununtarkastaja: Kouvolan varikolle (1), 
vaihdemiehet: Imatran (4 Imt), Mikkelin (1 Mi), Haminan (2 Hma) ja 
Kotkan (1 Kta) liikennealueille, 
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junamiehet: Kouvolan (4 Kv), Lappeenrannan (1 Vna), Imatran (1 Imr), 
Mikkelin (1 Mi) ja Kotkan (2 Kta) liikennealueille, 

tallimies: Kouvolan varikolle (1), 
apulaiskanslisti: Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle ja 
konttoriapulaiset: Kouvolan liikennepiiriin (2) sek~ Kouvolan 
(1 Kv) ja Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueille. 

Yliteknikon (V23) virka ja teknikon (V21) virka, toistaiseksi Hyvi 
k~an konepajassa seka toisen luokan kirjurin (Vl7) virka, toistai
seksi Pieksamaen konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimite 
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 30 paivan~ touko
kuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Eroja 

1279012376-80 
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OHJEITA JUNAMIEHIST~LLE HENKIL~LIIKENTEESS~ 

Ju1kaisu "Ohjeita junamiehistolle henki161iikenteess!J." 

(VR 2515) on va1mistunut . 

Painatusjaosto on suorittanut perusjake1un . 

(Yt 8 . 5 . 79) VT 20/79 

· AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V25, 1 . 10 . 1979 1ukien V26) , Rautatie 
ha11ituksen p!J.ajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaaja11e viimeist!J.IJ.n 13. p!J.ivan!J. 
kes!J.kuuta 1979 ennen viraston aukioloajan p!J.IJ.ttymist!J. . 

Edel1a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Oulun 

liikennepiiriin (markkinointiryhm!J.n p!J.IJ.llikko). 

Tarkkaajan (V 23) virka (1.10 .1979 1ukien V 24), toistaiseksi rautatiehal1ituksen 

rataosasto11a. Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tieha11ituksen kirjaajal1e viimeistaan 13.6.1979 ennen viraston aukio1oajan 

paattymistii.. 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa ja kaksi rataesimiehen (V 121 tointa. 

Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava ao r atapiirin paal1i

kolle viimeistaan 13.6.1979. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

rataesimiehet (V 13) : Tampereen ratapiiri (1 hitsaustyot, Tampere) ja Pieksamaen 

ratapiiri ( 1 opastintyot, K uopio), rataesimiehet ( V 12) : Tampereen ratapiiri 

( 2 Tampere) . 
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NIMITY KS III 

R a t a o 5 a 5 t o: ratae5imiehen (V 13) toimiin (Kaipiainen) raidemie5 Esko 
Ol avi Pu rho, (Lappeenranta) ra i demi e5 Markku Olavi Vaateri ja (Tampere , hitsaus
tyot) ratae5imies (V 12) Ko5ti Emil Nieminen 5eka konttoriapulai5en toimeen 
(Tampereen ratapiirin toimisto) tilap . toimistoapulainen Arja Anne1i Soukko, 

rakennusmestarin (V 20) virkaan (Joensuu) toisen luokan rakennus
mestari Aapo Juhani Kokko. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : li i kennetar kastaja Bruno Emil Antero 
Komonen , asemapaallikko Tauno Eelis Tirkkonen , apulaisasemapaalli
kot Onni Ensio Silakoski , Kalervo Johannes Mustakallio , Osmo Kul
lervo Lummevuo , Eino Edvin Kamarainen , Arvo Aukusti Romo , yp ase
mamestari Kaarlo Olavi Metsa , 1 l . kirjuri Lyyli Beata Joenpolvi , 
yp 2 l . kirjuri Ester Eine Aavasalo , Erkki Allan Luoma , 1 l . sahko
asentaja Kalevi Ilmari Manninen , veturinkuljettajat Onni Johannes 
Rinne , Jalmari Kovanen , Martti Luukka , Heikki Alvar Ekala , Enok 
Anton Helen , Jorma Ensio Silander , Martti Kalervo Koskinen , Erkki 
Johannes Alanen , Urho Allan Makinen , Hugo Herman Hyvarinen , Yrjo 

I Olavi Kuorikoski , Kalevi Ensio Koski , Arvo Otto Frilander , vaihde 
miesten esimies Veikko Albert Stenroos , asetinlaitemies Toivo Emil 

Heikkila , kondukt66rit Paul Martti Johannes Massinen , Joel Mikael 
Puhto , Tauno Kahonen , Eino Ludvi g Vieri , Emil Hakkinen , Juha Jor
manainen , Juha Kalervo Kahkonen , Reino Herman Korhonen , Armas Ante-

' ro Rajaniemi , veturinlammittaja Eino Sakari Viitamaki , junamiehet 
Toivo Asikainen , Aarne Arvo Valdemar Laakso , Tauno Johannes Paaso
nen , Veikko Armas Korpi , Eino Olavi Itkonen , Kauko Mikko Kaasalai -

20 
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nen , vaununtarkastaja Eero Anton Syrjalainen , vaihdemiehet Olavi 
Johannes Koskivirta , Vaino Korte , Esko Aulis Takalo , Vilho Johan 
nes Silen , Yrjo Ensio Paganus, Pentti Bernhard Joutsenniemi , Niilo 
Tommola , as~mamiehet Aarne Heikki Valentin Latvala , Markku Juhani 

Niskanen , Reina Olavi Jarvi , Martti Kusti Komulainen , Jorma Tapia 
Airomies , Salli Unelma Pasanen , Vilho Johannes Hanninen , tallimies 

Orvo Muisto Olavi Halme , ylim. konttoripaallikko Kauko Osmo Suppa

nen , ylim . 3 l.kirjuri Esa Tapia Rannos , ylim . autonkuljettaja 

Markku Sakari Kivela, ylim . asemamies Markku Einari Toivonen , ylim . 

tallimies Veikko Olavi Puranen , ylim . vaununsiivoojat Siiri Astrid 

Tuominen , Hilja Ines Salminen , Tyyne Vilhelmiina Moilanen . 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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ULKOMAAN VALUUTAN HUU!lTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeella n:o ru! 65, 15,5.1979, on kansainvci

lisessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muun
tokursseja muutettu 16.5.1979 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia = 197,40 FH 
100 Belgian frangia = 13,50 Fl1 

100 Espanjan pesetaa = 6,20 FH 

100 Itava1lan shillinkia = 29,20 Fl1 

100 Luxernburgin frangia 13,50 Fl1 

100 Norjan kruunua 79,00 FH 

100 Portugalin escudoa = 8,40 FH 

100 Ranskan frangia 93,20 FM 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa 214,50 Fl1 

100 Saksan Demokraattisen Tasaval1an markkaa = 214,50 FM 

100 Sveitsin frangia 237,00 Fl1 

100 Tanskan kruunua = 76,50 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 15.5.1979) VT 21/79 

JT:Nl JTO:N JA JTT:N KORJ A USLEHDE'l' 

Jt:n korjauslehti 9, Jto:n korjaus1ehti 16 ja Jtt:n korjaus1enti 

30 ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 27.5.1979. (VT 21/79). 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

27.5.-79 1ukien muutetaan Me11il~n liikenn5imistapamerkint~ sarakkees 
sa 5 merkinn~ksi Hil Tt. 

1.6.-79 lukien Piikkion kohdalle sarakkeeseen 4 tu1ee seuraava 
muutos: 

Turku 17. 

Tku 17. Kr 96. 

(N:o Lko 31709/67/79, 16.5.79), VT 21/79. 

27.5.-79 lukien muutetaan Korian 1iikennepaikkamerkint~ merkinn~ksi 
Hi1 Tt. (N:o Lko 31731/67/79, 16.5.79), VT 21/79. 
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KONDUKTOORIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS 
MATKUSTA~AJUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien kaytto 27.5.1979 alkaen: 

Juna Huom. Juna Huom. 
p 1 EP 57 
II 2 II 58 
II 3 p 61 
II 4 II 62 
II 5 pe (pal su 6) II, 63 
II 5 lisar. pe (pal la 26) II 64 
II 6 su II 65 pe 
EP 7 II 66 su 
II 8 II 67 
p 11 II 68 
II 12 EP 69 
II 13 p 70 
II 14 II 71 
II 21 II 72 
II 22 II 73 pe 
II 23 II 74 su 
II 24 II 75 
II 25 la-to (pal la 76, II 76 

ma-pe 26) 
II 26 ma-la II 77 
II 32 su II 79 pe 
II 33 II 80 
II 33/H 615 

lisar. 
EP 83 

II 34 II 84 
H 616/P 31.1 II 91 su-pe 

lisar. 
p 41 EP 92 su-pe 
II 41 lisar. pe (ed. 97) p 97 pe (pal su 98) 
II 42/160 II 98 su 
II 42/160 su II 101 

lisar. 
II 45 pe (pal su 32) II 102 su-pe 
II 49 pe (pal su 42/160) II 103 
II 51 su- pe II 104 (ed. pe, su 132) 
II 52 su-pe II 106 
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Juna 
p 107 

" 109 

" 110 

" 121 

" 122 

" 123 

" 124 

" 125 

" 126 
... 

127 

" 127 lis~r. 

" 128 

" 128 lis~r. 

" 129 

Huom. 
su-pe 
(su-pe Tku Jns) 
(su-pe Jns Tus) 
pe, la 
pe, la 
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Juna 

p 129 

" 132 
" 136 
" 143 
" 144 
" 145 
" 146 

pe-su (pal pe, su 12~" 151 
la 132 " 152 

pe, su " 155 

" 155 
pe, su (pal la, rna 136) 

II 156 

su (junasta 129 la) II 157 

rna-to, la (pal ti- " 158 
pe 136, su 128) 

lis~r. 

Huom. 

pe, 'su (ed. la, 
ma 103 

pe-su 
ma-J.a 

pe (pal 
160) 

su 
rna 

su 42/ 

: N:o Lko 22136/435/79, 16.5.79), VT 21/79. 

JINNITTEEN KYTK~MINEN 
RATAJOHTOIHIN ALUEILLA: 
KOUVOLA - KUUSANKOSKI JA 
KOUVOLA - HARJU 

Ratajohtoihin alueilla Kouvola - Kuusankoski ja Kouvo1a - Harju 
kytketaan 25000 V:n jannite 1.6.1979 klo 8.00. 

Jannitteisen a1ueen raja rataosalla Kouvo1a -Harju on km J.94 + 

989, py1vas n:o 194-16. 

Vaaratilanteista ~a ~ahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 
on i1moitettava va1ittomasti Kouvolan a1uevalvomoon. 
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Kouvo1an a1ueva1vomon ha1ytyspuhe1imet ovat: 

- Y1eisesta puhe1inverkosta 
tai 

- VR:n puhe1inverkosta 

951-17332 
951-17231/531 ja 532 

971-531 ja 971-532 

21 

Mika1i ha1ytyspuhe1imet ovat varatut, otetaan yhteys 1ahimpaan VR:n 
puhe1unva1ittajaan (VR:n puhe1inverkoss a puh. 81), joka toimi tta4 

ha1ytyksen ede11een. 

(Stt 196/440/79, 14.5.1979) VT 21/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi 1uokan kirjurin virka (V 18), vetur i nku1jet tajan virka ja 
kondukt~~rin virka. Rautatieha11ituksen 1iikenneo sas t on paa11iko11e 
osoitetut kirja11iset hakemukset on to i mi tettava r autatieha11it uksen 
kirjaaja11e vi imeistaan kesakuun 20. pai vana 1979 ennen viraston 
aukio1oajan paattymista. 

Ede11a mainit t uihi n virkoihin nimi tet yt sijoitetaan toistais eksi 

s euraavasti : 
1 . 1uokan kirjuri (V 18) : Joensuun (1 Jns kauko- ohjaus) 1iikenne

a1uee11e , vetur inku1jettaja : Savon1innan (1 S1) 1iikennea1ueel1e ja 
kondukto~ri : Joensuun (1 Jns) liikennealueel1e. 

Ylimaarai nen 1 . luokan sahkoasentajan toimi toistaiseksi Joensuun 
(1 Jns) s ahkoa1uee11a ja vaihdemiehen toimi toistaiseksi Joensuun 
(1 Jns) 1iikennealueella. Rautatiehallituksen liikenneosaston paa11 
k~lle osoitetut kirjal l iset hakemukset on toimitettava Joensuun 

liikennepiirin paallikolle viimeistaan kesakuun 20. paivana 1979 . 
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Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 24) virka. toistaiseksi Helsingin rata
piirin totmistossa (Helsinki} ja 2 1 rakennusmestarin (V 19} virka. toistai
seksi Joensu~n ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosaston johtajalle osoite
tut hakemukset on totmitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
20.6.1979 ennen vtraston auktoloajan paattymista. 

Rataestmiehen (V 13) toimt. toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Siikamaki; 
asunto 1 h + k varattu}. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava Pieksamaen ratapiirin paallikolle vitmeistaan 20.6.1979. 

~eknikon (V22) virka ja teknikon (V2?) virka toistaiseksi Turun ko
nepajassa seka kaksi teknikon (V21) virkaa toistaiseksi Hyvinkaan 
konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on tpimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 18.6.1979 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 
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IMITYKSI~ 

i i k e n n e o s a s t o: 
pulaisasemap~~llik~n virkaan (V 21) (Tampere) 1. lk kirjuri (V 19) 
aavo Heikki Koivisto, apulaisasemap~~llik~n virkaan (V 22) (Kontio

~ki) yp. 2. lk kirjuri (V 16) Esko Sulo Samuli V~lim~ki, apulais
semap~~llik5n virkaan (V 21) (Lapua) ap. asemamestari (V 14) Jussi 
onn, 1. lk asemamestarin virkaan (V 19) (Haapaj~rvi) yp. 2. lk 

irjuri (V 17) Eeva Kaarina Mikkola, asemap&&llikon virkaan (V 18) 
Viinij&rvi) yp. 2. lk kirjuri (V 16) Urh~ Ilmari Veps&l&inen, asema
&~llikon virkaan (V 19) (Lauritsala) 1. lk asemamestari (V 18) 
eikko Aukusti Siltamies, asemap~~llik5n virkaan (V 19) (Korso) 
p. asemamestari (V 14) Pauli Johannes Kerola, apulaisasemap~&llikon 
irkaan (V 22, 1.10.1979 lukien V 23) (Kouvola) 1. lk kirjuri (V 19) 
aavo Ervo Rantala, apulaisasemap~~llikon virkaan (V 22, 1.10.1979 
ukien V 23) (Kouvola) 1. lk kirjuri (V 19) Martti Johannes Sihvola. 
pulaisasemap~~llikon virkaan (V 21) (Mikkeli) -1. lk kirjuri 

V 19) Urho Ee~is S~rkk~, 1. lk kirjurin virkaan (V 19) (Imatra) 

p. 2. lk kirjuri (V 17) Helvi Marjatta Uotinen, 1 . lk kirjurin 
irkaan (V 18) (Kouvola) yp. 2. lk kirjuri (V 16) Heikki Olavi Taina, 
·~rjestelymestarin virkaan (Kouvola) kondukto5ri Timo Antero R~kko-

r
~inen, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 17) (Kouvola) ylim. ap. 2. lk 
irjuri (V 14) Terttu Tellervo Toivakka, yp. 2 . lk kirjurin virkaan 
V 16) (Kouvola) ap. asemamestari (V 13) Aino Puttonen, yp. 2. lk 

kirjurin virkaan (V 16) (Inkeroinen) ap. asemamestari (V 14) Lauri 
[lmari Heinonen, veturinkuljettajan virkoihin (Kouvola) veturinl~m
~itt~j~t Jaakko Tapio Myyr~, Kari Tapani Koivisto, Esko Elias Sil~n, 
Pauli Antero Tuisku ja Paavo Olavi Ahonen, veturinkuljettajan virkaan 

(Kotka) veturinl~mmitt~j~ Esko Jouni Nurminen, veturinkuljettajan 
virkaan (Hamina) veturinl~mmitt~j~ Esko Kivel~, veturinkuljettajan 
virkaan (Imatra) veturinl~itt~j~ Osmo Markus Laukkanen, ap. asema
nestarin virkaan (V 14) (Lappeenranta) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) 

ruomo Kalevi Lauronen, ap. asemamestarin virkaan (V 14) (Vainikkala) 
apulaiskanslisti Mirja-Leena Rissanen, ap. 2. lk kirjurin virkaan 

fv 14) (Kouvola) konttoriapulainen Leena Marjatta Niemensuo, ap. ase
ramestarin virkaan (V 13) (Kouvola) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Ritva 
~nikki Linnasalo, konduktoorin virkaan (Imatra) junamies Teuvo 
ruomas Kykk~nen, konduktoorin virkaan (Kouvola) junamies Pauli Juhani 
roikka, apulaisasemap~~llikon virkaan (V 21) (Joensuu) 1. lk kirjuri 
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(V 19) Veikko Kivinen, 1. lk kirjurin virkaan (V 19) (Joensuu) ap. 
2. lk kirjuri (V 14) Martti Johannes Hartikainen, 1. lk kirjurin 

virkaan (V 19) (Joensuu) yp. 2. lk kirjuri (V 17) Tyyne Kovanen, 
yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Joensuu) ap. asemamestari (V 14) 
Matti Juhani Mononen, yp. 2. lk kirjurin virkaan (V 16) (Lieksa) 
ap. asemamestari (V 14) Paavo Osmo ·Qlavi Turunen, veturinkuljettajan vi · 
koihin (Joensuu) veturinl~mmitt~j~t Mauri Olavi H~rk~nen ja Esko 
Tapio Roschier, ap. asemamestarin virkaan (V 14) (Savonlinna) ap. 2. 
lk kirjuri (V 13) Matti Juhani H~rk5nen, ap. asemamestarin virkaan 
(V 14) (Joensuu) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Hannu Juha Antero Puusti
nen, ap. asemamestarin virkaan (V 14) (Joensuu) ylim. 3. lk kirjuri 
(V 10) Tuija-Maija Kaarina J~~skel~inen, konduktBorin virkaan (Joensuu) 
junamies Veikko Viljam Laamanen, veturinl~mmitt~j~n toimiin (Joensuu) 

tilap. veturinl~itt~j~t Heikki Antero Riikonen, Jukka Tapani Ahlqvist 
Hannu Luukkainen ja Ari Olavi Sormunen, junamiehen toimiin (Joensuu) 
asemamiehet Sulo Reijo Ilmari Varpiola ja Jorma Juhani Auvinen, asema
miehen toimiin (Joensuu) ylim. asemamiehet Matti Juhani Mononen ja 
Martti Juhani Tahvanainen, asemamiehen toimiin (Joensuu) ylim. asema
miehet Aarno Ilmari Hassinen, Vesa Sakari Honkanen, Keijo Olavi Kuuru, 
Aimo Pekka Antero Pursiainen, Erkki Osvald Pyykko, Hannu Johannes 
Poll~nen, Reijo Vilho Olavi M~~tt~ ja Pentti Kalevi Olenius, asemamiehe 

toimiin (Niirala) ylim. asemamiehet Tauno Mikko Koljonen ja Pentti 
Ilmari M~~tt~nen, asemamiehen toimeen (Vihtari) ylim. asemamies Leo 
Antero Poll~nen, asemamiehen toimiin (Lieksa) ylim. asemamiehet 
Jouni Kalervo Honkanen, Raimo Olavi Lukkarinen, Erkki Elias Nevalai
nen ja Juha Matti Tunttunen, apulaiskanslistin toimeen (Pieks~m~ki) 
konttoriapulainen (V 7) Rauni Mirjami V~is~nen, konttoriapulaisen 
toimeen (Kuopio) ylim. toimistoapulainen (V 6) Pirjo Riitta J~rvinen, 
vaununtarkastajan toimeen (Kuopiq) tilap. vaununvoitelija Kari Juhani 
Pitk~nen, vaununtarkastajan toimeen (Pieks~~ki) ylim. vaununtarkasta
ja Eero Antero Ylonen, vaihdemiehen toimiin (Jyvaskyl~) asemamiehet 

Matti Juhani Lampinen, Erkki Juhani Nieminen ja Martti Rokosa, vaih
demiehen toimeen (Kontiom~ki) junamies Eero Johannes Oksanen, juna
miehen toimiin (Pieks~m~ki) asemamiehet Matti Juhani Honkanen, Erkki 
Johannes Tanskanen ja Reine Einari Kauppinen, junamiehen toimeen 
(Varkaus) asemamies Maija Sirkka Liisa Soininen, junamiehen toimiin 
(Jyvaskyl~) asemamiehet Lauri Johannes Kiiski ja Rauno Ensio Virta
nen, junamiehen toimeen (Kuopio) asemamies Lauri Ilmari Monkkonen, 
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junamiehen toimeen (Kontiom~ki) asemamies Osmo Markku Kemppainen, 
asemamieben toimeen (Pieks~m~ki) ylim. asemamies Markku Toivo Juhani 
Valkonen, asernamiehen toirneen (Varkaus) ylirn. asernarnies Asko Juhani 
Pietarinen, asemarniehen toimeen (Vartius) ylim. asemamies Taisto 
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Aatos Kalervo Sirvi5, asemamiehen toimeen (Kannonkoski) ylim. asema
mies Veikko Eemeli Puranen, asemamiehen toimeen (Kuopio) ylim. asema
mies Antti Seppo Hallikainen, asemamiehen toimeen (Kajaani) ylim. 
asemamies Setti Antero Manninen, apulaiskanslistin toimeen (Kouvola) 
konttoriapulainen Erja Anna Pasi, apulaiskanslistin toimeen (Kouvola) 
konttoriapulainen (V 7) Marja-Riitta Kekkonen, apulaiskanslistin 
toimeen (Vainikkala) konttoriapulainen (V 7) Tarja Maarit Ahola, 

konttoriapulaisen toimeen (Kouvola) ylim. toimistoapulainen Eeva 
Hilkka Marjatta ~ikas, veturinlammitt~jan toimeen (Kotka) tilap. 
veturinlammitt~ja Hans Juhani Jaakkola, veturinlammittajan toimeen 
(Imatra) tilap. veturinlammitt~ja Pentti Sokuri, vaihdemiehen toirneen 
(Mikkeli) junamies Veikko Aulis Viljakainen, vaihderniehen toimeen 
(Kotka) junamies Heino Olavi Jouhki, vaihdemiehen toimeen (Hamina) 

·asemamies Jouko Kalevi Huovilainen, vaihderniehen toimeen (Vainikkala) 
asemamies Lauri Ensio Hiiva, vaununtarkastajan toimeen (Kouvola) 
ylim. vaununtarkastaja Reijo Kalevi Rajam~ki, junamiehen toimiin 
(Kouvola) asemamiehet Antti Sakari Veikkanen ja Pertti Paivi5 Santala, 
junarniehen toimeen (Kotka) asernamies Tapio Aarre Tarhonen, junamiehen 
toimiin (Hamina) asemamiehet Alpo Veikko Kymalainen ja Hannu Kalervo 
Saharinen, junamiehen toirniin (Imatra) asemamiehet Tirno Peltonen, 
Veikko Otto Ihalainen ja Kauko Ilmari Kaipainen, asemamiehen toimiin 
(Kouvola) ylim. asernamiehet Pekka Paavali Huovila, Seppo Juhani Huuhka, 
Juha Eerikki Jaakkola, Matti Johannes Jyrkinen, Juha Pekka Kairistola, 
Reijo Teodor Metsapelto, Vesa Ilari Mikkola, Toivo Henrik Sihvonen ja 
Ari Antero Vauhkonen, asemamiehen toimeen (Vainikkala) ylim. asemamies 

Pekka Juhani Meuronen, asemamiehen toirneen (Lappeenranta) tilap. asema
mies Jukka Antero Trygg, asernamiehen toirniin (Kotka) ylim. asemamiehet 
Timo Tapani Roiha, Jouni Kalevi Hakkarainen, Heino Olavi Kuosmanen ja 

Arto Kalevi Luokkanen, asemamiehen toimiin (Hamina) ylim. a~emamiehet 
Jari Henrik Martomaa, Pentti Juha Antero Posti ja Veli Matti Saharinen, 
asemamiehen toimiin (Imatra) ylim. asernarniehet Reijo Antero Hirvonen, 
Markku Tapani Kirjavainen ja tilap. asemamies Veli-Jukka Tapani Pitk~

nen, vaununvoitelijan toirneen (Kouvola) tilap. vaununvoitelija Risto 
1 Tapani Saarela, tallirniehen toimeen (Kouvola) ylim. tallimies Teuvo 

Vanhalakka, tallimiehen toimeen (Kotka) ylim. tallimies Vilho Paavi
lainen, yp. asemamestarin virkaan (V 17) (~~nekoski) ap. asernarnestari 
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(V 14) Hilkka Kyllikki Moisio, veturinkuljettajan virkaan (Kuopio) 
veturinl~mmitt~jH Reijo Eerik Pasanen, veturinkuljettajan virkoihin 
(Jyv~skyl~) veturinl~itt~j~t Raimo Otto Nuutinen, Matti Heikki 
Johannes Joutsim~ki ja Jaakko Olavi Kuusisto, veturinkuljettajan vir
koihin (PieksHm~ki) veturinlHmmitt~j~t Pentti Olavi Tuppurainen, 
Kari Kalevi Reinikainen , Erkki Armas Lidfors ja Kari Olavi Riipinen, 
veturinl~mmitt~j~n toimiin (Kontiom~ki) tilap. veturinlHmmittHjHt 
Heikki Juhani Kainulainen, Ilpo Antero Johannes Tervonen ja Heino 

Arto Kaleva Huovinen, veturinl~itt~j~n toimiin (Kuopio) tilap . 
veturinl~mmitt~j~t Veli Kalevi Johannes Savolainen, Markku Juhani 
Miettinen, Markku Kalevi Laakkonen, Pentti Juhani Tossavainen, Timo 

Ilari Savolainen ja Ari Tapio Toivanen, veturinl~mmittHj~n toimiin 
(PieksHm~ki) tilap . veturinl~mmitt~j~t Jarmo Olavi En~io Sutinen, 
Reijo Kalevi Kosunen, Pentti Olavi Nurmi, Hannu Veikko Kalevi 
Sivonen ja Markku Tapio Kojo, vaununvoitelijan toimiin (Kuopio) 
tilap. vaununvoitelijat Jorma Juhani P~Hkk5nen ja Urpo Antti T~rnq-· 
vist, asemamiehen toimiin (Iisalmi) ylim . asemamiehet Pertti Kalevi 
Sarivirta, Risto Olavi Nissinen ja Juho Erkki Mul~i, asemamiehen 
toimiin (Jyv~skylH) ylim. trukinkuljettaja Markku Mattias Parkkonen 

sekH ylim . asemamiehet Seppo Eino Hietanen, Matti Ilmari Suvanto 
ja Jorma Pekka Einari Piiroinen, yp . 2. lk kirjurin virkaan (V 17) 

(Tuira) ap. asemamestari (V 14) Kauko Uolevi Niskakangas , yp . 2. lk 
kirj urin virkaan (V 17) (Oulu) ap . 2. lk kirjuri (V 13) Paula Annikki 
Huupponen , yp. 2 . lk kirjurin virkaan (V 17) (Oulu) yp . 2 . lk kirjur.i 

(V 16) Hellen Margit Sohlo, yp . 2 . lk kirjurin virkaan (V 16) (Oulu) 
ap . 2 . lk kirjuri (V 14) Toivo Fredrik Kesti , ap. 2. lk kirjurin 
virkaan (V 14) (Oulu) apulaiskanslisti Elna Emilia Pakanen, ap . ase 
mamestarin virkoihin (V 14) (Tuomioja) ylim . 3. lk kirjurit (V 10) 

Raimo Olavi Raatikainen ja Matti Uolevi Juvonen, ap . asemamestarin 
virkaan (V 14) (Oulu) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Lauri Kalevi Kyl
m~lH, ap . asemamestarin virkaan (V 14) (Oulu) ylim. 3 . lk kirjuri 

(V 10) Harri Juhani Molander, veturinkuljettajan virkoihin (Oulu) 

veturinl~mmitt~j~t Martti Reino VHhHpesola , Niilo Anshelm Kiviaho ja 
Tauno Jaakko Johannes VHyrynen, kondukt~~rin virkaan (Tornio) juna
mies Lauri Eemeli Alatalo, kondukt~~rin virkaan (Oulu) junamies Seppo 

Ilmari Kupila, apulaiskanslistin toimeen (Oulu) konttoriapulainen 
(V 7) Sirkka- Liisa Alatalo , veturinlHmm~tt~j~n toimiin (Oul u) tilap. 
veturinl~mmitt~jHt Raimo Antero Inkala, Pentti Juhani Mustonen , Jarmo 
Leino Juhani Pylk~s, veturinl~mmitt~j~ toimeen (Rovaniemi) tilap . 
veturinl~itt~jH Jukka Olavi Pudas , junamiehen toimiin (Oulu) asema
miehet Kauko Juhani Kahlos ja Jukka Simo Silander, junamiehen toimiin 
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Raahe) asemamiehet . Martti Johannes Nyman ja Matti V~h~kangas, 

unarniehen toirneen (Kemi) asemamies Toivo Aukusti Hyry , junamiehen 
irneen (Tornio) asemamies Veijo Yrjo Kerkel~, junamiehen toimeen 
ovaniemi) asemamies Aatu Henrikki Riskil~, junamiehen toimeen 
~mij~rvi) asemamies Uljas Sulevi Jurmu, asemamiehen to i miin (Oulu) 
im. asemamiehet Paavo Kustaa Sodo, Jukka Tapani Orava ja Tapio 
lan Valkama sek~ tilap . asemamies Kari Olavi V~re , asemamiehen 
imeen (Raahe ) ylim. asemamies Teuvo Mikko Backman , asemamiehen 
i meen (Rovaniemi) ylim . asemamies Raimo Urho Antero Kauppila , 
ihdemiehen toimiin (Oulu) asemamiehet Juhani Antero Brusila, Erkki 
avi Tolonen ja Martti Johannes Simil~ sek~ vaihdemiehen toimeen 
emi) junamies Arvo Tapio Luukkonen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (V 19) Urho Emil Aalto. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen Vllimatkat -julkaisun liitteessl V ''Kappaletavara
liikennepaikat" (VR 2646.1) muutetaan Parikkalaa koskevat merkinnlt 
1.6.1979 lukien sarakkeessa 5 seuraavaksi 

Parikkala 510 - 521 
510 - 502 

(Lko 23.5.79), VT 22/79 

Sarake 5 

Vain Imatran , Kouvolan ja 
Lappeenrannan terminaalipiirien 
osoitepaikoilta/lle 

Valmet Oy Lentokonetehtaan nimen muuton vuoksi tehdlln julkaisuun 
seuraavat muutokset: 

Lentokonetehdas-niminen liikennepaikka merkint5ineen poistetaan 
ja Tampereen kohdalle tehdlln seuraava lislys: 

1 2 3 4 5 6 
Tampere 

Valmet Oy:n 
raide Tpe 16. Tt Valmet Oy:n Tampereen 

960 - 33614 tehdasta varten. 

(N:o Lko 22742/67/79, 24 . 5.79) , VT 22/79. 

JUNA-HOTELLI-PAKETTI 

Matkatoimisto Kaleva Oy, Oy Yhtyneet Ravintolat Ab sekl VR ovat 

tehneet sopimuksen, jonka mukaan Matkatoimisto Kaleva Oy kirjoittaa 
matkustajalle matkailulipun, johon ei merkitl matkan hintaa. Lippu 

on voimassa viisitoista (15) vuorokautta ja oikeuttaa llhtB- ja 
mllrlaseman vlliseen menopaluumatkaan lyhintl/nopeinta tietl. 

(N:o Mt 31422/645/79, 25.5.79), VT 22/79 . 
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COMPLEXE RD-11-SUOJA-AINEEN K~SITTELY 

Veturien j~~hdytysj~rjestelmiss~ k~ytet~~ korroosionestoon RD-11-

suoja-ainetta, joka ei normaalissa k~ytoss~ aiheuta terveydellisi~ 

haittoja. Vahinkotapausten v~ltt~miseksi kehotetaan kaikkia aineen 

kanssa tekemisiin joutuvia tutustumaan aineen k~ytost~ annettuihin 

ohjeisiin, jotka on toimitettu viimeksi kirjeell~ n:o Yt 22019/162/ 
79, 7.5.1979 varikoiden p~~llikoille, varikoiden tyosuojelup~~lli

koille ja -valtuutetuille ja kehotettu saattamaan kaikkien aineen 

kanssa tekemisiin joutuvien tietoon. 

(N:o Yt 22019/162/79, 24.5.79), VT 22/79. 

RAMO:n osa 15 
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RAMO:n osan 15 . RADAN KUNNOSSAPITO kuvaan 15 . 27:1 (murtumatapaus no 2) on korjaus 

suoritettu lehdella 79-02 . Painatusjaosto on suorittanut perusjakelun. 

RAMO:n lyhennetty painos 

RAMO:n lyhennetyn painoksen osat 3, 13 ja 15 on painettu. 

Painatusjaosto on suorittanut osien ja lisakansioiden perusjakelun. 

RAMO:n osa 12 

RAMO:n osa 12 P~LYSRAKENNEHITSAUS on laadittu uudelleen ja hyvaksytty noudatet

tavaksi (Rto 2051/344/78, 21.11.1978). Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja 

perusjakelun. 

(N:o Rtt 656/30/79, 21.5.1979), VT 22/79 

ROMUN LAHETTAMINEN HYVINKAAN KONEPAJALLE 

Allarnainitut kertyvat romulaadut on lahetettava Hyvinkaan kone

pajan valimon raaka-aineeksi osoitteella Hyvinkaan konepaja/Rau, 

Hyvinkaa : 
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- kiskonpalat, pit. enintaan 0,6 m 
- raidetarvikkeista sidekiskot ja aluslevyt 
- valurautaromusta jarrutonkat, -kengat ja -anturat 

- irtopyorat 

Muuta kun ilmoitettua romua ei konepaja ota vastaan. 

Rahdin maksajaksi merkitaan Hyvinkaan konepaja. 

(V. 313/5806/79) VT 22/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V 27), ylimaarainen liikennetarkastajan 

toimi (V 27, 1.10.79 lukien V 28), ylimaarainen liikennetarkastajan 
toimi (V 25, 1.10.79 lukien V 26) ja ylimaarainen liikennetarkasta
jan toimi V 25). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjal
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan kesakuun 27. paivana 1979 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt ja toimiin otetut sijoitetaan 

toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolle. 

Tarkkaajan virka (V ·22, 1.10.79 lukien V 23), ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virka (V 17) ja alemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virka (V 14). Rautatiehallituksen liikenneosaston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan kesakuun 27. paivana 1979 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
rautatiehallituksen liikenneosastolle. 
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S~hk5tarkastajan virka (V 25) ja kaksi asemap~~llikBn virkaa (V 21). 
Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n kes~kuun 27. 
p&iv&n~ 1979 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
s&hk5tarkastaja (V 25): Tampereen (Tpe vahvavirtatekn. asiat) s&hk5-
alueelle ja 
asemap~~llik5t (V 21): Tampereen (1 Llh) ja Rauman (1 Ktu) liikenne
alueille. 

Teknikon virka (V 22), teknikon virka (V 21), ylemm~n palkkaluokan 
asemamestarin virka (V 17), nelj~ alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaa (V 14), kaksi alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa (V 13, 
1.10.79 lukien V 14), kolme alemman palkkaluokan toisen luokan kirju
rin virkaa (V 14), alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka 
(V 13, 1.10.79 lukien V 14), j&rjestelymestarin virka, nelj~toista 
veturinkuljettajan virkaa, veturinpuhdistajain esimiehen virka, 
seitsem~n konduktoorin virkaa ja seitsem&n kuormausmestarin virkaa. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston p~allikolle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeist&&n kes&kuun 27. p&iv&n& 1979 ennen viraston aukioloajan 
pa&ttymist&. 

Edell& mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

teknikko (V 22): Helsingin liikennepiiriin (1), 

teknikko (V 21): Tampereen (1 vetokaluston ajovalmiushuolto) vari
kolle, 

yp. asemamestari (V 17): Lahden (1 Lh kuulustelu- ja jt-asiat) 

liikennealueelle, 

ap. asemamestarit (V 14): Karjaan (1 Tms junasuor.), Tampere.en 
(1 Vma, 1 J~s junasuor.) ja Porin (1 Pej junasuor.) liikennealueille, 
ap. asemamestarit (V 13, 1.10.79 lukien V 14): Perin (2 Pri) lii
kennealueelle, 
ap. 2. luokan kirjurit (V 14): Turun (1 Tku) liikennealueelle ja 
Turun varikolle (2), 

ap. 2. luokan kirjuri (V 13, 1.10.79 lukien V14): Tampereen (1 Tpe) 
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liikennealueelle, 
j~rjestelymestari: Riihim&en (1 Ri) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Karjaan (1 Hnk) ja Rauman (1 Rma) liikennealueil
le sek~ Tampereen (4), Turun (3), Porin (1) ja Haapamaen (4) varikoil
le, 
veturinpuhdistajain esimies: Turun (1) varikolle, 
kondukt5orit: Riihimaen (3 Ri), Tampereen (1 Tpe) ja Turun (3 Tku) 

liikennealueille ja 
kuormausmestarit: Lahden (3 Lh). Turun () Tku) ja Rauman (1 Rma) 
liikennealueille. 

Ylim~&rainen konttoripa&llik5n toimi (V 22, 1.10.79 V 23), 1. luokan 
s~hk5asentajan toimi (V 16), 2. luokan s&hkoasentajan toimi (V 15, 

1.10 . 79 V 16), kaksi asetinlaitemiehen tointa, vaununtarkastajan 
toimi, koneenhoitajan toimi, kaksi autonkuljettajan tointa, nelj& 
vaihdemiehen tointa, kaksikymment&kahdeksan junamiehen tointa, 
nelja apulaiskanslistin tointa ja seitseman konttoriapulaisen tointa. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston p&&llikolle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin p~~lli
kolle viimeist&&n kes~kuun 27. p&iv~n~ 1979. 

Edell& mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim&&r&iseen toimeen 
otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylim. konttorip~&llikk5 (V 22): Tampereen varikolle (1), 
1. lk sahkoasentaja: Tampereen (1 Tpe) sahk5alueelle, 
2 . lk sahk5asentaja: Tampereen (1 Tpe) sahkoalueelle, 
asetinlaitemiehet: Riihimaen (2 Ri) liikennealueelle, 
vaununtarkastaja: Tampereen varikolle (1), 

koneenhoitaja: Haapam~en varikolle (1), 

autonkuljettajat: Lahden (1 Lh) ja Porin (1 Pri) liikennealueille, 
vaihdemiehet: Lahden (1 Lh), Tampereen (1 Ov, 1 J~s) ja Turun 

(1 Tku) liikennealueille, 

junamiehet: Riihimaen (5 Ri), Lahden (2 Lh), Tampereen (13 Tpe), 
Turun (3 Tku, 1 Slo, 1 Ukp), Porin (2 Pri) ja Haapam~en (1 Hpk) 
liikennealueille, 

apulaiskanslistit: Tampereen (2 Tpe) ja Turun (2 Tku) liikennealu
eille ja 
konttoriapulaiset: Riihim&en (1 Ri), Karjaan (1 Kr), H~meenlinnan 
(1 Hl), Lahden (1 Lh), Tampereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku, 1 Slo) 
liikennealueille. 
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Oulun ratapiiriin otetaan tyosopimussuhteeseen valmistustekniikan opintosuunnan 

kaynyt koneteknikko, toimipaikkana Oulu. 

Tehtaviin kuuluu opastinturvalaitteiden suunnittelu- ja tyonjohtotehtavat. 

Palkka maaraytyy kokemuksesta riippuen rautatiehallituksen ja RTYL r.y:n valisen 

tyoehtosopimuksen mukaan. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Oulun ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 29.6.1979. 
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varastonpaa111k~n (V 23) virka, tarkkaajan (V 22) virka, kaksi kir
janpitajan (V 19) virkaa, ko1me kirjurin 2 1. yp (V 17), kirjurin 
2 1. ap (V 14) virka, y11maarainen kirjurin 2 1. ap (V 14) toimi ja 
apu1aiskans11stin (V 9) toimi. Kirja111set hakemukset on osoitetta
va varastonpaa111kon viran osa1ta rautatieha111tuksen paajohtaja11e 
ja muiden virkojen ja toimien osa1ta hankintaosaston johtajalle ja 
on ne toimitettava rautat1eha111tuksen kirjaaja11e paitsi y11m. 
k1rjur1n 2 1. ap toimen osalta Hyvinkaan varaston paa111ko1le ja 
apu1a1skans11stin osalta painatusjaoston paal11ko11e viimeistaan 
18.6.1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin ja toimiin nimetyt sijoitetaan tois
taiseksi seuraavasti: 
Varastonpaa111kk~ (V 23) Hyvinkaan varastoon, tarkkaaja (V 22) rau
tatiehal11tuksen hankintaosasto11e, kaksi kirjanpitajaa (V 19): yksi 
rautatieha111tuksen hankintaosasto1le, yksi po1ttoa1ne- ja puutava
rajaostoon, ko1me kirjurin 2 1. yp (V 17) virkaa: yksi rautatieha1-
11tuksen hankintaosastol1e, kaksi po1ttoaine- ja puutavarajaostoon, 
kirjuri 2 1. ~P (V 14) Hyvinkaan varastoon, y11m. kirjuri 2 1. ap 
(V 14) Hyvinkaan varastoon ja apu1aiskans11st1 (V 9) painatusjaos
toon (Hyvinkaa). 

NIMITYKSIX 

H a n k 1 n t a o s a s t o : varastomestarin toimeen (Kotkan 
oljyvarasto) varastotyontekija Taavi I1marf Ruste1a. 
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VALTION TYCNTEKIJAIN TERVEYOENHUOLLON OHJESAANTD 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 486. 

VALTION TYCNTEKIJAIN TERVEYOENHUOLLON OHJESAANTO . 

Annettu Helsingissa 17 paivana toukokuuta 1979 . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt: 

Yleisia saann6ksia . 

1§. 

Tyontekijalla tarkoitetaan tassa valtioneuvoston paatoksessa yk

sityisoikeudellisessa ty5- tai oppisopimussuhteessa valtioon ole

vaa toimihenkiloa ja tyontekijaa, jonka saannollinen tyoaika yh

dessa tai useammassa samanaikaisessa palveluksessa on yhteensa va

hintaan 20 tuntia viikossa. 

2 §. 

Tyontekijalla on, sen mukaan kuin jaljempana maarataan, oikeus 

saada sina aikana , jona tyosuhde on voimassa: 

1) sairauden perusteella sairaanhoitoa tyonantajan osoittamalta 

laakarilta tai poikkeustapauksessa muulta laakarilta ; 

2) tyonantajan osoittaman laakarin maaraamaa sairaalahoitoa ; 

3) eraissa tapauksissa korvausta sairaanhoidosta johtuvista valt

tamattomista matkakustannuksista; seka 

4) palkkaa sairaus-, raskaus- ja synnytysloman ajalta . 

Tyontekijalla ei kuitenkaan, sen estamatta mita edella on maarat

ty, ole oikeutta 1 momentissa mainittuihin etuuksiin, sina aika

na , jolta hanelle suoritetaan ty5kyvytt5myyselaketta , eika lomau

tuksen tai palkattoman loman aikana, ellei silta ajalta ole suo

ritettu sairausvakuutuslain (364/63) mukaista aitiysrahaa . 
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3 §. 

Sairaanhoidon kustannuksista suoritetaan korvausta vain silta 

osin, minka suoritettu tutkimus tai annettu hoito tarpeettomia 

kustannuksia valttaen, tyontekijan terveydentilaa kuitenkaan vaa

rantamatta, olisi tullut hanelle maksamaan. 

Laakarinhoi to. 

4 §. 

Tyonantaja suorittaa laakarin tyontekijalle antamasta hoidosta ai

heutuneet kustannukset . Naihin luetaan myos laakarin suorittama 

mahdollisen sairauden toteamiseksi tai hoidon maarittelemiseksi 

tarpeellinen tutkimus seka laakarin maaraama fysikaalinen liikun

tahoito ja siihen liittyva tarpeellinen esikasittely seka erikois

laakarin maaraama muu fysikaalinen hoito edellyttaen , etta hoitoa 

vaativa sairaus on kuulunut hoidon maaranneen laakarin erikois

alaan. Fysikaalinen hoito korvataan kuitenkin vain, mikali hoidon 

on antanut laakintavoimistelija tai hoito on annettu fysikaalista 

hoitoa antamaan hyvaksytyssa laaketieteellisessa laboratoriossa . 

Mita edella on maaratty, koskee myos akillisen hammassairauden 

vaatimaa ensiavunluontoista hoitoa . Hoidolla tarkoitetaan sarkevan 

hampaan poistoa taikka sen hammasytimen kuolettamista, markivan 

hampaan tai markapesakkeen avausta ja asken katkenneen hampaan 

vaatimaa ensiapua . 

Sairaalahoito. 

5 §. 

Tyonantaja suorittaa julkisin varoin yllapidetylle sairaanhoito

laitokselle laakarin maaraamasta tyontekijain sairaalahoidosta 

aiheutuneet kustannukset tyosuhteen kestoajasta riippuen kussakin 

sairastumistapauksessa seuraavasti: 

1) kun tyosuhde on kestanyt yhdenjaksoisesti vahintaan yhden 

kuukauden, 21 hoitopaivalta; 

2) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan yhden vuoden, 60 hoitopai 

valta; 

3) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan nelja vuotta, 120 hoito

paivalta; 
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4) kun tyosuhde on kestanyt vahintaa n se i tseman vuotta , 150 hoi 

topaivalta ; ja 

5) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan kymmenen vuotta , 180 hoi

topaivalta . 

Tyonantajan suorittamien sairaalahoidon kusta nnusten vahentamises

ta tyontekijalle sairausloman ajalta maksettavasta palkasta maara

taan 15 § : ssa. 

Tyosuhteen kestoaikaan luettavista palveluksista maarataan 

12 !:ssa . 

6 ! . 

Sairaalahoidon kustannuksia ei suoriteta tyonantajan toimesta, mi

kali tyontekija jo tyohon tullessaan olisi ollut valittoman sai

raalahoidon tarpeessa . 

Matkakustannukset . 

7 §. 

Tyonantaja on velvollinen jarjestamaan tyontekijalle vapaan mat

kan tai maksamaan hanelle korvauksen matkasta laakarille tai sai

raalaan ja takaisin tahi korvaamaan laakarin matkakustannukset 

potilaan luokse seuraavissa tapauksissa : 

1) vaikean taudinkohtauksen sattuessa, milloin tyontekijan tila 

·matkaa vaatii ; ja 

2) tyonantajan antaman tyomaarayksen perusteella tyossa vieraal

la paikkakunnalla varsinaisen tyo- tai asuinpaikkakuntansa ulko

puolella olevalle tyontekijalle . 

Milloin tyontekija kuolee ollessaan valtion tyossa tai tyonanta

jan osoittamassa sairaalahoidossa asuinpaikkakuntansa ulkopuolel

la , suoritetaan ruumiin kuljettaminen asuinpaikkakunnalls tyonan

tajan kustannuksella . 
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Palkkaus sairaus - ja synnytysloman ajalta . 

8 §. 

Tyontekijalle maksetaan todistetusta sairaudesta johtuvan tyoky

vyttomyyden vuoksi myonnetyn yhdenjaksoisen sairausloman ajalta 

jaljempana 14 S:ssa maari~ellylla tavalla keskipaivaansion mukaan 

laskettua palkkaa tyosuhteen kestoajasta riippuen seuraavasti: 

1) kun tyosuhde on kestanyt yhdenjaksoisesti vahintaan yhden kuu

kauden, 21 paivan ajanjaksolta; 

2) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan yhden vuoden, 21 paivan 

ajanjaksolta ji sen jalkeen kaksi kolmasosaa palkasta, kuitenkin 

yhteensa enintaan vuoden ajalta; 

3) kun tyosuhde on kestanyt vahintaan viisi vuotta, 28 paivan 

ajanjaksolta ja sen jalkeen kaksi kolmasosaa palkasta, kuitenkin 

yhteensa enintaan vuoden ajalta ; ja 
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. . 4l kun tyosuhde on kestanyt vahintaan kymmenen vuotta, 35 pa1van 
ajanjaksolta ja sen jalkeen kaksi kolmasosaa palkasta, kuitenkin 

yhteensa enintaan vuoden ajalta. 

Taysimaarainen keskipaivaansion mukainen sairausajan palkka suori

tetaan 1 momentin 4 . kohdassa mainitussa tapauksessa 28 paivaa 

ylittavalta osalta kuitenkin vain kerran kalenterivuoden aikana . 

Tyosuhteen kestoaikaan luettavista palveluksista maarataan 

12 §:ssa . 

9 § . 

Jos tyontekija tyotapaturman tai ammattitaudin vuoksi on tullut 

kykenemattomaksi suorittamaan tyotaan , maksetaan hanelle tyokyvyt

tomyyden vuoksi myonnetyn yhdenjaksoisen sairausloman ajalta jal

jempana 14 §:ssa maaritellylla tavalla keskipaivaansion mukaan 

laskettua palkkaa 60 paivan ajanjaksolta ja sen jalkeen kaksi kol

masosaa palkasta, yhteensa kuitenkin enintaan yhden vuoden ajalta 

ja silla edellytyksella, etta tyontekijan tyosuhde on kestanyt va

hintaan yhden vuoden ja siita kuusi kuukautta valittomasti ennen 

tyokyvyttomyyden alkamista. 

Jos tyontekija tyotehtavien johdosta hanta kohdanneen vakivallan 

vuoksi on tullut kykenemattomaksi suorittamaan tyotaan, maksetaan 

hanelle tyokyvyttomyyden vuoksi myonnetyn yhdenjaksoisen sairaus-
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loman ajalta jaljempana 14 §:ssa maaritellylla tavalla keskipaiva

ansion mukaan laskettua palkkaa 90 paivan ajanjaksolta ja sen jal

keen kaksi kolmasosaa palkasta, yhteensa kuitenkin enintaan yhden 

vuoden ajalta ja silla edellytyksella, etta tyontekijan tyosuhde 

on kestanyt vahintaan yhden vuoden ja siita kuusi kuukautta valit

tomasti ennen tyokyvyttomyyden alkamista . 
Mikali tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista tapaturmakorvausta 

ei edella 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa myonneta taysi

maaraisena , maksetaan tyontekijalle sairausajan palkka 8 §:n 1 mo

mentin 2- , 3- tai 4-kohdan mukaisesti . 

Tyosuhteen kestoaikaan luettavista palveluksista maarataan 12 §:ssa . 

10 §. 

Tassa ohjesaannossa tarkoitetaan tyotapaturmalla ja ammattitaudil

la samaa kuin tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetuilla tyotapatur
~alla ja ammattitaudilla . 

11 §. 

Sairauslomat katsotaan yhdenjaksoiseksi sairauslomaksi , jollei 

tyontekija niiden valilla ole ollut tyossa vahintaan 30 kalenteri

paivaan sisaltyvina tyopaivina tai jollei sairauslomat ole johtu

neet selvasti eri sairaustapauksista . 

12 L 

Tyosuhteen kestoajaksi lasketaan 5 §:ssa ja 8- 9 § : ssa tarkoite

tuissa tapauksissa koko se aika, jonka tyontekija on ollut valtion 

palveluksessa tai sotatilan aikana sotapalveluksessa tahi sotati

lan aikana sellaisessa lottapalveluksessa , josta tyontekija on saa

nut lottakuukausipalkkaa tai paivarahaa , taikka asevelvollisuuslain 

nojalla 18 vuotta taytettyaan on suorittanut asevelvollisuuttaan 

tahi ollut palveluksessa Yhdistyneiden Kansakuntien kayttoon ase

tetussa suomalaisessa valvontajoukossa . Aikaisemmin tapahtuneen 

palveluksen hyvaksi lukemisen edellytyksena tulee olla 5 §:n 1 mo

mentin 2 - 5 kohdissa seka 8 § : n 1 momentin 2- 4 kohdissa ja 

9 § : ssa tarkoitetuissa tapauksissa vahintaan kuusi kuukautta jat

kunut tyosuhde valittomasti ennen sairastumista . 
Sen estamatta , mita edella on saadetty , ei tyosuhteen kestoajaksi 

kuitenkaan lueta aikaa, jolloin tyontekija on saanut tyokyvytto

myyselaketta tai ollut lomautettuna tahi palkattomalla lomalla , 

ellei silta ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain mukaista ai

tiysrahaa. 
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13 L 

Haettaessa sairauslomaa tyokyvyttomyys on todistettava valtion 

tyontekijoita varten vahvistetun kaavan mukaisella laakarintodis

tuksella tai sairausvakuutuslain mukaisen paivarahan hakemista 

varten vahvistetun kaavan mukaisella laakarintodistuksella taikka 

tyonantajan osoittaman sairaanhoitajan, terveyssisaren, terveyden

hoitajan tai tyoterveyshoitajan lausunnon tai tyonantajan hyvaksy

man muun selvityksen perusteella . Mikali tyokyvyttomyys on kuiten

kin kestanyt yli viisi vuorokautta, on se todistettava edella tar

koitetun kaavan mukaisella laakarintodistuksella . 
Valtioneuvosto antaa tarvittaessa maaratyn ajanjakson tai alueen 

taikka muulla tavoin rajoitettujen tapausten osalta edella sano

tusta poikkeavat maaraykset . 

14 § • 

Kuukausipalkalla tyoskentelevalle tyontekijalle suoritetaan sai

rausajan palkkaa sairauslomaan sisaltyvilta paivilta ja muulle 

kuin kuukausipalkalla tyoskentelevalle tyontekijalle sairauslomaan 

sisaltyvilta tyopaivilta . 
Kuukausipalkalla tyoskentelevan tyontekijan keskipaivaansiona pi-

detaan sairausajan palkkaa laskettaessa maaraa, joka saadaan, kun 

kuukausiansio , ylityokorvauksia lukuun ottamatta, jaetaan kolmel

lakymmenella. 
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Muun kuin kuukausipalkalla tyoskentelevan tyontekijan keskipaiva

ansiona pidetaan sairausajan palkkaa laskettaessa maaraa, joka saa

daan, kun sairauden aiheuttaman tyokyvyttomyyden alkamista lahinna 

edeltaneelta kalenterikuukaudelta tai , milloin palkanmaksukausi ei 

ole kalenterikuukausi, sairautta lahinna edeltaneelta kuukauden pi

tuiselta palkanmaksukaudelta tyontekijalle maksettu tai maksetta

vaksi eraantynyt palkka, ylityokorvauksia lukuun ottamatta, jaetaan 

niiden paivien lukumaaralla , joina tyontekija sen kuukauden aikana 
on ollut tyossa. 

15 §. 

Tyonantajan suorittamat sairaalahoidon kustannukset vahennetaan 

tyontekijalle sairausloman ajalta maksettavasta palkasta alimman 

sairaalamaksuluokan mukaan. Huoltovelvolliselle tyontekijalle on 

kuitenkin jaatava vahintaan yksi kolmasosa keskipaivaansiosta, jos 

huollettavia on yksi seka lisaksi kymmenen prosenttia keskipaiva

ansiosta kutakin seuraavaa huollettavaa kohti, yhteensa kuitenkin 

enintaan kaksi kolmasosaa keskipaivaansiosta . Muulle kuin huolto-
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velvolliselle tyontekijalle on palkasta jaatava vahintaan yksi 

viidesosa keskipaivaansiosta . 
HuOltovelvollisena pidetaan tyontekijaa, joka kotonaan huoltaa 

aviopuolisoaan tai 18 vuotta nuorempaa lasta taikka vanhempaansa 

tai muuta sellaista perheenjasenta, jonka toimeentulo on hanesta 
huomattavasti riippuvainen . 

Lapsena pidetaan myos ottolasta ja aviopuolison lasta . 
16 s . 

Naispuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden 

ja synnytyksen vuoksi lama~ ajaksi , johon hanelle sairausvakuutus

lain 23 S: n 1 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 9 paivana 

helmikuuta 1979 annetulla lailla (153/79) , mukaan tulevan aitiys

rahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta ai

tiysrahaan , katsottaisiin kohdistuvan , jos ha nella olisi sellainen 

oikeus eli 210 arkipaivaksi . Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 

24 arkipaivaa enne n laskettua synnytysaikaa , alkaa lama synnytys
paivaa seuraavasta paivasta lukien . 
Naispuolisella tyantekijalla, joka saadessaan aitiysrahaa luovut

taa lapsensa pais tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi. on oi

keus lomaan vain siksi ajaksi, jolta hanelle suoritetaan aitiysra

haa . Tyontekijan on valittomasti ilmoitettava tallaisesta lapsen 

luovuttamisesta asianomaiselle virastolle tai laitokselle . 
Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on valittomasti lapsen syn-

tyman jalkeen taman hoidon takia ollut poissa ansiotyosta tai muus
ta kodin ulkopuolella suoritettayasta tyosta ja hanelle on sai-

rausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella maksettu aitiysra

ha a, naisp uolisell a tyontekijalla on kuitenkin oikeus vain 198 

arkipaivan pituiseen lomaan . 
Naispuoliselle tyontekijalle maksetaan edella 14 § : ssa maaritel

lylla tavalla keskipaivaansion mukaan laskettua palkkaa synnytys

loma n alusta lukien ajalta , johon sisaltyy 72 arkipaivaa . Edel -

la 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun synnytyslomaan l i ittyen voi

daan naispuoliselle tyontekijalle synnytyksen johdosta lisaksi 

my on taa kuuden kuukauden palkaton lama, edellyttaen etta han on 

tasta poissaolostaa n sopi nut tyonantajan kanssa . Sanotuin edelly

tyks in tapahtuvan poissao l on tyosta ei katsota katkaiseva n tyosuh

detta . 
Edella 4 momentissa tarkoitetun palkan saamisen edellytyksena on, 

etta asianomainen on ollut valtion palveluksessa valittomasti en

nan loman alkamista vahintaan kuusi kuukautta . 
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1 7 §. 

Edella 16 §:ssa tarkoitettua lomaa on haettava kirjallisesti vii

meistaan 70 paivaa ennen laskettua synnytysaikaa. Hakemukseen on 

liitettava sairausvakuutuslain 28 §:n mukaan tyonantajalle suori

tettavan aitiysrahan hakemista varten terveyskeskuksen tai laaka

rin antama todistus raskauden kestoajasta. 

23 

Tyontekijan, jolie on myonnetty lomaa raskauden ja synnytyksen 

vuoksi, tulee toimittaa tyonantajalle todistus sairausvakuutuslain 

30 §:n 4 momentissa edellytetysta jalkitarkastuksesta viipymatta 

sanotussa tarkastuksessa kaytyaan. 

18 §. 

Miespuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta palkatonta 

lomaa vastasyntyneen lapsen hoitoa varten ajaksi, jolta hanelle 

sairausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella suoritetaan ai
tiysrahaa. Lomaa on haettava vahintaan 24 arkipaivaa ennen lasket

tua synnytysaikaa. Samella hanen on esitettava tarveyskeskuksen 

tai laakarin antama todistus raskauden kestoajasta tai oikeaksi 

todistettu jaljennos siita seka puolisonsa suostumus aitiysrahan 

suorittamiseksi miespuoliselle tyontekijalle. 

19 L 

Naispuoliselle tyontekijalle, joka on ottanut hoitoonsa kahta 

vuotta nuoremman lapsen tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapsek

seen, myonnetaan hakemuksesta palkatonta lomaa ajaksi, jolta ha

nelle sairausvakuutuslain 21 §:n 2 momentin ja 23 §:n 1 momentin 

perusteella suoritetaan aitiysrahaa. Lomaa on haettava, mikali 

mahdollista, vahintaan kuukautta ennen lapsen hoitoon ottamista. 

Tyontekijan tulee saatuaan sosiaalilautakunnalta tai lastensuoje

luasetuksen (203/36) 20 §:ssa tarkoitetulta yhdistykselta asiaa 

koskevan todistuksen esittaa siita oikeaksi todistettu jaljennos 

asianomaiselle virastolle tai laitokselle. 

20 §. 

Jos tyontekija edella 16 §:ssa tarkoitetun loman jalkeen todiste

tusta sairaudesta johtuvan ty5kyvytt5myyden vuoksi on estynyt 

ryhtymasta ty5h5nsa, maksetaan hanelle sen vuoksi myonnetyn sai

rausloman ajalta palkkaa edella mainitussa pykalassa tarkoitetun 

loman paattymista seuraavasta paivasta lukien 8 §:n saannosten mu

kaisesti. 
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Erinaiset saannokset. 

21 §. 

Jos tyontekija on vilpillisesti tai torkeasta tuottamuksesta il

moittanut vaarin tai sala nnut jonkin seikan , joka voi vaikuttaa 

taman ohjesaannon mukaisen etuuden saamiseen tai suuruuteen, taik

ka jos han itse tai toisen avulla on tarkoituksellisesti aiheutta
nut sairauden tahi hanen torkea huolimattomuutensa on olen naisesti 

myotavaikuttanut sairauden syntymiseen , voidaan hanelle taman oh

jesaannon mukaan kuuluva etuus evata tai alentaa . 
Mita 1 momentissa on maaratty , sovelletaan vastaavasti, jos tyon

tekija on tahallaan estanyt parantumistaan tai ilman hyvaksyttavaa 

syyta ei ole suostunut laakarin maaraamaan tutkimukseen tai hoi

toon hengenvaaralliseksi katsottavaa tutkimus- tai hoitotoimenpi

detta lukuun ottamatta taikka jos han ei ole paastanyt luokseen 

tyonantajan lahettamaa laakaria tai sairaanhoitajaa tahi muuta 

taman valtuuttamaa henkiloa . 

22 §. 

Tyontekija, jolla suoritetaan taman ohjesaannon mukaisesti palkkaa 

sairaus- tai synnytysloman ajalta , on velvollinen noudattamaan nii

ta maarayksia ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuutuslain 28 §:n 

mukaan tyonantajalle suoritettavan paiva- ja aitiysrahan hakemista 

varten . 
Jos tyontekija laiminlyo 1 momenti~sa tarkoitettujen maaraysten ja 

ohjeiden noudattamisen , voidaan hanelle suorittaa sairaus- tai 

synnytysloman ajalta palkkaa vahennettyna sairausvakuutuslain mu

kaisen paiva- tai aitiyshan maaralla . 

23 §. 

Tyontekijalla ei ole oikeutta saada sairaus- tai synnytysloman 

ajalta sairausvakuutuslain mukaista paiva- tai aitiysrahaa enempaa 

kuin sen maaran , milla paiva- tai aitiysraha ylittaa hanen saaman

sa palkan tai muun korvauksen . Se osa paiva- tai aitiysrahasta , 

mita ei ole makssttava tyontekijalle , suoritetaan tyonantajalle. 

24 §. 

Tyonantajan on jokaisessa tyopaikassa, jossa tat~ ohjesaantoa so

ve l letaan , pidettava ohjesaanto sopivassa paikassa tyontekijain 

nahtavana . 
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25 §. 

Valtiovarainministerion avuksi asettaa valtioneuvosto valtion toi

den huoltotoimikunnan, jonka tehtavana on antaa lausuntoja ja teh

da esityksia taman ohjesaannon soveltamista koskevissa asioissa. 

26 §. 

Tarkemmat maaraykset taman ohjesaannon soveltamisesta antaa val 

tiovarainministerio, joka myos voi erityisista syista myontaa 

poikkeuksia ohjesaannon maarayksista. 

Tama ohjesaanto tulee voimaan 1 paivana kesakuuta 1979 ja sita so

velletaan kesakuun 1 paivana 1979 tai sen jalkeen alkaneisiin sai

raustapauksiin. Talla ohjesaannolla kumotaan valtioneuvoston 29 

paivana huhtikuuta ·1976 antama valtion tyontekijain terveydenhuol

lon ohjesaanto (386/76) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen . 

(Hloj n:o Hlo 431/161/79, 29 . 5 . 1979) VT23 /79 

NORDEG-TARIFFI 9927/28 JA 9929 

23 

NORDEG- vaunukuormatariffiin 9927/28 ilmestyy lis~lehti n : o 18, joka 
on voimassa 1 . 7 . 1979 lukien. Yksikkohintoihin sis~llytettyjen lautta
maksujen (oljylis~) korotuksen vuoksi nousee rahdit DB:n rahtitaulu
koissa 11-13, DR :n rahdit taulukoissa 22 ja 23 , DSB:n asemien rahti 
luvut ja rahdit taulukossa 32 sek~ SJ : n rahdit taulukoissa 41-43 . 
Samoin oljylis~n korotus vaikuttaa erikoistariffien rahteihin. 

Erikoissopimuksella voida~n RID-tavaroita ("vaarailisia tavaroita") 
kuljettaa Rodby - Puttgardenin kautta. 

Aakkosellisessa tavaranluo~itustaulukossa on huomioitu NCM-korjaus 

lehden n:o 1 edellytt~m~t muutokset. 

NORDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lis~lehti n:o 15, joka 

on voimassa 1.7.1979 lukien. Lis~lehti sis~lt~~ DB :n osuuden rahtien 
korotuksen (n. 4 , 5 %) . 

Tariffitoimisto jakaa lis~lehdet niiden saavuttua· Saksasta. 

(Tft n:o Tau 11/252/79 , 28.5 . 79) VT 23/79 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 97.61) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9790) ilmestyy lis~lehti 
n:o 25, joka on voimassa 1.7.1979 lukien. Lis~lehti sis~lt~~ mm. 
Ruotsin rahtien korotukset liikenteess~ Tanskan kanssa, Tanskan 
osuuden rahdin korotukset, Ruotsin ja Tanskan kauttakulkurahtien 
korotukset sek~ Tornion siirtokuormausmaksujen korotukset. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratarif~iin (NGTS 9761) ilmestyy lis~lehti 
n:o 18, joka on voimassa 1.7.1979 lukien. Lisalehti sisalt~a mm. 
Tanskan osuuden rahtien korotukset. 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun. 

Tft n:o Tou 6/251/79, 31.5.1979) VT 23/79 

HENKIL~LIIKENTEEN TAKAISINMAKSUANOMUSTEN K~SITTELY 

Huomautetaan, ett~ takaisinmaksujaosto on lakkautettu jo vuonna 1967 
ja tilitoimistossa takaisinmaksuasiakkait~ varten pidetty palvelupis
te on suljettu vuonna 1976. Takaisinmaksuasiakkaita ei siis pid~ neu
voa rautatiehallitukseen vaan on ilmoitettava, etta takaisinmaksuano
mukset rautatiehallitukselle on teht~v~ aina kirjallisesti ja l~he
tettava joke aseman valityksella VR:n virkapostissa os: Tilitoimisto, 
Helsinki, tai yleisess~ postissa os: VR Tilitoimisto, Pl ~88, 00101 
Helsinki 10. Tama koskee myos kansainv~lisi~ lippuja. Ulkomaalainen 
voi myos l~hettaa takaisinmaksuanomuksen oman maansa rautateille kayt

tamattomien VR:n matkojenkin osalta. 

Mahdollisesti takaisinmaksettavan maaran tilitoimisto palauttaa pos

tisiirron v~lityksella (n. 2 viikon- 2 kk:n kuluessa). 

Matkustajan pyydettya leimaa tai k.eskeytysmerkinta~ lippuunsa takaisin
maksua varten on asemalla aina mit~toitava lippu yliviivaamalla teks

tipuoli vinoristilla seka lyotav~ aseman nimi- ja paivaleima ja kir
joitettava leimaajan nimi lipun takasivulle. (Jos matkustaja pyyt~a 
leimaa jatkaakseen viela keskeytyksen j~lkeen junalla matkaapsa, lyo
d~~ lipun taakse ainoastaan aseman nimileima.) 

Ks myos VT:t 52/75, 13/76 ja 16-17/77. (N:o Tlt 339/244/79, 30.5.1979) 
VT 23/79. 
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ULKOMN1t: VALUUTAH Hu1JNTOKURSS IT TAVARALII KEN:IETT21, VARTEN 

Tariff i toi rni ston s.:lhkee 11a n:o RH 191 , :n . 5 , 19 79 , on kansai n

va1isessa tavara1 i ikent eess1 kaytett avia u1konaan va1uu t an muun

tokursseja muutet tu 1. 6 ,1979 1uki en seuraavasti : 

100 A1ankomaiden f1oriinia 196 , 00 f:'I 

100 3e1.; i an frangia 13 , 40 F:! 

100 Luxe..-:tbur gin frangia 13, 40 FM 

100 Tanskan kruunua = 7 s·, DO F;l 

1 USA :n dollari 4 , 05 Ft! 

(Tft n : o Tou 3/2 30/ 79 , 31 . 5 . 19 79 ) VT 23 /7 9 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkatauun (painos 1,11.77) 
tchtyjon nlUutosten joh<losta on puinettu ltslllehti nto 2 

19,02.79, josaa on otettu huornioon viel~ VTraa~ B/79 11-

moi te tut kor ,jaukset. Paina tuajaosto on suori t tanut porua

jakelun. N:o To 1355 / 2411 /79, 28.5.79 (VT23 /79) 

KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1980 

Rautatieopistossa kevat - ja syyskaude 11a 1980 jarjestettavi11e 

konduktoorikurssei11e pyrkivien tu1ee jattaa tata koskeva y1eisen 

toimiston paa11iko11e osoitettu hakemuksensa 1ahimmalle esimiehe11een 

viimeistaan 31.8 . 1979 . (Hakemusten vastaanotto a1oitetaan va1ittomasti) . 

Vahvistetun koulutusohjelman mukaan voivat po . kurssei1le pyrkia 

henki1ot, jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon( .a1emman pate 

vyystutkinnon)15.9.1975 tai aikaisemmin, ja joi11e kertyy 15 . 9 . 79 
mennessa em . tutkinnon ja1keista pa1ve1usta vahintain nelja vuotta . 

Tahan aikaan tu1ee sisaltya ratapihatoimintaa junamiehen tai s i ihen 
verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta . Mahdo11isesti 

vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurssin 
alkami seen mennessa . 
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Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 15.9.1979 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduktoori 
kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa laskennon 
ja aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 17.9-5.10.1979 valisena aikana so
veltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikka

kunnilla . 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi 

tiedossa oleville kursseille) tulee vuonna 1980 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiessaan jattaa nyt uusi hakemus. 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16.10.1976 tai sen jalkeen 

jarjestettyyn kelpoisuus - ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin 

halutessaan uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen . Sovel

tuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen vali

vuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista 
syyta. 
Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

kasitte l yaikataulusta. Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan 

soveltuvin osin lko:n kirjeessa n:o 1854/151/76, 13.9.76 annettuja 

ohjeita (N : o Yt 160/151/79, 31 . 5.79), VT 23/79 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V27), kaksi asemapaallikon virkaa (V24, 

1.10.-79 V25). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan 4. paivana heinakuuta 1979 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V27): Seinajoen liikennepiiriin (yleisen ryhman 
paallikko) 

asemapaallikot (V24, 1.10. - 79 V25): Toijalan (1 Tl) ja Porin 
(1 Pri) liikennealueille. 
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Teknikon virka (V22) . Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~lli 

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on to i mitettava rautatiehal 

lituksen kirjaajalle viimeist~~n 4 . pRiv~n~ heinakuuta 1979 ennen 
viraston aukioloajan p~~ttymista . 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Lahden 
varikol l e (1) . 

Rakennusmestari n (V 19) virka, t oistaiseks i Helsingin alueen radanmuutostoil l a 

(Helsinki ) j a yp 2 1 kirjurin (V 17) virka, t oistaiseks i Helsingin ratapiirin 

toimistossa (Helsinki ). Rataosast on johtaj alle osoitetut hakemukset on t oimi

tettava raut atiehallituksen ki rjaajalle vii meistaan 4.7.1979 ennen viraston 

aukioloajan paat tymista. 

Rataesimi ehen (V 13) toimi, toistai seks i Kouvolan ratapiirissa (Hamina). Rata

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 4.7.1979. 

Konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknillisessa 

toimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rata

t eknil1isen toi miston kansliaan viimeistaan 4.7.1979. 

Kou1ulaisten telttaleiri Vuokatissa 26.6. - 3.~.1979 

VR:n Urheilutoimikunta ja Rautatiehal1ituksen sosiaali- ja terveys
toimisto jarjestavat yhteisesti rautatie1aisten 1apsille teltta1ei
rin Vuokatin loma- ja kurssikeskus "Aste1issa• 26.6. - 3.7.1979. 
Leirille ovat tervetulleita rautatielaisten 12-15-vuotiaat tyt~t 
ja pojat. ' 

Leirilaiset voivat majoittua joko omissa te!toissa tai lammitet
tavissa teltoissa lomakeskuksen valittcmassa laheisyydessa. Y6py
mista varten on jokaisella leirilaisella oltava makuualusta ja ma
kuupussi tai peitehuopa. Ruokailut tapahtuv~t lomakeskuksen ruoka
lassa. 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja kun
toa kohottavaa liikuntaa:uintia, erilai s ia c allopeleja, suunnis 
tusta. retkia, illanviettoja jne. 

Leirimaksu on 200 mk, johon sisaltyvat majoitus, ruoka ja ohjaus. 
Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetgtEava 12.6.1979 mennessa 
os. VR:n Urheilu t oimikunta. Rautatiehallitu s , Helsinki. Ilmoit
ta~tumisessa on oltava: leirilaisen nimi ja syntymaaika • VR:n 

palveluksessa olevan isan tai aidin nimi, virka tai toimi ja 
ty6osoite VR :l l i se ka main i nta ma hdo llisest a omasta teltasta. 
Paikat taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa. Hyvaksytyille 
lahetetaan vastauskirje is2n tai aidin tyoosoitteella. 

~~ :n Urheilutoimikunta 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

N: o 465 . 

Valtioneuvoston paatos 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 10 paivana toukokuuta 1979 

Va l tio neuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut val

tion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

6 paivana lokakuuta 1966 a ntamansa paatoksen (504/66) 1 § : n , sellai

se na kui n se on lokakuun 12 paivana 1978 annetussa valtioneuvoston 

paa t oksessa (770/78) , nain kuuluvaksi: 

Vuokrapisteen hinta , minka mukaan asunnon perusvuokra kuukaudelta 

maaraytyy , on 3 , 70 pennia . Per i ttava vuokra maarataan tasais in kymmen

pennein . 

Vu okrapisteen hinta tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen sovel

tuvin osin yksityisasuntojen vuok r atasossa tapahtuneet muutokset . 

Muut tassa paatoksessa jaljempana mainitut korvaukset voidaan vuosit

t a in tarkistaa sen mukaan kuin hinta - ja kustannustason muutokset 

osoittavat . Tarkistukset suorittaa valtiovarainministerion esittelys

ta valti oneuvosto . 

Tama paatos tulee voimaan paivana lokakuuta 1979 . 

(N : o Slt 310/163/79 (Slj) , 31 . 5 . 1979) VT24 /79 

LKO:n TOIMISTOKURSSIN SEURANTAKIRJA 

Liikenneosaston toimistokurssiin ja 1iikenteenoh jauskurssiin 

1iittyvaa tyonopetuksen ja har jo itte1un seurantakir j aa v oidaan 

ti1ata painatusjaostosta numero11a VR 4861. 

(Ktj 334/1 510/79, 8 , 6. 79) VT 24/79 
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RUOTSIN KIELIKURSSIT 

He1singfors stads sveneka arbetarinstitut on ha1ukae jarjesta
maan VR:n henki1okunnal1e seuraavat ruotsin kie1en kurseit: 

Sveneka I 
Svenska II 
Svenska III 
Svensk konversation 

Opetus tapahtuu Rautatieopistossa syys1ukukaude11a 1979 vii
koi11a 37-49 ja kevat1ukukaude11a 1980 viikoi11a 2-15. Opetus
kertoja on kumma11akin 1ukukaude11a 13, kaksi 45 minuutin jak
soa kerra11aan. 
Kurssit ovat maksuttomia, mutta ilmoittautumismaksu, 5,-/henki-
1o, peritaan kurssin a1kaessa. 
Tieduste1ut ja ilmoittautumiset 8.8 .79 mennessa os. 1kt Eija Kos
kinen, kou1utusjaosto, puh. 911-2833. 
(Ktj 321/1514/79, 8.6.79) VT 24/79 

VAPAALIPPUASETUKSEN LISAMAARAYSTEN MUUTTAMINEN 

Raut atisha11 itus on 5 .5.1 979 takema11aan paatokse11a muuttanut 

va1tionrautateiden vapaa1ipuista annetun asetuksen 7 §:n 1 1isa

maarayksen ja 6 1isamaaray ksen d) kohdan kuu1umaan seuraavasti: 

7 § 

Lisamaarayks ia. 

1 . Henkilon palvelusta ei katsota jatkuvaksi, mikali hanen kans

saan on sovittu puolta vuotta lyhyemmasta palvelussuhteesta. 

6. d) henkilo, joka on joutunut palauttamaan 1ippun5a sen vuoksi, 

etta on ol1ut poissa virantoimituksesta tai tyosta nauttimat

ta palkkaa Valtiqnrautateilta, saa palvelukseen palattuaan 

takaisin nama lippunsa (vrt. jaljempana 7.kohta). Jos poissa

olo on kestanyt yl i puoli vuocta, saa han kuitenkin vain 

enintaan puolet koko vuoden henkilokuntalippumaarastaan; 

(Rll 332/14/79 , (Hlt), 5.6.1979. VT 24/79 

24 
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ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Sahkoasentaja Seppo Mattila, Pasilan konepaja 

Pintsch Bamag generaattorin laakerin suojuksen parantaminen seka 
laakeripesan koossapysymisen ja kytkentatappien vahvistaminen. 
Kunniakirja ja 4 DOD mk:n rahapalkinto 

Veturinsahkoasentaja Antti Kankkunen, Helsingin varikko 

Srl-veturin, Sml- ja Sm2-sahkomoottorijunan turvalaitteen relei
den muutos. 
Kunniakirja ja 1 ODD mk:n rahapalkinto 

Rakennusmestari Lasse Blomberg, RH ratateknillinen toimisto 

Raiteen ja ajolangan keskinaisen aseman mittauksessa kaytettavan 
optisen luodin varustaminen raiteen kallistusmittarilla. 
Kunniakirja ja 500 mk : n rahapalkinto 

Kuormausmestari Reijo Joenmaa, Helsinki liikennealue 

Rinkkojen kuljetuskarry . 
Kunniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto 

Hienomekaanikko Soili Tapaninen , Hyvinkaa konepaja 

Vetureiden nopeuden rekisterointilaitteiden kunnossa pysymisen 
parantaminen. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Teknikko Seppo Tuomainen, Pieksamaki varikko 

Veturin puskimien kiinnityspulttien vahvistaminen tunkeilla 
tapahtuvia nostoja varten . 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Asemamies Lauri Uimonen, Alavus asema 
Asemamestari Aimo Ahonen, " 

Turvekuljetukset Alavus-Kokkola ; kuormaus Alavudella ja turvepo
lyn levamisen estaminen kuomulla . 
Ku nni akirja ja 300 mk:n rahapalkinto kummallekin a l oitteen teki 
j alle 

Ratatyomies Eino Va l imaa, Seinajoki ratapiiri 
Rataesimies Eero Peltoniemi , " 

Kasintue ntakoneen kaytta j alleen aiheuttaman tarinan vaimentami
nen superlonsuojuksella. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto ratatyomies Eino Valimaalle 
Kunniakirja rataesi mies Eero Peltoniemelle 

Tall i mies Jarmo Korhonen , Kouvola varikko 
Va r astomestari Antti Olen i us , - " -

Orl3 -veturin lasikuituisten ilmanottolaitteiden torvien korjaus . 
Kun niakirja ja 200 mk:n raha palkinto kummallekin aloitteen teki 
j alle 
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Veturinasentaja Johan Stenman, Tampers varikko 

Drl 2-veturin konehuoneesta kompressorihuoneeseen siirrettavat 
tarvikkeet, ' 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Levy se ppa Raimo Naskali, Konepaja Pasila 

Makuuvaunun vuoteen pystyasennon varmistimen valmistuksen yksin
kertaistaminen. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto 

Rataasimies Kauko Koivusipila, Koivu 

Liikkuviin tyokoneisiin ym. vastaaviin halytysnumerot . 
Kunniakirja 

Veturinsahkoasantaja Olavi Kolliander, Helsinki varikko 

Vetokaluston tuulilasiin ura pyyhkijan sulkien puhdistumiseksi . 
Kunniakirja. 

Teknikko Esko Muovinen, Oulu sahkohuolto 

Ratapiharadiojarjestelman selektiivikutsujen toimintojen paran
taminen . 
l<.unniakirja 

Asemamies Jukka Paakkinen, Mikkelin liikennealue 

Kannettavan raivaussahan muuttaminen vaihteiden puhdistukseen 
sopivaksi harjakoneeksi, 
Kunniakirja 

Asemamies Ari Rantane, Helsinki liikennealue 

Kaantyva rajamerkki . 
Kunniakirja 

Veturinasentaja Matti Skon, Pieksamaki varikko 

Ovl2-veturin kasijarrun kayttolaitteen hammaspyorakotelon varus
taminen veden tyhjennystulpalla tai takaiskuventtiililla. 
Kunniakirja 

Insinoori Jaakko Santti , Kouvola ratapiiri 

Tasoylikaytavan tukikerroksen likaantumisen, routimisen ja peh
menemisen estaminen. 
Kunniakirja 

Trukinkuljettaja Birgitta Ahonen, konepaja Pasila 

Kuorma- ja hakkilavojen nostolaite . 
Kunniakirja 

Insinoori Jaakko Katajisto, konepaja Pasila 

Ulkona varastoitavan terasmateriaalin korroosiolta suojaaminen . 
Kunniakirja 

(N:o Hlt 404/17/79, 11.5 . 79) VT 24 /79 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

Julkaisuun "KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen" 

osaan II PIM (VR 4669) ilmestyy lisalehti n:o 10, 

joka on voimassa 1 . 5.79 lukien . Lisalehti sisaltaa 
uusitun liitteen 10 ja korjauksia liitteisiin 9 ja 28 . 

Painatusjaosto jakaa lisalehden . 

(Tft n : o Tou 5/252/79 23. 5 . 79) VT 24/79 

GROSSCONTAINER-TARIFFI 

Kuten VT 15/79 on ilmoitettu, ilmestyy Grosscontainer-tariffista 

(Eurooppalainen vaunukuormatariffi konteille, n:o 9145) uusi pai

nos 1.1 . 1979. Painos sis&ltaa eri rautateiden konttirahdeissa ta

pahtuneet muutokset . 

Koska tariffi on pelkastaan ohjetariffi, joka sisaltaa vain rah

ditusperusteet, tulee tariffitoimisto jakamaan uuden painoksen 

huomattavasti entista suppeammin. 

(Tft n:o Tou 18/252/79, 6.6.79) VT 24/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

Kouran liikennepaikka on muutettu tilityksellisesti Seinajoen 

alaiseksi, 1 . 6 .- 79 lukien, josta johtuen muutetaan Kouran kohdalla 
sarakkeen 4 merkinnat seuraaviksi: 

Koura 

sarake 4 

Seinajoki 16 . 

Sk 16. Hpk 102 . 

(N : o Lko 22846/23/79, 7 . 6.79), VT 24/79 . 

1 . 7.- 79 lukien muutetaan Espoon liikennoimistapamerkinnaksi H sarak

keessa 5, liitteeseen V (VR 2646) Espoon kohdalle PTR- tunnukseksi 
muutetaan D ja VT 11a/79 liitteessa 2 Espoota koskevat merkinnat 

poistetaan ja siirretaan samat merkinnat Kauniaisiin . 

(N : o Lko 22656/67/79, 7.6.79), VT 24/79 . 
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. 
Turun sataman suomenkielinen muutetaan nimeksi Turku satama 30 . 9.-79 
lukien . 

(N:o Lko 31826/67/79, 7.6 . 79), VT 24/79 . 

KONEPAJOJEN SEISONTA~AJAT V. 1979 

Vuosilomien johdosta on kaikkien konepajojen seisonta-aika 

2.?. - 1.8.19?9. 

(Kpt 2?55/L~50/?9, 29.5.19.79) VT 24/?9. 

PAINATUSJAOSTON SEISONTA - AIKA KESALLA 1979 

VR:n painatusjaoston (Hyvinkaa) painon, latomon ja sitomon 

seisonta - aika on 2 . - 28.7 . 1979 vuosilomien johdosta. Sanottuna 

aikana on lahettamo toiminnassa, mutta toimii vajaateholla . 

Painotuotteita tilattaessa pyydetaan seisonta - aika huomioimaan 

ja valttamaan tilausten suorittamista seisonta-aikana lukuun 

ottamatta kiireellisia tapauksia. (Hto 254/572/79, 6 . 6.1979) 

VT 24/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Osastosihteerin (V 25) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto- osastolla. Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

6 paivana heinakuuta 1979 ennen virka-ajan paattymista. 

Varikonpaallikon tehtavan sijaisuus julistetaan haettavaksi Seina

joen varikolla 1 . 7 . 1979 lukien toistaiseksi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjall±set hakemukset on 

toimitettava liikennepiirin toimistoon 26.6 . 1979 mennessa. 

Pieksamaen liikennepiiriin otetaan teknillisen koulun sahkovoirna

tekniikan opintosuunnan kaynyt sahkoratateknikko, toirnipaikkana 

24 
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Pieksamaen sahkoalue (Pm) ja tehtavana sahkoratatyonjohto . Palkka 
maaraytyy kokemuksesta riippuen voimassa olevan tyoehtosopimuksen 

mukaan . 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 
30 . 6 . 1979 . Lisatietoja tarvittaessa antaa Pieksamaen sahkoalueen 
paallikko . 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseks i Kouvolan ratapiirissa (Kouvola). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin 
paa11ikol1e viimeistaan 11 .7.1979. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o : rikostutkijan (V 19) toimiin ylim. 
rikostutkijat Seppo Olavi Hartikainen ja Kari Esa Juhani Pajarinen. 

R a tao s a s to: rataesimiehen (V 13) toimeen (Mikkeli) raidemies Vi1ho 
Evert Ukkonen. 

EROJA 

L i ike nne o s a .s to : liikennetarkastaja Teuvo Ensio Ilmari 

Halinen , 1 . l k kirjuri Esko Edvard Kerkka . 1 . lk sahkoasentajat 
Aake Al eksi Tamminen , Esko Aulis Sal minen , apulaiskanslisti Margit 
Moll, veturinkuljettajat Erkki Eino Rontynen , Samuli Erland Sulonen , 
Pentti Kalevi Nykanen , Teuvo Tapani Lilja , Sulo Eevert Jurvanen, 

He i mo Viljo Karttunen , Veli Ar mas Salminen , Pentti Kalervo Vulli , 
Aa rre Olavi Snellstrom, Erkki Hamn, konduktoorit Teuvo Oskar Talja , 
Martti Ilmari Takkunen , Erkki Edvard Luukkonen , Erkki Johannes Var
tia i nen , Timo Toivo Turunen, Lauri Johannes Ahonen , Olavi Eelis Albin 
Karjala i nen , asetinlaitemies Toivo Emil Nuutinen, vaununtarkastaja 

Jaakko Yrjo Tuomala , koneenhoitaja Eino Johannes Virtanen , vaihde

miehet Veini Viljam Peltonen , Taisto Eerik Niemisto, Eero Matti 
Sims io , junamiehet Niilo Lepisto , Lauri Samuli Sokero , Tauno Olavi 
Huhtinen , Toivo Olavi Lopponen, Tuure Veikko Maenpaa, veturinlammit
taja Onni Vaananen , autonkuljettaja Kaarlo Tapani Vitikainen , asema
miehet Niilo Vihtori Jamsa , Oskar Ensio Luostarinen , Kari Olavi 
Nikkonen , Vaino Laitinen, ylim. veturinlammittaja Aaro Rafael Ranta , 
y l im . asemamies Martti Kalevi Happonen, ylim . vaununsiivoojat Martta 
Mustonen, Elna ~ijo, ylim . siivoojat Mirjam Honkanen ja !ida Maria 
Nukarinen . 
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HENKIL~KUNTALIPUN KELPOISUUS 

Mik~li vapaalippuasetuksen 7 §:n 5 momentin 1 a-kohdassa tarkoi
tettuja henkil6kuntalippuja luovutetaan lipun saaja11e ennen 

1.7., on 1ippuun kirjoitettava tai 1eimattava: KELPAA 1.7. a1kaen. 

(H1t 14.6. 79) VT 25 /79 

RAUTATIEVIRKAPDSTIN JA VR : N KIRJEKUORIEN K~YTTO 

Rautatieha11ituksen kirjaaja1le saapuu jatkuvasti mm. viranhake

muksia rautatievirkapostissa ja VR:n kirjekuorissa. Taman johdos 

ta huomautetaan, etta virkapostia ja vi rkakuoria ei saa kayttaa 

~akemusten tai anomusten lahettamiseen, eika myoskaan muiden yk

sityis1aatuisten lahetysten kuljettami~een tai kirjeenvaihtoon 

muissa kuin virka-asioissa. (Vert. RH:n ohje n:o RH 1215/019/78, 

19.10.1978 kansiossa: ASIAKIRJAOHJEET ja Y1eisohjeet henki15 -
kunnal1e kohta 9.2.): VT 25 /79 

LIITANT~RAHTIEN KOROTTAMINEN 

Rautatiehallituksen tekem~n p~~t oksen mukaan korotetaan 

liit~nt~rahteja 1.7.1979 lukien siten, ett~ 1iit~nt~rah
tien v~himm~t maksut ovat ensimm~ise11~ vyohykkeell~ 
1- 44 kg:n l~hetykselt~ 10 mk, yli 44 kg:n l~hetykselt!i 

11 mk ja muilla vyohykkeill~ painosta riippumatta 12 mk. 

Tariffitaulukoiden (VR 2644) taulukot 18, 28 B j a 28 B 

lis!l.ys painetaan uudelleen sek!l. taulukon 28 C ne lehdet, 

joihin v!l.himpien maksujen korotukset vaikuttavat. 

Painatusjaosto suorittaa taulukoiden perusjake1un. 

(To 1352/2411/79, 13.6. 79) VT25/79 

KANSAINV~LINEN KIITOTAVARATARIFFI, TCEx, (VR 4670) 

Kansainv!l.liseen kiitotavaratariffiin ilmestyy lis!ilehti 

n:o 6, joka on voimassa 1.7.1979 lukien. Lis~lehti si
s11.lt11.11. rom. eri maiden sis!l.isten ja kauttakulkuhintojen 
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korotuksia. Toimitusohjeitten kaikki liitteet on my5s 

laadittu ajan tasalle. 

Huomautetaan, ett~ kiitotavarahintoja laskettaessa 
1.7.79 k~ytet~~n voimassa olevaa UIC-frangin kurssia: 

100 Fr UIC = 188,00 FM. 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun. 

(Tft n:o Tou 118/252/79, 13.7.79) VT 25/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

25 

Liikennepaikkojen V~limatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" (VR 2646.1) muutetaan Kallislahden kohdalle sarakkee
seen 6 PTR-tunnukseksi D. Vastaava muutos tehd~~n myos Kappaletavara
liikennepaikat-kirjaseen (VR 3726). 

(N:o Lko 22832/67/79, 13.6.79), VT 25/79. 

Helsingin kohdalta sarakkeesta 6 merkint~ "Saapuva kiitotavara 
luovutetaan vastaanottajalle Vallilassa" poistetaan. 

(N:o Lko 22893/67/79, 13.6.79), VT 25/7-9, 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Lahden ratapihojen .liikenn<Hmisslt~nto on uusittu. Uusi liikennoirnis
s~ltnto tulee voimaan hein~kuun 1. p~iv~st~ 1979 alkaen, jolloin sarnalla 

lakkaa olemasta voimassa joulukuun 9. 9~iv~st~ 1960 lukien k~ytoss~ 
ollut liikennoimiss~~nto. 

Uuden liikennoimiss~~nnon perusjakelu on suoritettu painatusjaoston 
toimesta. 

(N:o Yt 31212/62/79, 18.5.79), VT 25/79. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Turku (lyhinta tieta), 09.-20.8.1979 

Osuuskunta Turun Messut; Turun Messuille 79 matkustaville. 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 
lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava vahintaan 76:n kilometrin 
matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 
koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. Vastaava merkinta 
on tehtava my~s kantaosaan. 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 
9.8.-20.8.1979) seka I-kenttaan erikoiskoodi 03. 

Tulostuu tnatkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU - 08 
20 % al 
VOIMASSA 09.08.-20.08.1979 
Kautta •....... 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois
leimalla. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paiv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia, eika 65- tai i-kort~lla 
ostettuja meno-paluulippuja. 

Messut ovat 10.-19.8.1979, 

(N:o Mt 22916/242/79, 12.6.1979), VT 25/79. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Nelj~ apulaisasemap~allikon virkaa (V 21, 1.10.79 luk. V 22), kolme 
apulaisasemapaallikon virkaa (V 21), kaksi ensi luokan kirjurin vir
kaa (V 19, 1.10.79 luk. V 20), viisi ensi luokan kirjurin virkaa 
(V 19), ensi luokan asemamestarin virka (V 18), yhdeksantoista 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 17), yksitois
ta ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 16, 1.10. 
79 luk. V 17), nelja ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaa (V 16), kaksitoista veturinkuljettajan virkaa, vaunumestarin 

virka, kuusi konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka. Rauta
tiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 18. paivan~ heinakuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paatty
mista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: apulaisasemapaallikot (V 21, 1.10.79 V 22): Helsingin 
(1 Hki Lan, 1 Hki Hrt), Kouvolan (1 Mki ah) ja Pieksamaen (1 Pm tav. 
a~.hoitaja) liikennealueille, apulaisasemapaallikot (V 21): Keravan 
(1 Prv ah) ja Joensuun (1 Toh ah, 1 Kit ah) liikennealueille, 
1. luokan kirjurit (V 19, 1.10.79 V 20): Tampereen liikennepiiriin 
(1 markkinointi) ja Vaasan (1 Vs liikenneasiamies) liikennealueelle, 
1. luokan kirjurit (V 19): Helsingin (1 Hki asematarkk.), Lahden 
(1 Lh kirjauskeskus), Turun (1 Tku alueselvitt.) ja Seinajoen (1 Sk 
henkiloasiat) liikennealueille seka Tampereen liikennepiiriin (1 tut
kinta-asiat), 1. luokan asemamestari (V 18): Turun (1 Slo tav.as.hoit.), 
yp. 2. luokan kirjurit (V 17): Helsingin (3 Hki tt, 1 Hki So tt, 1 Tkl 
tt, 2 fjm tt), Riihimaen (1 Ri tt), Hameenlinnan (1 Hl tt), Lahden 
(1 Lh tt), Tampereen (1 Tpe tt), Turun (1 Tku laskenta- ja materiaa

liasiat), Ylivieskan (1 Hpj junasuor.), Seinajoen (1 Sk tt) ja Jy
vaskylan (1 Jy kirj.keskus) liikennealueille ja Seinajoen liikenne

piiriin (1 Koulutussiht., 1 markkinointi, 1 palkkausasiat) ja Joen-

suun liikenriepiiriin (~ laskutusasiat), 
yp. 2. luokan kirjurit (V 16, 1.10.79 V 17): Helsingin (1 Hki lip
putoim., 1 Hki tav.toim.) Kotkan (1 Kta lap toim., 1 Kta autotoim. 
1 Kta junasuor.), Tampereen (1 Vma junasuor.) ja Kajaanin (2 Kaj 
junasuor., 1 Kaj kirjauskeskus) liikennealueille, Helsingin varikol
le (1) ja Pieksamaen liikennepiiriin (1 laskenta), 
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yp. 2. luokan kirjurit (V 16): Pieks~m~en (1 Pm juna~ uor.), Kajaanin 

(1 Kaj vaununjako), Savonlinnan (1 Par junasuor.) ja Joensuun (1 Vnj 

juna suor) liikennealueille, 

veturinkuljettajat: Iisalmen (4), Kontiom~en (3), Jyv~skyl~n (3) ja 

Kuopion (2) varikoille, 

vaunumestari: Pieks~m~en varikolle (1), 

konduktBBrit: Kuopion (2 Kuo), Iisalmen (2 Ilm) ja Jyv~skyl~n (2 Jy) 

liikennealueille ja 

kuormausmestari: Va rkauden (1 Var) liikennealueelle. 

Kaksi vaununtarkastajan tointa, kuusi junamiehen tointa, vaihdemiehen 

toimi, vaununvoitelijan toimi (V 8, 1.10.79 V 9), satakolme veturin

l&mmitt~j~n tointa (V 11, 1.10.79 V 12), yhdeks~n veturinl~mmitt~j~n 

tointa (V 11), nelj~kymment~kuusi asemamiehen tointa (V 8, 1.10.79 

V 9), kuusikymment~yhdeks~n asemamiehen tointa (V 8) ja tallimiehen 

toimi. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikBlle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin 

p~~llikBlle viimeist~~n 18.7.1979. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

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

junamiehet: Iisalmen (2 Ilm), Pieks~m~en (2 Pm) ja Jyv~skyl~n (2 Jy) 

liikennealueille, 

vaihdemies: Iisalmen (1 Ilm) liikennealueelle, 

vaununvoitelija (V 8, 1.10.79 V 9): Pieks~m~en varikolle (1), 

veturinl~mmitt~j~t (V 11, 1.10.79 V 12): 

Helsingin (23), Riihim~en (12), Lahden (4), Tampereen (12), Turun 

(6), Porin (5), Haapam~en (4), Sein~joen (3), Kokkolan (3), Ylivies

kan (3), Iisalmen (3), Jyv~skylan (4), Kuopion (2), Pieks~m&en (10) 

ja Joensuun (2) varikoille sek~ Karjaan (2 Kr), Turun (1 Ukp), Toija

lan (2 Tl) ja Lieksan (1 Lis, 1 Nrm) liikennealueille, 

veturinl~mmitt~j~t (V 11): Hel~ingin (2) ja Turun (2) varikoille 

sek~ Turun (1 Lm) ja Rauman (4 Rma) liikennealueille, 

asemamiehet: (V 8, 1.10.79 V 9): Helsingin (5 Hki, 1 Pjm, 1 Tkl, 

1 Epo), H~meenlinnan (3 Hl), Lahden (1 Lh), Kouvola~ (1 Kv), Lappeen

rannan (1 Vna), Tampereen (1 Tpe, 1 J~s), Turun (7 Tku), Haapam~en 

(1 Hpk), Rauman (2 Rma), Sein~joen (4 Sk), Kokkolan (3 Kok), Yli

vieskan (3 Yv, 1 Ph~). Kajaanin (1 Kon), Kuopion (1 Sij), Savonlinnan 

(1 Sl) ja Joensuun (6 Jns) liikennealueille, 
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asemami ehet (V 8): Riihimgen (1 Ri , 2 Lo , 1 Otp js- pgtevg , 1 Oi) , 

Kar j aan (1 Kr, 2 Hnk), Keravan ( 2 Ke ), Lahden (2 Lh, 1 Ha) , Helsin 
gin (4 Hki), Kouvolan (3 Kv, I mat ran ( 2 I mt , 2 Spl js- pgt ,, 2 Rj~ 

j s -p~t .), Mi kkelin ( 3 Mi , 1 Mr), Kotkan (2 Kta, 1 Ky, 1 Jri js- pat . ) , 
Tampereen (10 Tpe , 1 Sui js . pgt , ) , Turun (1 Tku , 1 Au js-pat . ) , Porin 
(5 Pri) , Haapam~en (1 Hpk) , Rauman (1 Rma, 1 Kn js-pgt , ), Vaasan (2 
Vs), Ylivieskan (1 Svi enint . kauko-ohj . k~yttoon ottoon a sti) , 
Sein~joen (1 Sk, 1 Ksk), Kokkolan (1 Kok , 1 Kpy enint . kauko - ohj . 
kayttoon ottoon ast i), Kajaanin (1 Kaj ), Pieksamaen (4 Pm) , Joensuun 
(1 Vnj) j a Savonl innan (1 Sl) liikennealueille , 
tallimies: Pieks~~en varikolle (1) . 

H a n k 1 n t a o s a s t o : Varastomestarin to1m1 (Vl 4) 
toistaiseksi Helsingin varastossa. Hankintaosaston johtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on to1m1tettava Helsingin 
varaston paallikolle. 13.7.1979 mennessa (VT 25/79). 

RAUTATIEOPISTO 
Konduktooritutkinnon ovat suorittaneet 25.5.1979 seuraavat henkilot: 

Heikki Juh.ani Bask ( Sk/Kok) , Arne Sven-Erik Enberg ( Hki/Kr) , J orma 
Johan David Fyhr (Hki/Lh), Erkki Kalevi Hakala (Kv/Kta), Armas Paava
li Hartikainen ( Pm/Pm) , Matti Ilmari Hautalaht1 ( Tpe/Hpk), J erma 
Aleksanteri Hellsten (Tpe/Tku), Rauno Johan Helminen (Kv/Kta), Markku 
Tapani Honkanen (Jns/Sl), Matti Huttunen (Jns/Sl), Voi tto Aulis Ilma
ri Hyttinen (Pm/Kaj), Paavo Tapio Hyyppa (Sk/Sk), Seppo Juhani Antero 
Immonen (Pm/Kuo), Tapani Mikael Immonen (Hki/Ke), Seppo Olavi Kapanen 
(Kv/Lr), Pauli Matti Kalervo Kemppainen (Pm/Kon), Heikki Antero 
Kentta (01/Roi), Risto Juhani Kittila (01/Rhe), Eero Aukusti Kivisto 
(Sk/Kok), Eino Kalervo Xoho (Kv/Hma), Olli Matias Koi vunen (Tpe/Tku), 
Markku Ensio Korhonen ( 01/01), Matti Erkk:i Laaksonen ( Tpe/Lm), Antti 
Kauno Lahti ( Tpe/Tpe), Seppo Johannes Lahti ( Tpe/Tpe), Heikki Kalevi 
Lappi (Pm/Pm), Mauno Olavi Leikas (Pm/Pm), Pekka Paavo Jalmari Lii
nakoski ( Tpe/Tpe), Tauno Olavi Lindholm ( Tpe/Mn), Vei j o Kalevi Lip
ponen ( Pm/Kon), Pauli Artturi Luttinen (Hki/Hki), Tauno Uolevi Maja
oja (Hki/Hl), Eero Aukusti Miilumiiki (Sk/Sk), Erkk:i Juhani Montonen 
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(X:v/Kv), Mauri Pertti Kalervo Niemi (Hki/Lh), Ilkk:a Seppo Oiva ~ 

lervo Paananen (Hki/Hki), Olli Juhani PalomWci ( Tpe/Hpk), Hannu Ta

pio Pelkonen (Kv/Kv), Markku Svante Peltonen (Hk:i/Hki), Matti-Pekka 

Pohjola (Hki/Hki), Matti Juhani Puolakka (.Pm/Kuo), Keijo Kalevi 

Ranta (Hki/Lh), Martti Johannes Rantala (Sk/Rha), Jaakko Antero Ryhli.

nen (Pm/Ilm), Viljo Tapio Salminen (Hk:i/Lh), Esa Jaakko Akseli Salo 

(Hk:i/~i), Tom Rickhard Stanislaus Strandberg (Hk:i/Hki), Jouko Juhani 

SyrjtUli (Sk/Sk), Harri Olavi Tynninen (Hk:i/Lh), iauko Kalervo Uusi

talo (Pm/Var), Eea Veea Juhani Valve (Hki/Lh), Lauri Kalevi Virkki 

(Sk/Sk), Raimo Juhani Voutilainea (Jns/Jns), Antero Tuomae Vuorela 

(Tpe/Hpk). 

Rautatielliisten OpintorahastoslilitiBn stipendin saivat Jorma Aleksan

teri Hellsten ja Pauli Artturi Luttinen. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o : ratainsinoorin (S 13) virkaan (ratatek

nillisen toimiston raidejaosto) diplomi- i nsinoori Veijo Ilmari 

Koskinen j~ rakennusmestarin (V 19) virkaan (Seinajoki) raken

nusmestari (V 18) Lauri Pirinen. 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmestari (V 23) Arvo Ruuben Rahja 

ja rataesimies Vilho Kunnasluoto1 rataesimies (V 12) Mauno Henrik Kaariainen. 

H a n k 1 n t a o s a s t o: · Varastomestari Erkki Antero Karjalai
nen 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 77 1 15.6.1979, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavaa Neuvosto1iiton rup1an 

muuntokurssia muutettu 18.6.1979 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 605,00 FM-· 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 18.6.1979). VT 26/79 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALIS~N MAKSUP~IV~ 

Lomanm~~r~ytymisvuoden 1 . 4 . 1978 - 31.3 . 1979 pa1ve1uksen perustee11a 
virkas uhteessa o1evi 11 e maksettavan vuosi1oma1is~n ja 1omarahan sek~ 
tyosuhteessa o1evi11e kuukausipa1kkaisi11e maksettavan vuosi1oma1is~~ 
vas taavan 1is~n maks up~iv~ on 17 . 7 . 1979 . (N : o t1t 366/10/79, 
19 . 6 .1979) VT 26/79 . 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

He ls j nk j (lyhinta tieta) , 09 . 8 .-14 . 8 . 1979 
Ka1evan k i sat- 79 ja Espor t - 79 matkustaville . 

Matkustajalle myydaan· meno- paluu1ippu 20 %: n alennukse11a ja 
annetaan lomake VR 2416 . Matka1ipp~ on lunastettava vahintaan 
76 ki1ometrin matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Er ityis1ippu"
kenttaan merkitaan koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . 
Vastaava merki nta on tehtava myos kantaosaan. 

Myynti RAP- jarjeste1man avu11a : Kyselysanoman A- kenttaan merki
taan aina ensimmai nen kelpoisuuspaiva (jar jeste1ma hyvaksyy vain 
pai vat 9 . 8- 14 . 8 . 1979) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 
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Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti 
kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU 08 
20 % al 
VOIMASSA 09.08.-14.08.79 
Kautta .•••••..•• 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne 
erikoisleimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alenn·..1s ei koske lastenlipuilla matkustavia, eika 65- tai i-kor
tilla ostettuja meno-paluulippuja. 

Kalevan kisat-79 pidetaan Olympiastadionilla 11.-13.8.79 ja 
Esport-79 Dipolissa Otaniemessa 10.-13.8.79. 

(Mt n:o 22874/242/79, 6.6.1979) VT 26/79. 

NIMITYKSiit 

26 

H a n k 1 n t a o 5 a 5 t o : Ylim. kirjur1n 2 1 ap (V14) toimeen 
konttoriapulainen Riitta Maria L a t v a 1 a , konttoriapulaisen 

(V?) toimiin ylim. toimistoapulaiset Marja-Terttu T a m m 1 5 t o 

ja Anna-Maija N u r m 1 v 1 1 t a ja vs konekirjoittaja Lea 
Orvokki S a v e 1 a , ylim. 
konekirjoittaja Tuula Inkeri 

tar1n toimeen (V14) vt ylim. 
g e l l . 

to1m15toapula15en (V6) to1meen V5 ylim. 
K e 5 k 1 n e n , ylim. vara5tome5-

vara5tome5tar1 Aimo Valdemar S t 1 -
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L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastaja Vaino Marttila, 
asemapaallikko Veijo Paavali Kasurinen, apulaisasemapaallikko 
Eino Aukusti Siiskonen, yp asemamestari Vaino Johannes Karvinen, 
yp 2 lk kirjuri Heimo Vihtori Nyrhila, jarjestelymestari Matti 
Jokinen, veturinkuljettajat Toivo Ilmari Matias Renqvist, Vilho 
Lius, Esko Ilvonen, Unto Sakari Piltti , Lars Axel Edvin Stenstrom, 
Pauli Kalevi Vanska, Paavo Pietari Knaapila, konduktoorit Alpo 
Arvid Isometsa, Voitto Rauni Anselm Viitanen, Erkki Penttinen, 
Vilho Olavi Tolvanen, asetinlaitemies Olavi Antero Majaranta, 
autonkuljettaja Onni Armas Helpp~lainen, vaihdemiehet Kaarlo 
Soder, Erkki Jaakoppi Palokangas, junamiehet Pentti Johannes 
Kaikko, Keijo Ensio Paakkanen, Unto Aleksanteri Varonen, Pentti 
Veli Kamarainen, Heikki Nikolai Haikarainen , asemamiehet Aarne 
Veikko Mikael Makinen, Klaus Antero Kanerva, Arvo Rudolf Hatara, 
Vaseli Niemela, ylim. toimistoapulainen Anja Grvokki Lempi.nen, 
ylim. siivooja Kerttu Kaarina Nevala. 

H a n k i n t a o s a s t o 
V a r t i a i n e n 

Koneinsinoori (Sl4) Niilo 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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ERILLISEN KORVAUKSEN MAKSAMINEN TUNTI- JA URAKKAPALKKAISILLE 
TYONTEKIJOILLE PAASIAISLAUANTAINA JA JUHANNUSAATTONA TEHOYILTA 
TYOTUNNEILTA 

Va1tion tyosuhdeasiain neuvotte1ukunta paatti kokouksessaan 

12 . 2 . 1979 , etta tyoaika1ain a1aisi11e kuukausipa1kkaisi11e ty5n

tekijoi11e suoritettavaksi sovitun 1isatyokorvauksen maksuede1-

1ytykset ja sen perusteet huomioon ottaen se1vitetaan mahdo11i

sen 1isakorvauksen suorittamisede11ytykset myos tunti- ja urakka

pa1kkaisil1e tyontekijoil1e vastaavissa tapauksissa . 

Ede11a o1evan johdosta va1tiovarainministerio , neuvote1tuaan 

asiasta asianomaisten keskusjarjestojen kanssa , on kirjee11aan 

n : o P 5518, 18 . 6 . 1979 i1moittanut seuraavaa: 

Tunti- ja urakkapa1kkaisi11e , tyoaika1ain 5 § : n a1aista tyota 

tekevi11e ty5ntekijoi11e maksetaan muussa kuin keskeytymattomas

sa vuorotyossa paasiais1auantaina ja juhannusaattona tehdyilta 

tyotunnei1ta tyopa1kan 1isaksi eri11fsena korvauksena 50 % yk

sinkertaisesta tuntipa1kasta ede11yttaen, etta asianomaisen 

viikottainen tyoaika sanotuil1a tyoviikoil1a y1ittaa 32 tuntia 

ja ettei kyseinen tyo ole ylityota . 

Ministerion ilmoituksen mukaan jarjeste1ya saadaan soveltaa 

ku1uvan sopimuskauden a1usta lukien . 

(H1oj n :o Hlo 474/121/79, 28 . 6 . 1979) VT 27 /79 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ PUUN
J~TTEIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNtlS 

27 

Valtioneuvosto on myont&nyt 1.7. - 31.12.1979 v~liseksi ajaksi koti
maisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapuvien P 2 luokan 
mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan mukaan rahdi
tettavien koivukuitupuiden sek~ vaunukuormaluokan 6 mukaan rahdi

tettavien nimikkeeseen 5194 kuuluvien puunjatteiden (hakkeen, saha
jauhon yms.) rautatierahtien Suomen osuuksista kuljetusmatkasta 

riippumattoman 5 prosentin suuruisen rahtial~nnuksen. 

Edell& olevan perusteella rautatiehallitus on m&arannyt, etta alen

nus myonnetaan r a j a - a s e m i 1 l a ~aiden lahetysten rah
ia laskettaessa vahentamall~ muuten kaytettavast~ hinnoitusluvusta 

luku 2 . Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin maksu 
~ar~taan yht~ v~limatkavyohyketta lyhyemmalta matkalta. Tuonti
avaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisamaksut perita~n yleisten 
aaraysten mukaan. 

'ankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiomet

ilta ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 350 kg irto
uutiometrilta. 

autateille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja
semilla naista kuljetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n rahtipaa

oksen 785-6 mukaisista kuljetuksista) kuukausittain kahta luette
oa lomakkeella 4~39 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan 
aapa- ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet . Luetteloi
in merkitaan· rahtikirjan paivays ja numero, ~ar~asema ja Suomen 
lennettu rahtiosuus ilman lisamaksuja. Luetteloiden asiakkaalle 
uuluvat osat lahetetaan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaos
oon korvauslaskentaa varten. 

N:o To 1428/243/79 (Tft), 29.6.79) VT 27/79 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERASROMULLE, J~TEPAPERILLE , LUMPULLE SEK~ 
LASIROMULLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 . 7 . - 31 . 12 . 1979 valiseksi ajaksi seu
raavat alennukset: 

- kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatierahdeista 

8 prosentin suuruisen alennuksen mainittuja romuja kotimaan sula 

toille ja valimoille kuljetettaessa 

- kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatierahdeista 25 pro

sentin alennuksen ja kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiili

jatteen) seka jatelasin (lasiromun) rautatierahdeista 20 prosentin 

alennuksen naita raaka - aineita kotimaan jalostuslaitoksille kulje 

tettaessa . 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 5312 

ja 5313 kuuluva jatepahvi ja - paperi seka myos nimikkeeseen 5311 
kuuluva jatepahvi ja - paperi, joka lahetetaan muilta tuotantolaitok 

silta ja tehtailta kuin paperi - ja kartonkitehtailta . Alennuksen 

alaiseksi lumpuksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeeseen 

5691 kuuluva tekstiilijate ja alennuksen alaiseksi jatelasiksi nimik!
keeseen 6182 kuuluva lasiromu . 

Nama alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille . 

Alennukset myonnetaan kullekin alennukseen oikeutetulle asiakkaalle 

kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. Alennuksen alaisista 

kuljetuksista pide.taan lomakkeella VR 4139 luetteloa, jonka perus 

teella alennuksen maara lasketaan . Lomakkeessa mainitun jakelun 

lisaksi lahete~aan luet~eloiden yhdet kappaleet tilitoimiston koti 

maiseen tarkastusjaostoon VR : lle kuuluvan ·korvauksen laskentaa var 

ten. 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjestelyista ao . 

asiakkaille . 

(N : o To 1428/243/79 (Tft) , 29 . 6 . 79) VT 27/79 



- 5 - 27 

MATKALIPUN TAKAISINLUNASTAMINEN 

Huamautetaan, ett& matkan peruuntuessa kokonaan voidaan rautatiekul

fetusasetuksen yleisehtojen mukaan t&ysin kaytt&mattBman, yli 75 km:n 

ratkalipun hinta maksaa takaisin vain ao lipun myyntipaikalla ja voi

massaoloaikana. (Jos lippu esitetaan muulla kuin myyntiasemalla ta

aisinlunastettavaksi on mahdollista, etta matka on lipulla tehty 

utta on onnistuttu v&ltt&maan lipuntarkastus tai tarkastusreijitys 

n epaonnistunut.) 

della esitetyn perusteella ei muualla kuin ao lipun myyntipaikalla 

akaisinlunastettua lippua voida hyvaksya tilityksissa vahennysli

uksi. Tama koskee myBs paatteilla tulostettuja matkalippuja. 

:o Tlt 375/244/79, 27.6.79, VT 27/79. 
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KONDUKTOORIKURSSIT VUONNA 1980 

Rautatieopistossa kev~t- ja syyskaudella 1980 j!rj~stett!ville 
ko~duktoorikursseille pyrkivien tulee j!tta~ t!t! ·kcskeva vleisen 
toiniston plllli kolle osoitet t u hekenuksensa llhirnnllle esi~iehelle 
viirneist!an 31.8.1979. (Hakenusten vastaanotto aloitetaan vllittona 

Vahvistetun koulutusohjelrnan rnukaan voivat po. kurssei~le pyrkil 
henkil8t, jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon(ale~~an p! 
vyystutkinnon)15.9.1975 tai aikaise~~in, ja joille kertyy 15.9.79 
menness~ em. tutkinnon jllkeist~ palvelusta vlhintlin nelja vuot 
Tlhln aikaan tulee sislltyl ratapihatoirnintaa junaniehen tai siihen 
verrattavissa tehtlvissl vahint~in kuusi kuukautta. Nahdollisesti 
vajaa ratapihatoininnan aika voidaan kuitenkin taydenta! kurssin 
alkamiseen mennessl. 

Hakuedellytykset taytt!vlt hakijat kutsutaan 15.9.1979 myohe~~in 
tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jlrjestettlvl!n kondukt86r 
kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sislltll las~ennon 
ja lidinkielen (ruotsink1elisten osalta myos suornenkielen) tehtlvi~ 

Lislksi hakijoille jarjestetlln 17.9-5.10.1979 vllisenl aikana so
veltuvuuskokeet my8hemmin ilnoitettavan ryhmljaon mukaan eri paikka 
kunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk 
toorikursseille, nutta eivlt ole tulleet valituiksi (nirnetyiksi 
tiedossa oleville kursseille) tulee vuonna 1980 konduktoorikursseil 
edelleen pyrkiesslln jlttl~ nyt uusi hakernus. 

Jos tlllainen henkil8 on osallistunut 16.10.1976 tai sen jllkeen 
jlrjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hlnen ei tarvits 
osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen hln voi kuitenkin 
halutessaan uusia. Tastl tulee rnainita hakemuksessa erikseen. Sovel 
tuvuuskokeen uusirnista picetlan suotavana aikaisintaan kolmen vlli
vuoden jalkeen, ~llei ko~ee~ uusi~is~lle ilmene jotain erityistl 
syytl. 
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Yleinen toimisto antaa liike~~e?ii~eille erikseen ohjeet hakemusten 

k~sittelyaikataulus~a. x~~te~ k!s~~~elyj~rjestyksess~ noudatetaan 

soveltuvin osin l%c:n ki~~eessa ~:o 135U/151/76, 13.9.76 annettuja 

ohjeita (N:o Yt 160/151179, 29 .6.79), '.'T 27179. 

TAVARALIIKENTEEN ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSITAULUKKO 

Painatusteknisista syista keskiaukeamalla oleva kurssitaulukko 

julkaistaan tyhjana. 

Tavaratoimistoja kehotetaan merkitsemaan ensimmaiseen sarakkee

seen 2.7. voimassa olevat kurssit (kaikki valuutat) ja sen jal

keen mahdollisesti tapahtuvat kurssimuutokset. 
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Ulkomaan yaluutan muuntokurssit tavaraliikennett~ varten, lukien 2 .7.19 

.. . 
RH:n sahke n:o 

Voimassa lukien J 
Luku- Rahayksikk5 kod Lyhennys 
m~ara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl 

100 Belgi'!n frangia ...................... 88 FrB 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva 

1 Englannin punta .................... 70 £ 

100 Espanjan pesetaa .................... 71 Pta 

1 DO Italian liiraa ...................... 83 Lit 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Des 

100 Jugoslavian dinaria ................. 72 Din 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Dr 

100 Luxemburgin frangia ................ 82 Frlux 

100 Neuvostolii ton ruplaa, clearing .... 20 Rbl 

100 Nor jan kruunua .......... • ............ 76 NKr 

100 Po·rtugalin escudoa ................. 94 Esc 

100 Puolan zlotya ....................... 51 Zl 

100 Ranskan frangia --- - 87 FF ..................... 
100 Romanian leita ..................... 53 Lei 

100 Ruotsin kruunua ..................... 74 SKr 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 OM 

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

1 DO Sveitsin frangia ..................... 85 FrS 

1 DO Tanskan kruunua ..................... 86 DKr 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs 

1 USA:n dollari ...................... $ 
100 Unkarin forinttia .................. .. 55 Ft 

1 UIC-frangi ............. ............ 01 FrUIC 

Suomen markan kansai nva linen lyhen-

nys on ............................. 10 FM 

(Tft n:o Tau 3/230/79, 28.6.1979) VT 27/79 
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Hiss a VT:ssa (VT 27/79) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

. 

, 
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VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE 

Valtionrautateiden autoliikenne- maaraykset (VR 2650) on uusittu ja 
tulee voimaan 1 . 7 . 1979. Painatusjaosto suorittaa uuden painoksen 
perusjakelun . 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 9 . - 22.7 . 1979 

Kuluvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdi~tamis- ja kunnostamis
jakso jarjestetaan kirjelman n:o Lko 31254/412/79 , 12 . 2 . 1979 mukai

sesti 9 . - 22 . 7.1979 valisena aikana . Viikkojen aikana tapahtunees
ta toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien lahettaa yleiseen 

toimistoon . (N : o Yt 31254/412/79, 26 . 6.1979) VT 27/79. 

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS 

Uusittu julkaisu "Maarlykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta" 
(VAK) on hyvaksytty painettavaksi . Painos valmistuu syys-lokakuussa 

ja perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta . 

Uusitussa painoksessa annetaan tarkat ohjeet, milla ehdoilla vaa
rallisia aineita saadaan kuljettaa erilaisissa junissa . Nykyisessa 
VAK :ssa on kuitenkin otettava huomioon Jtt : n 7 . 5 kohdan maarays, 
jonka mukaan vaarallisilla aineilla kuormattuja vaunuja saadaan 

kuljettaa vain tavarajunissa , ellei VAK : ssa ole jonkin tavaralajin 
kohdalla sallittu sen kuljettamista muissakin junissa . 

Taman johdosta annetaan seuraavat nykyista kuljetusjarjestelmaa 

vastaavat valiaikaiset selvennykset ja muutokset VAK :n jaljempana 

mainittujen luokkien kuljetusmaarayksiin kohtaan B. lahetystapa, 
lahetysrajoitukset : 
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KULJETUS KIITOTAVARAJUNISSA 

1 a (Ia) luokka: Kuljetus kappaletavarana sallittu samoin m!i&rin 

kuin tavarajunissa . 

1 b (Ib) luokka : Kuljetus kappaletavarana sallittu samoin m&arin 

kuin tavarajunissa . 

1 c (Ic) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

2 (Id) luokka: Ei muutoksia . 

3 (Ilia) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . I luokan tulen 

arkoja esineit!i ei kuitenkaan saa kuljettaa lam

minvaunuissa, joissa on avotulil!immitin tai kata

lyyttinen lammityslaite . 

4. 1 (IIIb) luokka :Ei rajoituksia kappaletavarana . 

4. 2 (II) luokka : Ei muutoksia . 
...... 

4 . 3 (Ie) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

5 . 1 (IIIc) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

5 . 2 (VII) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

6 . 1 (IVa) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

6 . 2 (VI) luokka : Kohdissa 9 ja 10 mainittuja aineita lukuunotta 

matta ei rajoituksia kappaletavarana . 

8 (V) luokka : Ei rajoituksia kappaletavarana . 

Muutokset koskevat vain lahetystapaa ja lahetysrajoituksia . Ne ei

vat muuta mi l laan tavalla VAK : n muita maarayksia (esim . kollien j a 

vaunujen merkitseminen , yhteenkuormauskie l lot ym . ). 

27 
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KULJETTAMINEN MATKUSTAJAJUNIEN TAVARATILOISSA 

Matkustajajunien tavaratiloissa saa kuljettaa seuraavia aineita 
ja esineita kappaletavarana edellyttaen, etta ne on pakattu ja 

merkitty maaraysten mukaisesti ja etta noudatetaan kyseisia ainei

ta koskevia kuormauksesta ja purkamisesta annettuja maarayksia seka 

yhteenkuormauskieltoja. Vaunuja ei talloin tarvitse merkita ao . va

roituslipukkein . 

1a luokka: 

1b luokka: 

1c luokka: 

2 luokka : 

3 luokka : 

4 . 1 luokka : 

4 . 2 luokka : 

4 . 3 luokka : 

5 . 1 luokka : 

5 . 2 luokka : 

6 . 1 luokka: 

6 . 2 luokka : 

kuljetus kielletty 

kohdissa 4 a) ja b) mainittuja valineita enintaan 

40 kg, muita enintaan 10 kg. 

enintaan 15 kg . 

nestekaasua enintaan 50 kg, happea, kohta 3, ja 

asetyleenia, kohta 15, 20 l vetoisissa pulloissa 
yhteensa enintaan 6 pulloa. Muiden tahan ryhmaan 

kuuluvien aineiden kuljetus kielletty . 

enintaan 60 kg. 

enintaan 50 kg . 

enintaan 100 kg. 

enintaan 10 kg . 

enintaan 20 kg . 

enintaan 5 kg . 

kohdassa 81 mainittuja myrkyllisia torjunta- ai 

neita ja muita I lk myrkkyja enintaan 5 kg seka 

kohdassa 83 main i ttuja lievasti myrkyllisia tor

junta•aineita ja muita II lk myrkkyja enintaan 

20 kg . 

enintaan 100 kg . 



7 luokka: 

8 luokka: 
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lipukkeella 6 A varustetut kollit rajoituksetta 

ja lipukkeilla 6 B ja 6 C varustetut kollit eri 

sopimuksella . 

akkuja , kohdat 1 f) ja 33 , enint~an 40 kg paina

vina kolleina ja muita t~m~n luokan aineita yh
teensa enint~an 20 kg . 

KULJETTAMINEN MATKUSTAJAJUNIIN LIITETYISSA TAVARAVAUNUISSA 

Tavaravaunussa saa kuljettaa seuraavia aineita ja esineit~ kappa

letavarana edellytt~en , ett~ ne on pakattu ja merkitty ma~raysten 

mukaisesti ja etta noudatetaan kyseisia aineita koskevia kuormauk

sesta ja purkamisesta annettuja ma~rayksia seka yhteenkuormauskiel 

toja . Vaunuja ei talloin tarvitse merkita ao . varoituslipukkein . 

1 a luokka : 

1 b luokka : 

1 c luokka : 

enintaan 10 kg , ks . huom . 

kohdissa 2 b) ja 4) mainittuja valineita enin 

taan 200 kg ja muita enintaan 10 kg, ks . huom . 

kohdassa 1 a) mainittuja varmuustulitikkuja ra

joituksetta, kohdassa 3 mainittua mustaruutilan

kaa enintaan 200 kg seka muita enintaan 100 kg , 

ks . huom. 

27 

2 luokka : enintaan 1000 kg paitsi kloorisyaania , kohta 8 a), 

enintaan 5 kg, fosgeenia, kohta 8 a), enintaan 

3 luokka: 

4 . 1 luokka : 

25 kg seka fluoria , kohta 3, enintaan 50 kg , 

ks. huom . 

enintaan 1000 kg, paitsi asetaldehydia , asetonia 

ja asetoniseoksia enintaan 150 kg seka etyyli

eetteria, rikkihiilta , kohta 1 a), ja kohdassa 

1 b) mainittuja seoksia enintaan 60 kg , ks . huom . 

enintaan 100 kg paitsi rikkia, kohta 2 a) ja naf

taleenia, kohta 11 b), enintaan 500 kg, ks. huom . 

-' 
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4 . 2 luokka : 

4 . 3 luokka : 

5 . 1 luokka : 

5 . 2 luokka: 

6 . 1 luokka : 

6 . 2 luokka : 

7 luokka: 

8 luokka : 
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kohdissa 1 . .. 4 mainittuja aineita enintaan 

100 kg, muita enintaan sao kg, ks . huom. 

kalsiumkarbidia, kohta 2 a), kalsiumsilisidia 

ja kalsiummangaanisilisidia, kohta 2 d), enin
taan 2000 kg , muita enintaan 20 kg . 

enintaan 100 kg . 

enintaan 100 kg paitsi dioktanoyyliperoksidia, 

asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidia, di

isopropyyliperoksidikarbonaattia, dipropionyyli

peroksidia, tertiaarista butyyliperpivalaattia, 

bis (3,5 , 5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidia, 

dipelargonyyliperoksidia, tertiaarista butyyliper-

2- etyyliheksanoaattia, di - 2- etyyliheksyyliperok

sidikarbonaattia, didekaonyyliperoksidia, ter

tiaarista butyyliperisobutyraattia enintaan 

10 kg . Ks . huom . 

kohdissa 81 . .. 84 mainittuja aineita enintaan 

1000 kg, muita enintaan 100 kg . 

enintaan 1000 kg . 

lipukkeella 6 A varustetut kollit rajoituksetta ja 

lipukkeilla 6 B ja 6 C varustetut kollit eri so 

pimuksella . 

enintaan 1000 kg . 

Muiden paitsi 7 luokan tyhjia paallyksia saa kuljettaa rajoituksett~ 

Huom . Rajahdysaineita ja I lk tulenarkoja aineita ei saa kuljettaa 

vaunuissa , joissa on avotuli tai katalyyttinen lammitin . 

Kaikki em . mu utokset ovat voimassa 1 . 7 . 1979 l ukien . 

(N : o Lko 22825/61/79, 26 . 6 . 79) VT 27/79 . 
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HITSAUSTEKNISET MAARAYKSET JA OHJEET (HTMO) 

HTMO on laadittu ja hyvaksytty noudatettavaksi (Rto 2051/344/78, 21.11.1978}. 

Painatusjaosto suorittaa painatukset ja perusjakelun. VT 27/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V23) virka toistaiseksi Oulun ratapiirin 

toimistossa. Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehal1ituksen kirjaaja11e viimefstaan 1.8.1979 ennen viraston aukioloajan paat

tymista. 
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Kaksi rataesimiehen tointa, toinen Oulun ratapiirissa (Pe11o, V13) ja toinen 

Seinajoen ratapiirissa (Y1ivieska, Vl2, 1.10.1979 1ukien V13). Rataosaston johta

jalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paalliko1le viimeistaan 

1.8.1979. 

Kemisti-insinoorin (S13) virka, ylimaarainen tarkkaajan (V23) toimi 
ja kaksi ylirnaaraista tarkkaajan (V22) tointa toistaiseksi rauta

tiehallituksen hankintaosastolla. Kemisti-insinoorin viran osalta 

rautatiehallitukselle Ja ylim. tarkkaajien toimien osalta hankinta
osaston Johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta

va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 20.7.1979 ennen 
viraston ·aukioloajan paattymista (Hto 282/113/79 VT 26/79) . 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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Aikataulun 146 lisays 

Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta (VAK) 
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I-KORTIT 

I-kortin osto-oikeus on ainoastaan t y 6 k y v y t t 6 m y y s

a 1 a k k e e n saajilla. Vaikka henkilolle on t y 6 t t 6 -

m y y d e n perusteella myonnetty kansanelakkeen perusosan 

lisaksi tukiosa, ei hanella ole oikeutta saada i-korttia. 

Myytaessa loppuunkaytetyn tai vanhentuneen i-kortin tilalle 

uutta korttia, ei sita saa myyda entisen i-kortin perusteella, 

vaan ostajan on aina esitettava kortin osteon oikeuttava kansan

e1akelaitoksen e1akepaatos, josta ilmenee, etta hane11e on ty6-

kyvytt6myyden perusteel1a my6nnetty kansane1akkeen perusosan 

1isaksi tukiosa (ks. TS:n 24 I 5 1m). 

(Tft n:o To 1008/241/79, 6.7.79) VT 28/79 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 114, 25.6.1979, on k~nsainva1i
sessa tavara1iikenteessa kaytettavaa Neuvosto1iiton rup1an kurssia 
muutettu 25.6.1979 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 590,00 FM 

ja tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 136, 29.6.1979, on kansain

va1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto-
kursseja muutettu 2.7.1979 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,60 FM 

100 Espanjan pesetaa 6,05 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 600,00 FM 

100 Norjan kruunua = 78,70 FM 

100 Portuga1in escudoa = 8,20 FM 

1 USA:n do11ari = 4,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 3.7.1979) VT 28/79 
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VAUNUKUOBMIEN KO'J'IINKULJETUS'rAHIFFI 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia korotetaan 1 . 8 . 1979 lukien. 
TimAn johdosta otetaan tariffitauJukkojen (VR 26q4) taulukosta 

35 uusi painos. Painatusjaosto suorittaa uudellecn painetun tau
lukon perusjakelun . 

(Tft n:o To 106q/240/79 , 3 .7. 79) VT 28/79 

PDHJDISMAINEN-TARIFFI 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (9761) ilmestyy 

lisalehti n:o 19, joka on voimassa 1 . 8 . 1979 lukien . 

Lisalehti sisaltaaVR : n osuuden vahimpien maksujen koro

tuksen , joka vastaa 1 . 7 . 1979 voimaan tullutta liitanta

rahtien vahimpien maksujen korotusta . 
I 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Tft n:o Tau 6/251/79, 5 . 7 . 79) VT 28/79 

NDROEG-TARIFFI 

NDRDEG-kappaletavaratariffiin (NDROEG/Stg 9929) ilmestyy 

lisalehti n : o 16 , joka on voimassa 1.8 . 1979 lukien . Lisa

lehti sisaltaa VR:n osuuden vahimpien maksujen korotuksen. 

Tariffitoimisto jakaa lisalehden sen saavuttua Saksasta . 
(Tft n:o Tau 11/252/79 , 5.7 . 79) VT 28/79 

ANASTETUT LIPUT 

Keslkuun viimeiselll viikolla anastettiin Joutseno Pulp Oy:lle 

myyty vllilla Imatra - Helsinki - Imatra kelpaava paakaupunkilip
pu n : o 0318 (viimeinen kelpoisuuspaivl 2.1.1980) . Mikali mainittu 
lippu tavataan matkustajalla , on lippu otettava pais ja selvitetta
vl lipun haltijan henkilollisyys . 

(N : o Lko 31910/241/79 , 4 . 7 . 1979) VT 28/79 
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AIKATAULUN 146 LISAYS 

Lisays n:o 2 aikatau1uun 146 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika
tau1ukirjan ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 15 . 7.1979. 
(Lt 3.7 . 1979) VT 28/79 

f1AARAYKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA (VAK) 

23 . 7.1979 1ukien muutetaan VAK:n reunanumero 140 seuraavan sisa1-

t()iseksi: 

Rn 140 (1) Aeroso1it ja kaasupakkaukset on pantava riittavan 
1ujaan 1ahetyspaa11ykseen, kuten puiseen 1aatikkoon 

tai vahvaan pahvi - tai meta11i1aatikkoon tai kutiste 
ka1vopakkaukseen . He1posti pirstoutuvasta muovista tai 
1asista va1mistetut aeroso1it on pahvi11a tai jo11akin 
muu11a tava11a erotettava toisistaan . 

(2) Kaytettaessa paa11yksena pahvi1aatikkoa ko11i saa 

painaa enintaan 50 kg, muu11oin enintaan 75 kg . 

(N : o Lko 31915/61/79 , 5 . 7 . 1979) VT 28/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOH1IA 

Yliteknikon (V24) virka toistaiseksi Turun konepajassa ja teknikon 
(v22) virka toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 10.8.1979 ennen vi
raston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : Apulaiskanslistin toimiin (Turku) 
konttoriapulainen Pirjo Marja- Liisa Pausio ja tilap. toimistoapu
lainen Aino Anna Kaarina J~rvinen , konttoriapulaisen toimiin (Tur
ku) ylim. toimistoapulainen Marja Cecilia Margaretha Virtanen ja 
tilap . toimistoapulainen Eeva Kaarina Ahonen , konttoriapulaisen 
toimiin (Tampere) ylim . toimistoapulaiset Ilpo Jaakko Juhani Sii
tonen , Ritva Matilda Laakso ja Irma Annikki Rantanen , veturinl~m

mitt~jan toimiin (Tampere) tilap . veturinl~mmittajat Toivo Tapia 
Paananen , Tapia Kalevi Salmisalo , Olli - Matti Juhani Ahonen , Jari 
Pertti Juhani Hampaala , Ari Kalevi Sipilainen , Time Antero Koli , 

Ari Olavi Mattinen , Jyrki Antero Natri , Aimo J uhani J~rvinen , Time 
Pertti Holmen , Time Aulis Suominen , Jukka Tapani M~kinen , Markku 
Henrikki Hietakangas , Jari Uolevi Jamalainen , Kyosti Veli Martikai 
nen , Risto Vaino Erik Luoto , Seppo Kalevi Lempinen , Sima Antero 
Ahonen , Markku Juhani Kaakkomaki , Harri Tapani Liikkanen, Tapia 

Johannes Lumme , Jari Tapani Makel~ ja Tapia Tapani Savilammi, 
junamiehen toimiin (Turku) asemamiehet Eero Kalevi Jankala , Martti 
Vaino Kakko ja Esko Tapia Kankare , junamiehen toimeen (Pori) asema
mies I lkka Juhani Lamminen , vaihdemiehen toimiin (Turku) junamies 
Aarno Antero Rantanen , asemamiehet Taisto Johannes Mantyla , Eino 
Olavi Lehtimaki ja Antti Enok Vaarala , asemamiehen toimiin (Turku) 
tilap . asemamiehet Mauri Kalevi Kuusela ja Raine Juhani Friman se 
ka ylim . asemamiehet Erkki Olavi Suhtala , Jouko Elmeri Tuomi , Har
ri Tapio Koli , Pekka Juhani Peltola, Kari Olavi Nikkonen , Hannu 
Tapani Tuominen , Eero Eino Pihtil~ , Vesa Jyrki Toivonen, Eero Vil 
jo Tapani Ruuska , Teppo Kalevi Viitanen , Ilkka Kaleva Laine , Arto 

Olavi Salminen ja Jarmo Juhani Kivipuro , asemamiehen toimeen (Kar
jaa) tilap . asemamies Seppo Ilmari Renqvist , ylemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaan (Vl7) (Kuopio) ap. asemamestari (Vl4) Irja 
Annikki K~hara , alemman ~alkkaluokan toisen luokan kirjurin -vi r 

koihin (Vl4) (Pieks~maki) apualaiskanslistit Rauni Mirjami Vais~
nen ja Arja Hellin Hietamaki seka konttoriapulainen Auli Marja 

Elina Rajasarkka, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin vir
kaan (Vl4) (Pieksamaki) apulaiskanslisti Riitta Helena Tarkiainen , 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoihin (Vl4) (Piek
sam~ki) konttoriapulaiset (V7) Ritva Helena Turunen ja Eeva Mirja
mi Ikonen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 
(Vl4) (Jy vaskyl~) konttoriapulainen Maire Kuusela , alemman palkka-

28 
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luokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl4) (Kuopio) apulaiskans 

listi Lea Tellervo Raisanen , alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (Vl4) (Kajaani) ylim . kolmannen luokan kirjuri 
Markus Tapani Haverinen , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 

(Vl4) (Pieksamaki) apulaiskanslisti (V9) Ritva Marjat t a Olkkonen , 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Piexsamaki) ylim . 

kolmannen luokan kirjuri Timo Matti Pitkanen , alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkoihin (Vl4) (Jyvaskyla) ylim. kolmannen luokan 

kirjurit Jorma Ensio Kettunen ja Ari Hannu Olavi Kiema , alemman 

palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Aanekoski) ylim . kolman

nen luokan kirjuri Reijo Ensio Piesanen , alemman palkkaluokan ase 

mamestarin virkaan (Vl3 , 1 . 10 . 1979 lukien Vl4) (Kuopio) konttori 

apulainen (V7) Maija Annikki Rein i kainen , alemman palkkaluokan ase

mamestarin virkaan (Vl4) (Iisalmi) ylim . toimistoapulainen Rauni 

Tellervo Lappalainen , veturinkuljettajan virkoihin (Pieksamaki) ve 

turinllmmittljlt Pentti Eino PHntinen , Hannu Sakari Matilainen , 

Pentti Kalevi Kosonen , Taisto Antero Vesterinen , Matti Olavi Koi 

visto , Risto Juha Riikonen , Keijo Oma Lepplnen , Aulis Antero Kuro

nen , Seppo Antero Paatelainen , Matti Antero Taivassalo , Tuomo Juha
ni Puranen , Erkki Olavi Anttila , Veli Pekka Vainionpla , Tuomo Juha

ni Lappi , Seppo Markus Lantta , Jouko Olavi Viinikainen , konduktHH

rin virkoihin (Kontiomaki) kuormausmestari Veikko Armas Kauppinen 
ja junamies Eino Antero Mahonen , konduktoorin virkoihin (Pieksamaki) 
junamiehet Tauno Vihtori Tarvainen , Arvo Kullervo Kupiainen ja 

Kauko Kalervo Leppanen , yliasentajan toimeen (Pieksamaki) ylim . en

si luokan sahkoasentaja Matti Olavi Hynninen , apulaiskanslistin 

toimiin (Pieksamaki) konttoriapulainen Marja Anneli Ylonen ja ylim . 

toimistoapulainen Marja- Leena Aaltonen , apulaiskansl i stin toimeen 

(Iisalmi) ylim . toimistoapulainen (V6) Pirkko Annikki Rauteela , 

konttoria pulaisen toimeen (Pieksamaki) ylim . toimistoapulainen 

Tuula Mirja Anneli Ihalainen , vaihdemiehen toimiin (Kuopio) asema

miehet Ensio Eelis RHntynen ja Unto Kalevi Haltsonen , vaihdemiehen 

toimeen (Kajaani) asemamies Reina Johannes Huurinainen , junamiehen 

toimiin (Pieksamaki) asemamiehet Arvo Olavi Kroger ja Antti Erkki 

Vehvilainen , seka junamiehen toimiin (Kont i omaki) asemamiehet Toivo 

Kaarlo Koskela ja Kauko Eemeli Heikkinen , a l emman palkkaluokan toi 
sen luokan kirjurin vi rkaan (Vl4) (Tikkurila) apulaiskanslisti Sal
me Anneli Mynttinen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Vl3 , 1 . 10 . 79 Vl4)(Helsinki) apulaiskanslisti Sinikka Liisa 
Salo , veturinkuljettajan virkoihin (Helsinki) veturinlammittajat 
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Erkki Olavi Lehikoinen , Lasse Markku Lepikkom~ki , Kari Ensio Lahi 
kainen , Risto Johannes Tolvanen , Oulas Paavo Juhani Hyttinen , Per
Olaf V~ino Karjalainen , Aimo Aulis Kukkonen ja Teemu Tapio Sorvali, 

veturinkuljettajan virkoihin (Riihim~ki) veturinlammitt~jat Kyosti 

Kalervo Hoikka , Keijo Henrikki Peltola , Vaito Uolevi Haitto ja Erk

ki Juhani Sorsa , ·veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (He lsinki) 
huoltomies Esko Mikael Koski , apulaiskanslistin toimiin (Helsinki) 

tilap . toimistoapulainen Raija Elisabet Ilmaranta ja konttoriapu

laiset Sisko Elisabet Bjorkroth ja Tarja Virve Hannele Turtiainen, 

konttoriapulaisen toimiin (Helsinki) ylim . toimistoapulaiset Sirkka 
Liisa M~nnisto ja Ulla- Maija Irmeli Paloposti seka tilap . toimisto

apulainen Merja Kyllikki Ij~s . 2 . luokan sahkoasentajan toimiin 

(Riihimaki) ylim . 2 . luokan sahkoasentaja Bruuno Kari Tapio Mehta

lainen ja tyosuhteinen sahkoasentaja Pauli Antero Lindberg , asetin 

laitemiehen toimeen (Helsinki) vaihdemiesten esimies Eino Anselm 
Juhonpoika Marstio , autonkuljettajain esimiehen toimeen (Vl6 , 1 . 10 . 

79 Vl7) (He lsinki) autonkuljettaja Pentti Johannes S~teri , vaihde 

miehen toimiin (Helsinki) asemamiehet Veli Otto Heinonen ja Osmo 

Ilmari Pykalainen, vaununvoitelijan toimiin (Helsinki) tilap . vau
nunvoitelija Jorma Ensio Koistinen ja tyosuhteiset vaununasentajat 
Kalle Tapio Kumpu ja Alpo Kalervo Karkkainen , alemman palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (Vl4) (Kouv31a) apulaiskanslisti 
Kirsti Anneli Hatara , jarjestelymestarin virkaan (Kouvola) konduk 

toori Tauno Reijo Kalevi Nissinen , apulaisasemap~~llikon virkaan 

(V22) (Turku) liikennetarkastaja (V23) Matti Veli Kangasvuori , 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Joensuu) apulais 

kanslisti (V9) Irma Helena Turhanen, alemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virkaan (Vl4) (Joensuu) ylim. 3 . luokan kirjuri 

Eija Inkeri Ihanus, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin vir

koihin (Vl3 , 1 . 10 . 79 lukien Vl4) (Helsinki) apulaiskanslistit Mar

jatta Aili Aliina Nyman ja Vappu Antila , alemman palkkaluokan toi 

sen luokan kirjurin virkaan (Vl4) (Helsinki) apulaiskanslisti Anja 

Kristina Numminen . 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Ap toisen luokan kirjurin (V 14) 

virkaan apulaiskanslisti Viola Carita Bostrom, apulaiskanslistin 
toimeen konttoriapulainen Pirjo Liisa Virtaluoma, konttoriapulaisen 
(V 7) toimiin ylim. toimistoapulaiset Eeva Helena Hakkinen, Sirkka

Liisa Miilumaki, Pirjo Annikki Rusanen ja Sirpa Tuulikki Susi. 
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H a n k 1 n t a o s a s t o Tarkkaajan (V 22) v1rkaan yl1m. 

tarkkaaja Laur1 Johannes P a r v 1 a 1 n e n • kirjanpitajiin 
(V 19) virkoihin kirjurit 2 1 yp Raija K u o k k a n e n ja 
Onni Orvo S u o k a s. kirjur1n 2 1 yp virkoihin konttoriapu
lainen Ritva Sinikka Irmeli K a 1 p a • apulaiskanslisti Kerttu 
Kaarina L a h t i n e n ja ylim. polttoainetyonjohtaja Reine 

Armas J o k i n e n Kirjurin 2 1 ap (V 14) virkaan 

(Hyvinkaiin varasto) kirjuri 2 1 ap Leila Tuulikk1 K o s k i n e n. 
ylim. kirjurin 2 1 ap (V 14) toimeen (Hyvinkaiin varasto) ylim. 

kirjuri Helena Kaarina J o k i r i n n e 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o tarkkaaja Esko Juhani Lum1o. 

·' 

Helsinki 1979. Valtion painatuskes~us 



Toi mitus: Rautatiehall it us, 
tiedotuspalv~lu puh 3167 

1979 N=o29 
19.7.1979 

Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari - Pannainen ja 
Raabe - Vihanti 

Itainen yhdysliikenne 

Ratapihojen liikennBimissaannot 

Nimityksia 

127901837P 
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LINJA- AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI - P~NN~INEN JA 
RAAHE - VIHANTI 

Linja- auto1iikenteen henki1otaksaa on korotettu 1 . 7 . 1979 
1ukien . Myyttlesstl yhdys1iikennesopimuksen (VT 23/73 . 14 
VT 25/77) mu~sia matka1ippuja ke1paaviksi 1inja- autois

sa vtl1i11tl Ptlnnainen - Pietarsaari tai Vihanti - Raahe 

on asiakkai1ta perittavtl korotetun taksan mukainen maksu . 

Uudet 1 . 7 . 1979 a1kaen sove11ettavat maksut ovat : 

Panntlinen - Pietarsaari 

Vihanti - Raahe 

11 km 

36 km 

3, 20 mk 

7 , 40 mk 

(Tft n : o To 1452/2413/79 , 12 . 7 . 1979) VT 29/79 

ITAINEN YHDYSLIIKE NNE 

Neuvosto1iiton ja Suomen rautatiet ovat sopineet eraista 

yhdys1iikennemaar.liyksia koskevista muutoksista. Taman joh

dosta painetaan Rautatierajasopimukseen (VR 4782) 1isa1eh

ti n:o 4, joka on voimassa 1,7,1979 1ukien. Asiat, joiden 

kohda11a muutoksia on tapahtunut, on saatettu asianomaisten 

tietoon jo aikaisemmin. 

Painatusjaosto suorittaa aikanaan 1isa1ehden jake1un. 
(Tft n:o Tau 23/253/79, 13,7.79) VT 29/79 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NNOT 

Kotkan ratapihojen liikennoimiss~~ntoon on tehty korjauslehti 2, 

jolla liikennoimiss~~nnon liite 6 on uusittu . Muutos on voimassa 
1 . 7 . 1979 alkaen. 

Korjauslehti 2 on monistettu Kouvolan liikennepiirin toimistossa 

ja jaettu sielt~ liikennoimiss~~nnon jakoluettelon mukaisesti . 

(N : o Lko 22981/62/79 , 12 . 7 . 1979) VT 29/79 

NIMITYKSIA 

29 

L i i k e n n e o s a s t o : Ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) 

(Turku) yp . 2 . lk kirjuri (Vl7) Keijo Johannes Wessman , ensi luokan 

kirjurin virkaan (Vl9) (Tampere) yp . 2 . lk kirjuri (Vl6) Mauri Paa

vilainen , ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Tampere) 1 . lk kirjuri 
(Vl8) Arvo Kalevi Koivula , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirju

rin virkaan (Vl7) (Turku) ap . 2 . lk kirjuri (Vl4) Ismo Ilmari Niher

v~ , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl7) (Tur

ku) ap . 2 . lk kirjuri (Vl4) Maila Jenni Mirjam Heersalo , ylemm~n 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Tampere) ylim . 

3 . lk kirjuri (VlO) Erkki Kalev i Rimmi , ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Pori) ap . asemamestari (Vl3) Marja

Terttu Tellervo Lahtinen , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirju

rin virkaan (Vl6) (Pori) ap . asemamestari (Vl3) Anneli Marketta 
Poysti , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurih virkaan (Vl4) 

(Turku) apulaiskanslisti Irja Annikki Costiander , alemman palkkaluo

kan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl4) (Turku) apulaiskanslisti 

Ulla Irene Lundstrom , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Vl4) (Rauma) ylim . toimistoapulainen Matti Aarne Jalmari 

Jalonen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl4) 

(Tampere) konttoriapulainen Aini Marjatta Rantanen , alemman palkka

luokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Jyvaskyla) ylim . kolmannen luo
kan kirjuri (VlO) Maija- Liisa Nurmiaro , alemman palkkaluokan asema

mestarin virkaan (Vl4) (Salo) ylim . toimistoapulainen Raija Marjat -
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ta Syrjanen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Sa
lo) ylim. toimistoapulainen Anita Katarina Louhikoski, alemman palk
kaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Turku) ap. 2 . lk kirjuri (Vl4) 
Pekka Juhani Vartiainen ja ylim . 3 . lk kirjuri (VlO) Leila Anna
Maija Hakkanen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) 
(Tampere) ylim . 3 . lk kirjuri (VlO) Ari Juhani Lehtimaki , alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (Vl4) (Tampere) ylim . 3 . lk kir
juri (VlO) Risto Armas Huhtala, alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (Vl3) (Tampere) apulaiskanslisti Hella Irja Kyto , 

alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Vl3) (Loimaa) 
konttoriapulainen Eila Sirkka Ingrid Moukola, alemman palkkaluokan 

asemamestarin virkaan (Vl3) (Tampere) apulaiskanslisti Helvi Helena 
Jukkara , jarjestelymestarin virkaan (Turku) konduktoori Viljo Jo
hannes Koivusaari, veturinkuljettajan virkoihin (Turku) veturinlam

mittajat Markku Paavali Kujanpaa, Lasse Kalevi Laine , Toivo Tapio 
Murto , Esa Sakari Rastas , Veijo Aarno Jussila , Mikko Johannes Tevo
la , Viljo Helmeri Kankare , Risto Samuli Suominen ja Mauno Ilmari 
Salminen , kuormausmestarin virkaan (Salo) junamies Klaus Vaara, 

kuormausmestarin virkaan (Turku) asemamies Mikko Roppanen , konduk
toorin virkoihin (Turku) kuormausmestarit Veikko Hietanen, Onni 
Olavi Suokas , junamies Johan Mauri Lahervo seka vaihdemies Armas 

Valdemar Vuollet , konduktoorin virkoihin (Tampere) kuormausmestari 
Reino Eino Kalervo Autio , junamiehet Onni Olavi Majuri , Lauri August 
Lehtinen , Mauri Tervakari , Matti Juhani Venetkorpi ja asemamies 
Jaakko Mikael To i vola , ensi luokan kirjurin virkaan (Vl9) (Raahe) 
ap. asemamestari (Vl4) Vesa Mikael Vahasarja , ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (Vl6) (Kemi) ap . 2. lk kirjuri (Vl4) 

Bertta Sofia Vuento , veturinkuljettajan virkaan (Rovaniemi) veturin
lammi ttaja Ilpo Taavetti Niskanen , veturinkuljettajan virkaan (Oulu) 

veturinlammittaja Martti Iisakki Alanen , polttoainetyonjohtajan toi 
meen (Oulu) veturinpuhdistajain esimies Paavo Johannes Huotari , 
veturinlammittajan toimeen (Kemijarvi) ylim . veturinlammittaja Vaino 

Tapio Sakko , vaihdemiehen toimeen (Kemi) junamies Jaakko Kalevi 

Laakso , junamiehen toimeen (Oulu) asemamies Toivo Henrikki Lang , 
asemamiehen toimiin (Oulu) ylim . asemamiehet Tapio Uolevi Molander 
ja Seppo Iisak Mahlakaarto . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 N•030 
26.7.1979 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

SNTL:n vaunujen varaosat 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

l27901871 T 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkeel1a n:o RH 83, 19.7.1979, on kansainva1i

sessa tavara1iikenteessa kaytettavaa Neuvosto1iiton rup1an kurs
sia muutettu perjantaista 20.7.1979 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 594,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 19.7.1979) VT 30/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen va1imatkat -ju1kaisun 1iitteesta V "Kappa1etavara 
liikennepaikat" poistetaan Kuusjarvi merkint~ineen 1.8 . 1979 1ukien. 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 
Kuusjarvi merkint~ineen poistetaan. 

(N:o Lt 23057/67/79, 13.7.79), VT 30/79. 

SNTL:N VAUNUJEN VARAOSAT 

Koska SNTL:n omistamien vaunujen varaosista on ilmennyt jatkuvasti 

puutetta ja koska on kaynyt ilmi, ettei kaikilla tahoilla tunneta 

niita koskevia maarayksia, huomautetaan, etta vaihdettaessa SNTL:n 

vaunuihin laakerikouruja, voitelutyynyja, letkukytkimia ja kytkin
hanoja, on poistettava osa ehdottomasti sailytettava ja toimitetta
va Pieksamaen paavarastoon, koska uusia osia saadaan tilalle vain 
rikkoutunutta osaa vastaan. (Rautatierajasopimus 20.1.1948 Suomen 
ja SNT-L11ton rautateiden valilla § 78, 80 ja 82) 
(Pm vto 292/41/79, 9.7.1979) VT 30/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kouvolan liikennepiiriin otetaan teknillisen koulun sahkovoima
tekniikan opintosuunnan kaynyt sahkoratateknikko, toimipaikkana 
Kouvolan sahkoalue (Kv) ja tehtavana sahkoratatyonjohto. Palkka 
maaraytyy voimassa olevan tyoehtosopimuksen mukaan . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan liikennepiiriin viimeistaan 6.8.1979. Lisa
tietoja antaa tarvittaessa Kouvolan sahkoalueen paallikko. 

EROJA 

R a t a o s a s t o : rakennusmestari (V2l) Juho Kustaa Saarinen, rataesimiehet 

(Vl3) Oiva Jalmari Konkonen ja Jalo Oiva Peltom8ki. 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Rahtikirjan tayttaminen 

N,Q 31 
2.8.1979 

RAP-lippujen vaarinleimaukset (-lavistykset) 

Konduktoorikurssit vuonna 1980 

Muutokset selektoriyhteyksiin rataosilla Kuopio -
Toivola, Siilinjarvi - Iisalmi ja Siilinjarvi - Joensuu 

-------------------------------------------------------
Erillisena on julkaistu: 

VT 28a: Valtionrautateilla siivouksessa kaytettavat 
puhdistusaineet ja vahat 
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RAHTIKIRJAN T~YTT~INEN 

Kirjauskeskuksilta saadun tiedon mukaan on eraiden rahtikirjoja 
tayttavien virkailijoiden kasialan selvyydessa ja yleensakin huolel 

lisuudessa toivomisen varaa . Koska rahdinlasku tapahtuu tulevaisuu
dessa tietokoneella ja perustuu rahtikirjoissa oleviin tietoihin, 

kehotetaan virkailijoita jo tassa vaiheessa totuttautumaan suurem
paan huolellisuuteen rahtikirjoja tayttaessaan . Tarvittaessa on 

kaytettava painokirjaimia tai tekstausta . 

(N : o Yt 23082/61/79 , 23.7 . 1979), VT 31/79 . 

RAP- LIPPUJEN V~~RINLEIMAUKSET (-L~VISTYKSET) 

Eraiden korvausasioiden ja takaisinmaksuvaatimusten yhteydessa on 
todettu , etta RAP-jarjeste l malla myytyja meno- paluulippuja on lei 

mattu (lavistetty) vaarin siten, etta ne on mitat6ity jo menomat 

kalla . 

Koska mainitulla jarjestelmalla myydyt liput ovat lajiin katsomatta 

ulkoasultaan samanlaisia, kehotetaan lipuntarkastajia huolellisuu
teen niita leimatessaan (lavistaessaan), jotta vastaavat tapaukset 

voidaan valttaa . 

(N : o Yt 23083/240/79 , 23 . 7 . 1979), VT 31/79. 

KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1980 

Rautatieopistossa kevat- ja syyskaudella 1980 jarjestettaville 

konduktoorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen 

toimiston paallik6lle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 

viimeistaan 31 . 8 . 1979 . (Hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) 

Vahvistetun koulutusohjelmaan mukaan voivat po . kursseille pyrkia 

henkilot , jotka ovat s uorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman 

patevyystutkinnon) 15 . 9 . 1975 tai aikaisemmin , ja joille kertyy 15 . 9 . 
79 mennessa em . tutkinnon jalkeista palvelusta vahintain nelja 

vuotta . Tahan aikaan tulee sisaltya ratapihatoimintaa junamiehen tai 
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siihen verrattavissa tehtavissa vahintain kuusi kuukautta . Mahdol 
lisesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa 

kurssin alkamiseen mennessa . 

31 

Hakuedellytykset taytt§vat hakijat kutsutaan 15 . 9 . 1979 myohemmin 

tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla .iarjestett~v~an konduktoori 
kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen , joka sisalta~ laskennon 

ja §idinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavi~ . 

Lis§ksi hakijoille j§rjestet~an 17 . 9 . -5.10.1979 v~lisena aikana 

soveltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri 

paikkakunnilla . 

Myos sellaisten henkiloiden , jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk 

toorikursseille , mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi 

tiedossa oleville kursseille) tulee vuonna 1980 konduktoorikurs 
seille edel l een pyrkiess~an jatta§ nyt uusi hakemus . 

Jos tallainen henkilo on osallistunut 16 . 10 . 1976 tai sen jal keen 
jarjestettyyn kelpoisuus - ja soveltuvuuskokeeseen , hanen e i tarv i tse 

osallistua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen h~n voi kuitenkin 

halutessaan uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. Sovel 

tuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen vali 

vuoden jalkeen , ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista 
syyta . 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

kasitte l yaikataulusta . Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan 

soveltuvin osin lko : n kirjeessa n : o 1854/151/76, 13 . 9 . 76 annettuja 
ohjeita (N : o Yt 160/151/79 , 26 . 7.79 , VT 31/79 . 



31 - 4 -

MUUTOKSET SELEKTORIYHTEYKSIIN RATAOSILLA KUOPIO - TOIVOLA, 

SIILINJX RVI - IISALMI JA SIILINJXRVI - JOENSUU 

Rataosilta Kuopio - Toivola ja Siilinjarvi - Iisalmi on poistettu 

selektorilii ttymat. Poistetut lii ttyrniH on korvattu Iisalmen , Sii
linjarven ja Kuopion suorilla automaattili i ttymilla seuraavasti : 

Peltosalmi 980- 236 

Lapinlahti 980-239 

Alapi tka 983 - 229 

Toivola 983-225 ja 982 - 239 

Lisaksi liikennepaikkojen Sankimlki , Juankoski ja Luikonlahti 
sel ektorinumerot ovat muuttuneet . Uudet numerot ovat seuraavat : 

Sanki maki 46 

Jua nkoski 45 

Luik onlahti 43 

(Stt 3221/434/79 , 24 . 7.1979 ) VT 31/79 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Muutoksia tariffisaantoon 

Lisays tariff1taulukkoon 

N:O 32 
9.8 .1979 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten 

Autojen kuljettaminen pikajunassa 

Sokeiden opaskoirat 

Automaattisella paikanvarausjarjestelmalla myytyjen mat
kalippujen kelpoisuusehdot 

1279019722 
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MUUTOKSIA TARIFFIS~~NTOON 

Kuluvan vuoden lokakuun 1. paivana otetaan kaytt~~n "VR-alennus
kortti", jolla voi lunastaa 30 %:n alennuksella meno- ja meno
paluulippuja. Alennus myonnetaan vain normaalihintaisista meno-
ja meno-paluulipuista, joten VR-alennuskortin perusteella ei alen

nusta anneta lastenlippujen hinnasta kuten ei muidenkaan alennus

lippujen hinnasta. 

VR-alennuskortin hinnaksi on vahvistettu mk 50,00. Alennuskorttia 

ei myyda lapsille alennettuun hintaan. Alennuskortit tilataan ja 

tilitetaan kuten 65- ja i-kortit. 

VR-alennuskorttia vastaan myytaviin alennuslippuihin liittyvien 

lisalippujen hinnan maarittamista varten painatusjaosto painaa 

A4-kokoisen hintataulukon, jossa on alennuslipun yhteydessa perit
tavaksi maaratty lisamaksu 30 % menolipun hinnasta matkustettaessa 
ns. matkustusrajoitusaikana. Taman lisaksi painetaan pienempiko

koinen (junahenkil~kunnan kayttoon) hintataulukko, jossa edella 

sanotun lisamaksutaulukon lisaksi kaantopuolella on menolippujen 

hinnat 30 %:n alennuksin. Painatusjaosto suorittaa taulukoiden 
perusjakelun. 

VR-alennuskortin kayttoonoton johdosta rautatiehallitus on tehnyt 

Valtionrautateiden tariffisaannon 3 §:n 2 lisamaaraykseen, 6 §:n 
6 lisamaaraykseen ja 24 §:n 1 ja 6 lisamaarayksiin 1.10.1979 lu

kien seuraavat muutokset: 

Vaunuluokka 

3 § 

Lisamaarayksia 

3 § 2 lm lisataan uusi toinen kappale 

2 •••••••••••• 

Jos matkustajalla kuitenkin on VR-alennuskorttia vastaan myyty 

matkalippu, peritaan hanelta ao. lisamaksu 30 %:n alennuksin. 
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Matkan keskeyttaminen ja matkareitin rnuuttaminen 
6 § 

Lisamaar~yksia 

6 § 6 lm lisays toiseen kappaleeseen 

6 •. •..•••• 
Jos matkustajalla kuitenkin on VR-alennuskorttia vastaan myyty 

matkalippu, peritaan hanelta lisalipun hinta 30 %:n alennuksin . 

24 § 1 ja 6 lm muutetaan 

Erikoisliput 
24 § 

Lisamaarayksia 

1 . Tassa pykalassa tarkoitettuja lippuja ovat sarjaliput, Finn
rail-Pass-liput , 65 vuotta tayttaneille henkiloille 65-kortilla 
myytavat liput, tyokyvyttomille henkiloille i -kortilla myytavat 

liput ja VR-alennuskortilla myytavat liput. 

32 

6 . VR-alennuskortti on . henkilokohtainen ja se oikeuttaa voimassa

oloaikanaan ostamaan meno- tai meno-paluulippuja 30 %:n alennuksin 

1 tai 2 luokkaan . VR - alennuskortti on voimassa yhden vuoden 

(ks . 4 § 2 lm). Korttiin on merkittava viimeinen voimassaolopaiva. 

Ostettua VR- alennuskorttia ei lunasteta takaisin, eika kadonneen 

kortin tilalle anneta maksutta uutta korttia. 

, VR-alennuskortin ostajan on annettava lipunmyyjalle passivalokuva 

(4 x 5 em) korttiin kiinnittamista varten. Valokuva kiinnitetaan 

alennuskortin oikeaan ylakulmaan. VR-alennuskortti leimataan 
myyntipaikan nimi- ja paivaleimalla siten, etta leima peittaa 
osan valokuvaa . 
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VR-alennuskortissa on oltava ao. henkil5n omakatinen nimikirjoi
tus, joka on selvennetty painokirjaimin. 

VR-alennuskorttia vastaan myytavan lipun hinta lasketaan vahintaan 
76 km:n matkalta menosuuntaan. Lipun kelpoisuusaika maaraytyy 

siihen merkittyjen liikennepaikkojen valimatkan mukaan. 

VR-alennuskortilla ostetulla lipulla voi matkustaa maanantain 

klo 6.30 ja perjantain klo 6.30 valisena aikana. Jos matka aloi

tetaan perjantaina ennen klo 6.30, kelpaa matkalippu ilman lisa

maksua klo 6.30 jalkeen maaraasemalle edellyttaen, etta matka ta
pahtuu keskeytyksetta ilman junan vaihtoa . Alennusliput eivat oi

keuta matkustamaan 15 . 6. - 15.8. valisena aikana ilman lisarnaksua. 

Aloitettaessa matka alennuslipulla perjantain klo 6.30 ja maanan

tain klo 6.30 valisena aikana tai matkustettaessa alennuslipulla 
15.6. - 15.8. valisena ·aikana peritaan lisarnaksuna 30 % ko. mat

kan menolipun hinnasta. 

VR-alennuskortin perusteella myy~ynlippuun on merkittava "Ale
kortti 30 %". Matkustettaessa alennuslipulla on aina esitettava 

voimassa oleva alennuskortti. 

(Tft n:o To 1458/2410/79, 1.8.1979) ~r 32/79 

Kotirnaisessa tavaraliikenteessa otetaan kaytt55n 1.10.1979 lukien 

Valtionrautateiden painattarna/hankkima rahtikirjalornake. Tall5in 

lomakkeesta seka sen tayttamisesta asiakkaalta perittava maksu 

tilitetaan Valtionrautateille, ellei asiakas ole itse hankkinut 

ja tayttanyt rahtikirjaa. Samoin 1.10.1979 lukien kansainvalisten 

rahtikirjojen tayttamisesta perittava maksu tilitetaan Valtion

rautateille. 

Edella sanotun johdosta rautatiehallitus on muuttanut tariffisaan
n5n 58 §:n III.1 lisamaarayksen f kohdan, Rahtikirjoista ja niiden 
tayttamisesta seka vaneriosoitelapuista perittavat maksut, 

1.10.1979 lukien seuraavaksi: 



l 

- 5 -

Rautatiehallituksen m~~r~tt~v~t maksut 

58 § 

f. Rahtikirjoista, kiitotavarakorteista 

ja muista kuljetuskirjoista ja nii

den t~ytt~misest~ sek~ vaneriosoite

lapuista perittavat maksut 

1. Asemilla myyt~v~t lomakkeet 

Kansainv~liset kuljetuskirjalomakkeet: 

lomakkeet VR 4602 ja VR 4702 .•.•..•.••••..••••• 

lomakkeet VR 4604 ja VR 4605 ..••••••...•....•.. 

lomakkeet VR 4604/jalj. ja VR 4605/jalj. ....... 
lomakkeet VR 4706 ja VR 4707 
lomakkeet VR 4706/jalj. ja VR 

Kotimaiset rahtikirjalomakkeet: 

lomakkeet VR 1902 ja VR 1903 

................... 
4707 /j~lj. ........ 

1,00 mk 

1,50 mk 

0,50 mk 

1,50 mk 

0,50 mk 

o,Bo mk 

2. Asemilla erikseen laaditut rahtikirjaj~ljennokset, joista mak

sut suoritetaan valokopioita lukuunottamatta ao. rautatievirka

miehelle 

Varmennettu rahtikirjan jaljennos, myos 

valokopio, sivulta (A 4) •••••••••.••...••••.••.••• 0,50 mk 

Jos j~ljennoksen tilaaja ilmoittaa l~hetyksesta niin 

ep~tarkat tiedot, etta sen takia joudutaan ko. rah

tikirjaa etsim~~n useamman kuukauden rahtikirjojen 

joukosta, t~sta tyost~ on suoritettava edell~ sano-

tun j~ljennosmaksun lis~ksi • .. .. • • • • .. • .. • • . • .. .. . 3,00 mk 

32 
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3. Painatusjaostosta asiakkaan ti1aamat ku1jetuskirj a1omakkeet 

Asiakkaan ti1atessa ede11~ sanottuja ku1jetuskir j a1omakkeita 

suoraan VR painatusjaostosta peritaan niista erikseen vahvis

tettava hinta . 

4. Asemi11a myyt~vat vaneriosoite1aput 0 , 50 mk 

(Tft n:o To 1459/2410/79, 1.8.1979) VT 32/79 

LIS~YS TARIFFITAULUKKOON 

VR-a1ennuskortin kayttoonoton johdosta tehda~n tariffitau1ukkoon 

VR 2644 tau1ukkoon 1, Er~at henki1o1iikenteen maksut, kohtaan 10 
seuraava 1isays: 

VR- a1ennuskortti (TS 24 §) 

Mk 

50,00 

(Tft n:o To 1458/2410/79, 1.8.1979) VT 32/79 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 118 , 31.7,1979 , on kansainva1i

sessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokurs 

seja muutettu 1 . 8,1979 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia :: 195 , 50 FM 
1 Eng1annin punta = 9,00 FM 

100 Espanjan pesetaa 6 , 00 FM 
100 Neuvosto1iiton rup1aa 602,00 FM 

100 Norjan kruunua = 78 , 30 FM 
100 Ranskan frangia = 92 , 30 FM 
100 Tanskan kruunua = 74,50 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 1 . 8.1979) VT 32/79 
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AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Rautatiehallituksen tekem~n p~~toksen mukaisesti asiakas l~hett~es 

s~~n 1 . 10.1979 - 15.2.1980 v~lisen~ aikana henkiloauton "Autopika

junassa" palvelumuotoa k~ytt~en Helsingist~/Turusta/Tampereelta 

Ouluun/Rovaniemelle tai p~invastoin voi paluusuunnassa edell~ sa

nottuna aikana l~hett~~ saman auton kuljetusmaksua maksamatta . Ta
m~n maksuttoman paluusuuntaedun saadakseen on asiakkaalla oltava 

maksullinen aikuisen matkalippu, joka oikeuttaa meno-paluumatkaan 

vastaavalla v~lill~ ja vastaavana aikana kuin autokin kuljetetaan . 

Autopaikat on varattava samanaikaisesti sek~ menomatkaa ett~ paluu

matkaa varten . 

K~ytett~ess~ maksutonta paluusuuntaetua on sek~ maksulliseen ett~ 

maksuttomaan autonkuljetuslippuun VR 2417 teht~v~ merkint~ asiak

kaalla olevasta matkalipusta esim . matkailulippu 01234 tai 

RAP 123- A4567. Lis~ksi maksuttomaan paluusuunnan autonkuljetuslip

puun on teht~v~ merkint~ maksullisesta autonkuljetuslipusta esim. 

meno 2417/12345 . Merkinn~t tehd~~n autonkuljetuslipun oikeassa 

yl~reunassa olevaan vapaaseen tilaan . Autonkuljetuslipussa VR 2417 

lbleva teksti "oikeuttaa yhden henkilon menomatkaan 2 luokassa" on 

yliviivattava . 

Muussa suhteessa noudatetaan soveltuvin osin autojen kuljettami

sesta pikajunassa aiemmin annettuja ohjeita kuitenkin siten , ett~ 

asiakkaalla olevaan menolipputariffin mukaan myytyyn matkalippuun 

on teht~v~ "Auto " merkinn~n sijasta merkint~ "Autopaluu" (Ks . VT 

7/48) . 

(Tft n : o To 1486/241/79 , 1 . 8 . 1979) VT 32/79 

SOKEIDEN OPASKOIRAT 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdan 

2.7.2. m~~r~ysten mukaan sokeiden opaskoirat saadaan kuljettaa 

pastettaviensa mukana sek~ p~iv~- ett~ makuuvaunussa. Tariffi 

s~~nnon 29 § : n 4. lis~m~~r~ys sallii niiden kuljettamisen matkata

arana maksutta. 

oska opaskoirien tunnistamisesta on esiintynyt tulkintaerimieli

yyksi~ lipuntarkastajien ja matkustajien kesken , annetaan seuraa

at selvent~vat ohjeet : 
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Opaskoiraksi katsotaan koira , joka on varustettu valjailla . Opas

koira voidaan vaihtoehtoisesti varustaa kaulapannalla ja talutus 
hihnalla , jossa on rnetallilaattaan rnaalattu punainen risti tai pu
nainen kolrnio . 

Ellei em . ehtoja taytPta , noudatetaan koirien kuljetuksesta ja kul 

jetusrnaksuista annettuja yleisia maarayksia . 

(N : o Yt 23109/61/79 , 1 . 8 . 1979) VT 32/79 

AUTOMAATTISELLA PAIKANVARAUSJ~RJESTELMXLL~ MYYTYJEN MATKALIPPUJEN 

KELPOISUUSEHDOT 

Virallisissa tiedotuksissa n :o 25a/78 on annettu ohjeet automaatti 

sella paikanvarausjarjestelmalla myytyjen paikkalippujen kelpoisuus 

ehdoista . 

Ohjeet koskevat soveltuvin osin myos kyseisella jarjestelmalla myy 

tyja matkalippuja . 

Helsingissa ja Tampereella olevilla DAVA - paatteilla myytyihin lip

puihin tulostuu hintalokeron alapuolelle varsinaisena kelpoisuus 
merkkina mustalla pohjalla olevat kirjaimet VR (ks . malli) . 

N£0242740 

(N : o Lko 31149/240/79 , 30 . 7 . 1979) VT 32/79 

Helsinki 1979. VaiiiOn painatuskeskus 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV) 9760 

Pohjoisrnaisesta vaunukuormatariffista NGTV 9760 ilmestyy uusi painos 

joka tulee voimaan 1. 9.1979 
Painatusjaosto suorittaa uuden painoksen jakelun nykyisen jakoluettelon 

llllkaan . 

( Tr~ n :o Tou 6/251/79 , 7.8 .1979) VT 33/79 

MAKUUPAIKKAMAKSUT 

Huomautetaan, etta uusiin CEmt-makuuvaunuihin k e ittion tilalle 

rakennetun kahden vuoteen makuuvaunuosaston paikoista peritaa n 

terasrakenteisen vaunun kahden vuoteen osaston makuupaikkamaksu. 

Matkustajalla on oltava l 1uokan matka1~ppu. (Ks. TS 9 § 8 1m). 

(Tft n:o To 1170/241/79, 7.8.1979) VT 3J/79 

EP- JUNIEN PAKOLLINEN PAIKANVARAUS 

EP- junissa on pakol l inen paikanvaraus ja pysahdyspaikoilla joudu

taan valvomaan , etta juniin nousevilla matkustajilla on asianmu
kainen paikkalippu . 

Koska asian selvittaminen ulkomaalaisille on vaikeaa , on apuvali 
neeksi painatettu informaat iolappunen , j ossa tiedotetaan paikanva
rauksen pakollisuudesta ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskan

kielell a . Loma~keesta otetaan uusintapainos l ahiviikkoina ja sita 
voi tilata painatusjaostosta lomakenumerolla VR 2420 . 

( N: o Yt 23124/07/79 , 6 . 8 . 1979) VT 33/79 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISUN LIITE V SEK~ JULKAISU 

VR 3726 (KAPPALETAVARA- JA AUTOLIIKENNEPAIKAT) 

Korjaus: Sieppij&rven koodi on oleva 796. 

Lko 8 . 8.79, VT 33/79 

LIIKENNEPAIKAN NIMENMUUTOS 

Valko - Valkom -nimisen liikennepaikan nimi on muutettu 1.6.1980 
lukien nimeksi Loviisan satama - Lovisa hamn. Liikennepaikkojen 
valimatkat -kirjaan on tehtava asianmukainen muutos. 

(N :o Lko 22727/67/79, 9 . 8 . 1979) VT 33/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

33 

Rakennusmestarin (V 21) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Toijala; viran 

baltija toimii Toijalan rata-alueen paallikkona; asunto 3 h + k varattu) . Rata

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaajalle viimeistaan 12.9.1979 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Kolme rataesimiehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi kaksi Seinajoen ratapii

rissa (1 Seinajoki ja 1 Kokkola) ja yksi Pieksamaen ratapiirissa (Kontiomaki) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut bakemukset on toimitettava ao ratapiirin paalli

kolle viimeistaan 12.9 . 1979. 

NIMITYKSIA 

R at a o s a s t o: tarkkaajan (V 23) virkaan (rautatiehallituksen ratatoimisto) 

ylim . tarkkaaja (V 23) Leo Evert Turunen, nuoremman toimistorakennusmestarin 

(V 20) virkaan (Tampereen ratapiirin toimisto) rakennusmestari Hannu Clavi 

Virtanen, rakennusmestarin (V 19) virkaan (Helsingin alueen radanmuutostyot) 

rakennusmestari (V 14) Eino Partanen, toisen luokan rakennusmestarin (V 19) 

virkaan (Joensuun ratapiirin toimisto) rakennusmestari Pekka Jubani Eskelinen, 

yp 2 l kirjurin (V 17) virkaan (Helsingin ratapiirin toimisto) ap 2 1 kirjuri 

Alisa Anna Sylvia Aho, ap 2 l kirjurin virkoihin (rautatiehallituksen ratateknil-
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linen toimisto) kanslistit Tarja Anneli Maenpaa ja Kaija Anneli Siitonen, rata

esimiehen (V 13 ) toimiin (hitsaustyot, Tampere) rataesimies (V 12) Matti Olavi 

Jarvensivu ja (Pella) raidemies Leevi Kalevi Jokinen . 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o kirjaaja Martta Kyllikki Saaristo. 

R a t a o s a s t o: t i lap . piirtaja Tuija Helena Keski-Kor pela ja tilap . toimis

toapulainen Paula Anneli Narbi . 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Kunniamerkkien k~ytBst~ uusia m~~r~yksi§ 

TyBpaikkaruokailu 

Valtion Pukutehdas 

N'O 34 
23.8 .1979 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten 

Rahtikirjojen tilaaminen 

Yleissuunnitelma ja ohje Valtionrautateiden toiminnan 
jarjestelyista poikkeuksellisissa oloissa 

Aikataulun 146 lisays 

Finnlines/VR-yhdistelmalippu 

Juna-messukeskusmatkat Helsink11n 

Jannitteen kytkeminen ratajohto1h1n alueella: 
Kouvola - Kotka 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 



- 2 -

KUNNIAMERKKIEN K~YT~ST~ UUSIA .M~ARAYKSIA 

Tasava11an Presidentti on Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun 

ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestarina 14 . 6.1979 antanut 

seuraavia uusia maarayksia kunniamerkkien kantamisesta. Maaraykset 

koskevat seka ulkomaisia etta kotimaisia kunniamerkkeja. 

Mil1oin tummaa pukua tai kansa11ispukua kaytetaan juh1a-asuna, voi

daa n siina kayttaa rinnassa kannettavia kunniamerkkeja seka yhta 

komentajamerkkia kiinnitettyna paidankau1uksen a1itse ku1kevaan 

nauhaan, ei kuitenkaan rintatahtea eika suurristin nauhaa . 

Tama koskee myos naisten vastaavaa pukua , jol1oin kunniamerkkeja 

voidaan kantaa pienoiskoossakin . 

U1kona tapahtuvissa juhlati1aisuuksissa voidaan paa11ystakissa 

kayttaa rinnassa kannettavia kunniamerkkeja a1kuperaisina . 

Mi 1loin ei kayteta kunniamerkkeja, voidaan niiden tunnuksena puvun 

vasemman takinkaanteen napinreikaan kiinnittaa yksi kunniamerkki

nappi, jonka varit ja muoto ilmaisevat ritarikunnan ja kunniamer-

kin luokan . 

Naiset kantavat nappia vastaavassa paikassa puvussaan . 

(H 1t n:o H1o 521/09/79 , 14 . 8 . 1979) VT 34 /79 . 
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TYOPAIKKARUOKAILU 

VR:n tyopaikkaruokailun toteutuksessa kaytettavat 

tyopaikka-aterioiden kuljetusastiat/-laatikot kulje

tetaan maarapaikoille valtionrautateiden oman tava

ran kuljetuksena junalla tai autolla. Kuljetusasti

oille/-laatikoille ei kirjoiteta saatetta tai rahti

kirjaa. Ruokalanpitaja (keskuskeittiol varustaa la

hetykset osoitelapulla n:o VR 2812, josta ilmenee 

tavaran lahettaja ja vastaanottaja. Vastaavasti me

netellaan palautettaessa tyhjat kuljetuslaatikot 

takaisin keskuskeittiolle. ( RH 145/163/79, 7.8.1979) 

( Slt 239/163/79, 9.8.1979) VT 34 /79 

VALTION PUKUTEHOAS 

Sosiaali- ja terveystoimisto ilmoittaa, etta Valtion Puku

tehtaan tehdasmyymala Hameenlinnassa pidetaan muuton vuoksi 

suljettuna 29 - 31.8.1979. 

Myymala avataan syyskuun alussa uusituissa tiloissa tehtaan 

yhteydessa. 

( Slt n:o 403/110/79 (Sljl. 7.8.1979) VT 34/79 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

34 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 71, 15.8,1979, on kansainva1i-
sessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokurs
seja muutettu 16,8,1979 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,80 FM 
100 Neuvosto1iiton rup1aa = 601,00 FM 
100 Ruotsin kruunua = 93,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 15,8.1979) VT 34/79 
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RAHTIKIRJOJEN TILAAMINEN 

1 . 10 . 1979 alkaen hankkii VR rahtikirjat niit~ kuljetuksia varten, 
joiden l~hett~jill~ ei ole omaa rahtikirjaa . 

Liikennepaikkojen tulee tilata rahtikirjat painatusjaostosta, joka 
toimittaa ne syyskuun aika~a . Tilattavien rahtikirjojen lukum~ara 
on arvioitava mahdollisimman tarkasti vastaamaan 2- 3 kuukauden 

tarvetta , silla odotettavissa olevan uuden rahtikirjamallin vuoksi 
vanhanmallisia painatetaan rajoitettu m~~ra. 

Rahtikirjojen lomakenumerot ovat seuraavat: 

Kiitotavara 
Rahtitavara 

VR 1902 

VR 1903 

Virkailijoille mahdollisesti j~avien rahtikirjojen l unastamisesta 
annetaan ohjeet myohemmin erikseen . 

(N : o Yt 23136/57/79, 14.8.1979) , VT 34/79. 

YLEISSUUNNITELMA JA OHJE VALTIONRAUTATEIDEN TOIMINNAN J~RJESTE
LYIST~ POIKKEUKSELLISISSA OLOISSA 

Rautatiehallitus on 21.6 . 1979 vahvistanut Yleissuunnitelman ja 
ohjeen Valtionrautateiden toiminnan j~rjestelyist~ poikkeukse l li 
sissa oloissa , jonka voimaantuloaika on 26 . 7.1979, kasittelij~ : 

sotilastoimisto, kansio: Valmiussuunnittelu . Mainitun suunnitel
man ja ohjeen perusjakelun suorittaa painatusjaosto. Mahdollisesti 
tarvittavia l isakappal eita voidaan tilata sotilastoimistosta . 

(N:o St 206/051/79, 10.8.1979) VT 34/79 

AIKATAULUN 146 LISAYS 

Lisays n:o 3 ai kotau1uun 146 on i 1mest ynyt ja jaettu kaiki11e aika

tau1ukirjan ti1annei11e . Lisayksen voimaantu1opaiva on 3.9.1979. 

(Lt 16.8.1979) VT 34/79 

J 

j 

J 
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FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIPPU 

Hinnat 1.9. - 31.12.1979 

KAUSI I 1.9. - 31.12.1979 I 
I C-KATE- B-KATE A-KATEGORIA 

I 

i GORIA GO RIA 
' 4-h. 2-h. 2-h. lisa- nais/mies-

hytti hytti hytt. vuode paikka 

I 
3-4 h. 4-h. 
hytti hytti 

I mk mk mk mk mk 
I . 
~IKUINEN 576 964 1204 602 908 

I 
~APSI 6-l7 v. ' 288 482 602 188 454 

:I 
I 

PPISKELIJA 432 720 904 452 680 
l 

f:UKELlUNEN 432 720 904 452 680 

i 
!1-HENGEN HYTIN I 
LISltMAKSU - 242 602 - -

; 

(N:o Mt 31678/645/79, 16.8.1979), VT 34/79. 
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JUNA- MESSUKESKUSMATKAT HELSINKIIN 

1 . Valtionrautatiet ja Suomen Messut Helsingin kaupungista ovat 
tehneet sopimuksen, joka koskee Suomen Messujen ja Valtion
rautateiden 
A) Yhteisi~ juna-messukeskuslippuja, joihin sis~ltyy meno-paluu
matka junalla 2. luokassa lyhint~ tiet~ Helsinkiin milta tahansa 
henkil5liikenteelle avatulta asemalta ja p~~sylippu Suomen Messu
jen liitteess~ 1 (kohta 14) mainituille messuille ja liput kel
paavat lis~ksi matkalippuna paikallisjunissa Helsinki-Pasila
Helsinki. 

B) Suomen Messujen asiakaskortin esitt~j~lle 20 %: n alennuksella 
myyt~vi~ meno- paluulippuja lyhint~ tiet~ Helsinkiin. 

2. Sopimus on voimassa 1 . 9 . 1979 alkaen 31.12.1979 asti ja jatkuu 
sen j~lkeen toistaiseksi molemmin puolisin kahden (2) kuukauden 
irtisanomisajoin . 

A) Juna-messukeskuslippu 

3 . Juna-messukeskuslippuja myyv~t kaikki keskusasemat ja kaikki VR : n 
lipunmyyntioikeudet omaavat matkatoimistot. 
Muut liikennepaikat tilaavat ja myyv~t lippuja keskusasemansa 
kirjoittamina ja v~litt~min~. Juna- messukeskuslippu on kaksi 
osainen lomake VR 2271.1 (aikuisten lippu , jonka pohjav~ri on 
keltainen) ja VR 2271 . 2 ( l apsen lippu , jonka pohjav~ri on vih
re~) . Liput toimitetaan 25 lipun vihkoina . 

4 . Juna- messukeskuslippujen hinnat ovat liitte~ss~ 2. (kohta 15) 

5. Juna-messukeskuslippujen kelpoisuusajat ja messujen ajankohdat 
on ma i nittu liitteess~ 1 . 

6. Ostettaessa VR- osuuteen liittyv~ istuma- , EP- tai makuupaikka 

tai haluttaessa tehda junamatka 1 . luokassa lasketaan lisapal
velun hinta VR : n normaalin tariffin mukais esti . 

7 . Juna-messukeskuslippujen myynnist~ my6nnet~~n 10 : n prosentin 
myyntipa l kkio . 
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8 . Myyntipisteet tilaavat liput normaalin kaytannon mukaisesti 
rautatiehallituksen tilitoimistosta . 

34 

9 . VR asPmat t)littavat liput Tilikirjasaatteella (VR 4024) koh 

dassa "meno-paluulippu" otsikolla "juna- me ssukeskuslippu" . 
Ai kuisten ja lasten liput tili t etaan erikseen. Matkatoimistot 

tilittavat liput Tilikirjasaatteella (VR 4024 Mat) kohdassa 

"me no- paluulippu" otsikolla "juna- messukeskuslippu" . Aikuisten 

ja lasten liput tilitetaan erikseen . Tilitettava markkamaara 

10 %: n myyntipalkkiolla vahennettyna merkitaan lomakkeelle "Mat 

katoimiston matkustajaliikennetulojen yhdistelmaan (VR 4021)" 

oikaisukohdan 34 alla olevalle tyhjalle riville otsikolla "Sopi 
musmatkat" . 

10 . Juna- messukeskuslippuihin merkitaan 54/22711 (aikuisen lippu) ja 

54/22712 (lapsen lippu) seka ko . vyohykkeen jalkeen lipun hinta . 

11 . Lippumallit 

Aikuisen lippu (VR 2271 . 1) 

2 lk 

l(eJpao motkallppuno myOt: po lkalllslunluo 
Helslnki---Po•Jio-Helsinlc.l 

V R- M E S S U K E S K U S L I P P U N!! 00008 N!! 00008 
I 

8 I Vol-ua - --£¥&% 19~~ 
0 I vyiihyko 1 

I 0 II vyi:ihyke I 

~ Ill vyi:ihyke 1:.-;~~""'<J 

PMSYLIPPU 

MESSUKE SKUKSEEN 11: 

e ~:~· , ; 1;; 
~ ~~~---=--',.-,------, 
~ Myyntlpoikan pii i'liil• lma 

! :1.-t:L·/ J d 4-'bt. 
(;/ ·!•~ton 

tl6. ar !t.j lf 

M~tkan tlemet\lnnOt 
ja kond. ICivltfyl 

51/~5£.71/ 
I 

'oluurnoriton tiemetklnni:it 
jo ltond. lavltryt. 

Maaukeskut JrroUtoo 

Myyntlpaikcrn po!Yii leima 
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Lapsen lippu (VR 2271 . 2) 

-~r ________ w· ~,.,• Kelpoa motkollppvna myit palllolllsjvnlsso 
H.lt inki--Potllo---H.Islnkl 

2 lk 00007 
D I vyOhyke I 

~ II vyt;hyke if'l,a;,·:.../L. : 
0 111 vyt;hyke 

~ Laps! 

511~~ 11£ 

N!! 00007 
PMSYLIPPU 

MESSUKESKUKSEEH 

M~"%::-a Menorncrtkon tiemel'il lnniit 
jo kond . lavitl'yl 

Potwmcnkon tiemer\lnnGI 
jo kond. laviatyl M~Jipa%;?~ 

Mitifo" >1il .i+o~ 

{)6~ 0'/ 1'1/i tl6. or. 19lf 

B) Suomen Messujen asiakaskortti 

12 . Asiakaskortin esitttijtille myydatin meno - paluulippu 20 %: n alennuk
sella lyhinta tieta Helsinkiin . Liput kirjoitetaan lomakkeelle 
VR 2203 ja lipun erityislippukenttatin merkittitin 08/Messukeskus . 

(ei rastitusta) . 
RAP- ptiatteellti ntiitti lippuja ei toistaiseksi voida myyda . Lipun 

ostajalle on ilmoitettava ettti seka ostettu matkalippu etta asia

kaskortt i on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 

kondukt5orille . 
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13. Asiakaskorttien mallit 

Habitare79 
huonekahrt m sisustus 
mObl.eroch 'lnredningar 

7-16.9. SUOMEN MESSUT 
FINLANDS MliSSA 

H-ldoMMallk..
Helalnglors • Mhacentrum 

48504 

Kutaumme Telcllt tutuatumt.klrnnllte. 
VI har Iran lnbjude Er till all mA-

511Dt151ttJNTA 
Suomen. Messut 

NlyneilleuettaJe • Utatllltre 

Tlytetllvl ennen kortln etlttlmlttl meuualueen portilla. 

Kortet bOr ltyllu rora det uppvlut vid tnglngen. 

Klvljln niml • &es6ktrena namn 

Tolminlml - Firma 

Osoite - Adresa 

Kortti on vo•mana 7-18.1.1179 IUo 1~1e piMtlnlln. 10.-13.t .1t1t 
t ftllnpllay aiMeetaan u lakaakortllla. 

Kortat glller 7-11.1..1111 kl. 1o-11 dagllgen. 10--13.1.1171 intrldet 
endul: m.d kundkort. 

Oaaston n:o - Montetnr. 

Kortin etlttljllla myoydlin j unamatkaa 
varten Haltinkiln meno--paluullppu 
20 •J,-:n alennukHIIa 

Mot daua kort alljt f6r tigretan till 
Helalngfoft tur-returtblljatt meet 20 •1, neds 

Yhteydet Messukeskukseen : 
siihkojunat Pasilan asemalle, 
bussit 17, 68, 69, 69A ja 
raitiovaunut 2 ja 2A (ei su). 
Paikoitus 4 mk. 

Forblndelser till Miisscentrum: 
eltAg till Fredriksbergs station .
bussarna 17, 68, 69, 69A och 
spArvagnarna 2 och 2A (ej so) . 
Parkering 4 Fmk . 
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Habitare79 
huonekahrtja sisustus ~och inrcdningar 

Taytettiivli ensimmlllsellll 
messukaynnlllli. 

Bor lfyllas vld forsta miissbesoket. 

Nayttelytoimikunta ja naytteilleasettajat kutsuvat 
Teldat tutustumaan Habitare 79 -messuihin. 
Utstallningskommlttlm och utstallarna lnbjuder Er 
till att bekanta Er med Habitare 79 -massan. KiViJin·nimr:·ee.oiWent·nam·n······-··················-· 

SUOMEN ME88UT 
FINLAND& MX8SA TOim"inrmr::::·;:r;ma····-···························· ············ 10.-13.9. 

Jl! 151202 

Helalnld 11-uk .. kua 
Helalnglora M._lrum oaGiie :.:.··AiiiM&·········-···········-···················· ·· 

lrrolteteen enelmmiiHIII meaau

klynnllll. 

Avakll)ea vld f1Sr8ll miAbeaiSkel 

Tllmii erikolskutsu on tarkoltettu nllyttellleasettajlen 
valltsemille henkilollle ja olkeuttaa toistuvlln kllynteihin 
messullla ulantuntl)ollle vereltulne pllvlnl 10-13. 9. 1979 
klo 1D-18. · 

Korttl on henkilokohtainen. 

'KIViitn··niiTll ·~·sMO.wen•··n·amn········ · · ·· ·· ···························H···· .. ···························· 

Delta sllrskilda entr6kort llr avsett for av utstiillarna 
utvalda personer och berattigar till upprepade bespk under 
de for feckfolk reaerverede degerne 10-13. 9. 1979 
kl. 1D-18. 

Kortet iir personllgt. 
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14. Suomen Messujen j~rjest~m~t messut1.9.-31.12.1979 ja 
junalippujen voimassaoloajat (Liite 1) 

Messu Ajankohta Junalipun 

oloaika 

Habit are 79 -huonekalut 
ja sisustus 7.-16.9. 6.-17 .9. 

AV 79 - audiovisuaalinen 
erikoisn~yttely 22 .- 24 . 9. 21.-25.9 . 
(avoinna yleisolle sunnun-
taina 23 .9., muuten asiakas 23.9. 22.-24.9. 
korteilla) 

Suomi kukoistaa -yleinen 
puutarhan~yttely 27.-30.9. 26. 9.-1.10. 

Italia presenta 12.-21.10. 11.-22.10. 

FinnTec 79 - ELK OM 79, 
s~hkotekniikka ja ammatti-
elektroniikka (vain asia-
kaskorteilla) 6 .-10.11. 5 .-11.11. 

34 

voimassa-

i 
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15. Juna-messukeskuslippujen hinnat 1.9.-31.12.1979 (Liite 2) 

I 
I 

VYOHYKE I I 
1
Liikennealueet: ! 

!Helsinki, H&meenlinna, Karjaa, 

!Kerava, Lahti, Riihim~ki, i 

I
Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, • 
Mikkeli, · 

! . 

!
Pori, Rauma, Tampere, Toijala, 
Turku 

I 
IVYOHYKE II 

Liikennealueet: 
Haapam&ki, 
Kokkola, Pietarsaari, Sein~joki, 
Vaasa, 
Jyv~skyl~, Kuopio, Pieks~m~ki, 
Varkaus, X~nekoski, 
Joensuu, Savonlinna 

VYOHYKE III 
Liikennealueet: 
Ylivieska, 
Kemi, Kemij~rvi, Oulu, 
Rovaniemi, Tornio, 
Iisalmi, Kajaani, 
Lieksa 

(N:o Mt 22229/645/79, 10.9.1979), VT 34/79. 

Aikuinen Lapsi 

54,00 mk 27,00 mk 

88,00 mk 44,00 mk 

132,00 mk 66,00 mk 

: 



J~NNITTEEN KYTKEMINEN 
RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 
KOUVOLA - KOTKA 
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Ratajohtoihin alueella Kouvola - Kotka kytketaan 25000 V:n 

jannite 3.9.1979 klo 8.00. 

34 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 
on ilmoitettava valittomasti Kouvolan aluevalvomoon. 

Kouvolan aluevalvomon halytyspuhelimet ovat: 

- Yleisesta puhelinverkosta 
tai 

- VR:n puhelinverkosta 
- VR:n selektoriverkosta 

alueella Kouvola - Inkeroinen 
alueella Inkeroinen - Kotka 

951-17332 

951-17231/531 ja 532 
971-531 ja 971-532 

6-531 ja 6-532 

7-971-531 ja 7-971-532 

Mikali halytyspuhelimet ovat varatut, otetaan yhteys lahimpaan 
VR:n puhelun valittajaan (VR:n puhelinverkossa puhelin n;o 81), 
joka toimittaa halytyksen edelleen. 

(Stt 239/440/79, 13.8.1979) VT 34/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ikon virka (V18). Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoi 
tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 19 . paivana syyskuuta 1979 ennen viraston 
aukio1oajan paattymista . 

Ede11a rnainittuun virkaan nirnitetty sijoitetaan toistaiseksi Kou

vo1an (1 Kpa) 1iikennea1ueel1e . 

Ko1me ensi 1uokan kirjurin virkaa (V19) , y1ernman pa1kka1uokan ase 

marnestarin virka (V17) , ko1rne y1ernman pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kirjurin virkaa (V17), yhdeksan y1ernrnan palkka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin virkaa (V16 , 1 . 10.79 V17) , y1ernman pa1kkaluokan toisen 
1uokan kirjurin virka (V16), kaksi a1ernrnan pa1kka1uokan 
asernarnestarin virkaa (V14) , alernrnan pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kirjurin virka (V13 , 1 . 10 . 79 V14), ko1rnekyrnrnentakaksi veturinku1 -
jettajan virkaa, kaksitoista konduktoorin virkaa , kaksi kuorrnaus 
rnestarin virkaa ja veturinpuhdistajain esirniehen virka. Rautatie 
ha11ituksen 1iikenneosaston paa11ikol1e osoitetut kirja11iset ha
kemukset on toirnitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viirneis 
taan 19 . paivana syyskuuta 1979 ennen viraston aukio1oajan paatty 

rnista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
1 . 1uokan kirjurit (V19): Lappeenrannan (1 Vna tav . toim . hoit . ) ja 
Harninan (1 Hma tav . toirn . hoit.) 1iikennea1uei11e seka Ou1un 1iiken

nepiiriin (ka1ustoasiat) , 
yp . asernarnestari (V17) : Savon1innan (1 Pks ah , js - pat . ) 1iikenne 

a1uee11e, 

yp . 2 . luokan kirjurit (V17) : Kouvolan (1 Kv alueselvitt . ) , Lap

peenrannan (1 Vna tav . toirn . ) ja Oulun (1 01 tav . toirn . autoasiat) 

1iikennea1ueil1e, 
yp . 2. luokan kirjurit (V16) : Kouvo1an (1 Mki junasuor.) , Imatran 

(1 Irnk junasuor . ) , Haminan (1 Hrna junasuor . ) , Seinajoen (1 A1v 
junasuor ., 1 Lpa junasuor., enintaan kauko- ohjauksen kayttoon 
ottoon asti), Pietarsaaren (1 Pna junasuor.) ja Ou1un (1 01 
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turva11isuusasiat, 2 Rhe junasuor.) 1iikennea1uei11e, 
yp. 2. luokan kirjuri (V16): Seinajoen (1 Sk junasuor.) 1iikenne
a1uee11e, 

34 

ap. asernamestarit (V14): Seinajoen (1 Kha junasuor., enint. kauko
ohjauksen kaytt55n ottoon asti, 1 Sk 1ippukassa) 1iikennealuee11e, 
ap. 2. 1uokan kirjuri (V13): Oulun (1 01 1ippukassa) liikenne
a1uee11e, 
veturinku1jettajat: Irnatran (4), Kotkan (2), Seinajoen (11), Vaa
san (1), Kokko1an (1), Ylivieskan (3), Ou1un (3), Kernin (1) ja 
Joensuun (6) varikoi11e, 

kondukt55rit: Seinajoen (1 Sk, 1 Ksk), Vaasan (1 Vs), Pietarsaa
ren (1 Fts), Ou1un (3 01), Kernin (1 Kern), Joensuun (2 Jns) ja 
Savonlinnan (2 S1) 1iikennealuei11e, 
kuorrnausrnestarit : Seinajoen (1 Sk) ja Joensuun (1 Jns) liikenne

aluei11e ja 
veturinpuhdistajain esirnies: Ou1un variko11e (1). 

Kaksi autonku1jettajan tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa, 
kaksikymmentayhdeksan veturin1ammittajan tointa (V11, 1.10 .7 9 
V12), viisi vaihderniehen tointa, kymmenen junamiehen tointa, huo1-
torniehen toirni, ko1me apu1aiskans1istin tointa, ko1rne vaununvoi
te1ijan tointa (VB), kaksikymmenta asernarniehen tointa (VB, 1.10.79 
V9), kaksi asernarniehen tointa (VB), ta11imiehen toirni ja ko1me 
konttoriapu1aisen tointa . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa1-
1ik511e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava asian
omaisen 1iikennepiirin paa11ik511e viirneistaan 19.9.1979. 

Ede11a rnainittuihin toirniin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
autonku1jettajat: Kouvo1an (1 Kv) ja Vaasan (1 Vs) 1iikennea1u

eille, 
vaununtarkastajat: Kouvolan (1) ja Seinajoen (1) varikoi1le, 
veturin1ammittajat (V11, 1.10.79 V12): Kouvo1an (B), Kotkan (2), 
Harninan (2), Seinajoen (B), Y1ivieskan (5) ja Ou1un (3) varikoil1e 

seka Rovaniemen (1 Roi) liikennea1uee11e, 
vaihdemiehet: Ou1un (3 01), Kernin (1 Kern) ja Joensuun (1 Jns) 

1iikennea1uei1le, 
junamiehet: Kokko1an (1 Kok), Ou1un (4 01), Kernin (2 Kern), Tor
nion (1 Tor), Lieksan (1 Lis) ja Savon1innan (1 S1) 1iikenne-
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a1uei11e, 
huo1tomies: Joensuun variko11e (1), 
apu1aiskans1istit: Ou1un (1 01) ja Joensuun (1 Nr1) 1iikennea1u
ei11e sek~ Sein~joen (1 Sk) s~hkBa1uee11e, 
vaununvoite1ijat (V8): Kouvo1an (2) ja Joensuun (1) varikoi11e, 
asemamiehet (V8, 1.10.79 V9): Sein&joen (1 Sk), Vaasan (1 Vs), 
Pietarsaaren (1 Pts), Ou1un (7 01, 2 Rhe), Kemin (2 Kern), Tornion 
(1 Tor), Rovaniemen (1 Roi, 1 Mis js-p~tev~) ja Kemij~rven (2 Kj~, 
1 S11 js-p&tev~) 1iikennea1uei11e, 

asemamiehet (V8): Pietarsaaren (1 Kpi enint. kauko-ohjauksen k&yt
tBBn ottoon asti) ja Y1ivieskan (1 Yv) 1iikennea1uei11e, 
ta11imies: Y1ivieskan variko11e (1) ja 

konttoriapu1aiset: Sein&joen 1iikennepiiriin (1), Sein&joen vari
ko11e (1) ja Ou1un (1 01) 1iikennea1uee11e. 

Rat a o s a s t o: yli-insinoori (S 15) Ernst Ragnar Torsten Brander, rata

insinoori (V 25) Olavi Edvard Pietila ja apulaisinsinoori (V 26) Reino Ilmari 

Mantysaari. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Op1skel1jakortt1 

Rahtiluotto 

N'O 35 
30. 8.1979 

L11kennepa1kkojen v~limatkat -julkaisu 

Kappaletavaral11kennepa1kat -kirjanen (VR 3726) 

Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeet (VR 2652) 

Hallituksen j~senten makuupaikat 

Kaukojunien varapaikat 03.09.1979 alkaen 

Avoimia virkoja ja toimia 

Fyysisen kunnon testaus syksyll~ 1979 

Eroja 

12 7902106C 



35 - 2 -

OPISKELIJAKORTTI 

Opiskelijaj~rjestojen keskusj~rjestot Suomen ylioppi 
laskuntien liitto (SYL), Suomen Tekniikan opiskelijoi
den Liitto (STOL) ja Suomen Kauppaopiskelijain Liitto 

(SKOL) ottavat syyslukukauden alusta lukien k~yttoon 
uuden opiskelijakorttityypin . Kortti on v~rivaloku

valla varustettu ja Oy Antenna Ab :n valmistama. Kort
ti on helppo tunnistaa, koska siin~ on tunnistuspisto
tus ja ylilaminoinnin est~v~ tunnuskuvio. Kortissa 
toistuvat ~enkilotiedot kolmessa eri kohdassa ja kor
tin oikeassa laidassa ne n~kyv~t kirkasta valoa vas
taan katsottaessa. 

Samalla muuttuu myos opiskelijakortin kelpoisuutta 
osoittava lukukausimerkint~tapa syyslukukauden alusta. 
Aikaisemmin lukukausimerkint~ on tehty erillisell~ lei
malla lipukkeeseen, joka kulkee kortin mukana sen taka
na olevassa taskussa . Uudessa luotettavammassa j~rjes
telm&ss~ kiinnitet~~n kortin selk~puolelle ohut luku
kausitarra, jonka irroittaminen kortista ehj&n~ ei ole 
mahdollista, eik~ tarroja siten voida siirrell~ kerran 
liimattuina kortista toiseen . 

Tarrassa on tunnistamista helpottamassa lukuvuosittai
nen tunnusv~ri, joka lukuvuoden 1979- 80 osalta on kel 
lanpunainen . Riippuen siit~, onko asianomainen opiske 
lija maksanut ylioppilas - tai oppilaskuntansa j~senmak
sun koko lukuvuoden tai vain toisen lukukauden osalta 
han saa sen mukaisesti tarran , jonka teksti osoittaa 
sen kelpoisuuden joke koko lukuvuodeksi (LUKUVUOSI 

1979-80 L~SARET) tai toiseksi lukukaudeksi (SYYSLUKU
KAUSI 1979 H~STTERMINEN tai KEVXTLUKUKAUSI 1980 VAR 
TERMINEN). Eri tekstein varustetut tarrat on lisaksi 
tunnistettavissa tunnusvarin sijoituksen perusteella 

siten, etta vuoden tarra on kokonaisuudessaan varilli-
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nen ja puolivuotistarrat lukukaudesta riippuen vain 
toisesta p~~st~~n v~rillisi~. 

Tarra, joka esimerkiksi irroittamis- ja siirt~misyri

tyksen seurauksena on vahingoittunut, on mit~ton . 

Viallisen tarran mit~ttomyydest~ on myos itse tarras
sa maininta . 

Erillisell~ lipukkeella ja leimalla tehdyt lukukausi
merkinnat ovat syyskuun alusta lukien mit~ttomi~ Oy 
Antenna Ab:n kortin yhteydessa . 

Jo aikaisemmin k~ytossa ollut Oy Gaudeamus Ab : n opis 
kelijakortin lukukausimerkintatapa sailyy entisell~an 
kortin alareunaan vuosiluvun kohdalle pistotettavalla 
kohonumerolla (1/2). 

Oy Antenna Ab : n ja Oy Gaudeamus Ab : n opiskelijakortit 
ovat voimassa ainoastaan mik~li ne on varustettu asian 
omaisella lukukausikelpoisuusmerkinnalla. Kuitenkin 
Antennan siirtyessa k~yttamaan syyslukukauden 1979 
alusta ·uudistettua varikuvalla varustettua opiskeli 
jakorttia on tam~n kortin suhteen huomattava, ett~ uu
sille opiskelijoille korttia annettaessa h~n saa kayt

toons~ v~liaikaisen opiskelijakortin, joka on varustet
tu v~lttamattomin henkilotiedoin ja on voimassa kahden 
kuukauden ajan antamiso~iv~st~ lukien kunnes han saa 
varsinaisen korttinsa. Valiaikainen opiskelijakortti 
yhdessa henkilotodisteen kanssa on t~lloin riittav~ 
osoitus henkilon opiskelijaominaisuudesta seka suori 
tetuista maksuista , eika sen yhteydess~ kayteta edella 

mainittua lukukausitarraa . 

35 
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<246 0001 1 234SX> 

Uusi v~rivalokuvallinen opiskelijakortti 

r o ----------------------------------

••u SAILYTA HUOLELLA 
() KUVAUKSENJALKEEN 

0 

() 

0 
lOft 
0 

0 

0 

0 
SHI 
0 

0 

0 

KUITTI/AECEIPT 

Volmlt 091-IIOI<orttlon- II,_,_,
kultHI VNtun. 
KullllltklltokSMn ~teiiOn tolmMta. 

V ALIAIKAINEN OPISKELIJAKORTTI 
TEMPORARY STUDENT 10-CARD 

Ttma vlltalkalnen opbkell}llkorttl on vohnMN allhen Uti 
kun H valhdetaw~ Vlriku¥1111...., valmiiiMn opllketiJ• 
korttlln. . 
Thla tempcwary student card le valld until axchengtd for 
the manui8Ctured 10-c:;wd with photo. 

V~liaikainen opiskelijakortti, jonka voimassaoloaika on kaksi 
kuukautta sen kirjoittamisp~iv~st~ lukien 
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Mui1ta osin opiske1ijakortteja koskevat ·m&araykset j&&
v&t enna11een. 

(Tft n:o 1505/241/79, 24.8.1979) VT 35/79 

RAHTILUOTTO 
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VR Vira1lisissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asi
akkaista, joi11a on oikeus k&yttaa rajatonta luottoa kaiki11a 1iiken
nepaikoi11a, tehda&n seuraava nimenmuutos 1.9.79 1ukien 
Entinen nimi Uusi nimi 
Osuuspuu SOTKA OY. Mets&osasto 

(N:o tlt 491/245/79, 17.8.1979) VT 35/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

Liikennep·aikkojen v&1imatkat -ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara-
1iikennepaikat" tehda&n seuraavat muutokset: 

Voikosken kohda1ta sarakkeesta 5 poistetaan merkinnat ja sarakkeeseer 
6 lis&t&&n pa1ve1utasotunnus C. 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

Ede11isess& kohdassa mainitut rnuutokset tehdaan myos Kappa1etavara
liikennepaikat-kirjaseen. 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652) 

Kappa1etavaran kuorrnaus- ja kuljetusohjeiden sivuilta 29 ja 31 

poistetaan Voikoskea koskevat rnerkinnat ja liitanta1inja1uetteloon 
sivu11e 57 1iitantalinjaan Kouvo1a-Vuohij&rvi 1isat&an merkinta: 
Voikoski ti tv to. 

(N:o Lko 32131/67/79, 23.8.79), VT 35/79. 
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HALLITUKSEN J~SENTEN MAKUUPAIKAT 

03 . 09 . 1979 alkaen varataan hallituksen j~senten matkoja varten yksi 
1 . luokan osasto seuraavista makuuvaunuista : 

Juna Vaunu Matkareitti 

13 75 Helsinki - Joensuu 

13/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 38 Helsinki - Oulu 

51/561 33 Helsinki - Vaasa 
61/561 33 Helsinki - Vaasa 
61 29 Helsinki - Rovaniemi 

63 7 Helsinki - Rovaniemi 

65 17 Helsinki - Rovaniemi 

71 48 Helsinki - Kontiom~ki 

14 75 Joensuu - Helsinki 
809/14 76 Savonlinna - Helsinki 

52 38 Oulu - Helsinki 
572/52 33 Vaasa - Helsinki 
572/62 33 Vaasa - Helsinki 
62 29 Rovaniemi - Helsinki 
64 7 Rovaniemi - Helsinki 
66 17 Rovaniemi - Helsinki 

72 48 Kontiomaki - Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivanli klo 12 . 00 
el l ei niita siihen mennessa ole varattu. 

KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 03.09 . 1979 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat . 

Liikennetoimiston RAP- valvojal l a on oikeus antaa naita paikkoja 
etukateen . Junan konduktoori voi junan lahdettya harkintansa mukaan 

kliyttali varapaikkoja (virheiden korjaus , makuupaikkojen myynti) . 

Nama varapaikat korvaavat myos ennen kliytossa olleet sairaspaikat , 
joita varattaessa on otettava yhteys RAP - valvomoon . 
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MakuuEaikat 
Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

13/14 75 31-33 
51/52 38 31-33 
61/62 29 31-33 
63/64 7 31-33 
65/66 16 31-33 
71/72 47 31-33 
73/74 57 31-33 

Junissa 109/110 ei toistaiseksi ole varapaikkoja. 

IstumaEaikat 
Juna n:o Vaunu n:o Paikat n : o 
1/2 136 1-2 

139 1-2 
3/4 147 1-2 

5 176 1-2 
584 1-2 

6 584 1-2 
7/8 121 1-2 2 lk 

124 175-178 1 lk 

11/12 166 1-2 
13/14 522 1-2 
15/16 182 1- 2 
25/26 176 1-2 
32 552 1-2 
33134 349 175-178 1 lk 

350 1-2 2 lk 
368 1-2 2 lk 

41 338 1-2 
375 1-2 pe 

42 338 1- 2 
43 321 9-10 
44 318 9- 10 

321 9- 10 su, SV 

45 552 1- 2 
46 318 9-10 la 

321 9-10 
47/48 315 9- 10 

318 9-10 
321 9- 10 pe, su, sv 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 
51/52 483 1-2 
57/58 101 1-2 2 lk 

104 175-178 1 lk 
61/62 471 1-2 
63/64 453 1-2 
65/66 461 1-2 
67/68 393 1-2 2 lk 

403 1-2 2 lk 
404 175-178 1 lk 

69 129 1-2 2 lk 
134 175-178 1 lk 

70 129 1-2 2 lk 
134 175-178 1 lk 

71/72 491 1-2 

73/74 506 1-2 

75/76 413 1-2 

77/78 423 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 2 lk 

144 175-178 1 lk 

93 355 9-10 
358 9-10 su-pe 
361 9-10 

94 355 9-10 
358 9-10 la 
361 9-10 

97/98 375 1-2 
101/106 432 1-2 
103/104 429 1-2 
105/108 192 9-10 
107/102 442 1-2 
109/110 445 1-2 
121/122 202 9-fo 
123 192 9-10 

242 9-10 pe, la, su, sv 

124 192 9-10 
242 9-10 pe, su, sv 

125 218 1-2 pe, la, su, sv 
216 9-10 rna-to 
219 9-10 rna-to 
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Juna n:o Vaunu n : o Paikat n:o 
126 218 1- 2 pe, su, sv 

219 9-10 rna-to 
127/128 208 1-2 
129 429 1-2 
130 242 9-10 

245 9-10 la, rna 
131 242 9-10 su-pe 

245 9-10 pe, su, sv 
132 216 9-10 rna-to 

218 1-2 la 
429 1-2 pe' su, sv 

136 429 1- 2 
141 309 9- 10 

312 9- 10 pe, la, su, sv 
321 9- 10 

142 309 9- 10 
312 9- 10 pe, la, su , sv 

143/144 323 1- 2 
145/146 272 1- 2 
151/152 429 1- 2 
155 147 1- 2 

365 1- 2 pe 
156 147 1-2 
157 136 1-2 su, sv 2 lk 

139 1- 2 su, sv 2 lk 
318 9- 10 pe 2 lk 
552 1-2 rna-to 2 lk 
554 175- 178 rna-to 1 lk 

158 136 1- 2 rna 2"1k 
139 1- 2 rna 2 lk 
552 1-2 ti-pe 2 lk 
554 175-178 ti- pe 1 lk 

160 338 1-2 

(N : o Lko 31149/241/79, 23 . 8 . 1979), VT 35/79. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Henkilostotoimi ston psykologian ryhmaan tarvitaan itsenaisesti toi
mistotehtavia ja arkistoa hoitamaan henkilo, jonka tehtaviin voi
daan myohemmin liittaa mm. henkilostohallinnon tehtavia. 

Palkkauksena on toistaiseksi apulaiskanslistin (V9) palkka. 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys 7.9.79 mennessa 

puh. 2902. 

Apulaisasemap~~llikon virka (V 21, 1 . 10 . 79 V 22) toistaiseksi Riihi 
m~en (Hy) liikennealueella . 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viime ist~~n 26. p~iv~na syys 
kuuta 1979 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Rakennusmestar in (V 20) virka , toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Por i ; viran 

haltija toimii Porin rata- alueen paallikkona) ja ap 2 1 kirjurin (V 14) virka , 

toistaiseksi Seinaj oen ratapiirin toimistossa (Sei najoki) . Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

26 . 9 . 1979 ennen viraston aukioloaj an paattymista. 

Rataesimiehen (V 12 , 1. 10 . 1979 lukien V 13) toimi , toistaiseksi Tampereen 

rat apiirissa (Toi j ala ; asunto 2 h + k varattu) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava Tamper een ratapiir in paallikolle vi i meistaan 26 . 9 . 1979 . 

Koneinsinoorin virka (B1, 1.10. 79 B2), toistaiseksi konepajahallin
nossa (vahavavirtatekniset tehtavat), alemman palkkaluokan ensi luo 

kan koneinsinoorin ,virka (B1, 1.10.79 B2), toistaiseksi rautatiehal 
lituksen sahkoteknillisessa toimistossa (heikkovirtatekniset tehta
vat), ylemman palkkaluokan ensi luokan koneinsinoorin virka (V27), 
toistaiseksi rautatieballituksen konepajatoimistossa, kaksi apulais 
insinoorin virkaa (V25, 1.10.79 V26), toinen toistaiseksi rautatie
hallituksen sabkoteknillisessa ja toinen toistaiseksi koneteknilli
sessa toimistossa, sahkotarkastajan virka (V 22), toistaiseksi Hy
vinkaan konepajassa, teknikon virka (V20), toistaseksi Hyvinkaan ko 
nepajassa seka teknik on virka (V19), toistaiseksi Hyvinkaan konepaj 
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sa. - Rautatieha11itukse11e osoitetut kirja11iset hakemukset konein
sinoorin virkoihin, rautatieba11ituksen paajohtaja11e osoitetut kir
ja11iset hakemukset apu1aisinsinoorin ja sabkotarkastajan virkoihin 
seka rautatieha11ituksen koneosaston johtaja11e osoitetut kirja11i
set hakemukset teknikon virkoihin on toimitettava rautatieha11ituk
sen kirjaaja11e viimeistaan syyskuun 24 paivana 1979 ennen viraston 
aukio1oajan paattymista. (VT 35/79). 

Pyysisen kunnon testaus syksy11a 1979 
Rautatiehenki1okunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirje1ma n:o 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n aluei11a syys
kaude11a 1979 seuraavastir 

Testipyor·a 1 Testipyora 2 
Lahti 03.09-15.09 Kerava 03.09-08.09 
Ham ina 17.09-22.09 Hyvinkaan knp 10 .• 99-15.09 
Kotka 24.09-29.09 Riihimaki 17.09-22.09 
Imatra 01.10-06.10 HB.meen1inna 24.09-29.09 
Lappeenrant.a 08.10-13.10 Pori 01.10-06.10 
Kouvo1a 15.10-27.10 Rauma 08.10-13.10 
Helsinki, rh 29.10-10.11 Tampere 15.10-27.10 

" 1a 12.11-17.H Turku 29.10-10.11 ' " vr 19.11-01.12 Salo 12.11-17.11 ' " rata 03.12-22.12 Karjaa 19.11-01.12 ' Pasilan konepa ja 03.12-22.12 

Testipyora 3 Testipyora 4 
Kemijarvi 03.09-08.09 Mikkeli 03.09-08.09 
Rovaniemi 10.09-15.09 Pieksamaki 10.09-29.09 
Tornio 17.09-22.09 Kuopio 01.10-20.10 
Kemi 24.09-29.09 Iisalmi 22.10-27.10 
OUlu 01.10-06.10 Kajaani 29.10-02.11 
Uivieska 08.10-13.10 Kontiomaki 05.11-17.11 
Kokko1a 15.10-20.10 Nurmes 19.11-24.11 
Pietarsaari 22.10-27.10 Lieksa 26.11-01.12 
Seinajoki 29.10-lO.ll Joensuu 03.12-15.12 
Vaasa 12.11-17.11 Savon1inna 17.12-22.12 
Haapamaki 19.11-24.11 
JyvaskyHi. 26.11-01.12 
Pasi1an konepaja 03.12-22;12 

~3anti1auksesta, tes~auspaikasta yms. 11moitetaan tarkemmin tyB
pisteisa~ se1najuliste111a ja 11moitus1eht1s111~. 

VRan Urheilutoimikunta 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : s~hk~asentaja Kaarlo Ensio Valkeala, 
j~rjestelymestari Eer5kEnsio Tuovinen, veturinkuljettajat Esko Pekka 
Helle, Onni Kullervo Nenonen, Lasse Erkki Aalto, Veikko Arvid Matias 
Henttonen, Pentti Armas Perttula, Erkki Antero Vilen, Atte Armas 
Sandell, kondukto~ri Erkki Tapio Koivunen, vaunumestari Arvo Antero 
Kivenm~ki, autonkuljettaja Kaarlo Kalervo M~kinen, vaununtarkastajat 
Matti Eevert Pajula, Erkki Kauhanen, junamiehet Aloe Aatos T~rm~, 
Elis Uolevi Hietala, asemamiehet Tapani Aadolr Rajala, Aarne Erkki 
Kemi, Pentti Juhani Tiusanen, Esko Kustaa Saine, Heikki Oskari 
Stenberg, Veikko Armas Purhonen, ylim.asemamies Viljo Tanio Kuitunen, 

ylim.siivooja Hilma Katariina Korkalainen, liikennetarkastaja Eino 
Oskar Honko, 1. lk kirjuri Olavi H~m~l~inen, yp. 2. lk kirjurit 
Aino Elisabet Karhu, Svea Maria Elisabet Heinonen, Taimi Tellervo 
Suolinna, konttoriapulainen Anja Matilda Laurila, veturinkuljetta
jat Onni Alvari Mustonen, Urho Pekka Kuosmanen, Tauno Olavi Kohvakka, 
Uuno Anton J~ntti, Aaro Samuli Kein~nen, Martti Eevald Permanto, Unto 
Olavi Salmi, Reine Johannes Kaappola, V~ino Valdemar Lehtinen, Esko 
Pekka Helle, Veikko Vilhelm Tirkkonen, kondukt~~rit Aimo Anselm 
Keskikyl~, Pertti Tuomola, Martti Nestori Hyv~rinen, Erkki Ilvonen, 
Pentti Jaakko Rasila, Niilo Ryymin, Veikko Eemil Perttola, Pentti 
Antero Miettinen, Arvi Syyrakki, Eino Elis Savolainen, veturinl~mmit
t~j~t Kalle Olavi Rantanen, Kalervo Matias Antila, Kalevi Pet~j~m~ki, 
vaununtarkastaja Eero Heikki Ollikainen, autonkuljettaja Kalevi 
Mikael Kangasm~ki, vaihdemiehet Matti Turkia, Urho Olavi Kaunisto, 
Osmo P~ivi~ Mustonen, Kaarlo Eerik Ker~nen, Arvo Armas Jokio, Aarne 
Siipola, Niilo Emil V~tt~, Karl Gustav Finell, vaununvoitelija Arvi 
Hakulinen, junamiehet Eino Kaarlo M~ntyl~, Sakarias Saastamoinen, 

V~in~ Poyh~l~, Reine Johan Tolmala, Alvar Kaarlo Joh. Hantikainen, 
Erkki Iivari S~derman, Lauri Olavi Korhonen, huoltomiehet Heikki 
Kauko Kalevi Taivainen, Erkki Jouko Mahlakaarto, asemamiehet Reine 

Olavi Reiman, Tuomo Johannes Koivisto, Veikko Kalervo M~en?~~. Arvo 
Jalmari V~lim~ki, Martti Johannes Hyyryl~inen, Salme Tuulikki Kanto

la, ylim . puhelunv~litt . Alli Marja Alina Ryypp~, ylim . veturinl~mmit

t~j~ Martti Kalevi Markus ja ylim.siivooja Laila Sanelma Kaup?inen . 
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RAHTILUOT'l'O 

VR Virallisissa tiedotuksissa n : o 33a/75 esitettyyn luetteloon asiak

kaista , joilla on oikeus ktiytttiti rajatonta luottoa kaikilla liikenne 

paikoilla , lisattitin 1 . 9 . 79 lukien 

Puukeskus Oy 
(N : o tlt 520/245/79 , 30 . 8 . 1979) VT 36/79 

KANSAINV~LISET MATKALIPUT 

Puolan rautatiet PKP (lipun vasemmassa yltireunassa koodi 51) liitttia 

TCV-meno- ja menopaluulippuihin tarkistuslipukkeen, jonka PKP:n 
lipuntarkastajat irroittavat rajalla . Miktili tama jostain syysta 

kuitenkin on jaanyt irroittamatta, PKP pyytaa eri maiden konduk

tooreja tekemaan sen . Irroitetut lipukkeet pyydetaan lahettamtitin 

kansainvtiliseen tarkastusjaostoon osoitteella Tru , h . 513, Helsinki , 
joka lahettati ne edelleen PKP : lle . 

(N : o Yt 32156/252/79, 30 . 8 . 1979), VT 36/79 . 
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KONDUKTCll:lRIN JA KULJETTAJAN VALIN EN RADIOPuHELINYHTEYS MATKUSTAJA -

JUNISSA 

Kannettavien radiopuhe1imien kaytto 3 . 9 . 1979 a1kaen : 

Juna Huom . Juna Huom. 
p 1 p 49 pe (pal su 
p 2 p 51 pe 42/160) 

p 3 ma- la p 52 su 
p 4 su- pe EP 57 
p 5 pe (pal su 6) EP 58 
p 5 lisar . pe (pal 1a 26) p 61 
p 6 su p 62 

EP 7 p 63 
EP 8 p 64 
p 11 p 65 pe 
p 12 p 66 su 
p 13 p 67 
p 14 p 68 
p 15 EP 69 
p 16 p 70 
p 21 p 71 
p 22 p 72 
p 23 p 73 pe 
p 24 p 74 su 
p 25 la- to (pal la 76 , p 75 

ma-pe 26) p 76 
p 26 ma- la p 77 
p 32 su p 78 
p 33 p 79 pe 
p 33/H 615 p 80 su 

1isar . 
p 34 EP 83 
H 616/P 34 EP 84 

lisar . 
p 41 EP 91 su- pe 
p 41 lisar . pe (ed . 97) EP 92 su-pe 
p 42/160 p 97 pe (pal su 98) 
p 42/160 su p 98 su 

lisar . 
p 45 pe (pal su 32) p 101 
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Juna Huom . 

p 102 su-pe 
p 103 
p 104 (ed . pe , su 132) 
p 106 
p 107 su- pe 
p 109 (su- pe Tku- Jns) 
p 110 (su- pe Jns - Tus) 
p 125 pe - su (pal pe , su 126 , 

la 132) 
p 126 pe , su 
p 127 
p 127 1islir . pe , su (pal la , rna 136) 

' p 128 
p 128 l i sar . su (junasta 12~ la) 
p 129 rna- to , la (pal ti - pe 

136 , su 128) 
p 129 pe , su (ed . 1a , ma 103) 
p 132 pe - su 
p 136 ma- la 
p 143 
p 144 
p 145 su- pe 
p 146 ma- la 
p 151 
p 152 
p 155 
p 155 lis1lr . pe (ed . 49) 
p 156 
p 157 su- to 
p 158 ma- pe 

(N : o Lko 22136/435/79 , 30 . 8 . 1979) , VT 36/79 
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VIESTILIIKENNEJXRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT 

PUHELINMUUTOKSET IISALMI-KAJAANI VXLILLX 

Iisa1mi-Kajaani vali1ta poistetaan asemase1ektoripuhe1ioet ja 

ne korvataan IL:1 ja KAJ automaattikeskusten liittymi1Hi seuraa

vasti: 

Soin1ahti 

Kauppi1anmaki 

Sukeva 

Murtomaki 

Otanmaki 

Autom.n:o 

980-235 

980-234 

980-238 

991-330 

991-334 

Ratase1.n:o 

123-27 

123-30 
123-34 

123-42 

(Stt 3340/433/79, 28 . 8.1979) VT 36/79 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 

Liikennetarkastajan V 23 (1.10.79 1ukien V 24) y1imaarainen 

toimi seka tarkkaajan V 23 (1.10.79 1ukien V 24), kirjaajan V 20, 

toimistosihteerin V 18 ja a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 

kirjurin V 14 virat rautatieha11ituksen ha11into-osasto11a. Rau

tatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

1iikennetarkastajan y1imaaraiseen toimeen ja ha11into-osaston 

johtajal1e osoitetut kirja11iset hakemukset tarkkaajan, kirjaa

jan, toimistosihteerin ja ap 2 1 kirjurin virkoihin on toimitet

tava rautatieha11ituksen kirjaajal1e viimeistaan syyskuun 26 pai

vana 1979 ennen virka-ajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti : 

ylim. liikennetarkastaja 
tarkkaaja 

kirjaaja 

toimistosihteeri 
ap 2 1 kirjuri 

sosiaa1i- ja terveystoimisto 

ha 11 i ntotoimi sto 

ha lli ntotoimi s to 
sosiaa1i- ja terveystoimisto 

hal1intotoimisto (RH:n kirjaamo) 

36 



36 

NIMITYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o 
Marja Helena Sievala. 
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Konttoripaallikon (B1) vi rkaan ekonomi 

Ylijohtaja Eero Ensio Lamminpaa. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o apulaiskanslisti Pirjo Virtaluoma. 

T a 1 o u s o s a s t o Ap 2 lk kirjuri Aino Regina Koivumaki. 
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LIPUTTAMINEN 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

Laki Suomen 1ipusta (380/78). Annettu 26 . 5.1978. Voimaan

tu1o 1 . 6.1978 . 

Asetus 1iputuksesta Suomen 1ipu11a (383/78). Annettu 26 . 5 . 1978. 

Voimaantu1o 1 . 6.1978 . 

Ede11a mainitun asetuksen 2 §:ssa on 1uete1tu vira11iset 1ipu

tuspaivat, j6ina va1tion viraston tai 1aitoksen kayt6ssa o1eval1e 

rakennukse11e tai se1laisen rakennuksen aare11e on nostettava 

Suomen 1ippu . Viral1isia 1iputuspaivia ovat: 

1) he1mikuun 28 paiva, Ka1eva1an paiva, suoma1aisen ku1ttuurin 

paiva ; 

2) toukokuun 1 paiva , vappu , suoma1aisen ty6n paiva; 

3) toukokuun toinen sunnuntai, aitien paiva; 

4) kesakuun 4 paiva, puo1ustusvoimain 1ippujuh1an paiva ; 

5) kesakuun 20 paivan ja 26 paivan va1inen 1auantai , juhannus , 

Suomen 1ipun paiva ; 

6) jou1ukuun 6 paiva, itsenaisyyspaiva; 

7) paivat, joina kansanedustajain vaa1it toimitetaan ; seka 

8) paiva , jo11oin tasava11an presidentti astuu toimeensa . 

Naiden pako11isten 1iputuspaivien 1isaksi 1iputetaan my6s VR : 11a 

vakiintuneen kaytannon mukaan i1man eri i1moitusta seuraavina 

paivina: 

ll he1mikuun 5 paivana, Runebergin paivana; 

2) huhtikuun 9 paivana, Mikae1 Agricolan paivana ; 

3) toukokuun 12 paivana, Sne11manin paivana; 

4) toukokuun ko1mantena sunnuntaina , kaatuneitten muistopaivana , 

jo11oin 1iput 1asketaan puo1itankoon ke11o 10-14 va1iseksi 

ajaksi; 
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5) 1okakuun 10 paivana, A1eksis Kiven paivana; 

6) 1okakuun 24 paivana, Yhdistyneitten kansakuntain paivana . 

Asetuksen 3 §:n mukaan va1tion virasto tai laitos saa 1iputtaa 

myos erityisena merkkipaivana ja mil1oin sen sijaintipaikka

kunnal1a toimeenpannaan y1einen 1iputus (esim. eraissa kunnissa 

ruotsinkie1isten paivana 6.11.). 

Ha11into-osasto ilmoittaa (sahkeellal muista erityisista 1ipu

tuspaivista (valtiovierailut, VR:n merkkipaivat jne) . 

Vain kaytossa olevat rakennukset liputetaan. Lipputangot on 

poistettava tyhjiksi pysyvasti jaaneista rakennuksista ja 

miehittamattomi1ta 1iikennepaikoilta . 

37 

Liputusajoista on saadetty asetuksen 4 S:ssa . Sen mukaan 1iputus 

alkaa ke1lo 8 ja paattyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeis

taan ke11o 21 . Suomen 1ipun paivan 1iputus a1kaa juhannusaattona 

ke1lo 18 ja paattyy juhannuspaivana kel1o 21. Itsenaisyyspaivan 

liputus paattyy kel1o 20. Suru1iputuksen toimittamisesta (m . m. 

kaatuneitten muistopaivanal seka muista Suomen ' lippua ja 1iputta

mista koskevista seikoista on kaytannon ohjeita Suomalaisuuden 

Liiton ju1kaisemassa vihkosessa "Suomen 1ippu 1978" . Ko. vihkonen 

jaetaan painatusjoaston toimesta . 

(H1o n : o 564/09/79, 25.8.1979 (H1t/Rtl 37 /VT 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG- vaunukuormatarirfiin (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti n:o 19, 

joka on voimassa 1.10.1979 lukien. Lisalehti sisa!taa DB:n (Saksan Liitto

tasavallan) osuuden rahtien korotuksen (n. 3%). 

Tarifritoimisto jakaa lisalehden sen saavuttua Saksasta . 

(Trt n:o Tou 11/252/79, 5.9.79) VT 37/79 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNIDKURSSIT TAVARALIIKENNE'IT)( VARI'EN 

Tariffito:i.miston siDlkeell~ n:o RH 177, 31.8.1979, on kansainv!ilises
s~ tavaraliikenteess~ kaytett~via ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.9.1979 lukien seuraavasti: 
100 Italian liiraa = 0,48 FM 
100 Portugalin escudoa 
1 USA:n dollari 

(Tft n:o Tbu 3/230/79, 

INTER-RAIL-KORTIT 

= 8,10 FM 

= 3,90 FM 
3.9.79) VT 37/79 

Huomautetaan, ett~ Inter-Rail-kortit · ja niiden perusteella 
kirjoitetut alennusliput (VR, Silja Line, Finnlines, Vaasa

UmeA) eiv~t ole voimassa ennen korttiin merkitty~ voimassa
oloaikaa eik~ sen j~lkeen. 

Myyntitoimiston p~ivaleima on ehdottomasti ly5tav~ Inter
Rail-kortin kannen viimeista edelliselle sivulle ao. koh
taan, koska sen puuttuessa kortti katsotaan kelpaamattomaksi. 

(Tft n:o Tou 157/252/79, 5.9.1979) VT 37/79. 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE, RAJASOPIMUS - VAKIOLAMPOVAUNUJEN 

PUHDISTUSMAKSUT 

Rautatierajasopimukseen (VR 4782) i1mestyy 1isa1ehti 

n:o 5 1 joka on voimassa 1.10.1979 1ukien. 

Lisa1ehti sisa1taa kuormassa saapuvien neuvosto1iitto-

1aisten vakio1ampovaunujen puhdistamiseata ja pesemi
seeta SNTL:n rautatien hyvaksi perittavan maksun korot
tamisen 6,50 rup1akei jokaise1ta 4-akeelise1ta vaunu1ta. 
Makeu merkitaan rahtikirjaan raja-aeema11a ja kannetaan 
rahdin yhteydesea. 

Painatuejaoeto suorittaa 1isa1ehden jake1un. 

(Tft n:o Tou 23/253/79, 5.9.79) VT 37/79 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

Liikennepaikkojen vl1imatkat -ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara-
1iikennepaikat" tehdlan seuraava muutos: 

Lisltlian 
Puo1anka 823 26 01 5 c 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT-KIRJANEN (VR 3726) 

130. 

Vastaava 1islys tehdaln my6s Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjaseen. 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652) 

Kappa1etavaran kuormaus- ja ku1jetusohjeiden sivu11e 61 1isltalin 
Ou1un kohda11e viimeiseksi uusi 1iitantl1inja: 

01 k1o 

" " 8.00 - Puo1anka - 01 k1o 16 . 00 (ma,ke,pe) 
(rna 10 . 00) 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE- JULKAISU (VR 2650) 

Liitanta1inja1uette1on Ou1un terminaa1ipiiril koskeva 1ehti uusitaan. 
Jake1u suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

RAHTIKIRJOJEN TILAAMINEN 

Lisayksenl Vira11isissa tiedotuksissa n:o 34/79 o1leisiin rahtikirjo

jen tilausohjeisiin ilmoitetaan, etta tilaukseen on kaytettlvl loma
ketta VR 3902 (myytlvien painotuotteiden tilaus) ja etta tilaukset 
on osoitettava tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon (Trk), 
joka toimittaa ne edelleen painatusjaostoon. 

(N:o Yt 23136/57/79, 7.9.1979), VT 37/79. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoripaallik5n virka (V27, 1.10 . 79 V28) toistaiseksi 
rautatiehallituksen talousosastolla. Rautatiehallituk
selle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 4 . 10 . 1979 
ennen viraston aukioloajan paattymista. Virkaan nimi
tetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimistoon 
(yleisen jaoston paallikk5). 

Ylimaarainen konttoripaallik5n toimi (V27, 1.10.79 V28) 
toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . Rau 
tatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
4 . 10 . 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista . Toi 
meen otettu tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimis
toon (kansainvalisen tarkastusjaoston paallikk5). Toi
men hoitajalta edellytetaan saksan tai ranskan ja mahdol

lisesti venajan kielen taitoa . 

Rataesimiehen (Vl3) toimi, toistaiseksi Helsingin ~atapiirissa (Ahtiala ; asunto 

2 h + k var attu). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toincitettava 

He1singin ratapiirin paal1iko11e viimeistaan 10 .10 . 1979 . 

Korjaus VT 35/79 avoimia virkoja koskevaan ilmoitukseen. 

Hyvinkaan konepajassa avoimet teknikon virat pitaa ella: 
teknikon virka (V20, 1.10.79 luk. V21) seka teknikon virka (V19, 
1.10.79 luk. V20) (VT 37/79). 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o : vanhenunan toimistorakennusmestarin (V23) virkaan (Oulun 

ratapiirin toimisto) vanhempi toimistorakennusmestari (V22) Reijo Rafael Ranta

Eskola, yp 2 1 kirjurin (V17) virkaan (rautatiehallituksen ratateknillisen toimis

ton raidejaosto) teknillinen apulainen Paavali Kukkonen, rataesimiehen (Vl3) toi 

miin (Tampere) raidemiehet Pentti Olavi Harju ja Seppo Lasse Olavi Hayhanen ja 

(Ylivieska) raidemies Vesa Pentti Uolevi Saily seka konttoriapulaisen toimeen 

(rautatiehallituksen ratateknillisen toimiston raidejaostol ylim. toimistoapulainen 

Tuula .Ir.mili Hovi · 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmestari (V24) Otto Jaaskelainen , 

rataesimiehet (Vl3) Armas Olavi Leinonen ja Sulo Petter Jaakonsaari . 



------ --
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' 'VAHALTA PITI'' 
-TAPATURMA 
ON / 
VA KAVA 
VAROITUS 



1979 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalv~lu puh 3167 

TyBsuojelu 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten 

Asemien kassoista maksettavat menotositteet 

Tilityssaannon muutoksia 

Kansainvalisen liikenteen tilitysmaaraysten muutos 

Rahtikirjamaksujen periminen ja tilitys 

Rahtiluotto 

Autojen kuljettaminen pikajunassa 

Virkailijoille jaavien rahtikirjojen lunastus 

Liikennealuejako 

Ohje: pylvasmaadoitukset pohjanmaan radalla 

(lapimeneva K-johdin) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

1279022!556 
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TYClSUOJELU 

TYClTAPATURMA- TAI AMMATTITAUTITAPAUKSISSA SAATAVAT MAKSUTTDMAT 

U\iiKKEET 

Tapaturmavirasto on kirjelmallaan n : o 3/06/79, 25.5.1979 ilmoit

tanut, etta valtion tyossa vahingoittunut saa hoitoon tauvitta

vat laakkeet apteekista maksutta 1.7 . 1979 lukien . Tata varten, 

milloin olosuhteista johtuen kaytetaan ulkopuolista laakaria, 

terveyskeskusta tai sairaalaa, tyonantajan on annettava vahingoit

tuneelle tai ammattitautiin sairastuneelle valtion viran- tai 

toimenhaltijain seka tyontekijain osalta erityinen vakuutusto

distus, lam . Ttv 651 (todistus valtion tyossa sattuneesta tapa

turmasta). Lomaketta on saatavissa painatusjaostosta seka tapa

turmavirastolta . 

Vahingoittunut esittaa todistuksen hanta hoitavalle laakarille , 

joka merkitsee siita tyonantajaa ja vakuutusyhtiota (tapaturma

viraston tapaturma-asiamiestal koskevat tiedot laakemaaraykseen. 

Patilas saa sitten laakemaarayksessa alevat, haitaan tarvittavat 

laakkeet apteekista maksutta . 

Millain alasuhteista jahtuen vahingaittunut ei vai tuada vakuu

tustadistusta ensimmaisen kayntinsa yhteydessa laakarille, tapa

turma-asiamiehen an taimitettava se laakarille mahdallisimman 

pian asiasta tiedan saatuaan . 

Rautatielaakarit merkitsevat tyotapaturma- tai ammattitautitapauk

sissa em tiedat laakemaaraykseen ilman mainittua vakuutustadis

tusta . 

(N:a Slt 451/162/79, 11 . 9 . 1979) VT 38 /79. 

ULKOMAAN VAUJUTAN MUUN'IDKURSSrr TAVARALIIKENNE'ITlt VARI'EN 

Tariffitoimiston sahkeell& n:a RH 52 , 11 .9.1979 , on kansainvalisess~ 
tavaraliikenteess~ ~ett~v~ Neuvostoliitan rupl an kurssia muutettu 

tiistaista 11 .9 .1979 l ukien seuraavasti : 
100 Neuvostoliiton ruplaa = 596,00 FM 
( Tft n:o Tou 3/230/79 , 11 .9.79) VT 38/79 
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ASEMIEN KASSOISTA MAKSETTAVAT MENOTOSITTEET 

Asemien kassoista maksettavien menotositteiden k§sitte1yss§ Sl.l.rry
taan hajautettuun rekisterointiin 1.10 . 1979 1ukien . Tositteiden 1aa
tijoita kehotetaan kiinnittamaan huomiota ti1imerkintojen tekemiseen 
ja oikee11isuuteen. Ti1iohjesaannon kohdan 2411.42 mukaisesti tosit 
teen per- ja an-ti1imerkintarivien markkamaarat on puo1ittain 1asket
tava yhteen ja merkittava tositteeseen nakyvi11e . Jotta va1tyttaisiin 
kassan paivati1ityksissa osittain maksetuista tositteista, jokaista 
maksunsaajaa kohden on 1aadittava oma tosite. Esimerkiksi meno1uette-

1o11a tai vastaava11a voidaan maksaa pa1kkaa ainoastaan yhde11e mak

sunsaajalle . (T1t ·549/230/79, 14 . 9.1979) VT 38/79 

TILITYSS~ANNON MUUTOKSIA 

Ti1ityssaannon maarayksia muutetaan 1 . 10 . 1979 1ukien seuraavasti : 

10 § Lisataan ensimmaisen kappa1een 1oppuun : 
Samoin rekisteroid§an menotositteet tositekohtaisesti . 

16 § Poistetaan 2 . kappa1een viimeinen 1ause: 
Ti1ityskuukaude11e kuu1uvat osittain maksetut menotositteet on 

ti1itettava kuukauden viimeisena paivana maksetun maaraisina 
ja 1iitettava ti1itykseen kirjauskeskukse11e. 

16 § Poistetaan 3 . kappa1een viimeinen 1ause: 

Rivi11e "Osittain maksetut menotositteet" (kohta 60) merkitaan 

naiden maksettu markkamaara . 

18 § Muutetaan 1isamaaraysten viimeinen 1ause seuraavaksi: 
Kirjauskeskus 1ahetta§ menotositteet paivati1ityksen mukana 
ti1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon . 

(T1t 548/2332/79, 14 . 9 . 1979) VT 38/79 
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KANSAINVXLISEN LIIKENTEEN TILITYSMXARXYSTEN MUUTOS 

Kansainva1isen 1iikenteen ti1itysmaaraysten kohdan 4313 toinen kap -
1a1e muuttuu 1 . 10 . 1979 1ukien seuraavasti : 

Etuannista kirjoitetaan kuitti 1omakkee11e "kuitti maksetusta etu
annista" (VR 4647) ja siihen otetaan maksunsaajan kuittaus . Etuanti 

ti1itetaan paivati1ityksessa(VR412n tavara1iikenteen oikaisuna kohdassa 
57 . Paa11immainen kappa1e 1iitetaan paivati1itykseen tositteeksi , yk
si kappa1e kiinnitetaan CIM- rahtikirjan 5- osaan ja yksi kappa1e jaa 
maksunsaaja11e . 

Vastaava sivu ju1kaisussa Kansainva1isen 1iikenteen ti1itysmaarayk
set (VR. 2637 1uku 3) painatetaan seuraavan korjaus1ehden yhteydes 

sa uude11een. (T1t 550/250/79,14 . 9 . 1979) VT 38/79 

RAHTIKIRJAMAKSUJEN PERIMINEN JA TILITYS 

Kotimaisen tavara1iikenteen rahtikirja1omakkeista (VR 1902 ja VR 
1903) ja niiden tayttamisesta peritaan ja ti1itetaan maksu rahdin 
yhteydessa merkitsema11a se rahtikirjan rahdin1asku- kenttaan kuten 
j a1kivaatimuspa1kkio . 

Myytaessa asema1ta rahtikirja1omakkeita asiakkaa11e niputtain peri 
taan ja ti1itetaan maksu tu1ojen kuiti11a VR 1815 . Lomakkeiden ~ 

- hinta on ta11oin sama kuin yksin kappa1ein myytaessa. Tu1ojen kuit 

tiin merkitaan myytyjen rahtikirjojen 1ukumaara ja numerosarja . Ti-

1asto- ja kayttokoodiksi merkitaan 99 . 

Ti1ityskuukauden paatyttya 1aaditaan kotimaisista rahtikirja1omak
keista varasto- i1moitus 1omakkee11e VR 4125 "Maksumerkkien ja osoi
te1appujen ti1i " . I1moitus 1aaditaan erikseen mo1emmista 1omake1a

jista . 
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Esimerkki varasto-i1moituksesta: 

VR 1903 
J~~nnos ed. kk:1ta xxxx kp1 Myyty xxxx kp1 

Saatu I -79 xxxx II J~~nnos seur. kk:l1e __ ~x~x~x~x~-"--

Yhteens~ xxxx kp1 Yhteens~ xxxx kp1 

Kansainv~1isist~ rahtikirja1omakkeista ja niiden t~yttamisesta pe

ritaan maksut ede11een nykyisten maaraysten mukaisesti. (N:o T1t 

541/240/79) VT 38/79 

RAHTILUOTTO 

38 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asiak

kaista, joi11a on oikeus k~yttaa rajatonta 1uottoa kaiki11a liikenne

paikoi11a, 1isataan 1.9.1979 1ukien 

Evak Systems Ab 

(N : o t1t 534/245/79, 7.9.1979) VT 38/79. 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Sen 1isaksi mit~ VT:ssa 32/79 on sanottu klytettaessa "Autopika
junassa" - pa1ve1umuodon maksutonta pa1uusuuntaetua, on autonku1je

tus1ipp~a (VR 2417) 1aadittaessa ja autopaikkaa ti1attaessa jape

ruutettaessa menete1tava seuraavasti. 

- Maksuton pa1uusuuntaetu voidaan antaa vain, kun auton seka 

meno- etta pa1uuku1jetus tapahtuu 1.10.79- 15.2.80 va1isena 

aikana. Maksuton paluusuuntaetu ei koske peravaunuja. 

- Ennen menomatkan alkamista voi maksuttoman paluupaikan muuttaa 

peruutusmaksutta kelpaavaksi toisena paivanl mina autopaikka on 

varattu. Matkan a1kamisen jl1keen ei maksutonta pa1uupaikkaa voi

da vaihtaa klytettavaksi muuna paivana. 

- Kaytettlessa maksutonta paluusuuntaetua, on maksu11iseen auton

ku1jetus1ippuun VR 2417 tehtava merkint~ maksuttoman autopa1uu
paikan kayttamisestl. Tl11oin autonkuljetus1ippuun merkitl~n 

"Auton maksuton pa1uu" aiemmin ma~r~ttyjen merkintojen 1islksi. 
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- Maksullinen ja maksuton autonkuljetuslippu VR 2417 on laadittava 
myyntipisteess& olevista lippuvihkon perakk&isista lippulomak
keista . Vaihdettaessa maksuton autonkuljetuslippu toiseen lip
puun kuljetuspaivan muuttumisen johdosta , on asiakkaalta otetta 
va pois aiemmin laadittu autonkuljetuslippu . T&ma lippu samoin 

kuin kuormausasemalta palautuva autonkuljetussaate on liitetta

va uuden autonkuljetuslipun tilitysosaan . 
- Jos maksullinen autonkuljetuslippu/paikka peruutetaan, on myos 

maksuton paluupaikka/lippu peruutettava. Molemmat liput on lii 

tettava tilitykseen vahennyslippuina . 

(Tft n : o To 1486/241/79 , 14 . 9 . 1979) VT 38/79 

VIRKAILIJOILLE J~~VIEN RAHTIKIRJOJEN LUNASTUS 

1 . 10 . 1979 lukien hyvaksytaan rautatiekuljetusten rahtikirjoina vain 

asiakkaiden tai VR :n hankkimat rahtikirjat eivatka virkailijat enaa 
mainitusta paivasta lukien saa myyda omaan laskuunsa kuljetuskirjoja . 

VR lunastaa virkailijoille j&aneet rahtikirjat lokakuun 1979 aikana 

keskitetysti liikennealueittain hintaan 0 , 15 mk/kpl . Jos virkailija 

voi kuitenkin osoittaa maksaneensa itse niista enemm&n, maksetaan 

hanelle kuittia vastaan hankintahintaa vastaava summa . 

Rahtikirjat lunastetaan seuraavasti : 

Liikennepaikkojen on laadittava luette l o lunastettavien rahtikirjo 

jen lukuma&rista ja maksettavasta korvauksesta virkailijoittain ja 

lahetettava se liikennealueen toimistoon v&li ttomasti 31 . 10 . 1979 
jalkeen . 

Liikennealueen toimistossa laaditaan luetteloiden perusteella meno 

luettelot lomakkee l le VR 2902 . Maksupaikaksi merkitaan liikennealueen 

paallikon maara&ma menojen maksajana toimiva kassa . 

Liikennealueen toimisto voi tarvittaessa sepia, etta samalta lii 

kennepaikalta lunastetut rahtikirjat yhdisteta&n ·maksettavaksi 

yhdel l e henkil.olle , joka maksaa edelleen ku l lekin ko . aseman virkai 
lijalle talle kuuluvan osuuden . 
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Liikennealueen toimisto laatii t~m~n j~lkeen luettelon, josta ilmenee 
kullakin liikennepaikalla lunastettujen ja k~yttoon j~Mneiden rahti
kirjojen lukumM&r~. Luettelon yksi kappale on J~hetett&v& v&litto

m&sti tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon (Trk) ja yksi 

painatusjaostoon. 

Lunastettavat rahtikirjat jaavat heti liikennepaikkojen kayttoon 
ja niiden merkit~emisesta VR:n omistukseen vastaa kullakin liikenne

paikalla asemanhoitaja tai tavara-aseman pa&llikko. 

Merkint& tapahtuu siten, etta kunkin tayden rahtikirjalehtion tai 

-nipun reunoihin (leikkauspintoihin) painetaan aseman nimileima. 

Vajaiden nippujen yksittaiset rahtikirjat merkitlln siten, etta 

rahtikirjan jokaisen osan takasivun alareunaan painetaan aseman 

nimileima. 

(N:o Lko 23182/61/79, 13.9.1979), VT 38/79. 

LIIKENNEALUEJAKO 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen (RH 1109/011/79, 12 . 9 . 1979) 
mukaan yhdistetlln 1.1.80 lukien Piekslmaen ja Varkauden liikenne

alueet Pieks&maen liikennealueeksi keskusasemana Piekslmaki, Rova
niemen ja Kemijarven liikennealueet Rovaniemen liikennealueeksi 

keskusasemana Rovaniemi, Kemin ja Tornion liikennealueet Kemin 

liikennealueeksi keskusasemana Kemi, Jyvaskylan ja ~anekosken 

liikennealueet Jyvaskylan liikennealueeksi keskusasemana Jyvaskyl& 

seka Lahden varikko Lahden liikennealueeseen. (N:o Yt 22864/011/79, 
12.9 . 79), VT 38/79. 

OHJE: PYLVXSMAADOITUKSET POHJANMAAN RADALLA (LXPIMENEVX K-JOHDIN) 

Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoon

otettavaksi 1.10.1979 lukien toimintaohjeen PYLVXSMAADOITUKSET 

POHJA NMAAN RADALLA (LAPIMENEVA K-JOHDINJ Stt 264/443/79, 4.9.1979. 
Ohjeen perusjakelun suorittaa sahkoteknillisen toimiston sahkois

tysjaosto, joka toimii myos toirnintaohjeen kasittelijayksikkona. 
Ohje sijoitetaan kansioon: SAHK~RATAOHJEET. 

(Stt 264/443/79, 11.9.1979) VT 38/79. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoriapulaisen toimi V 7 rautatiehallituksen hallinto-osastolla. 

Toimeen nimitettava sijoitetaan toistaiseksi Helsingin tyoterveys

laakarin toimistoon. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjal

liset hakemukset pyydetaan toimittamaan rautatiehallituksen kirjaa

jalle viimeistaan 1 paivana lokakuuta 1979 ennen virka-ajan paatty

mista . 

Liikennetarkastajan virka (V 25, 1.10.79 V 26) toistaiseksi Kouvo1an 
liikennepiirissa (1 y1eisen ryhman paallikko). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 17. 

paivana lokakuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Asemapaallikon virka (V 24 , 1 .10.79 V 25) toistaiseksi Rovaniemen 
(Roi) liikennealueella . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistaan 17 . paivana lokakuuta 1979 ennen viraston aukiolo
ajan pa~ttymista. 

Aoulaisasemapaallikon virka (V 21, 1 . 10.79 V 22),kaksi ensi luokan 
kirjurin virkaa (V 19), ensi luokan kirjurin virka (V 18), kaksi 
Ylemman oalkkaluokan toisen luokan kir.iurin virka (V 17) aJ emrncm pal k
kaluokan asemamestarin virka (V 14) alemman alkkaluokan asemamestarin 

virka (V 13, 1.10.79 V 14), yksitois~a veturinkuljetuaJan virkda, 
kolme konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka . Rautatiehalli 
tuksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 17 . 
paivana lokakuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

apulaisasemapaallikko (V 21, 1.10.79 V 22): Lappeenrannan (1 Lr 
henkiloasiat) liikennealueelle, 
1. luokan kirjurit (V 19): Kouvolan liikennepiiriin (1 talousasiat, 
1 suunnittelu ja kassantarkastukset), 
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1 . luokan kirjuri (V 18) : Oulun liikennepiiriin (1 vaununjako), 
yp. 2. luokan kirjurit (V 17): Imatran (1 Jts junasuoritus, 1 Spl 

junasuoritus) liikennealueelle, 
ap. asemamestari (V 14): Kouvolan (1 Kv tav.toim.) liikennealueelle, 

ap. asemamestari (V 13, 1.10.79 V 14): Kouvolan (1 Kv lippukassa) 

liikennealueelle, 
veturinkuljettajat: Kouvolan (10) ja Kotkan (1) varikoille, 
kondukt55rit: Kouvolan (2 Kv) ja Lappeenrannan (1 Vna) liikenne

alueille ja 

kuormausmestari: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle. 
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2. luokan s~hk5asentajan toimi, asetinlaitemiehen toimi, vaihdemiehen 

toimi, kaksi junamiehen tointa, kolme veturinl~mmittajan tointa (V 11, 

1 . 10.79 V 12), kaksi aoulaiskanslistin tointa ja konttoriapulaisen 

toimi . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallik5lle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava Kouvolan liikennepiirin paal 

lik5lle viimeistaan 17 . 10 . 1979. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

2 . luokan sahk5asentaja: Kouvolan (1 Kv) s~hk5alueelle, 

asetinlaitemies : Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle , 
vaihdemies: Kotkan (1 Kta) liikennealueelle, 

junamiehet; Mikkelin (1 Mi) ja Haminan (1 Hma) liikennealueille, 

veturinlammitt~jat : (V 11, 1 . 10 . 79 V 12): Kotkan varikolle (3), 
apulaiskanslistit: Kouvolan liikennepiiriin (2) ja 

konttoriapulainen: Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle. 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirin 

toimistossa (Oulu), rakennusmestarin (V 18) virka, toistaiseksi Pieksamaen rata

piirissa Pieksamaen rata-alueella (Pieksamaki), teknillisen apulaisen (V 16) 

toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknillisessa toimistossa ja rata

esimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Haapamaki). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rakennusmestarin 

virkojen osalta rautatiehallituksen kirjaajalle,teknillisen apulaisen toimen 

osalta ratateknillisen toimiston kansliaan ja rataesimiehen toimen osalta 

Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 17 . 10 . 1979 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista. 
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Varastomestarin toimi toistaiseksi Helsingin varastossa. 
Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Helsingin varaston paallikolle viimeistaan 22.10.1979 
(Hto 351/113/ 79/ VT 38/ 79 ) . 

NIMITYKSI~ 

H a n k i n t a o s a s t o varastonpaallikon (V23) virkaan 

(Hyvinkaan varasto) kirjanpitaja Viljo Antero Ham a l a i n en, 
ylimaaraisen tarkkaajan (V23) toimeen tarkkaaja (V22) Juho Erkki 
H i r v o n e n, ylimaaraisiin tarkkaajan (V22) toimiin kirjuri 
2 l yp Meeri Elisabeth F e t h ja kirjanpitaja Kyosti Alvari 
J u v o n e n, ylimaaraisen kirjurin 2 l ap toimeen (Hyvinkaan 
varasto) ylimaarainen kirjuri Marja Sinikka Anneli J a n s s o n, 
ylimaaraisen kirjurin (V11) toimeen (Hyvinkaan varasto) ylimaarai
nen toimistoapulainen Sirpa Aura Kyllikki J o r o n e n, apulais
kanslistin (V9) toimeen (painatusjaosto) vt. apulaiskanslisti Raija 
Liisa Anita M a r t i k a i n e n. 
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KIELILISAN SOVELTAMISOHJEET 
Va1tiovarainministerio on kirjee11aan n:o VM 203/10-99/79, 24.8. 

1979 i1moittanut kie1i1isan maksamisesta va1tion virkamiehi11e 

seuraavaa: 

Maa1iskuun 14 paivana 1977 va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen 

ehtojen tarkistamisesta 1aaditun poytakirjan (virkaehtosopimuk

senl 9 §:ssa tarkoitetuista va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen 

ehtojen tarkistamisesta 6 . 2 . 1979 tehdyn poytakirjan (virkaehto

sopimuksen) mukaan, voidaan va1tion virkamiehe1le 1 . 10.1979 luki

en suorittaa sen kotimaisen kielen taidosta, joka ei ole hanen 

aidinkielensa, tietyin edellytyksin lisapalkkiona kielilisaa . 

Tasta kielilisasta on virkaehtosopimuksessa sovittu seuraavaa: 

Kaksikielisessa kunnassa valtiovarainministerion erikseen maaraa

missa virastoissa ja laitoksissa voidaan valtion virkamiehe1le, 

jonka virkatehtavat ede11yttavat molempien kotimaisten kielten 

hallintaa ja jolla on erityisen hyva kie1itaito siina kotimaises

sa kielessa, joka ei ole hanen aidinkielensa, suorittaa kielili

sana 

40 markkaa kuukaudessa hyvasta suullisesta taidosta ja 

60 markkaa kuukaudessa hyvasta suullisesta ja kirjalli

sesta taidosta . 

Virkamiehelle , joka tayde1lisesti hallitsee molemmat kotimaiset 

kie1et, voidaan kie1ilisana suorittaa 100 markkaa kuukaudessa . 

Valtiovarainministerio on antanut tanaan, neuvote1tuaan asiano

maisten virkamiesjarjestojen kanssa, kie1ilisan suorittamisen so

ve1tamisesta seuraavat ohjeet: 

S o v e 1 t a m i s o h j e e t 

1 . Yleiset edel1ytykset 

Virasto tai laitos voi hakemuksesta suorittaa viran tai toimen 

ha1tija11e kielilisaa 1 . 10.1979 lukien, jos kaikki seuraavat 

edel1ytykset tayttyvat: 

- virkatehtavat ede1lyttavat molempien kotimaisten kielten hal

lintaa ts . ovat y1eensa 1uo~teeltaan 1ahinna y1eisonpa1ve1uteh

tavia (esim. viraston asiakkaiden puhelin- ja muu neuvonta, 
asiakaspalve1u ym . ), 
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- virkamies joutuu jatkuvasti kayttamaan molempia kotimaisia kie

lia virantoimituksessa ja 

- tehtavien hoitamiselle on huomattavaa etua molempien kotimais

ten kielten taidosta. 

Kielilisaa ei voida suorittaa: 

- virkamiehelle, jonka paatehtavana ovat kaannostehtavat koti

maisten kielten valilla, 

virkatehtaviin liittyvasta suomen- ja ruotsinkielisen kirjal

lisuuden tai julkaisujen tutkimisesta eika 

- viran- tai toimenha1tijoil1e, joiden palkkaus maaraytyy C-pa1k

kaustaulukon mukaan. 

2. Vaadittava kie1itaito 

Kie1ilisan maksamisen edellytyksena on aina vahintaan hyva suu1-

linen ko. kielen taito. Hyva suul1inen kie1itaito ede1lyttaa, 

etta asianomainen ammattialal1aan hyvin ymmartaa ko. kie1ista 

puhetta ja pystyy vaikeuksitta keskustelemaan kie1el1a eri1aisis

sa ti1anteissa. 

Hyva suul1inen ja kirja1linen kielitaito edel1yttaa ede11isen 1~ 

saksi, etta asianomainen pystyy vaivatta 1ukemaan ja ymmartaa 

kirjoitettua tekstia seka pystyy myos kirjallisesti kie1ta kayt

tamaan virkatehtavien edellyttamalla tavalla. 
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Haettaessa kielilisaa hyvan suullisen kielitaidon perusteella on 

selvityksena aina esitettava valtion kielitutkintolautakunnan ja

senen tai apujasenen antama todistus hyvasta suullisesta ko. kie

len taidosta ja hyvan suullisen ja kirjallisen kielitaidon perus

teella vastaava todistus hyvasta suullisesta ja kirjallisesta ta~ 
dosta. Virasto voi vaatia selvityksen uusittavaksi, mika1i se ha~ 
kitsee tahan olevan syyta. 

Haettaessa kielilisaa kielen taydel1isen hallitsemisen perusteel

la hakijan on esitettava todistus va1tion kielitutkintolautakun

nalle suoritetusta tutkinnosta. (A suomen ja ruotsin kielen tai

don osoittamiseksi suoritettavista tutkinnoista 313/22,) 

Kielilisan suorittaminen ei ole riippuvainen viran tai toimen 

muodollisista kelpoisuusehdoista. Kielilisaa voidaan suorittaa 

myos esimiestehtavissa olevalle, mikali kohdassa 1 mainitut ylei

set edellytykset tayttyvat. Kielilisaa suoritetaan virkatehtavien 
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edellyttamasta kielitaidosta. Mikali virkatehtavat edellyttavat 
ainoastaan kielen suullista kayttamista, lisa suoritetaan suulli
sen taidon perusteella, vaikka asianomaisella olisi myos hyva 

kirjallinen kielen taito. 

Kielilisan myontaa asianomainen keskusvirasto. Kielilisa myonne

taan toistaiseksi. Mikali virkatehtavat muuttuvat siten, ettei

vat lisan suorittamisen edellytykset tayty, lisan maksaminen on 

lopetettava seuraavan kuukauden alusta lukien. 

Kielilisaa voidaan suorittaa ainoastaan kaksikielisissa kunnissa. 

(Ks. VNp virka- ja itsehallintoalueiden kielellisesta jaotukses

ta vuosina 1973- 1982, 896/72.) 

Kielilisaa voidaan suorittaa seuraavissa virastoissa ja laitok

sissa: 

1. verotoimistot 

2. valtionrautatiet 
3. posti- ja lennatinlaitos. 

Edella olevan johdosta r a u t a t i e h a 1 1 i t u s ilmoit

taa seuraavaa: 

Molempien kotimaisten kielten hallintaa edellyttavia yleisonpal

velutehtavia, joissa kielilisan maksaminen tulee kysymykseen, 

ovat asiakaspalvelu lahinna liikennepaikoilla ja junissa seka 

neuvonta. 

Kielilisan myontaa hallinto-osaston johtaja. Mikali virkatehta

vat muuttuvat siten, etteivat lisan suorittamisen edellytykset 

tayty, lisan maksaminen on lopetettava seuraavan kuukauden alus

ta lukien. Jos henkilo, jolle kielilisa on jo kerran myonnetty, 

mutta lisan maksaminen on virkatehtavien muututtua lopetettu, pa

laa uudelleen sellaisiin tehtaviin, joihin kielilisa on myonnet

ty, kielilisaa ei tarvitse uudelleen anoa, mikali sen maksamisen 

lopettamisesta on kulunut enintaan kaksi vuotta . 

Yleensa ei liene vaikeata ratkaista onko asianomaisen aidinkieli 

suomi vai ruotsi. Mikali kuitenkin syntyisi epaselvyytta tassa 

suhteessa, on aidinkielena, jonka taidosta todistusta ei tarvit
se esittaa, pidettava sita kielta, milla asianomainen on saanut 

koulusivistyksensa. 
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Kielilisan maksaminen tulee valtionrautatei11a kysymykseen vir

kamiehe11e, jonka sijoituspaikaksi on maaratty kaksikie1inen li~ 
kennepaikka. Virka- ja itseha11intoalueiden kie1el1isesta jaoi
tuksesta 28.12.1972 annetun valtioneuvoston paatoksen (892/72) 
mukaan kaksikielisia ovat ne liikennepaikat, jotka sijaitsevat 

seuraavilla rataosilla tai niilta erkanevilla satama- ja haara
radoilla: 

Helsinki-Kerava, Kerava-Porvoo, Pasila-Pernio, Va1ko-Myrskyla, 

Hanko-Hiidenmaki, Turku-Lauste, Turku-Maaria, Turku-Pahaniemi, 

Vaasa-Tuovila, Kaskinen-Narpio ja Jepua-Rimmi. 

Kristiinankaupungin ja Kymin1innan 1iikennepaikat ovat kaksikie-
1isia. 

Ohjeet tu11aan painatusjaoston toimesta monistamaan ja jakamaan 

asianomaisi11e 1iitettavaksi ju1kaisuun "Henkilostohallinnon maa
rayksia" (VR 2633) . 

(RH/h1o n:o H1o 548/116/79, 18.9.1979) VT 39/79 

VUOSILOMAM~~R~YKSET 

Henki15stotoimistossa on koottu yhteen voimassa o1evat vuosi1o

mamaaraykset seka virka- etta tyosuhteisten osa1ta . Maaraykset 
sijoitetaan kansioon "Vuosi1oma ja tyoaika" (VR 2615), jonka ja

ke1u suoritetaan painatusjaostosta 1ahiaikoina. Tarkoitus on si

joittaa kansioon myohemmin myos tyoaika1ain a1aisia virkamiehia 

koskevat sopimus- ja soveltamismaaraykset niiden tu1tua hyvaksy-
tyksi. 

(H1o n:o 606/10/79, 20.9.1979) VT 39/79 

LOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

iskonhitsaaja Jaakko Kinnunen, Tampers 

itsaustyokuntien tuu1i- ja sadesuoja. 
unniakirja ja 700 mk:n rahapa1kinto 

ataesimies Antti Hiltunen, Pieksam~ki 
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itsausryhman tyoka1ujen, koneiden ja tarvikkeiden ku1jetusvankkurit. 
~nniakirja ja 500 mk:n rahapa1kinto 

liasentaja Urpo .Manninen, Tampers 
a1omastojen korjauksissa tarvittavan pikkutavaran nostohissi. 
unniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto 
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Vaununasentaja Torsti Rauteela, Iisalmi 
Kl4-telien pyoranvaihdossa kaytettava kannatinjousen tuentalaite. 
Kunniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto 

Konduktoori Urho Suonpaa, Helsinki 
Kuormausmestari Veikko Jussila, Helsinki 

Matkustajavaunujen paatyynyjen ja -suojien peseminen vaunuhuollossa. 
Kunniakirja ja 500 mk:n rahapalkinto kummallekin aloitteen tekijalle. 

Asemamies Martti Kuikka, Imatra 

Imatran aseman ylostuloluiskan muuttaminen laiturin suuntaiseksi ja 
loivemmaksi. 
Kunniakirja ja 400 mk:n rahapalkinto 

Veturinlammittaja Matti Alander, Turku 

Dvl5-vetureihin asennettavat iskunva~mentimet. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Rakennusmestari Niilo Honkanen, Rautatiehallitus 

WC-laitosten vedenkulutuksen saastaminen. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Varastonhoitaja Jorma Laine, Kouvola 

Vaunun laakerikourun uudelleen koneistaminen. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Tyonjohtaja Pertti Rissanen, Pieksamaki 

Soi-vaunun paineastiakilven paikan muuttaminen. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinto 

Junamies Pentti Vahasarja, Oulu 

Gbk- ja Gbl-vaunujen ovenpysayttaja. 
Kunniakirja ja ' 300 mk:n rahapalkinto 

Veturinkuljettgaja Reina Kaappola, Oulu 

Om7-moottorivaunujen pyorien merkitseminen loistevarijuovilla 
pyorimisen paremmaksi havaits emi se ksi. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto 

Asemamies Olavi Paaso, Kolari 

~kasjoen liikennepaikan turvalaitoksen avainten sailytys. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkint~ 

Vaununasentaja Vesa Skon, Tampers 
Vaununasentaja Olli Hukki, Tampers 

Kas-~au~u~ k~apelirasian suojuksen lipanreunan pyoristaminen. 
Kunn1ak1rJa Ja 100 mk:n rahapalkinto kummallekin aloitteen tekijalle 

Levyseppa Manne Toropainen, Pasila 
Levyseppa Voitto Lehto, Pasila 

Levy- ja muototeraslaatujen vahentaminen. 
Kunniakirja ja 100 mk:n rahapalkinto kummallekin aloitteen tekijalle. 
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Asemamies Einari Ahola, Toijala 
Asema/sekalavojen teippaaminen punaisella/vihrealla teipilla. 
Kunniakirja. 

Asemamies Kauko Heikkinen, Kontiomaki 

Tavaravaunujen astimien liukastumista estava suojareuna. 
Kunniakirja 

Veturinkuljettaja Ahti Heikkera, Riihimaki 

Informaatio liikkuvan kaluston lovipyarien estamiseksi. 
Kunniakirja 

Asemamies Elma Hopia, Helsinki 

Sahkajunien tyakalut ovien aukeamista estavan jaan poistamiseen. 
Kunniakirja 

Asemamies Lauri Hynynen, . Turku 

Ilmoituskorttiin huomautus tavaran luovuttamisesta rahtikirjaa 
vastaan. 
Kunniakirja 

Konduktaori Matti Hakkanen, Helsinki 

Sm-junien tunnuskilpien sijoitus matkatavaratilassa. 
Kunniakirja 

Veturinkuljettaja Aarne Jormakka, Helsinki 

Sml-junan jarrusylinterien painejarjestelma. 
Kunniakirja 

Tallimies Jarmo Judin, Joensuu 

Varikoiden kaantalavojen pitaminen puhtaana lumesta. 
Kunniakirja 

Kirjuri Marketta Karppinen, Rautatiehallitus 

Henkilatietojen ym keruulomake VR:lle otettaessa. 
Kunniakirja 

Asemamies Erkki Kinnunen, Lahti 

Lahden tavara-aseman laitureiden kattaminen. 
~unniakirja 

Veturinsahkaasentaja Ol~vi Kolliander, Helsinki 
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Sosiaalitilojen suihkujen vesi termostaattiohjatuksi ja veden tulon 
jaksottaminen polkimella. 
Kunniakirja 

Apulaisasemapaallikka Armas Korpela, Alavus 

Vanhat mainokset, turistit ym koulujen kayttaon. 
Kunniakirja 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 

Veturiradioiden varasulakkeet. 
Kunniakirja 
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Teknikko Raimo Karppa, Kuopio 
CEmt-makuuvaunun paanalusen kaytt5ohje. 
Kunniakirja 

Kondukt55ri Kauko K5n5nen, Helsinki 
Matkustajavaunujen ikkunoiden aukipitamisesta ohjeet matkustajille 
lamp5termostaatilla ohjatuissa vaunuissa. 
Kunniakirja 

Asemamies Viljo Lappalainen, Helsinki 
Hka-vaunujen paatylaudoituksen poistaminen ja vahentaminen. 
Kunniakirja 

Asemamies Time Lindgren, Nokia 
Vaunujen astimiin suojaverkko ja tartuntarautojen karhentaminen. 
Kunniakirja 

Teknikko Erkki Nieminen, Rautatiehallitus 

Autopuhelimien kaytt5ohjeet VR:n puhelinluetteloon. 
Kunniakirja 

Koneenhoitaja Pentti Nykanen, Helsinki 

Ilmalan h5yrykeskuksen h5yrynkehittajan vesisihti. 
Kunniakirja 

Vaununtarkastaja Kaine Oksanen, Turku 

Terasrakenteisen matkustajavaunun lammityksen vaihtosuuntaajan 
siirtaminen vaunun alta sisatiloihin. 
Kunniakirja 

Kirjuri Esko Partanen, Lahti 

Jatkoyhteyksien kehittaminen henkil5liikenteessa rautatie- ja maan 
tieliikenteen kesken . 
Kunniakirja 

Tiedotussihteeri Erkki Puntari, Rautatiehallitus 
VR:n nimen vahvistaminen virallisesti isolla · alkukirjaimella kirjo 
tettavaksi. 
Kunniakirja 

Liikennetarkastaja Aarre Railoma, Rautatieha.llitus 

Laitosta koskevien asioiden .uudelleenajattelu. 
Kunniakirja 

Asemamies Juha Rajander, Tornio 
Kaukokirjoittimen paperin kulutus. 
Kunniakirja 

Teknikko Raimo Rissanen, Helsinki 
Teknikko Esa Siikanen, Helsinki 
Koneenhoitaja Taavetti "Ryhanen, Helsinki 

Potkuripuhaltimien siirtaminen Helsingin vaunuhuollon lamp5keskuk
sessa. 
Kunniakirjat 
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J§rjestelymestari Veikko Ritvanen, Kajaani 
Db- ja Oe - vaunuihin astinraudat myos toiseen paahan. Sol - vaunujen 
kierrejarrun kannen lyhentaminen. 
Kunniakirja 

Apulaisasemapaallikko Alpo Somera, Ylivieska 
Paikallisliikenteen supistamista koskevat neuvottelut VR:n ja lii
kenneministeri5n kesken. 
Kunniakirja 

Veturinlammittaja Paul-Erik Soderlund, Tampers 

Tvel-2 pienveturien viheltimien siirtaminen. 
Kunniakirja 

Asemamies Lauri Taskinen, Rovaniemi 

Asiakkaille annettavat kuormausohjeet. 
Kunniakirja 

Maalari Seppo Teliranta, Helsinki 

Ty5rukkasten peseminen. 
Kunniakirja 

Vaununasentaja Veikko Trest, Tampers 
Gbl- ja Gblk-vaunujen kierrejarrujen kaulanippojen korjaaminen. 
Kunniakirja 

Veturinlammittaja Eero Tuomaala, Helsinki 

Ep-junien 7 ja 8 miehist5n vaihto Imatran vanha1la asemalla. 
Kunniakirja 

Konduktoori Heikki Utriainen, Kquvola 
Konduktoorilippujen myyntimahdollisuus Hki-Tpe, Hki-Kv 
Kunniakirja 

Insin5ori Henry Virtanen, Rautatiehallitus 

Soravaunujen varustaminen sahk5vastuslangalla. 
Kunniakirja 

Konduktoori Olli Vuorialho, . Helsinki 

Henkilokuntalippujen taakse ohjeet tayttamisesta. 
Kunniakirja 

(N:o RH 1127/17/79, 14.9.1979) VT39 ·/79 
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LUOTTOASIAKASNUMERO 

Rahti1uottoasiakkaiden viisinumeroiset asiakasnumerot on muutettu 
kuusinumeroisiksi (5 + 1 tarkistusnumero). Muutos on toteutettu y1ee~ 
s~ 1is~~m~11~ entisen numeron eteen numero kuusi (6). Sama11a on tar
kistusnumer6 muuttunut. Osittain ovat asiakkaat saaneet kokonaan uu
sia numeroita, koska uudessa j~rjeste1m~ss~ annetaan asiakasnumero 
kutakin 1askutusosoitetta varten erikseen. 

Uudet numerot on i1moitettu asiakkai11e numerotarvese1vityksen ja 
asiakastietojen tarkistuksen yhteydess~. Uusia numeroita voidaan k~yt

t~~ jo 1.10.79 1ukien. Rahtikirjoihin painettujen vanhojen numeroiden 
k~ytto _ sa11itaan ku1uvan vuoden 1oppuun saakka. 

Tietokone1istaukset uusista asiakasnumeroista 1~hetet~~n asemi11e 

1.10.79 menness~. 

Sama11a huomautetaan, ett~ 1uottohakemus1omake VR 4136 on uusittu 
(painos 79-04). (T1t no 556/245/79, 20.9.79) VT 39/79 

SALON ASEMAN PUHELINYHTEYKSIEN MUUTOS 29.9.1979 k1o 16.00 

Suuntanumero 924 SALO, jaa pois kaytosta. 

~¥g~~;~~~~¥Q¥~~~~~* 
Sa1o keskus (Js) 

" tavaratoimisto 'k1o 8.00-16.00 

muuna aikana kutsuun vastaa k~skus 

Asemise1.kutsunumerot 

Kuormausmestari 
Tavaratoimisto 
Ap tsto 
Keskus 

Tur.un 
suunnasta 

111-06 
111-07 
111-92 
111-08 

926-246 
921-546 

Karjaan 

suunnasta 

113-3-06 
113-3-07 
113-3-92 
111-3-08 

Ratase1ektori1 ta soi tet taessa kaytetaan en tis Hi kutsunumer.oi ta. 

(Stt 3448/433/79, 20-9.1979) VT 39/-79 
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ENGLANNIN KIELIKURSSIT 

Rautatieopi stossa j~jestet~ VR:n henki15kunnalle, mikal i ha
l ukkaita i lmoi ttautuu t arpeeksi , kolmentasoisia engl annin k i e
l en kursseja: 

1 . Alkei skurssi henkiloill e, jot ka eivat aikaisemmin ole opis
kelleet englantia 

2. Keskitason kurssi henkiloi11e, jotka ovat jonkinverran opis
ke11eet eng1antia 

3. KeBkuste1ukurssi 

Opetus tapahtuu Rautatieopiatossa torstaisin klo 16.)0. Ensimmai
nen ti1aisuus on 11.10.79. Opettajien aidinkieli on eng1anti 
(osaavat m.yos suomea). Kurssimaksua ei ole. Ma.hdo11iaen materiaa-
1in kurssilaiset kustantavat itae. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset (kirjal1isesti tai puhe1imitse) 
Rautat_ieopiston kans1iaan 5.10. 79 mennessa. 
(Ktj 398/1514/79, 19.9.79) VT 39/79 

AVDIMIA VIRKDJA JA TDIMIA 
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Suunnittelupaallikon virka (S13) toistaiseksi rautatieballituksen 

talousosastolla . Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
19.10 . 1979 ennen virastoh aukioloajan paattymista. 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi taloustoimistoon 

(taloussuunnittelujaoston paallikko) . 
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Liikennetarkastajan virka (V25 , 1 . 10 . 79 V26) toistaiseksi rautatie

hallituksen talousosastolla . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaajalle viimeistaan 19 . 10.1979 ennen viraston aukioloajan paatty

mista . 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimiston 

yleiseen jaostoon (suunnittelutehtavat) . 

Kaksi tarkkaajan virkaa (V23, 1 . 10 . 1979 V24) toistaiseksi rautatie

hallituksen talousosastolla . Talousosaston johtajalle osoitetut kir 

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 1 

viimeistaan 19.10 . 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi taloustoimis

toon (tsj) ja tilitoimistoon (tly). 

Liikenneosaston yleiseen toimistoon haetaan henkil5~ koulutusasioiden 
hoitajan teht~viin . Palkkaus j&rjestet&~n liikennetarkastajan (V 25) 
viransijaisuutena tai mahdollisesti my5s ty5sopimussuhteisena . 

Liikenneosaston p&~llik5lle osoitetut hakemukset on toimitetta va 
yl eis eeen t oimi stoon 12 .10 . 1979 menness~ . 

Kirjanpitajan virka ja ylimaaraine n kirjurin 2 1 yp to1m1 to1sta1-

seks1 Hyvinkaan varastossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut 

k1rjall1set hakemukset on t oimitettava, kirjanpitajan viran osalta 

rautatiehallituks~n kirjaajalle ja kirjurin to i men osalta Hyvinkaan 
varaston paallikolle. v11me1s t aan 22 .10.1979 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista hto (VT 39/79) 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

Yliasentaja Reine Laine, He1sinki 
Helsingin raidejarjestyksen toteuttemisen nopeuttaminen matriisi
ohjelmien testauslaitteella. 
Kunniakirja ja 300 mk:n rahapalkinta 

Viilaaja Raimo Jaaskelainen, Hyvinkaa 
Orl4-veturin paamoottorin MAN RBV tehonsaatovivuston muutos. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto 

Junamies Reine Keranen, Oulu 
Vaakapaivakirjan ja koepunnituslomakkeen yhdistaminen. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto 

Veturinsahkoasentaja Kauko Taskinen, Tampere 
Veturinsahkoasentaja Ka~i Korkeamaki, Tampere 
Vetureiden kaksin- ja kolminajolaitteiden toiminnan tarkastamiseen 
kaytettava testauslaite. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto kummallekin aloitteen tekijallel 

Vaununtarkastaja Pertti Tammi, Helsinki 
Rt- ja Rkt-vaunujen diesel-aggregaatikopin ulko-ovien saranoiden 
muuttaminen rasvanipoilla voideltaviksi. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahapalkinto 

Kuormausmestari Time Vanttinen, Turku 
Vaunujen WC:ssa kaytettavan raikastusaineen suojakotelo. 
Kunniakirja ja 200 mk:n rahppalkinto 

Asemamies Osmo Hanhela, Oulu 

Avovaunujen kuormaussillat trukkikuormausta varten leveammiksi. 
Kunniakir ja. 

Veturinsahkoasentaja Esko Isomaki, Helsinki 

Liikkeellelahdon virranrajoitus Sm-sahkojunissa. Kiskojarru. 
Kunniakirja 

Veturinasentaja Teuvo Kaunisto, Jyvaskyla 

DmB/9 lammitysjarjestelman ilmaus. 
Kunniakirja 

Junamies Pentti Laine, Helsinki 

Fo-vaunujen suksitelinekoukut. 
Kunniakirja. 

Veturinkuljettaja Martti Leppakoski, Helsinki 

Laitevaihtokortti huoltotyon suorittajan ohjeeksi DmB/9 huollossa. 
Kunniakirja 

Veturinsahkoasentaja Eino Reinikainen. Helsinki 
Matkustajavaunun akkulaatikon kannen saranoihin rasvanipat. 
Kunniakirja 
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Veturinkuljettaja Kalla Tiiro. Kemi 
Ovl2-veturin suoratoimijarrun jalalla ohjattava irroitusventtiili. 
Kunniakirja 

Tyonjohtaja Pertti Virta, Tempera 
Insinoori Ote Ekholm, Tampers 
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Orl2-veturin huoltovalin muuttaminen, kayntiaikamittari vetureihin. 
Kunniakirja kummallekin aloitteen teki-jalle 

Tyonjohtaja Pertti Virta, Tampers 
Insinoori Ote Ekholm, Tampers 

Ovl2- Dvl6, Orl2. Orl4 ja Om6/7 veden lampomittarin anturin "suo
jatasku". 
Kunniakirja kummallekin aloitteen tekijalle. 

(N:o RH 1127/17/79. 14.9.1979) VT40 /79 

ULKOMAAN VALUUTNi MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 126, 24.9.1979, on kansainva1i
sessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokurs
seja muutettu 25.9.1979 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,30 FM 

100 Espanjan pesetaa = 5,85 FM 

100 Itava11an shi11inkia = 30,20 FM 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 583,00 FM 

100 Norjan kruunua 77,80 FM 

100 Portuga1in escudoa = 7,90 FM 

100 Ruotsin kruunua 92,50 FM 

100 Sveitsin frangia = 244,00 FM 

1 USA:n do11ari = 3,85 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79. 28.9.1979) VT 40/79 
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TARIFFIEN KOROTUS 1.1.1980 

Asetuksella n:o 718, joka on annettu 14.9.1979, on vah

vistettu rautatietariffien korottaminen ja samana p~iv~

n~ annetulla asetuksella n:o 719 p~~kaupunkiseudun vyB

hyketariffin korottaminen, molemmat 1.1.1980 lukien. 

Rautatiehallitus on p~~tt~nyt samasta p~iv~st~ lukien 

korottaa myBs sen m~~r~tt~viss~ olevia maksuj".a. 

HenkilBliikenne 

HenkilBliikenteen tariffit nousevat keskim~~rin 8 %. Ko

rotetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo t~m~n 

vuoden puolella myyt~viin sellaisiin matkalippuihin, 

joiden kelpoisuus alkaa 1.1.1980 tai sen j~lkeen. 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausili

pun hinta lasketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukausil

ta nyt voimassa olevan tariffin mukaan ja 1.1.1980 tai 

sen j~lkeen alkavilta t~ysilt~ kuukausilta korotetun ta

riffin mukaan. Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukau

deksi, perit~~n korotettu hinta niin monelta kuukaudel

ta, ett~ maksu tulee perit~~v~ksi yhteens~ 10 kuukaudel

ta. 

Yleislippujen ja p~~kaupunkilippujen hinnat lasketaan 

siten, ett~ kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta peri

t~~n kultakin kuukaudelta yksi kymmenesosa nyt voimassa 

olevasta koko vuoden hinn~sta ja 1.1.1980 tai sen j~l
keen alkavista t~ysist~ kuukausista korotetun tariffin 

mukaisen hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukau

delta, ett~ maksu tulee perittav~ksi yhteensa 10 kuukau

delta. 

Makuupaikkalippujen sek~ pikajunien istumapaikkalippu-
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jen hintoja korotetaan seuraavasti. Makuupaikkalippujen 
uudet hinnat ovat ter~srakenteisen vaunun kolmen vuoteen 
osastossa 28 mk ja kahden vuoteen osastossa 42 mk seka 

puurakenteisessa vaunussa vastaavasti 22 mk ja 33 mk. 
Pikajunan istumapaikan uusi hinta on 5 mk. Nait~ hinto

ja sovelletaan 8.10.1979 alkaen varattaessa makuupaikko
ja ja istumapaikkoja 1.1.1980 tai sen jalkeen lahteviin 

juniin. EP-junan istumapaikkalippujen hinnat ja lepo
paikkalippujen hinnat eiv~t nouse. Makuupaikkavihkojen 

(10 kpl) myynti keskeytet~an 1.1.1980 saakka. 

Muista henkil~liikenteen maksuista korotetaan 65- ja 

i-korttien hintaa (5 mk) ja tavallisen kuukausilipun yh

teydess~ perittavaa pikajunan lis~maksua. 

Henkiloliikenteess1!. otetaan k1!.ytt~~n luotollinen "Suur
asiakastili", jonka kaytto- ja tilinhoitomaksuksi on 

vahvistettu 50 mk kalenterivuodessa. Lis1!.ksi uutena lip

pulajina otetaan k~ytt~~n "Lomalippu", joka on Finnrail
Pass-lipun tyyppinen kotimaassa myyt~va matkalippu. 

Lippujen uudet hinnat on jaettu monisteina keskusasemil

le. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen rahdit nousevat 1.1.1980 lukien keski

maarin 7.5 prosentilla. Kiito- ja rahtikappaletavaran 
perus- ja liitantarahdit nousevat vain vahimpien maksu

jen osalta. Kiitotavaran perusrahdin uusi vahin maksu 

tulee olemaan 22 mk ja rahtikappaletavaran vahin maksu 

1-44 kg:n lahetyksilta 14 mk seka yli 44 kg:n l~hetyk

silta 16 mk. Liit~ntarahdin vahin maksu tulee olemaan 

vastaavasti 1-44 kg:n lahetyksilta 12 mk ja yli 44 kg:n 

lahetyksilta 13 mk. Vakiohintaisen kappaletavaral1!.hetyk
sen maksuja ei koroteta. 
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Vaunukuormatavaran rahti nousee kaikissa luokissa kolmel
la hinnoitusluvulla eli 8 prosentilla. Vahimmat maksut 

nousevat vastaavasti. 

Asiakkaan maar~tessa tavaralahetyksen rahdin maksettavak
si maaraasemilla tullaan kolmen markan suuruinen lisamak
su perimaan vain kappaletavaralahetyksista. 

Konttitariffia muutetaan tariffin korotuksen lisaksi si
ten, etta siina tullaan soveltamaan vaunukuorman vahim
pia maksuja ja otetaan kaytt55n nykyisen kahden maksutau
lukon lisaksi kolmas taulukko, jota kaytetaan kun vau
nuun on kuormattu vahintaan kaksi konttia yhteensa 60' . 

Lavavuokria ja vaihtoty5maksuja seka eraita muita rauta

tiehallituksen maarattavia maksuja korotetaan noin 10-20 
prosentilla. 

Yksityiskohtainen selostus tariffimuutoksista julkaistaan 
my5hemmin. 

(Tft n:o To 1424/241 / 79 28.9.1979) VT 40/79 

IT~ISEN TAVARAYHDYSLIIKENTEEN MAKSUJEN KIRJAAMINEN LUOTTOON 

Asemille huomautetaan, etta kun asiakkaalta peritaan rahtikirjassa 

- vakiolamp5maksu ryhmassa tai erikseen kuljettamisesta 
(yhdysliikennetariffi art 11 § 6) 

- maksu neuvostoliittolaisten syvakuormausvaunujen kayttamisesta 
(rautatierajasopimus § 71), 

ei tallaisen kuljetuksen rahtia eika lisamaksuja saa kirjata vuosi
rahtisopimusluottoon. Jos asiakas suorittaa maksut luoton valityk
sella, on nama lahetykset aina merkittava luottoluetteloon, joka si
saltaa yksinomaan ulkopuolisia kuljetusmaksuja. (Tlt 559/253/79, 
21.9.79) VT 40/79 
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LIIKENNEOSASTON PUKKINOSTURIT JA VAUNUNVETOLAITTEET 25.9.1979 

Nosturin Nosto-
n:o kyky 

t 

Helsingin liikenne iiri 
Pasila K 3528 30 t 

Lahti K 3526 30 t 

Kouvolan liikennepiiri 

Kuusan- 1 

lampi K 2685 30 t 
Lappeen-
ranta K 3525 30 t 

Mikkeli K 3817 30 t 

Vainikk~ K 4562 30,5 t 

l 
Tampereen liikennepiiri 
Pernio K 3356 ' 30 t 

Salo 

Kupittaa 

Naantali 

K 1600 

K 1684 

ss 6701 

113 t 

· 15 t 

i 
' 30 t 
I 

Myllym!iki K 2431 25 t 

Keuruu •SS 6627 20 t 

Tampere K 3354 

Lis!i- Veto
laitteet laite 

n:o 

Vetokyky Nostokorkeus 
( kiskon 
seUist!i) 

Kontti
elin 
Kontti 
elin 

I 

TB-249 

TB 247 

13 ,5 t 

13,5 t 

Puutava- l ei ole I -
rapalkki j 

1 
Kontti - l ei ole i .. -
elin • 

Kontti- j TB-255 ; 5,0 t 
elin , 1 

vain kon~Liikkuva ! -
teineri ' nosturi i 
k!iytto 

l 

Betonite- TB-236 
r!ispalkki 
+ magneetti 

Kontti- I TB- 188 
elin 

i 

l 
I 
I 13,5 t 

1,2 t 

Kontti- ! TB-196 1,2 t 
elin 

, SS - 6761 3,5 t 
i SS - 6762 3,5 t 

Puutava-i TB-218 3,5 t 
rapalkkij 

I 

Kontti- I; SS-6677 3,5 t 
elin 1 
Kontti- : TB-234 3,5 t 
elin i 

I 

I 

j yl!i 
~ ala 

l yl!i 

1
ala 

8,2 m 
1,2 m 
8,2 m 
1,2 m 

! 

I 
: 9,5 m 

i 
i yl!i 8,2 m 
, ala 1,2 m 
' yl!i yli 9 , 0m 
ala n 2, 0 m 

6,9 m 

yl!i 9,0 m 
ala n 2,0 m 

yl!i 7,7 m 
ala alle1,0m 
yl!i 7, 7 m 
ala alle1 ,Om 

yl!i n 8 m 
ala o 

; y l!i 8, 7 m 
! ala alle1,0m 
yl!i 7, 7 m 
ala n 1,0 m 
yl!i 8,2 m 
ala 1,2 m 
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Nos turin Nos to- Lisli.- Veto- Vetokyky Nostokorkeus 
n:o kyky laitteet laite (kiskon 

n:o sel!istll.) 

Seinli.joen liikenne l:>iiri 
Seinll.joki K 3527 30 t Kontti- TB-248 3,5 t ylll. 8,2 m 

elin ala 1,2 m 

Vaasa K 3820 30 t Kontti- TB-252 3,5 t ylll. 8,2 m 
elin ala 1,2 m 

Kokkola K 4157 30 t Kontti- TB-262 5,0 t ylli. 8,2 m 
elin I ala 1,2 m 

Pyhll.salmi K 3818 30 t j TB-256 5,0 t ylll. 8,2 m 
1 ala 1,2 m 

Ylihll.rmll. K 2491 3 t i TB-186 1,2 t -
I 

Kauhajoki K 2621 25 t Ter!is- 1TB-221 3,5 t ylll. 8,7 m 
kieppien i ala n 1,0 m 
nostolai-
te . . 

l 
I I 

Oulun liikenneEiiri ' I 

Oulu K 5509 ~0/60 t Kiinteli. l Liikkuva - yUi 12,0 m 
nostoeliri nosturi ala -

Kemi K 3357 30 t Kontti- I TB-237 3,5 t ; Ylli 8,2 m 
elin I ala 1,2 m 

' I 
Tornio K 4976 50/60 t Nostoelin Liikkuva' - )ylli. 12,0 m 
(uusi) j nosturi jala -
Rovaniemi K 2130 25 t Kontti- I TB-194 1,2 t . ylli. 7,7 m 

elin i 
11' 2 

1 ala alle 1 ,Om 

Kursu K 2623 25 t Puutava-1 TB-209 t i yl!i 8, 7 m 
rapalkki; i ala alle 1, Om 

! 
) 

! 
1 -

Pieksli.mli.en liikennepiiri ! 
! I 

Vartius K 2175 25 t Puutava-: TB-241 3,5 t ! yUi. 9,05 m 
rapalkki! 1 ala 1,0 m 

runmli.nsaar K 242 7 25 t Puutava- TB-278 5 ,0 t yUi.8,7m 
rapalkki ala alle 1, Om 

Hyrynsalm K 2177 25 t Puutava- TB-259 5,0 t ylll. 8,7 m 
rapalkki i I ala alle 1, Om 

Sotkamo K 4606 I I Kontti- I Liikkuvai 50 t - lylli. 9,5 m I elin + , nosturi ala 0,5 m 

I 
puutava- : I rapalkki I I 

1 

Puutava- 1 TB- 258 ' Kajaani K 3149 I 30 t 5,0 t 1 9 , 5 m 

I I rapalkki J I 

I I 



Nos turin Nos to-
n:o kyky 

t 

Pieks!!.m!!.en liikennepiiri 

Sukeva K 2174 25 t 

Soinlahti K 2622 25 t 

Kuopio K 3529 30 t 

Kiuruvesi K 3351 30 t 

Suonenj old K 2429 25 t 

Pieks!!.- K 2178 20 t 
maki 
Juankoski K 3355 30 t 

Luikon- K 3358 30 t 
lahti 

Pihtipude~ K 2176 25 t 

! 
Saarij!l.rv:il K 

! 
2433 25 t 

Suolahti K 4366 50 t 

Keljon- ss 6802 40 t 
lahti 

Joensuun liikenneEiiri 
Joensuu 'x 3816 : 30 t 

Ilomantsi K 3819 ho t 

Tohmaj !!.rvi K 2624 !25 t 
i 

Kitee ss 6709 j2o t 

imaharju s 6623 120 t 
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Lis!!.- Veto-
laitteet laite 

n:o 

Puutava- TB-226 
rapalkki 
Puutava- TB-229 
rapalkki 
Kontti- TB-250 
elin 
Puutava- TB-265 
rapalkki 
Puutava- TB-246 

· rapalkki 

Puutava- TB-251 
rapalkki 

TB-235 

TB-240 

Puutava- TB-228 
rapalkki 
Puutava- TB-220 
rapalkki 
Puutava- TB-238 
rapalkki TB-260 
Kontti- ei ole 
elin + 
puutavare-
palkki 

Puutava- ss 6763 
rapalkki 

Puutava- TB-219 
rapalkki 
Kontti- ss 6764 
elin 

ss 6666 

Vetokyky 

3,5 t 

3,5 t 
! 
!3,5 t 

' , 5,0 t 
! 

b .s t 
I 

! 
5,0 t 

' 
i 
13,5 t 

i 
!5,0 t 
•. 
j 

i3,5 t 
l 
! 
!3,5 t 

15,0 t 
l 5,0 t 
i -
I 
I 

5,0 t 

3,5 t 
I 
I 

!3 .5 t 
i 
3,5 t 

3,5 t 

40 

Nostokorkeus 
(kiskon 
sel!l.st!!.) 

I 
I 
jyl!!. 8,7 m 
jalaalle1,0m 

I yl!!. 8, 7 m I ala alle1,0m 
yl!!. 8,2 m 

1
ala 1,2 m 

, yl!!. 9,0 m 
!ala 2,0 m 

yHi 8, 7 m 
! ala alle1,0m 
! 
! yl!!. 8, 7 m 
ala alle1,0m 
yUl 8,5 m 
ala 1,5 m 

1YHi8,2m 
j ala 1,2 m 
I 

~ yla 8, 7 m 
ala alle 1, Om 

l yHi 8,7 m 
ala alle 1 ,Om 

9,5 m 

9,5 m 

[ 

: yl!!.8,2m 
ala 1,2 m 

yHl9,0m 
ala 2,0 m 
yll! 8,7 m 
ala alle 1,0m 
yl!!. 8,2 m 
ala 1,2 m 
yl!!. 7,7 m 
ala n 1 m 
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Nos turin Nos to- Lis&-
n:o kyky laitteet 

t 

Lieksa K 2537 30 t Kontti-
elin + 
puutava-
rapalkki 

Viekki K 3169 20 t 

Porokyl.!l. K 3352 30 t 

Valtimo K 3353 30 t 

Vaununvetolaitteiden vet omatka t : 

Kone Oy:n 5,0 t ja 3,5 t vetolaittee t 
Salon S.!l.hko Oy:n 3,5 t vetolaitteet 
Kone Oy:n 1,2 t vetolaitteet 

K :: Kone Oy 
SS :: Fiskars Oy Salon S.!l.hko 

Veto- Vetokyky 
laite 
n:o 

TB-257 5,0 t 

TB-233 3,5 t 

TB- 239 5,0 t 

TB-2 27 3,5 

180 m 
110 m 

n . 100 m 

t 

T.!l.m.!l. luett e lo kumoaa VT : ss.!l. 18/75 , 37/75, 20/76 ja 24/78 
olleet tiedot. 

(N : o Lt 22021/354/79, 25 . 9 . 1979), VT 40/79 . 

Nostokorkeus 
(kiskon 
sel.!l.st.!l.) 

yUi 9,5 m 
ala -

yl.!l. 7 , 7 m 
ala alle1,0m 

yl.!l. 8,5 m 
ala 1,5 m 
yH!. 8,2 m 
ala 1,2 m 



- 11 - 40 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 8 .- 21.10 . 1979 

Kuluvan vuoden kolmas tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamis

jakso j~rjestet~~n kirjelm~n n:o Lko 31254/412/79, 12.2.1979mukai

sesti 8.-21.10 . 1979 v~ii~en~ ~ikana. Viikkojen aikana taoahtuneesta 

toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien l~hett~~ yleiseen 

toimistoon. (N:o Yt 31254/412/79, 27.9.1979), VT 40/79. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~IMATKAT -JULKAISU 

Malminkartanon liikennepaikan viisinumeroinen koodi tulee olla 

311~ . (Yleinen toimisto, 27.9 . 1979), VT 40/79. 

LIPPUMALLIKUVASTO 

Julkaisu "Lippumallikuvasto" (lomake VR 2515.1) on ilmestynyt 

ja painatusjaosto on suorittanut perusjakelun . 

. MATKUSTAJAJUNIEN KONDUKT~~RIEN K~YT~SS~ OLEVIEN KANNETTAVIEN 

RADIOPUHELIMIEN ETSINT~ 

M~~r~tyiss~ matkustajajunissa on kondukt55rin k~yt5ssa kannettava 

radiopuhelin, jolla kondukttiori voi olla yhteydess~ junan kuljetta

jaan. 

N~iden radiopuhelimien 28.8.1979 suoritetussa laskennassa j~i 15yty

m~tt~ viisi radiopuhelinta, joiden numerot ovat: 

14759 

16053 

16070 

16097 

16129 

N~it~ radiopuhelimia kehoitetaan etsim~~n ja ilmoittamaan 

ltiytymisest~ yleisen toimiston turvallisuusjaostoon puhelin: 

911-2512. 



40 - 12 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi liikennetarkastajan virkaa (V 23) toistaiseksi rautatiehalli
tuksen liikenneosastolla. Rautatiehallituksen p&&johtajalle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeist~an lokakuun 31 . p~iv~n~ 1979 ennen viraston 
aukioloajan p~&ttymist~ . 

Ylemm&n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 17) ja alemman 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 14) toistaiseksi rauta
tiehallituksen liikenneosastolla . Rautatiehallituksen liikenneosaston 
p&&llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeist&&n lokakuun 31 . p&iv~&n menness& I 
1979 ennen viraston aukioloajan p&&ttymist& . 

Kaksi ylim~&r&ist& 1 . luokan kirjurin tointa (V 19) toistaiseksi 
rautatiehallituksen liikenneosastolla . Rautatiehallituksen liikenne
osaston p&&llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
liikenneosaston kansliaan viimeist&&n 31.10 . 1979 . 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseksi Helsingin ratapiir issa (Riihim&Wl 

hit saustyot ). Rat aosaston joht a jalle osoi tetut hakemukset on toimitettava 

Helsingin rat apiirin paalliko~le v i imei staan 31.10 .1979 . 

Kaksi tarkkaajan (V22) virkaa, nelja k1rjanp1tajan (Vl 9) virkaa, 

kolme k1rjur1n 2 l yp (Vl7) virkaa. Rautatiehallituksen hankinta
osas t on johtajalle osoitetut k1rjall1set hakemukset on to1m1tettava 
rautatiehallituksen k i rjaajalle v11me1staan 24. paivana lokakuuta 

1979 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edellama1n1ttu1h1n v1rko1h1n n1m1tetyt s1jo1tetaan to1sta1seks1 
seuraavast1: tarkkaajat (V22) rautat i ehall itukseen, kaks1 k1rjan
p1tajaa (Vl9) rautat1ehall1tukseen ja kaks 1 k1rjanp1tajaa (Vl9) 
rautat1ehall1tuksen polttoaine- ja puutavarajaostoon, kaks1 k1rjur 1a 
2 1 yp (Vl7) rautat1ehall1tukseen ja yks1 k1rjur1 2 l yp rautat1e

hall1tuksen polttoaine- ja puutavaraj aostonn . 
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ELAKEHAKEMUKSEEN LIITETTAVA SELVITYS 

Va1tiokonttori on 19.9.1979 paivatylla kirjeellaan i1moittanut 

seuraavaa. 

Rautatieha11itus on saanut valtiokonttorissa pidettavan e1ake

tietorekisterinsa ajan tasa11e ja se on 1.3.1979 - 31.8.1979 va

lisena aikana suoritetun kokeilu1uontoisen hyvaksikayton kesta

essa todettu luotettavaksi. Kokeilun aikainen kaytanto voidaan 

nain allen elakehakemusten kasitte1yssa vakinaistaa VR:n virka

suhteisen ja kerran kuukaudessa palkan saavan tyosuhteisen henk~ 

16kunnan osalta . Koska rautatiehallitus toimittaa elaketietoil

moitus l-lomakkee1la valtiokonttoril1e e1aketietorekisterista 

puuttuvat palkka- ja pa1ve1ussuhdetiedot, ei elakehakemuksen 

liitteeksi puheena o1evan henki16st6n osa1ta enaa tarvita nimi

kirjanotetta tai tyokirjaa, 

Edel1a o1evan johdosta ha1linto-osaston johtaja taydentaa, etta 

kyseista ohjetta noudatetaan vain virkasuhteisten ja niiden tyo

suhteisten henki16iden osa1ta, joi1le pa1kka maksetaan kerran 

kuukaudessa . Tyokirja on ede11eenkin 1iitettava sel1aisten tyo

suhteisten e1akehakemukseen, jotka saavat palkkansa kaksi ker

taa kuukaudessa . 

E1aketietorekisteri sisa1taa jo tiedon siita ajankohdasta, josta 

viimeinen yhtajaksoinen pa1velus on a1kanut, mutta tama tieto on 

myos merkittava E1aketietoi1moitus 1:n kohtaan 8 pa1ve1us. Mika-

1i hakijal1a on tata aikaisempaakin e1akkeeseen oikeuttavaa pa1-

ve1usta yhdessa tai useammassa erassa , on merkinta tasta tehta

va elaketietoilmoitukseen lisatietoja varten varattuun kenttaan. 

Nain allen tulee elakehakemukseen liitettavasta elaketietoilmoi 

tuksesta kayda ilmi hakijan kaikki elakkeeseen oikeuttava palve

lus. 

Kun a sianomainen hakee vanhuuselaketta erityisen elakeian perus

teella , on lisatiedoista - kuten tahankin saakka - kaytava ilmi 

myos oikeus elakkeeseen erityisessa e1akeiassa . Katso "ELAKE- JA 

PERHE-ELAKE"-kansion kirjoitusta 20 . Kirjoituksessa mainittuja 

elaketietoilmoituslomakkeiden kayttoohjeita, nykyisin "elaketie

torekisterin ilmoitusohjeet" voidaan tilata painatusjaostosta. 

Mika1i elakkeen hakijan nimikirjassa on merkinta valtion perhe

e1ake1ain voimaanpano1ain 4 f : n 1 ja 3 momentissa tarkoitetusta 
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ilmoituksesta, on tama merkittava elaketietoilmoituslomakkeeseen, 

Mita "EL~KE- JA PERHE-EL~KE"-kansion kirjoituksessa 19 on sanottu 

nimikirjanotteen ja tyokirjan liittamisesta elakehakemukseen, ei 

talta osin toistaiseksi noudateta. 

Ylla olevat ohjeet tu11aan julkaisemaan myos kansiossa "EL~KE- JA 

PERHE-EL~KE" kirjoituksena 19a, 

(H1oj n:o H1o 627/130/79, 1.10.1979) VT 41/79 

KIELILIS~ 

Oikaisuna kie1i1isaa koskevaan Vira11isissa tiedotuksissa 

39/79 o11eeseen tiedotteeseen i1moitetaan, etta kyseiset ohjeet 

1iitetaan ju1kaisuun "Lisapa1kkioita, pa1kkioita ja korvauksia" 

(VR 2604). 

(N:o H1o 548/116/79, 1.10.1979) VT 41/79 

VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANOAROIT 

Paajohtaja on 19,9,1979 vahvistanut seuraavat muutokset VRS

kokoe1maan. 

UUOET STANOARDIT 

VRS 1332 ryhma 118 ~eikkuurengas1iittimet 

VRS 1334 ryhma 118 letkunkiristin 

PERUUTETTU STANDARDI 

VRS 1228 ryhma 222 Virkapukukankaiden 1aatuvaatimukset. 

Standardikansioiden ha1tioiden tu1ee poistaa kansioistaan peruu

tettu standardi. Uudet standardit jaetaan va1ittomasti niiden 
va1mistuttua. 

(N:o RH 346/06/79, 3,10.1979) VT 41/79 
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LIPPUMALLIKUVASTO 

Julkaisun Lippumallikuvasto (lorn. VR 2515.1) osan 7 (RAP-liput) 
sivulla 7.3 olevien lippumallien osalta on otettava huomioon 

seuraavaa: 

Liput oikeuttavat meno-paluumatkaan, joten l~vistys (leimaus) on 
teht~v~ sivun alalaidassa olevien ohjeiden mukaan paluumatkan 
osalta lipun yl~reunaan oikealta vasemmalle. Kyseiset merkinn~t 

ovat kuitenkin j~~neet ep~huomiossa pois kuvatuista lippumalleista 
ja ne pyydet~~ lis~~m~~n kuviin j~lkik~teen . 

(N :o Yt 229331.57/79 , 1 . 10.1979) VT 41/79 

OPISKELIJALIPUN KIINNITTXMINEN OSTOTODISTUKSEEN 

Leimauspihtej~ on jo otettu kayttB5n useimpien liikennepiirien 
alueilla ja sen johdosta on eri lipputyypit ehdottomasti nidottava 
ostotodistukseen oheisten mallien mukaisesti . Muussa tapauksessa 
l ippujen tarkastus vaikeutuu konduktB5rin joutuessa poistamaan 
hakasen , mikali lippu on nidottu v~~rin, silla leimauspihdeilla ei 
voida suorittaa leimausta hakasen ollessa leimauskent~ss~ . 

w ~ .... . t g 
t 

t ~ hak~sen 
~ paikka 
~ 

hakasen paikka ~ 

§ 
~ 

Pahvilippu Lomakelippu 

(N : o Yt 23277/241/79 , 1 . 10 . 1979) VT 41/79 

I 
t 

hakasen 
paikka 

RAP-lippu 



- 5 -

KANSAINVltLINEN TAVARALIIKENNE, LltNTINEN 

Julkaisuun ·~ansainv&lista tavaraliikennetta koskevat toimitusohjeet 

(Liintinen)" VR 4672, ilmestyy lis&lehti n:o 1, joka on voimassa 1.11.1979, 

Painatusjaosto suorittaa lis&lehden jakelun. 

(Tf't n:o Tau 5/252/79, 12.10.79) VT 41/79 

ENNUSKORTILLA MYYT~VIIN LOMAKELIPPUIHIN TEHT~V~T KOODIMERKINN~T 

41 

-a1ennuskorti11a myyt~vien meno- ja menopa1uu1omake1ippujen erityis
ppu-kentt~~n tehd~~n merkintl:i "69/A1ekortti 30 %". Lippuruutuja ei 
stiteta. 

nassa myyt~viin konduktoorin1ippuihin merkitl:il:in 1ipun oikeaan y11:i1ai

an 69. (T1t no 581/242/7~, 3.10.79) VT 41/79 

ULKOMAAN VALUUTAN HUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkee11~ n:o RH 173, 28,9,1979, on kansain
v~1isess~ tavara1iikenteess~ kaytett~vi~ ulkomaan valuutan 
muuntokursseja muutettu 1,10,1979 1ukien seuraavasti: 

100 Jugos1avian dinaaria = 22,00 FH 
100 l<reikan drakmaa 11,20 FH 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 578,00 FH 

100 Saksan Demokraattisen Tasava11an markkaa = 220,30 FH 

100 Tshekkos1ovakian kruunua 78,90 FH 

100 Unkarin forinttia = 21,00 FH 

Tariffitoimiston s~hkee11~ ilmoitettavat tulevat kurssi
muutokset pyydet~~n merkitsem~~n keskiaukeama11a o1evan tau-
1ukon sarakkeisiin, 
(Tft n:o Tou 3/230/79, 2.10.1979) VT ~l/79 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.10.1 

Luku
maara 

100 

100 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 DO 

100 

1 DO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 

100 

1 

RH:n sahke n:o 173 
Voimassa lukien 1. Hr.--n7 

Rahayksikk5 kod 

Alankomaiden floriinia (gulden) • • . • 84 

Belgian frangia .•..•••••••.••.•.•.. 88 

Bulgarian leva .•..•••.••••••..••••. 52 

Englannin punta ••••.••.•••.•••..••• 70 

Espanjan pesetaa •.••••..•.•••.••..• 71 

Italian lii raa • • .. • • • • • • .. . .. • • • • • • 83 

Itavallan shillinkia •••••••.•..•.•• 81 

Jugoslavian dinaria • • • • • • • • • • • . . . • . 72 

Kreikan drakmaa ..••••••.•..•.•••••. 73 

Luxemburgin frangia •.••.••...•••... 82 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing ...• 20 

Norjan kruunua ...••....•.•••.•••••• 76 

Portugalin escudoa ••••..•..•..•.••• 94 

Puolan zlotya •.•..••.•..•••...•...• 51 

Ranskan frangia ....•...••..•.•....• 87 

Romanian leita ..•..•.••.••.•.••.... 53 

Ruotsin kruunua ••..•.••••••••.••... 74 

Saksan Liittotasavalta, markkaa •... 80 

Saksan Oem. tasaval ta, markkaa . . • . . 50 

Sveitsin frangia ••••.•..•....•.•.•. 85 

Tanskan kruunua • . . . . . . . . • . . • • . • . . . . 86 

Ts he kkos 1 ovakian kruunua . . . . • • • . . • . 54 

USA:n dollari .................... .. 

Unkarin forinttia •••.•••••••••••••• 55 

UIC-frangi • . • • . • • . • . . • . . • • • • • • . • . • . 01 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

Lyhennys 

Fl 
FrB 

Leva 

FM 

195 50 

13 40 

4,80 

£ 8 30 

Pta ____ ~----~5~8~5 
Lit 0,48 

Des 30 20 

Din 22,00 

Or 11,20 

F r 1 u x --~f-------=1:..::3~,'-'4:..::0:., 
Rbl 578.00 

NKr 77,80 I 
Esc 7 90 

Zl 13,30 

FF 92,30 

Lei 90.00 

SKr 92,50 

OM 214,50 

M 220,30 

F rS ------4--- 2'-4_4'-''-'0:....:0=-i 
OKr 74.50 

Kcs 78,90 

$ 3,85 

Ft 21,00 

FrUIC __ -4 ____ :....:1~,~8~5~ 

nys on • . . • . . . • • • . • • • • • . . . • • • • . . • • • . 10 FM 

(Tft n:o Tau 3/230/79, 1.10.1979) VT 41/79 
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Tass a VT:ssa (VT 41/791 ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH: n sahkeelHl seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

I 

' 

I 
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KUITUPUUN JA TUKKIEN VAUNURYHMAKULJETUKSIEN UUSI SOPIMUSLOMAKE 

Vaunuryhm~kuljetussopimukset ja -rahtip~~tokset tehd~~n 1.10.1979 
alkaen uudelle lomakkeelle, johon liittyy "Raakapuun vaunuryhml=i
kuljetusten yleisehdot"-liite. 

Uuteen lomakkeeseen, joka on ATK-kl=isittelykelpoinen, on kirjattu 
ne sopimusasiat, jotka ovat yhtiokohtaisia: hinnoituslukuv~hen
nykset, vl=ihimm~t ml=i~rl=it, erityisehdot jne. Yleisehdot-liite 
puolestaan sisl=iltl=il=i vaunuryhml=ikuljetusten muodostamisen yleiset 

ehdot ja ohjeet, jotka ovat samat kaikille yhtioille. Tl=im~n vuoksi 
"yleisehdot" jaetaan asemille vain ensimml=iisen sopimuksen yhtey

dessl=i, ja sama liite pl=itee kaikkiin vaunuryhml=isopimuksiin, jotka 
on tehty uudelle lomakkeelle (VR 3776 A 3 T). 

Uutta lomaketta tai mainittuja yleisehtoja koskeviin tiedustelui
hin vastaa metsl=inhoitaja U-T. Havas, puh. 911 - 2594. 

(N:o Yt 23302/241/79, 3 .10. 1979) VT 41/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

1.12.-79 lukien muutetaan Ristinummen liikennepaikkamerkinnl=it 
seuraaviksi: 

1 

Ristinummi 
Rnm 

2 

2 

Ke 

3 4 

Ke 5. Hy 25. 
Psl 31 . 

5 

Hil 

(N:o Lko 32265/67/79, 3.10.79), VT 41/79. 

6 

I 
J 

I 

~ 
I 
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J~LKIVAATIMUSLEIMAN K~YTT~ 

Kun l~hetykselle asetetaan j!ilkivaatimus, m~~r~t!i~n julkaisuss a 
"Kotimaisen rahtikirjan t !iytt<>ohjeet", ett!i rahtiki rjan yl~
osaan on leimattava tai kirjoitettava sana "j!ilkivaatimus". 

'+I 

Viime aikoina on kuitenkin todettu, ett~ mainittu leima tai tekst i 
usein puuttuu. T!ist!i on aiheutunut tapauksia, jolloin j!ilkivaa
timus on j!i~nyt huomaamatta ja maksu perim!itt!i, erityisesti ail
loin, kun rahtikirjan yl!ireunassa eleva perforointisuikale on 
ollut irroittamatta ja rahtikirja on ollut taitettuna. 

Edella olevan johdosta huomautetaan, ett~ merkint~ on ehdottomasti 
teht!iv!i rahtikirjan ylaosassa olevaan vapaaseen tilaan, kuljetus
ohje- tai rahtilaskelmakenttaan siten, ett!i se on selv!isti n~ky
viss~ ja luettavissa . 

Samalla huomautetaan, ett!i j!ilkivaatimus kirjaimin on merkitt!iva 
mahdollisimman selv!isti, koska tulkinnanvaraisissa tapauksissa 
kirjaimin merkitty summa on sitova ja maksu kannetaan sen mukai
sesti. 

(N:o Yt 32061/61/79, 1.10 . 1979) VT 41/79 

OHJE: VIRKATARVEVAUNUJEN SAHid)ASENNUKSET 

sahkotekni11isen toimiston paal1ikko on vahvistanut kayttoon

otettavaksi 1 . 11 . 1979 lwcien toimintaohjeen VIRKATARVEVAUNUJEN 

SAHKOASENNUKSET (Stt ·2131/412/79, 2.10.~979). Ohjeen perusjakelun 

suorittaa painatusjaosto, jolla myos 1isati1aukset voidaan osoit~ 

taa. Painotuotenumero on VR 4348. Kasitte1ijayksikkona toimii 
sahkotekni11isen toimiston liikkuvan ka1uston sahko1aitejaosto 
(st1). Ohje sijoitetaan kansioon: LIIKKUVAN KALUSTON sruHKB
LAITTEET . 

(stt 2131/412/79, 2.10.1979) VT 41/79. 
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AVDIMIA VIRKDJA JA TOIMIA 

Alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 14) 

toistaiseksi rautatiehallituksan talousosastolla. Talousosas

ton johtajalle osoitetut kirjallisat hakamuksat on toimitat

tava rautatiehallituksan kirjaajalla viimeistaan 5.11.1979 

annan viraston aukioloajan paattymista. Virkaan nimitetty 

tullaan sijoittamaan toistaisaksi tietokonatoimistoon. 

Kaksi ylimaaraisan alemman palkkaluokan toisan luokan kirjurin 

tointa (V 14) ja apulaiskanslistin toimi (V 9) toistaiseksi 

rautatiehallituksan talousosastolla. Talousosaston johtajalle 

osoitetut kirjallisat hakamukset on toimitattava talousosaston 

kansliaan (h. 228) viimaistaan 5.11.1979 annan viraston auki

oloajan paattymista. Toimiin otetut tullaan sijoittamaan tois

taisaksi tilitoimistoon. 

Liikenneosaston yleisen toimiston tekniseen jaostoon haetaan 

insin55ri~ ty5sopimussuhteeseen. P~~teht~vin~ tulevat olemaan 

vetokaluston k~ytt55n ja kunnossapitoon liittyvat teht~v~t veto

kalustoryhmassa. 

Liikenneosaston p~~llik5lle osoitetut hakemukset palkkatoivomuk

sineen on toimitettava yleiseen toimistoon 31.10.1979 mennessa. 

Tarkempia tietoja antavat Ki Herranen puh. 911-2402 ja ki Poutanen 

puh. 911-2863. 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : ylim~~r~iseen liikennetarkastajan 
toimeen (V 28) (RH,lko) liikennetarkastaja (V 25) Aimo Sakari 
Kokkonen), ylim~~r~iseen liikennetarkastajan toimeen (V 26) (RH,lko) 

liikennetarkastaja (V 23) Kyosti Ensio Lampinen, ylim~~r~iseen 
liikennetarkastajan toimeen (V 25) (RH,lko) osastosihteeri (V 23) 
Jorma Sakari Eerik~inen, liikennetarkastajan virkaan (V 27) (RH,lko) 

liikennetarkastaja (V 25) Aatos Olavi Laakkonen, liikennetarkastajan 
virkaan (V 27) (Sk) liikennetarkastaja (V 24) Lauri Mikael Vieri, 
liikennetarkastajan virkaan (V 26) (01) ensi luokan kirjuri (V 18) 

Toivo Matias M~kivierikko, asemap~~llikon virkaan (V 25)(Tl) lii
kennetarkastaja (V 23) Pertti Antero Pet~j~niemi, asemap~~llikon 
virkaan (V 25) (Pri) apulaisasemap~~llikko (V 21) Aito Johannes 

Nurmi, asemap~~llikon virkaan (V 25) (Ilm) 1. lk kirjuri (V 18) 
Osmo Edvard Lappi, tarkkaajan virkaan (V 23) (RH,lko) 1. lk kirjuri 
(V 19) Irma Tellervo Witikka, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan 

lkirjurin virkaan (V 17) (RH,lko) ap. 2 lk kirjuri (V 14) Tuovi Sisko 
Pulli, ja alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 14) 
(RH,lko) konttoriapulainen Anitta Irmeli Nokkala. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: apulaisasemap~~llikot Unto Erik 
Aittola, Reino Kaarlo Koskinen, Heikki Ilmari Toivanen, 1 lk. 
kirjurit Martti Mainio Marttinen, Erkki Johannes Huhtamaki, 
yp 2 lk. kirjurit Paavo Ilmari Vaan~nen, Terho Aleksander 
Salko, Mirjam Kaarina Virkkunen, Anni Emilia Tainio, Heikki 
Alpo Juhani Poyhonen, Irma Maija Kaajamo, Tauno Kultimo Helle
vaara, Tuure Feliks Immonen, Orvo Vihtori Olkkonen, ap asema
mestari Irja Karin Kahonen, apnla~_ skanslisti Arja-Leena Irme
li Hanen, veturinkuljettajat Otto Kalevi Ylonen, Aarre Kuller

vo Wallenius, Leo Kalervo Palo, Kaarlo Johannes Lindman, Kaar
lo Matti Kurko, Tuovi Kaarlo Pohjalainen, Arvo Johannes Veh
massalo, Ensio Rossi, Reino Arvid Myyr~, Esko Alarik Niemela, 
Reino Vesalainen, Bertel Matias Knuts, Veli Tatu Pitk~nen, 
Veijo Kalevi Alanko, Helge Kalevi Laitinen, Tauno Olavi H~k

kinen, Aulis Alfred Suomi , Arvo Aleksander Ahlsten, konduktoo
rit Mooses Matias Multanen , Maunu Sulo Raikas, Erik Edvin 
Stenvall , Veikko Olavi Maaranen, Veikko Olavi Nuotio, Pentti 
Lauri Kovanen, asetinlaitemies Sulo Ilmari Kaki, vaununtar
kastaja Pentti Pitkonen, veturinlammitt~jat Yrjo Johannes 
Pat~ri, Seppo Uolevi Siljander, Veikko Antero Hokkanen, Arvi 
Mikael Lindstrom, autonkuljettaja Eugen Armand Pori , vaihde
miehet Kaarlo Sakari Lindell, Toivo Ensio Salo , Paavo Aulis 
Hakala, Eino Nousiainen , Eino Olavi Ojala, Aarne Armas Hai
konen, junamiehet Eino Vihtori Kuittinen , Sulo Anshelm Jaa
tinen, Toivo Heikki Kulojoki , Armas Mikael Uusimaa , Rauni 
Parkkali , Irma Viuhko , Toimi Eelis H~mal~inen , Esko Kauko 

Kalevi Salminen, tallimies Jouni Urho Korkala , asemamiehet 
Eino Matias Laurila , Erkki Veikko Sakari Akerman , Pentti Emil 

Vihinen , Unto Ensio Palo , Kauko Olavi Loponen , ylim . asemamie
het Tage Stefan Gustaf Granberg , Bengt Olof Backman, Folke 

Erik Ekman , Hannu Olavi Luostarinen, ylim . vaununsiivoojat 
Yiiyi Johannes Nieminen , Maire Veera Avila, Seija Maria Suo
virta . 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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MATKUSTUSSAANT~JEN ATERIAKORVAUKSET 

Ateriakorvauksia koskevan aikaisemman t u1kintaohjeensa sijasta , 

(VT 18/79) , va1tion tyomarkkina1aitos on kirje1m&11&&n n : o 

VM 102/19 - 27/79 , 4 .10 . 1979 , viimeksi kaymiensa keskusneuvotte1u

jen tu1oksena i1moittanut tu1kintaohjeenaan seuraavaa : 

Ateriakorvaus voidaan suorittaa virkamiehelle sopimuskohdan 

muiden edel1ytysten tayttyess& silloin , kun han on aterioinut 

tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolel1a vahintaan 10 ki1o

metrin etaisyyde1la joko virkapaikastaan tai asunnostaan , riip

puen siita kummasta matka on alkanut . Ede1la mainitun 10 kilomet 
rin lis&ksi ateriointipaikan tulee sijaita v&hintaan 5 kilometrin 

etaisyydella virkapaikasta tai asunnosta riippuen siita kummasta 

paikasta virkamatka on aloitettu. Mikali edella mainittu 5 kilo
metrin edellytys ei tayty , suoritetaan ateriakorvaus vain kuittia 

tai muuta se1vitysta vastaan . 

Perusteena ede11a mainittuj en matkojen pituuksien 1askemise11e 
on lyhyin yleisesti kaytettavissa ollut tie sil1oin , kun virka

matka tehtiin . 

Samal1a tyomarkkina1aitos on ilmoittanut , etta ede11a esitettya 

periaatetta on yhdenmukaisuuden vuoks i vastaavasti noudatettava 

sovellettaessa va1tion tyontekijoiden matkakustannusten korvaami 

sesta annetun valtioneuvoston paatoksen ateriakorvauksen maksa

mista koskevaa 17 §:aa . 

Talla tulkintaohjeella ei ole taannehtivaa vaikutusta . 

(H1oj n : o Hlo 664/117/79, 10.6 . 1979) VT 42 /79 . 
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TERVEYDEN- JA TY~TERVEYDENHUDLTD 
ILMAISLAAKETDDISTUSTEN MAKSAMINEN VALTIDNRAUTATEIDEN VAROISTA 

Rautatiehallitus on paatLanyt , etta Valtionra u tateiden palve l uk 

sessa tai tyossa olevalle korvataan sairaanhoitoon kuuluvista i1 -

maislaaketodistuksista maksetut laakarinpa1kkiot Valtionrautatei

d en varoista . Ohjeet te r veydenhuo l toku1ujen korvaamisesta muute

t aan t a1ta osin . 

Kor j attu lehti jaetaan painatusjaostosta jakeluohjeen mukaisesti , 

j onka j a1keen sita voi sielta tilata . 

(N : o Hlo 6611161/79 , 10 . 10 . 19791 VT 42 !79 

LEL : N VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI V. 1979 

Sosiaali- ja terveysmi nisterio on 9 paivana helmikuuta 1962 

annetun 1yhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekij~in ela

kelain 10 § : n 1 momentin nojalla , sellaisena kui n se on 20 paiva -

a jou1ukuuta 1968 annetussa laissa (691/68) , 10 . 9 . 1979 paattanyt , 

etta mainitussa pyka1assa tarkoitettu maksuprosentti ede1la mai 

ni tun lain piiriin kuuluvilla tyoa1oilla on 13 vuoden 1979 ja1keen 

maksetuista sanotussa momentissa tarkoitetuista pa1koista . 

( Asetuskokoelma n : o 713/79) 

(H1oj n : o H1o 671/133/79 , 11 . 10 . 1979 - Vert. VT 2/79 , katso 

i u1kaisusta " E1ake ja perhe - e1ake", kirjoitusta 29) VT 42 /79 . 

LKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

ariffitoimis ton sahkee11a n:o RH 56, 9,10.1979, on kans ainva1i

essa tavara1iikenteessa k a ytetta via u1komaan va1uutan muunto

ursseja muutettu 10.10.1979 1ukien s euraavasti: 

00 Neuvosto1iiton rup1aa = 595,00 FH 

Tft n:o Tou 3/230/79, 11.10.1979) VT 42/79 
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RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Oulun ratapihojen liikennoimissaanto on uusittu . Uusi saanto 

tulee voimaan lokakuun 22 . paivana 1979 , jolloin samal l a kumo

taan Oulun ratapihojen nykyinen , lokakuun 1 . paivasta 1961 

lukien kaytossa ollut l iikennoimissaanto . 

(N : o Lko 22909/62/79, 11 . 10 . 1979) VT 42/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallikon virka (V21) toistaiseksi Oulun (Rki ah) 

liikennealueella. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli 

tuksen kirjaajalle viimeistaan marraskuun 14 . paivana 1979 ennen 

viraston aukioloajan paattymista . 

Kaksi r ataesimiehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi toinen Tampereen rata

piirissa (Loimaa ; asunto varattu) ja toinen Joensuun ratapiir issa (Niirala) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 14.11.1979. 

Kaksi kirjurin 2 1 yp virkaa , toistaiseksi Helsing in varastossa. 

Rautat i ehall i tuksen hankintaosaston johtajalle osoitetu t kirjal 

liset hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viirneistaan rnarraskuun 7 paivana 1979 ennen viraston auk i oloajan 

paattymista . 

Korjauksena ilmoitetaan, etta VT:ssa n:o 40/79 rautatiehallitukse 

polttoaine- ja puutavarajaostossa haettavaksi julistettuihin kah

teen kirjanpitajan virkaan ja yhteen kirjurin 2 1 yp virkaan ni

mitettavat tullaan sijoittamaan (hankintaosastolla) rautatiehalli 

tukseen. 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteess 

1.11.1979 alkaen ovat seuraavat: 

Luku-
maara Rahayksikko Lyhennys 

100 Alankomaiden !loriinia (gulden)... Fl 
100 Belgian frangia •.•••••••••••••••. FrB 
100 Bulgarian levaa ••••.••••••••••••• Leva 
100 Englannin puntaa ••••••••••••••••• £ 
100 Espanjan pesetaa ••••••••••••••••• Pta 
100 Italian liiraa ••••••••••••••••••• Lit 
100 Itavallan shillinkia ••••••••••••• Oes 
100 Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia... FrUIC 

100 Kreikan drakmaa •••••••••••••••••• Dr 
100 Luxemburgin frangia •••••••••••••• Frlux 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing... Rbl 

100 Norjan kruunua ••••••••••••••••••· Nkr 

100 Portugalin escudoa •··•••••••••••• Esc 
100 Puolan zlotya •••••••••••••••••••• Zl 
100 Ranskan frangia •••••••••••••••••· FF 
100 Romanian leita ••••••••••••••••••• Lei 

100 Ruotsin kruunua •••••••••••••••••• Skr 
100 Saksan Lii ttotasaval ta, markkaa... DM 
100 Saksan Demokraattinen Tasaval ta... M 

100 Sveitsin frangia ••••••••••••••••• FrS 
100 Tanskan kruunua • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dkr 

100 TAekkoslovakian kruunua •••••••••• Kcs 

100 Turkin puntaa •••••••••••••••••••• Ltq 
100 Unkarin forinttia •••••••••••••••• Ft 

100 UIC-.frangia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • FrUIC 

1 USA:n dollari •••••••••••••••••••• I 

mk 

196,70 
13,60 

483,80 
838,00 

5,80 
0,48 

30,20 
185,00 
11,20 
13,60 

597,00 
77,90 
7,90 

13,30 
93,00 
90,00 
92,70 

218,00 
220,30 
244,20 
74,50 
78,90 
8,20 

21,00 

185,00 

3,85 

Tft n:o Tou 88/230/79, 18.10.1979) VT 43/79 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH so, 15,10.1979, on kansainv~-
1isessa tavara1iikenteessa kaytett~vi~ u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 16,10,1979 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden f1oriinia ; 194,50 FM 

100 It~va11an shi11inkia ; 29,90 FM 

100 Ranskan frangia ; 92,00 FM 

100 Ruotsin kruunua ; 92,00 FM 

100 Sveitsin frangia ; 237,00 FM 

100 Tanskan kruunua 74,00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 17.10.1979) VT 43/79 

TAVARALIIKENTEEN TILITYSJ~RJESTELM~N KEHITT~MINEN (TILKE) 

1.1 . 1980 siirrytaan itaisen tavarayhdys1iikenteen ti1itysten laatimi

sessa konee11iseen kasittelyyn. Toimenpide on osa tavara1iikenteen 

ti1itysjarjeste1man kehittamista. Ennakkotietona konee11isen kasit
te1yn vaatimista muutoksista i1moitetaan seuraavaa: 

1. Yhdys1iikennerahtikirjaan tehdaan tietokonekasitte1yn vaatimat 

muutokset ja rahtikirjasta otetaan uusi painos. Vanhanma11iset 

rahtikirjat pa1autetaan kotimaisel1e tarkastusjaosto1le (Trk) 

ja uusia ti1ataan Trk:sta siten, etta ne ovat kaytettavissa 

1.1.1980. 

Muutos koskee vain Suomesta 1ahtevaa 1iikennetta. Saapuvassa 1ii

kenteessa jaa kayttoon ede11een nykyinen rahtikirjama11i. 

2. Paivati1itys1omakkeeseen VR 4127 on 1isatty omat sarakkeet itais

ta liikennetta varten. Uusittu painos otetaan kayttoon 1.1.1980. 
Painatusjaosto suorittaa perusjake1un. 
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3. Kirjauskeskukset rekisterBiv~t vuodenvaihteen j~lkeen myBs matka
kirjat tositekohtaisesti. Tietokonetoimisto antaa rekisterBinti 

ohjeet. 

4 . Neuvostoliitosta peritt~vi~ kauttakulkurahteja ei vuodenvaihteen 
j~lkeen rahditeta asemilla, vaan ne lasketaan keskitetysti kir

jauskeskuksissa rekisterBityjen tietojen perusteella. 

Tilitysmaar~ysten muutokset annetaan my5hemmin t~an vuoden aikana . 

(Tlt N:o 604/253/79) VT 43/79 

KOTIMAIS EN RAHTIKIRJAN T~YTT~O HJEET 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet-julkaisun (VR 2657) sivulla 22 

olevasta rahdittomien rahtikirjojen luettelosta poistetaan sopimus 

n : o 083-6 Artekno Oy/Saarioinen Oy 1 . 11 . 1979 alkaen . 

(Yt 23428 / 61/79, 18.10.1979) VT 43/79 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tietal ; 02.-05 . 11 . 1979 

Muoti ~ Kauneus-lehti : Jattishow ~ messut 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %: n alennuksella ja anne

taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilo

metrin matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu" -kenttaan 

merkitaan koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava 

merkinta on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

02.11 . - 05 . 11 . 1979) seka I-kenttaan erikoiskoodi 04 . 
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Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko" -teksti ku u

luu: 
MENO-PALUULIPPU - 08 

20 % al 
VDIMASSA 02.11, - 05.11.1979 

Kautta , , , , .•.• , . 

43 

Alennustodistukset tulsa jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuinal. 

Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavia, eika myos 65- tai 

I-kortilla ostettuja meno-paluulippuja. 

Tilaisuudet ovat Finlandia-talon kongressisiivessa 3 , -4,11 , 1979, 

(Mt n:o 23392/242/79, 16,10 . 1979) VT 43/79 

TAVARAVAUNUJEN OSOITTAMINEN HAAPARANTAAN JA R~YTTAAN 

Haaparantaan ja Royttaan tarkoitettuja vaunuja osoitetaan jatku

vasti virheellisesti Tornioon. Virhe aiheuttaa turhaa lisavaihto

tyota Dulussa t~Torniossa , koska junat on ryhmitelty vaarien 

ennakkotietojen perusteella. 

Kuljetusvarmuuden parantamiseksi seka turhan lisatyon valttamise ksi 

pyydetaan kaikkia asianosaisia huolellisuuteen osoittamisen suh
teen. 

(Lt n:o 3 2416/643/79) VT 43/79 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi apulaiskanslistin (V 9) tointa rautatiehallituksen hallin

to-osastolla . Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meistaan 9.11.1979 annan virka-ajan paattymista. Toimiin otetut 

sijoitetaan toistaiseksi hallintotoimistoon (valokuvauslaborato

rio) ja sosiaali- ja terveystoimistoon (terveydenhuoltojaoston 

kanslia) . 

Apulaiskanslistin toimi , toistai.seksi Seinii.joen ratapiirin toinri.stossa (Seinii.

joki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Seinii.joen 

ratapiirin pii.ii.1liko11e viimeistii.ii.n 21.11.1979. 

Varastomestarin toimi toistaiseksi Hyvinkaan varastossa. 

Hankintaosas t on johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Hyvinkaan varaston paallikolle viimeistaan 26 . 11 . 1979 

ennen viraston aukioloajan paattymista (Hto 378/113/79, VT 43/79) . 

NIMITYKSiil 

L i i k e n n e o s a s t o : jarjestelymestarin virkaan (Pjm) 

kuormausmestari Tuomas Juhani Suni, konduktnnrin virkoihin (Hki) 

junamiehet Dlavi Antero Tope, Veikko Ilmari Terrihauta, Esko Kalevi 

Mynttinen , Eino Aulis Hagg ja Paavo Ensio Karjalainen , ansi luokan 

sahkaasentajan toimiin (Hki sh) ylimaaraiset ansi luokan sahkaasen

tajat Taisto Juhani Juntunen, Erkki Aatos Rautiainen ja Veijo Ka

levi Saksa , junamiehen toimiin (Hki) asemamiehet Heikki Juhani Malk , 

Markku Ensio Immonen, Anja Alina Rautiainen , Pentti Kalevi Lehtinen , 

Veikko Olavi Ryhanen , Kalevi Asseri Peltoniemi, Taisto Ilmari Neva

lainen , Veikko Ilmari Jeskanen, Allan Iisakki Risku, Simo Jooseppi 

Hilska ja Pentti Juhani Kekalainsn sska ylim . asemamiss Sakari Ilmo 

Sihvonen, ansi luokan asemamestarin virkaan (V19l (Kal assmapaallik

ka (V18) Markku Heikki Juhani Nieminen, alemman palkkaluokan asema

mestarin virkaan (V14l (Ikrl ylim. 3 . luokan kirjuri (V10) Jouko 

Erkki Juhani Frimodig , vsturinkuljettajan virkaan (Imr)veturinlam

mittaja Aarne Olavi Hietala, konttoriapulaisen toimiin (Kvl ylim . 

toimistoapulaiset Armi Sisko Orvokki Loikala ja Lea ~illsvi Jarva. 
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konttoriapulaisen toimeen (Kvl ylim . toimistoapulainen Soili Marjat

ta Makinen, yliasentajan toimiin (Kvl ylim . ensi luokan sahkoasenta

ja Taisto Ilmari Sirola ja 2 luokan sahkoasentaja Into Tapia Hulkko

nen, vaununtarkastajan toimeen (Kvl ylim . vaununtarkastaja Pauli 

Juhani Forsell, junamiehen toimiin (Ktal asemamiehet Juha Matti 

Henrik Kurttila ja Raimo Kalervo Dinonen, junamiehen toimeen (Imrl 

asemamies Teppo Tapia Sarlo, junamiehen toimeen (Mil asemamies 

Toivo Ilmari Marttinen , vaihdemiehen toimiin (Imrl asemamiehet 

Lauri Juhani Karha , Markku Tapani Kirjavainen , Olli Juhani Siitonen 

ja Jarmo Tapani Miikki , vaihdemiehen toimiin (Hmal asemamiehet 
Reijo Kalevi Hauhia ja Timo Johannes Hyvonen, junamiehen toimeen 

(Vnal asemamies Seppo Olavi Vainikka, vaihdemiehen toimeen (Ktal 

asemamies Pertti Juhani Tiihonen , vaihdemiehen toimeen (Mil junamies 

Arvo Ensio Vauhkonen , tallimiehen toimeen (Kvl ylim . tallimies Kei

jo Juhani Makela , ensi luokan kirjurin virkaan (V1Bl (Jnsl ylim . 

ensi luokan kirjuri (V18l Lauri Sakari Salo~ veturinkuljettajan vir

kaan (Sll veturinlammittaja Reina Olavi Tammisuo , konduktoorin vir

kaan (Jnsl kuormausmestari Pekka Ilmari Suhonen , vaihdemiehen toi 

meen (Jnsl asemamies Seppo Juhani Karttunen, veturinkuljettajan vir

koihin (Hmal veturinlammittajat Heikki Juhani Hokkanen ja Matti Han

nes Rahikka , veturinkuljettajan virkoihin (Ktal veturinlammittajat 

Kimma Dlavi Hyvarinen , Ossi Tapia Kirves ja Ilmo Matias Palomaa, 

veturinkuljettajan virkoihin veturinlammittajat Pekka Aukusti Jauhi

ainen , Teuvo Olavi Tuunainen , Esko Patari, Jaakko Juhani Porvari, 

Seppo Kalervo Peltola , Pertti Pekkanen , Kauko Ilmari Rautomaki , 

Pentti Dlavi Markkanen , Pertti Eino Saareks ja Ossi Alpo Munne , kon

duktoorin virkoihin vaihdemies Reijo Sulo Antero Kylliainen ja juna

mies Veijo Kalevi Saukkonen , vaihdemiesten esimiehen virkaan (Kvl 

kuormausmestari Pentti Ale Olavi Jormanainen, kuormausmestarin vir

kaan (Kvl junamies Jorma Ahti Leppanen, veturinpuhdistajain esimie

hen virkaan (Kvl ylim . huoltomies Teuvo Juhani Hyppanen , apulais

kanslistin toimeen (Vnal konttoriapulainen Leena Marjatta Vaisanen, 

konttoriapulaisen toimeen (Vnal ylim . toimistoapulainen Ulla Maija 

Laapas. junamiehen toimiin asemamiehet Reijo Valfrid Viik, Pauli Ka

levi Kekkonen ja Pentti Aulis Backlund seka vaihdemies Teemu Veikko 

Vainonen , apulaisasemapaallikon virkaan (V21) (Kit) yp 2 luokan kir

juri (V17l Maire Johanna Aflecht, apulaisasemapaallikon virkaan (V21l 

(Tohl 1 luokan kirjuri (V19l Pekka Ensio Kurkko, ylemman palkkaluo

kan toisen luokan kirjurin virkaan (V17l (Jnsl ap 2 luokan kirjuri 

(V14l Aini Ellen Tietavainen~ ylemman palkkaluokan tois,n luokan 
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kirjurin virkaan (V16l (Par] ap asemamestari (V14) Heikki Juhani 

Levanen, y1emman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V16) 

(Vnjl ap asemamestari (V14l Pertti Oskar Kekomaki, veturinlammitta
jan toimeen (V12) (Nrml ti1ap. veturinlammittaja Reijo Mikko Kalevi 

Hakkinen, veturinlammittajan toimeen (V12) (Lis) tilap. veturinlam

mittaja Matti Kari Antero Timonen, . veturinlammittajan toimiin (V12) 

(Jns) ti1ap. veturin1ammittajat Kari Antero Kurki ja Pekka Ka1evi 

Leppanen, asemamiehen toimeen (V8l (51) y1im. asemamies Esa I1mari 

Paunonen, asemamiehen toimeen (V9) (Sl) y1im. asemamies Markku Ju

hani Juuti, asemamiehen toimiin (V9) (Jns) y1im. asemamiehet Jouko 

Juhani Hirvonen, Martti Keijo Ka1evi Kettunen, Hannes Ka1evi Lehi

koinen, Pentti Ka1evi Praatskonen, Lauri Tapia Riissanen ja Dnni 

Henrik Romppanen, apu1aisasemapaa11ik6n virkaan (V22) (Pml 1 1uokan 

kirjuri (V18l Yrjo I1mari Lappi, teknikon virkaan (V21l (Tpe) tek

nikko (V20) Seppo Juhani Viitanen, ansi 1uokan kirjurin virkaan (V20) 

(Tpe) yp 2 1 kirjuri (V17) Veik~o Dlavi Haku1inen, ansi 1uokan kir

jurin virkaan (V19) (Tpel yp 2 1 kirjuri (V17) Martti Jaakko Heino

nen, ansi 1uokan kirjurin virkaan (V19) (Tkul yp asemamestari (V17) 

Raimo Veikko Kallioinen, ylemman palkkaluokan toisen luok an kirjurin 

virkaan (V17) (Tpe) ap 2 1 kirjuri (V14) Riitta Kaarina Vaananen, 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V17) (Tku) ap 

asemamestari (V14) Pekka Juhani Vartiainen, y1emman pa1kkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (V17) (Vmal ap asemamestari (V14) 

Veikko Valtter Koskela, alemman pa1kka1uokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (V14) (Tkul apulaiskans1isti Aila Anneli VirtanenJ alemman 

palkkaluokan asemamestarin virkoihin !V14) (Pri) konttoriapulainen 

(V7) Katja Maarit Martinez ja ylimaarainen toimistoapulainen Pirkko 

Helena Salokaarto, alemman pa1kkaluokan asemamestarin virkaan (V14l. 
\ 

(Jas) ylim. 3. l kirjuri (V1Q) Juha Pekka Sairanen, alemman pa1kka-

luokan asemamestarin virkaan (V14) (Pej) ylim. 3. 1 kirjuri (V10) ' 

Anneli Urpanen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V14l 

(Vma) konttoriapulainen Toini Johanna Viljanen, apulaiskanslistin 

toimiin (Tpe) konttoriapulaiset Anja Liisa Marjatta Hirvonen ja 

Marja-Liisa Tellervo Koivisto,. konttoriapulaisen toimeen (Tpe) ylim. 

toimistoapulainen Tarja Mirjam Kautto . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 N:044 
1.11.1979 

Rautatiehalli tuksen ldiytettl:l.vl:l.ksi osoi tetuista ml:l.l:l.rl:l.
rahoista jaettavat avustukset v. 1980 

Avustusten myBntl:l.minen rautatiell:l.isille lomanviettoa 
varten vuonna 1980 

Kielitutkinnot Rautatieopistossa 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 

Koululais- ja opiskelijalippujen myynti 

Rautatieopilliset kurssit vuonna 1980 

Vuonna 1980 toimistovirkamiesharjoittelijoiksi pyrki
vien soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksHI. 

Eroja 



44 - 2 -

RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETTAVAKSI DSDITETUISTA MAARARAHOISTA 
JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1980 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia , jotka ha

luavat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin 

varatuista avustusmaararahoista , kehoitetaan jattamaan rautatie

hallitukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1980. 

Avustuksia voidaan hakea 

- vapaa-ajan henkisten ja taiteellisten kulttuuriharrastusten 

seka kristillisen ja raittiustyon tukemiseen, ja 

- varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa herjoittavien, kaikille 

rautatielaisille palveluksieen tarjoevien reutetielaiskunnan 

lepokotien tukemiseen. 

Hakemuksiste tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan 

ja niihin tulee liittaa kaikki reutetiehallituksen sosiaalijaos 

tosta saatavien hakemuslomak keiden edellyttamat liitteet . Myo

hastyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta . Tarvitta

essa saadaan hakemuksia em . ajankohdan jalkeen kuitenkin tay

dentaa tilinpaatosten , tilintarkastajien lausunnon yms. osalta . 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita eh

toja ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaetta

v i ssa hakemuksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana 

syyskuuta 1965 antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismAa

rayksissa (A 490/65) on mainittu . (Hlo 625/164/79, 22 . 10 . 1979) 

VT 44 /79 

AVUSTUSTEN MYnNTAMINEN RAUTATIELAISILLE LOMANVIETTOA VARTEN . 
VUONNA 1980 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1980 lomanviettoavus

tuksia myonnetaan maararahan puitteissa hakemuksesta rautatie

laisille , jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat viran

toimituksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toipu

vina , suuriperheisina , yksinhuoltajina , tms . syista virkistavan 

loman parpeessa ja joilla lisaksi taloudellisen asemansa vuoksi 
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on muutoin vaikeuksfa perhelomanviettonsa jarjestamisessa . Ai

kaisemmin rautatiehallitukselta lomanviettoavustusta saaneille 

voidaan avustusta myontaa vain poikkeustapauksessa. Avustusta 

myonnetaan vahintaan 7 vrk : n pituisen loman, ensisijaisesti rau

tatielaisyhtymien omistamien lomanviettopaikkojen taysihoitomak

suihin lomanviettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan va

hintaan kolme perheenjasenta, enintaan 1 200 markkaa, 

2) rautatielaiselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan va

hintaan kaksi perheenjasenta, enintaan 900 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen , enintaan 500 markkaa, ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin , enin

taan 200 markkaa . 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita 

lapsia . 

Avustuksista suoritetaan veron ennakkopidatys . 

Rautatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle, 

eika siis avustuksen saajalle . Kunkin lomanviettoavustuksen saa

jan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus 

maksettava lomanviettopaikkaan kateisella . Avustuksen hakemiseen 

on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien liitteena ole

vaa tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta, mika on huolelli

sesti taytettava ja jonka asianomaisen esimies lausunnollaan 

varustettuna lahettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon tal

vi- ja kevatlomien osalta ansi tilassa ja viimeistaan tammikuun 

15 paivaan 1980 mennessa, myohemmin pidettavien lomien osalta 

maaliskuun 1 paivaan 1980 mennessa . 

Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin 

lomapaikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan . 

Rautatielaisjarjestojen lomanviettopaikat: 

Rautuki Oy:n Lorna- ja kurssikeskus Asteli Vuokatilla, lahella 

Ladun seisaketta, ja Pelkosenniemen lorna- ja retkeilykeskus 

Pyhajarvella (Pyhatunturil n . 55 km Kemijarven asemalta seka 

44 
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Hiekkaniemen lomakyla Vuokatissa, n . 2 km Vuokatin asemalta . 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r . y:n lopokoti Kanervala 

Sarkisalossa, n . 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r . y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, 

n. 14 km Imatran asemalta. 

Veturimiesten Liitto r.y : n lepokoti Pyysalo Kangasalla, n . 3 km 

Saynajarven seisakkeelta tai 6 km Suinulan asemlta . 

Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r.f : n lepokoti 

Solg~rden Hangossa, nk . Kylpylan puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r.y:n kesakoti Rautiala 

Vesilahdella, n . 25 km Tampereelta . 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin loma

keskukset ja Hiekkaniemen lomakyla . 

Hiekkaniemen lomakylassa kautta vuoden ja Pyhatunturin lomakes

kuksessa 15 . 10 - 15 . 2. valisena aikana oleskelu tapahtuu itse

palveluperiaattein. Molemmissa on keittomahdollisuudet seka tar

vittava astiasto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista . 

Omien lakanoiden kaytto mahdollista. - Pyhatunturin lomakeskuk

sessa on yhteismajo i tus hirsimokeissa. 

Paikanvarauksen voimassapitamiseksi mahdollisesti vaadittavan en

nakkomaksun maksaa jokainen itse saatuaan siita maksukehoituksen 

ao . lomapaikasta . 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen per

heensa jasen on estynyt saapumaan varaamaansa lomapaikkaan , on 

siita ilmoitettava ao. lomapaikkaan ja rautatiehallituksen sosi

aalijaostoon viimeistaan 14 vrk ennen tarkoitetun oleskelun 

alkamista. 
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Ellei peruuu t ust a ole tehty edel l asanotun mukai sesti , si ma h

dollisesti vaadittua ennakkomaksua pala uteta tai on hakija 

v elvoll i ne n vaaditt a sssa maksama a n l omanvisttop a ikalle taysi 

hoitomaksun jokaisen varaamansa paika n osalta . 

( Hlo 625 / 164/79, 22 . 10.1979) VT 44 /79 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

VR Kasky1ehdessa 8/59.1 . julkaistujen raut atieha11ituksen 17.2. 
1959 antamien maaraysten mukaiset kie1itutkinnot ruotsin, eng1an
nin, venajan, saksan ja ranskan kie1issa jarjestetaan Rautatie
opistossa myohernmin asianomaisi11e 1ahemmin i1moitettavana aika
na joulukuussa 1979. Ilmoittautumiset 1ahetetaan koulutusjaos
toon marraskuun 30 paivaan 1979 mennessa. Tayde11i sen nimen,vir
ka-aseman ja virantoimituspaikan 1isaksi on ta11oin mainittava, 
minka asteisen tutkinnon (viitattujen maaraysten § 3-6) ja mia
sa kie1essa ilmoittautuja aikoo suorittaa. Samal1a on ilmoitet
tava mahdo11isesti aikaisemmin ao. kie1essa •suoritettu arvosa
na. Kie1itaito tutkitaan vain sen asteista arvosanaa varten, 
mi ta i1moi ttautuminen ede11ytt aa seldi ainoastaan yhdessa kie1es
sa lcerrallaan. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on t oukobAussa 1980. (Ktj 497/1514/79, 
18.10.79). VT 44/79 

44 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

Uusittu painotuotteiden luettelo on ilmestynyt painosta ja jaettu 

perusjakelun mukaisesti. Uutena tietona luettelossa on kasittelija

yksikk5, jolla tarkoitetaan painotuotteen yllapidosta huolehtijaa, 

ja jolle painotuotteen kayttajan tulee ensisijaisesti esittaa ha

vaitsemansa korjaustarpeen. 

Jotta luettelon jakelu vastaisuudessa suuntautuisi painotuotteiden 

tilauksista huolehtiville, pyydetaan toimintayksikoita ilmoittamaan 

keskitetysti painotuotteiden luettelon tarpeensa jakeluluettelolla 

VR 3952 Hlt:n Kehittamisjaostoon h. 140. Ilmoittajayksikot ovat 

RH:n toimistot, piirien toimistot, konepajat ja varastot. 

Nykyisen jakeluluettelon saa pyynnosta Hlt Khj puh 2872. 

Painatuksen aikana ja ilmestymisen jalkeen on luetteloon tullut 

seuraavia muutoksia ja korjauksia: 

11151 

11151 

1146.3 

1167 

1167.2 

1188 

1293pi 

vhk 

kpl 

n:o pitaa olla 1115 

n : o pitaa olla 1115.1 

poistettu (1146.1 ja 1146 . 4 korvaavat) 

kpl-2 A6L RH:n kirjaston lainauskortti 
(entinen 1167.1) 

ooistettu (1167 korvaa) 

lkpl 1103x1981 Kellokortti, Tlt 

n : o oleva 1293 (uusittu 1.10.1979 tilanteen muk.) 

1420.1 - 53 oleva 1420.1-54 (uusi kortti 1420.54 Mittarikort
ti, sahko- ) 

Hlt 

Tlt 

1497 

1530 

1647 

kpl 

kpl 

kpl 

A4L 

A 51 

A4 

Materiaalin luovutus ja seuranta Rt 

Isannoitsijatoimen kustannuskeraily Rt 

Lehtikatsaus Hlt 

1694.1 ja . 2 poistettu (1694 korvaa) 

1694 lkpl 12xA5L ~D~aari~o:tti~ puuttumis -
o1ttum1s1lmo1tus, Selke 

1695 

1902 

1903 

2020 . 1 

2020.2 

2020 . 3 

poistettu (1694 korvaa) 

l
kpl-5 IA4 I Kiitotavararahtikirja 

kpl - 5 A4 Rahtikirja 

poistettu (2020 korvaa) 

poistettu (2020 korvaa) 

poistettu 

ja vahing- ~ 
Lt 

Yt 

Yt 



2127 

2141 

2144 

2210 

2273.1 

2273.2 

2273 

2285 

2410 

2444 

2908 

2970.20 

2970 . 24 

2973 

3115 

313 7 

4045 

4348 

4557.1 - 5 

4680 

4680.2 

4680.3 

46 81 

4681 . 2 

4682 

4683 

5006 
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llh/20 - 2,60x90 I Kuukauslippu, kk, til. Trk 

poistettu C2144 korvaa) 

l
lh/20-2 160x90 I Kuukausilippu , pikajunan, 

kpl-2 130x92 VR lomalippu, kk 

poistettu C2273 korvaa) 

poistettu C2273 korvaa) 

Tlt 

kk,til.Trkl Tlt 
Tlt 

lkpl-3 1198x90 I Menopaluu Silja-Line, 2 lk, til. Trkj Tlt 

poistettu 

kpl-4 A6L Varauskuitti, kk, til. Trk Tlt 

l<pl 

jl 

A6L Kondukt66rinlippujen ja rahastus
lipukkeiden luovutuskortti 

210x8" Verokirjan liite 

poistettu 

poistettu 

l<pl AS Kassavaihdon seuranta kassaerehdys-

Tlt 

Tlt 

rahaa varten Tlt 

lh/100 A6 Rahaluettelo 

kpl - 2 A4 Tal<aisinmal<suhakemus , kl< 

lh/25 - 2 61/2x3" Ostotosite, kl< 

nide A4 Virkatarvevaunujen sahk6asennukset 

l<pl 130x70 Kolmi tiehanan asennot - tarrat 

1 vet . n:o 2502 - 2568 
2 vet . n:o 2725 - 2760 
3 vet . n:o 2601 - 2624 
4 vet . n:o 2625-2656 
5 vet.n:o 2701-2724 

Tlt 

Tlt 

Tlt 

Stt 

Ktt 

lh/150 A4 Tuontitavaran tullausilmoitus, Yt 
tullilomal<e n:o 101s 

lh/150 A4 Tuontitavaran tullausilmoitus, Hat 
tullilomal<e n:o 101s Cent . 4680.1) 

lh/100 A4 Tavarailmoitus tullausta varten, Yt 
lisalehti, tullilom. 104 Cent. 4680.2) 

lh/100 A4 Vientitavarailmoitus, tullilomake Yt 
n:o 107s 

lh/100 A4 Vientitavaran tullausilmoitus, Hat Hat 
tullilomal<e n:o 107s (uusi pai.'10tuote) 

l<pl A4 Tullausmuistio, Hat Hat 

lh/150 A4 Tuontitavaran tullausarvoilmoitus, Yt 
tullilomal<e n:o 112s 

j 1 1 1/2'1<: Tiedostotarra Tkt 
2 1/2" 
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Lisaksi alla luetellut painotuotteet on uusittu sisall5ltaan: 

1123 . 2 

1294 

1724 

2129 
2130 
2247 

4037 

Nimikortin jaljenn5s on painettu uusitun Nirnikortin 
rnalliseksi 
Liikennealueet-kartta uusittu 1.1.1979 tilanteen 
mukaiseksi 
Kirjekuoren sisapuoli on varjatty lapinakyvyyden 
vahentarniseksi 

Koululaislippu, 
Pikajunan koululaislippu ja 
Konduktoorinlippu. 
Liput on uusittu. v~nhat rnallit jaavat pois 1 .1.80 
alkaen. 
Kiintokuponkien tili uusittu suomen ja ranskan 
kieliseksi 

(Hlt 716/572/79, 24.10 . 1979) VT 44/79 
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KOULULAIS- JA OPISKELIJALIPPUJEN MYYNTI 

Matkalippujen myyntity~n ja tarkastusten helpottamiseksi 

ja selkiytt~miseksi kuvataan oheisena t~ll~ hetkell~ k~y

t~ss~ olevat koululais- ja opiskelijalippujen ostamiseen 

oikeuttavat opiskelijakorttityypit. 

Kortit ovat suljetuissa muovikoteloissa. Lukukausimerkin

t~n~ on kortin k~~nt~puolelle kiinnitetty tarra. N~it~ 

tarroja on kolmenlaisia: 1) koko vuoden tarra (punainen), 

2) syyslukukausitarra ja 3) kev~tlukukausitarra (puna

valkoisia). 
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Kortit ovat suljetuissa muovikoteloissa . Lukukausimer
kint~n~ on k~~ntopuolelle kiinnitetty tarra . 

Kortti on suljetussa muovikotelossa . Lukukausimerkinta 
on tehty kohonumeroin kortin etupuolen alaosaan ao . vuo 
siruutuun . 
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Kortti on valmistettu muovista . Lukukausimerkinta on 
tehty kohonumeroin kortin etupuolen alaosaan ao . vuosi

ruutuun . 

Samalla huomautetaan , etta marraskuun alusta lukien ei 
l e imalla tehty lukukausimerkinta ole enaa kelpaava . 

(Tft no To 1505/241/79, 26 . 10 . 1979) VT 44/79 

RAUTATIEOPILLISET KURSSIT VUONNA 1980 

44 

Vuonna 1980 jarjestettaneen kaksi rautatieopillista kurssia . Alus

tavien suunnitelmien mukaan ensimmainen kurssi alkaisi 21.1 . 1980 

ja toinen 18 . 8 . 1980 . Kurssi kasittaa viisi viikon pituista jaksoa . 

Rautatieopilliselle kurssille pyrkivien liikenneosaston henkil o-

. kuntaan kuuluvien tulee jattaa yleisen toimiston paallikolle osoi

tettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen 23 . 11.1979 mennessa . ~ 

Hyvaksytyn kurssiohjelman mukaan rautatieopilliselle kurssille pyr

kivien edellytetaan olevan lahinna esimiestehtavissa toimivia 

henkiloita, jotka ovat suorittaneet liikenne- tai hallintotutkinnon 

(tai vastaavan tutkinnonl tai joilla on hyvat erikoisammattialaansa 

koskevat tiedot seka laajahko tyokokemus Valtionrautateilla ja ovat 

saaneet rautatiealan peruskoulutuksen . 

(N : o Yt 190/151/79, 26 . 10 . 1979), VT 44/79 
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VUONNA 1980 TOIMISTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIKSI PYRKIVIEN SOVELTU

VUUSKOKEESEEN ILMDITTAUTUMINEN 

Na Valtionrautataidan palvaluksassa olavat hankilot, jotka aikovat 

pyrkia vuonna 1980 otattaviksi toimistovirkamiasharjoittalijoiksi, 

voivat ilmoittautua lahimmalla asimiahallaan 23.11.1979 mannassa 

sovaltuvuuskokaasaan . Tarkamman sovaltuvuuskoaajan psykologian 

ryh ma ilmoittaa piirailla myohammin. 

Liikannapiirit laativat asimiastan ilmoitustan parustaalla sovaltu

vuuskokaasaan ilmoittautunaista psykologian ryhmalla ja ylaisaan 

toimistoon luattalon, jassa on pyrkijan nimi , nykyinan virka tai 

taimi saka syntymaaika. 

Varsinainan hakaminan taimistovirkamiasharjoittalijaksi tapahtuu ka

vaalla 1980 ja tarkammista hakumanattalyista ja -ajoista ilmaitataan 

VT:ssa myohammin. 

(N:o Yt 1336/151/79, 26.10.1979) VT 44/79 

AVOH-IIA VIRKOJA JA TOUIIA 

Konekirjoittajan (V 8) taimi rautatiehallituksen hallinto-osastolla 

sijoituspaikkana toistaiseksi hallintotoimisto. Hallinto-osaston 

johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 16 paivana marraskuu~a 1979 
ennen virka-ajan paattymista. 

Kaksi apulaisasamapaallikon virkaa (V 22),kolma vaturinkuljattajan 

virkaa ja vaunumastarin virka. Rautatiahallituksan liikannaosaston 

paallikolla osoitatut kirjallisat hakamuksat an toimitattava rauta

tiahallituksan kirjaajalla viimaistaan marraskuun 28. paivana 1979 

annan viraston aukioloajan paattymista. 
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Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apulaisasemapaallikot (V 22): Perin (1 Pri henkiloasiat, 1 Pri ta

vara-aseman paall.lliikennealueelle, 

veturinkuljettajat: Haapamaen (1) ja Perin (1) varikoille ja Toi

jalan (1 Tl) liikennealueille ja 

vaunumestari : Perin varikolle . 

Nelja veturinlammittajan tointa (V 12) ja vaununvoitelijan toimi 

(V 9) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava Tampereen liikennepiirin 

paallikolle viimeistaan 28 . 11 . 1979 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

veturinlammittajat (V 12): Haapamaen varikolle (2) ja Perin vari 

kolle (2) seka 

vaununvoitelija (V 9): Haapamaen varikolle (1). 

44 
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NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Ylim. tyoterveyshoita j an (Y 14) 
toimeen vt ylim. tyoterveyshoitaja (V 13) Sei ja Anneli Leveelahti, 

ylim. tyoterveyshoitajan (V 14) toimeen tyoterveyshoitaj a (tss) 

Eeva-Liisa Rajala. 

Rat a o sa s to: rakennusmestarin (V 21) virkaan (Toijala) rakennusmestari 

Veikko Tapio Salminen , rakennusmestarin (V 20) virkaan (Pori) rakennusmestari 

Matti Reino Siirila, ap 2 1 kirjurin (V 14) virkaan (Seinajoen ratapiirin 

toimisto) apulaiskanslisti Kerttu Annikki Makela seka rataesimiehen (V 13) 

t oimiin (Kouvola) r aidemiehet Veli Pekka Johannes Halme ja Risto Artturi Nuppola 

ja (Seinajoki) raidemies Matias Vainionpaa . · 

H a n k i n t a o s a s t o : Kemisti - insinoorin virkaan 
diplomi-insinoori Markku Juhani S a 1 m e 1 a , varastom~starin 
toimeen (Helsingin varasto) varastotyontekija Martti Uolevi 

E e r o 1 a , ylim . varastomestarin toimeen (Painatusjaosto) 
ylim. lippupa i non es i mies Va l demar Johannes R a u t i o , 
ylim . toimistoapulaisen toimeen (Helsingin varasto) Virva 
Leena A j a 1 i n 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Hilkka Lankinen. 

Ylim. l~~kint~voimistelija vs 



Liite VT 44 /79 

- 15 -

Taytettava mieluimmin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH : n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta. 
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Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan taydellinen nimi ...........•................•........•. 

2 . Syntymaaika .... / .... 19 

3 . Virka, toimi tai ammatti 

4. Toimipaikka .................................. puh: 

5 . Ollut VR: n palveluksessa alkaen vuodesta ...... yht .... vuotta 

6 . Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja , perheeton 11 

7 . Perheen paaasiallinen huoltaja ....•........................... 

8 . Puolison nimi 

9 . Lasten nimet ja iat : 

10 . Minulle ja perheelleni on varatt~ 
(lomapaikan nimi) 

lomapaikasta .... hengen huone .... / .... - .... / .... 19 vali

seksi ajaksi ...• vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosi lomaa 

.... / .... - . ... / .•.. 19 valiseksi ajaksi. 

11 . Lomapaikka~n otan koko ajaksi mukaan vaimoni/mieheni 11 ja lap-

sistani: 

12 . Aikaisemmin en ole saanut/olen saanut lomanviettoavustusta val

tionrautateilta11 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut/on saanut lomanviettoavustusta val 

tionrautateilta 11 

14 . Anomukseni perusteluiksi haluan esi ttaa seuraavaa: ............ . 

1) Tarpeeton yliviivataan 
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15. Mikali allekirjoittaneelle myonnetaan lomanviettoavustusta 

sitoudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoittamaan siita rau
tatiehallituksen sosiaalijaostoon ja ao. lomapaikkaan viimeis

taan 14 vrk ennen aiotun oleskelun alkamista . 

.. . pna ...... .. . kuuta 19 ... 

anojan allekirjoitus 

tarkka osoite 

Samella kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi, kat

son anojan lahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, 

sairaudesta toipumiseksi, erityisen tyorasituksen, suuriperhei-
2) syyden 

vuoksi olevan lomanviettoavustuksen tarpeessa . 

•. .•• .. •• . • .. ••• •.. , ..• pna .• .. • ... •. . kuuta 19 ... 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esi
miehen lausunto9n 

Paikanvarausosoitteet: 
- VUOKATIN LOMA- JA KURSSIKESKUS ASTELI, HIEKKANIEMEN LOMAKYL~ JA 
PYH~TUNTURIN RETKEILYKESKUS: 
varaukset kirjallisesti as . Vuokatin lama- ja kurssikeskus, 
88610 Vuokatti, puh . Sotkamo 986/60071 tai 60072 . Pyhatunturi 
puh . 99252 - 7116 . 
RANTALINNA : 
ennen 15 . 5 . 1979 isannoitsija Walter Saarikoski , puh . Riihimaki 
914/36793, jalkeen 15 . 5 . 1980 puh. Ruokolahti 29 . 
PYYSA LO: 
ennen 1 . 6.1980 isannoitsija K. Ahmavuo, puh . Tampere 931/481 484 
tai 54664 jalkeen 1 . 6 . 1980 puh . Tampere 931/762 314 . 
KANERVALA: 
ennen 1 . 6 . 1980 isannoitsija S. Kantanen puh. Helsinki 
90/832 237, jalkeen 1.6 . 1980 puh. Pernio 924/824 419. 
SOLGARDEN : 
ennen 1.6 . 1980 neiti Gota Hallgren, puh . Helsinki 90/791 729, 
jalkeen 1.6 . 1980 puh . Hanko 911/81481 . 
RAUTIALA 
RKY : n to misto, puh . Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana puh . 
Vesilaht 931/78065. 

Helsinki 1 979. Valtioo painatuskeskus 
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TILITYSS~~N~N MUUTOS 

Tilityssiiannon 19 §:aiin 1isataiin kohdan "Tilikauden tilien 1aatimi
nen" ji11keen uusi a1akohta: 

Perusmyyntivarastojen va1vonta ja ti1itys . 

Luovutetuista perusmyyntivarastoista on ti1ityspaika11a pidettavii 
myyjakohtaisesti erite1tyi1 kirjanpitoa, johon kirjataan perusmyynti

varaston m~yntiarvo, rahtikirjojen 1uku, 1uovutuspaiva ja saajan 
kuittaus. Vastaavat merkinniit on tehtavii varastoa pa1autettaessa. 

Luovutettuja perusmyyntivarastoja ei merkita piiivati1itykseen, mutta 
niiden yhteissummassa ti1ikauden aikana tapahtunut muutos - 1isays 
tai viihennys - on i1moitettava ti1i-i1moituksessa asianomaise11a 
rivilla . 

Perusvaraston ha1tijan on pyritt11.va jatkuvasti pitamaan varastonsa 

a1kuperiiisen suuruisena ostama11a myymiensa rahtikirjojen ti1a11e 
uusia myynnista saadui11a varoi11a . 

Perusmyyntivarasto on pa1autettava ti1ityspaika11e, jos ao. henki1o 

1ahtee viittii paiviiii pitemma11e 1oma11e tai siirtyy muihin tehtaviin. 
(N:o To 1669/2331/79, 2.11 . 79) VT 45/79 

TILIOHJES~~NN~N MUUTOS 

Ti1iohjesaannon 21 §:n 2113 kohdan 1oppuun 1isataiin uusi kappa1e: 

Autonku1jettaja11e, tavaranhuo1intapaika11e tai vastaavi11e saadaan 
1uovuttaa kuittausta ja ti1itysve1vo11isuutta vastaan vakiohintais
ten kappa1etavararahtikirjojen perusmyyntivarasto, jonka enimmais
maaran vahvistaa 1iikennea1ueen paa11ikko sovittuaan siita ti1itoi
miston kotimaisen tarkastusjaoston kanssa. (N:o To 1669/2331/79, 
2.11 . 1979) VT 45/79 



- 3 -

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston sahkee11a n:o RH 190, 31.10.1979, on kansainva-
1isessa tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muunto

kursseja muutettu 1.11.1979 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta 8,10 FH 

100 Sveitsin frangia = 235~00 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 31.10,1979) VT 45/79 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu seuraavat muutokset. 

1.3.1979 1ukien poistettu klyttHtarkoitukset 

21230 Llntinen yhdys1iikenne (Nn1, Tku) 

21240 Llntinen yhdys1iikenne (SHrnlinen) 

KlyttHtarkoitus 21220 muutettu seuraavaksi 

21220 Llntinen yhdys1iikenne 

(To 1200/223/79, 26.3.1979). 

1.4.1979 1ukien 1isltty kustannuspaikka 

10564 Tyopaikkaruokai1un kehittaminen, Asuntovaunut 

(To 1200/223/79, 9.4.1979). 

1.6.1979 1ukien 1isltty rataosa11e Piekslmlki-Iisa1mi 

slhkoistyksen kustannuspaikat 50660-50679. 

(To 1200/223/79, 15.6.1979). 

1.7 . 1979 1ukien 1isltty kustannuspaikat 

10565 TyHpaikkaruokailun kehittlminen, Turun vastuua1ue 

10566 Ty6paikkaruokai1un kehittaminen, Riihimlen asema-a1ue 

10567 Ty6paikkaruokai1un kehittlminen, Tampere, PerkiHn varikko 

(To 1200/223/79, 9.7.1979). 

45 
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1 . 10 .1979 1ukien 1is~tty k~yttotarkoitus 
06423 Hankintaosaston tyontekij~in pa1kat 
Kustannus1aji 148 muutettu seuraavaksi 

148 Kie1 ilis~ 
(To 1200/223/79, 12 . 10 . 1979) . 

Muutetu i 1ta kohdi1ta t i1i1uette1o painetaan uude11een . Paina tusja

osto suor ittaa perusjake1un. (N : o t1t 640/233 / 79 , 30 .10 . 1979) VT 45/79 

RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n : o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon 

asiakkaista , joilla on oikeus k.~ytt~a rajatonta 1uottoa kaikilla 

1iikennepaikoi11a , 1is~t~~n 1 .11 . 79 1ukien 

Rakennus1iike Ev~1ahti Oy 
(N : o t1t 639/245/79 , 30 .10 . 1979) VT 45/79 . 

H~IRIDTAPAUKSET HENKIL5LIIKENTEESS~ 

Koska henkiloliikenteen hairiotapausten yhteydessa on sattunut 

niin , etta matkustajien jatkoyhteydet muihin kulkuneuvoihin kuten 

lentokoneisiin ja laivoihin ovat katkenneet turhaa n , on vastaisuu

dessa noudatettava seuraavia toimintaohjeita : 

Mikali juna myohastyy niin paljon , etta jatkoyhteydet saattavat kat

keta , on konduktoorin tai rahastajan selvitettava, junansa matkusta 

jista seuraavat tiedot : 

- matkustajien lukumaarat maarasuunnittain seuraavan risteysaseman 

yhteysjuniin 

- len t o- ja laivavuoroilla jatkavien matkustajien lukumaarat seka 

mainittujen kulkuneuvojen lahtoajat 

Nama tiedot on ilmoitettava lahimmalle junasuorittajal l e puh e limel 

la tai tarvittaessa radiolla. Junasuorittajan tulee valittaa tie

dot junaohjausalueensa junaohjaajalle , joka .neuvottelee jatkotoi

menpiteista liikennetoimiston liikenteenohjaajan kanssa . 
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Tehdyista ratkaisuista ilmoitetaan samaa tieta junahenkilokunnalle, 

jonka tulee tiedottaa mat~ustajille toimenpiteista (esim. junien 

ylimaaraiset pysahtymiset, jatkoyhteyksien sailyminen, erikoisjar

jestelyt yms.). Myos liikennepaikoilla on ilmoitettava tiedossa ole

vista hairioista niin hyvissa ajoin, etteivat matkustajat joudu 

turhaan siirtymaan matkatavaroineen asemalaitureille liian aikaisin 

tai etta nama voivat tarvittaessa valita toisen vuoron tai kuljetus

muodon. 

(N:o Yt 32475/69/79, 29.10.1979) VT 45 / 79. 

I 

,RAHTIKIRJAN TAYTTAMINEN 

(Sopimusnumeron merkitseminen rahtikirjaanl 

Sopimuskuljetuksia koskevat suoritetilastot ja kannattavuusraportit 

I laaditaan tietokoneella rahtikirjatietoihin perustuvina. Taman 

johdosta on valttamatonta, etta rahtisopimusnumero tarkistusnume

roineen on aina merkitty oikein rahtikirjaan, kuten sopimusten 

yleisehdoissa edellytetaan. Vuonna 1980 atk:lla aloitettava luot
tojen laskutus, sopimusten valvonta ja rahdinlasku myos edellytta

vat sopimusnumeron - kuten muidenkin rahtikirjatietojen - ehdotonta 

oikeellisuutta. 

Jotta virheellisten tai puuttuvien sopimusnumerojen aiheuttamasta 

turhasta selvitystyosta valtyttaisiin, lahtoasemien virkailijoiden 

tulee tarkistaa rahtikirjojen sopimusnumerot. Tarkistustyon helpot

tamiseksi asemien on pidettava virkailijoiden nahtavanB luetteloa 

'Voimassa olevista omaa liikennepaikkaa koskevista vuosirahti- ja 

,rahtisopimuksista seka rahtipaatoksista. Jos sopimusnumeron havai-

taan jatkuvasti puuttuvan tai se on virheellinen, on syyta huomaut

taa asiasta lahettajalle. 

Vastaanottajan maksaessa rahdin lahettajaa ei kuitenkaan voida 

yleensa velvoittaa merkitsemaan rahtikirjaan rahdinmaksajan sopi

musnumeroa. Mikali talloin numeroa ei ole merkitty jo lahetysvai

heessa, maaraaseman on tehtava mainittu merkinta (ainakin tilitys

osaan). 

Mikali rahtisopimuksen tai -paatoksen alainen lahetys kuuluu samal

la vuosirahtisopimukseen, niin ainoastaan rahtisopimuksen tai -paa

toksen numero merkitaan (ei siis vuosirahtisopimuksen numeroal. 
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Tama ohje tulee voimaan valittomasti ja se liitetaan kotimaisen rah 

tikirjan tayttoohjeisiin (VR 2657) tekemalla seuraava lisays koh

taan kentta "Kuljetusohjeet": 

Virkailijoiden on tarkistettava ja tarvittaessa merkittava rahtikir

jaan oikea sopimusnumero . 

Tama tarkistusvelvoite koskee toistaiseksi vain vaunukuormarahtikir

joja . Kappaletavaran osalta noudatetaan aikaisempia ohjeita . 

Lisatietoja antavat tarvittaessa tavaraliikennesovellutusten atk

yhdysmiehet, liikenneasiamiehet , markkinointitoimisto (Mtsl ja tili

toimisto (Trk) . 

(N : o Yt 23478/61/79, 29 . 10 . 1979) VT 45/79 

KORJAUKS.IA KiiYTTtiOH,JEESEEN,HAKUUVJ\UNUSARJA CEmt 2404J ... 24100 

Y11amainittuun kayttoohjeeseen (painotuotenumero VR 4346) tehdaan 
seuraavat korjaukset: 

- Kuva n:o 11: 
Vaih tosuuntaajien numerot vaihdetaan keskenaan. 

- Si vu 9, 1isays ennen vi imeista kappa1etta (- o1jy1ammitys toi
mii ... l: 

- merkkiva1o syttyy kun johdonsuojakatkaisija 

"syotto 110 V =" on auki asennossa. 

Sivu 37, muutos ja 1isays kahdeksannen rivin ja1keen: 

... tu1eva johdin n:o 4, 

a1ijannitemerkkiva1on johdin n:o 137 seka G-kote1ossa o1eva t 

1aitteet . Johdonsuojakatkaisijan apukoskettimet pitavat hyttien 
y1eisva1ot ja kaytavan puo1ivalot kytkey tyneina ja merkki1amppu 

"ALIJ XNNITE" syttyy. 
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- Sivu 37, 1isays ennen viimeista kappa1etta: 
Vaihtosuuntaajien 220 V, 50 Hz piirissa o1evat moottorinsuoja

kytkimet on sijoitettu paakeskukseen. 
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1 (Stt 3640/412/79, 31.10.1979) VT 45/79 
I 

~VOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

IAPulaisasemapaallikon virka (V 21 l teknikon virka (V 22) teknikon 

~ irka (V 21), kolme ensi luokan kirjurin virkaa (V 19), kaksi ensi 

luokan kirjurin virkaa (V 18), neljatoista ylemman palkkaluokan toi

lsen luokan kirjurin virkaa (V 17) , kolme ylemman palkkaluokan toi

sen luokan kirjurin virkaa (V 16), yhdeksan alemman palkkaluokan 

cis en luokan kir.i urin virkaa, kolme alemman palkkaluokan asemames

arin virkaa, kolme jarjestel~mestarin virkaa, viisitoista veturin

k uljettajan virkaa , seitsemantoista kondukt66rin virkaa ja viisi 

kuormausmestarin virkaa . Rautatiehallituksen ~iikenneosaston paal

ikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie-

r allituksen kirjaajalle viimeistaan joulukuun 5 . paivana 1979 ennen 

~ iraston aukioloajan paattymista . 

della mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

~euraavasti: 

3pulaisasemapaallikk6 (V 21 l: Mikkelin ( 1 Mi tav.as.paall. l liiken

~ealueelle, 

eknikko (V 22): Helsingin varikolle, ( 1), 

eknikko (V 21): Riihimaen varikolle (1 vetokaluston huolto), 

luokan kirjurit (V 19): Helsingin liikennepiiriin (1 palkkauskes

us, 1 liikenneryhma, 1 suunnittelu), 

luokan kirjurit (V 18): Helsingin liikennepiiriin (1 suunnittelu-

t-yhmal ja Lahden ( 1 Lh junasuor . J liikennealueelle, 

p 2 . luokan kirjurit (V 17): Helsingin liikennepiiriin (1 palkkaus

eskus, 1 markkinointil, Helsingin (2 Hki tav.toim ., 4 Hki lippu

oim ., 1 Hki lapt), Karjaan (1 Kr tav.toim.), Lahden (1 Lh tav. 

oim.) ja Keravan (1 Ke tav.toim ., 1 Jp junasuor . ) liikennealueillP. 

eka Helsingin varikolle ( 1 l ' · 

p. 2 . luokan kirjurit (V 16): Helsingin liikennepiiriin(2 liikenne

vhmal .ia Lahden (1 Lh junasuor.l liikennealueelle, 
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ap 2. luokan kirjurit : Helsingin(1Tkl tav . toim . 2 Hki tav . toim , 

3 Hki lipputoim . ), Hameenlinnan (1 Hll ja Karjaan (1 Hnk tav . toim . l 

liikennealueille seka Helsingin varikolle (1) , 

ap asemamestarit : Helsingin liikennepiirin (1 laskentakeskusl ja 

Lahden (2 Lh) liikennealueelle , 

jarjestelymestarit : Lahden (2 Lhl ja Riihimaen (1 Ril liikennealu

eille , 
veturinkuljettajat : Helsingin (7) , Lahden (3) ja Riihimaen (3) 

varikoille ja Karjaan (1 Kr, 1 Hnkl liikennealueelle , 

kondukt66rit : Helsingin (12 Hki) , Karjaan (1 Krl , Lahden (1 Lh) 

ja Riihimaen (3 Ril liikennealueille seka 

kuormausmestarit : Helsingin (1 Pjm , 2 Hki), Lahden (1 Lh) ja Rii

himaen (1 Ril liikennealueille . 

Kaksikymmentaviisiylikondukt66rin virkaa . Rautatiehallituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaaja1le viimeistaan 

5 . paivana joulukuuta 1979 ennen viraston aukio1oajan paatty

mista . 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt tulevat hoitamaan 

erityistehtavia , mm . opastus - ja kouluttajatehtavia ja sijoi

tetaan toistaiseksi seuraavasti : 

He 1 sing in ( 4 H k i ) R i i hi rna en ( 1 R i ) , La h den ( 1 L h l , K o u v a 1 a n ( 3 K v l , 

Tampereen (3 Tpel, Turun (1 Tku) , Perin (1 Pril , Seiniijoen (3 Sk) , 

Oulun ( 2 01 l , Rovaniemen ( 1 Roil , Pieksamaen ( 1 Pml , Jyv'isky1iin 

[1 Jyl. Kajaanin (1 Konl , Joensuun (2 Jnsl 1iikennealueille . 

Yliteknil~on virka (V23), toictuiseksi koncpajahallinnossa (suun

nittelutP.ht~jvat) ~ ylitd~nikon virka (V2~), tc1m~.l:on v::. rka (V1 <)) 

ja kirjanpi ti.ijiin virlm ( V19) , toistaiscksi llyvinktii:in koncpaju ssa, 

selca kal{si t ekn ikon virkaa (V21) toi staiseksi 'l'urun konepajassa . 

I: oneosasl;on jolltajalle os oitetut kirjalliset hali:emul{set on toimi 

t ettava rautatichallituksen kirjaajalle viimeisti~n joulukuun 3 
pa ivani 1979 ennen viraston aul~ioloajo.n patittymisti . 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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TY~SUOJELU 

Vaaliohjeet 

1 . Valtio nrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 2 § : n 

6-8 kohtien mukaisten yhteistoimintaelinten nykyinen toimikausi 

paattyy joulukuun 31 paivana 1979 . Seuraavaksi toimikaudeksi 

vv . 1980 - 1981 valittavien yhteistoimintaelinten vaalit on sovit

tu pidettavaksi seuraavasti : 

1 . 1 joulukuun 4 - 5 paivien 1979 valisena aika suoritetaan tyosuo

jeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen (2) seka tyosuojelutoimikun

tien tyontekija- ja toimihenkiloryhmien edustajien ja heidan vara

miestensa (1) vaalit ja 

1 . 2 joulukuun loppuun mennessa edella mainituissa vaaleissa valit

tujen tyosuojeluvaltuutettujen toimesta tyopaikoittain henkilokun

tajarjestojen antamien ohjeiden mukaisesti tyosuojeluasiamiesten ja 

heidan varamiestensa (1) vaali . 

2 . Tyoantajan tulee puolestaan nimeta edustajansa varamiehineen 

(1) tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 7 §:n 2 kohdan mukaisesti 

tyosuojelutoimikuntiin huomioon ottaen tyosuojelun valvonta-asetuk

sen 27 §:n saados , jonka mukaan ainakin yhden tyosuojelutoimikunnas

sa olevan tyonantajan edustajan tulee olla tyosuojelupaallikko . 

3 . Vaaleissa kaytettavat aanestysliput (A ja Bl tyosuojeluvaltuu

tetun ja varavaltuutettujen valitsemista varten seka aanestysliput 

(C ja OJ tyosuojelutoimikunnan jasenten ja varajasenten valitsemis

ta varten , samaten kuin vaali-ilmoitukset (E , F ja G) on tilattava 

valtionrautateiden painatusjaostosta . Naiden jakelusta seka vaaleis

sa tarvittavien henkiloluetteloiden jarjestamisesta vaalilautakun

nille vastaavat tyosuojelupaallikot . 

4. Vaaliohjeet 

4 . 1 Tyosuojeluvaltuutettujen , varavaltuutettujen seka tyosuojelu 

toimikuntien tyontekija- ja toimihenkiloasemassa olevien edustajien 

vaali on toimitettava joulukuun 4 - 5 paivien 1979 valisena aikana . 

4 . 2 Vaalitoimituksen kaytannon jarjestelyista, valvonnasta ja tu

losten laskemisesta seka vaalilautakuntien valitsemisesta vastaavat 
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yhteistoimintasopimuksen alleki~joi ttaneiden ja~jestojen paikal li

set alaosastot ja yhdistykset paaja~jestojen antamien ohjeiden mu 

kaisesti . Vaalilautakunnan tulee olla vahintaan kolmejaseninen ja 

sen tulee valita itselleen puheenjohtaja . 

4 . 3 Vaalien ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta tyonantaja n 

kanssa ja niista on ilmoitettava tyo- ja tyoskentelypaikalla nahta

vaksi asetet avalla ilmoituksella tai muulla koko tyo- ja ty5sken

telypaikan henkilostolle toimitettavalla tiedonannolla vahintaan 
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14 vuo~okautta ennen vaaleja . Tyonantajan on sallittava henkiloston 

kayttaa maksutta tyonantajan hallinnassa olevia ta~koitukseen sovel 

tuvia tiloja vaalien toimittamiseen . Vaalit on ja~jestettava siten , 

etta kaikilla tyo- ja tyoskentelypaikan henkilostoon kuuluvilla on 

mahdollisuus osallistua niihin . Vaaleista ei saa aiheutua ta~peetto

masti hai~iota tyo- ja tyoskentelypaikan toiminnalle . 

4 . 4 Tyonantaja laatii ja antaa vaalitoimituksia va~ten tyopa ikan 

henkilostoluettelot , e~ikseen toimihenkilo- ja tyontekijaasemassa 

olevista . Luettelossa mainitaan kaikki henkilot , lukuunottematt a 

niita , jotka tyonantaja nimeaa edustajikseen tyosuojelutoimikuntaan 

tai joiden on asemansa puolesta katsottava kuuluvan mainitun ty6-

paikan johtoon . 

4 . 5 Tyosuojeluvaaleissa on vapaa ehdokasasettelu . Tyosuojeluval 

tuutetuksi ja va~avaltuutetuksi seka toimikunnan jaseneksi voidaan 

valita ainoastaan yhteistoimintasopimuksen 2 § : n 5 kohdassa maini 

tussa tyopaikassa tyoskenteleva henkilo . Ehdokkaiden nimet on ki~

jallisesti ilmoitettava vaalitoimikunnalle 14 vuorokautta ennen vaa 

litoimitusta . Mikali ehdokkaita on talloin enintaan yhta paljon 

kuin on vaaleissa taytettavia paikkoja , voidaan ehdokasasetteluai 

kaa jatkaa siihen asti , kunnes vaalitoimitukseen on aikaa 7 vuoro 

kautta . Jos tahan mennessa ei aseteta useampia ehdokkaita kuin on 

valittavia , on katsottava syntyneen sopuvaali . 

4 . 6 Vaali suoritetaan paasaantoisesti enemmistovaalina suljetuin 

lipuin me~kitsemalla ehdokkaiden nimet aanestyslippuun . Tyosuojelu 

valtuutetun vaalissa aanestetaan samalla ker~alla yhta henkiloa 

tyosuojeluva ltuutetuksi ja kahta henkiloa varavaltuutetuksi . 

Tyosuojelutoimikunnan jasenten ja va~ajasenten vaalissa on aanesta

jalle ilmoitettava, montako ehdokasta han saa enintaan aanestaa . 

Aanestyslippuun saadaan me~kita yhta menta nimea tyosuojelutoimi-
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kunnan varsinaiseksi kuin varajaseneksikin . 

4 . 7 Tyosuojeluasiamiesten vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin 

edella olevia seka valtion tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen toi

meenpano-ohjeissa olevia vaaliohjeita . Vaalit suoritetaan valituik

si tulleiden tyosuojeluvaltuutettujen toimesta valtionrautateiden 

tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen allekirjoittajajarjestojen 

myohemmin antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti . Vaaleis

sa kaytettavan aanestyslipukkeen jakamisesta vastaavat ty6suojelu

paallik6t . 

5 . Vaalin tulos ja ilmoittaminen 

5 . 1 Aanestysajan paatyttya vaalilautakunta laskee aanestystulokset 

ja tekee vaaleista poytakirjat vahvistaen ne allekirjoituksillaan . 

Tyosuojeluvaltuutetuksi tulee tyosuojeluvaltuutettujen vaalissa 

eniten aania saanut henkil6 . Varavaltuutettujen vaalissa eniten 

aania saanut henkil6 on ensimmainen varavaltuutettu ja vaalissa toi

seksi enit~n aania saanut toinen varavaltuutettu . Aanten mennessa 

tasan ratkaistaan vaalitulos arvalla . 

5 . 2 Vaalitoimituksesta laadittavaan poytakirjaan merkitaan vaalin 

toimittamisaika ja -paikka , vaaliin osallistuneiden lukumaara , 

aanioikeutettujen lukumaara seka kaikkien vaaleissa aania saaneiden 

nimet ja aanimaarat . Poytakirja asetetaan tyopaikalls nahtavaksi . 

5 . 3 Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalien tulokset tyonantajalle kir

jallisesti , valituiksi tulleille henkiloille ja tyopaikan henkilos

tolle . Poytakirjan ja ilmoituslomakkeiden mallitovatvaltion tyosuo

jelun yhteistoimintasopimuksen toimeenpano-ohjeiden liitteessa . 

5 . 4 Vaalien jalkeen liikenne- ja ratapiirien seka konepajojen ty6-

suojelupaallik6t ilmoittavat VR : n tyosuojeluorganisaation henkil6-

rekisterissa tapahtuneet henkilo- tai tehtavamuutokset lomakkeella 

"Muutosilmoitus ty6suojeluhenkil6rekisteriin" (VR lam . 2909 . 4) , 

joka lahetetaan tyosuojelujaostoon . 

Tyopa i kan tyosuojelupaallikk6 tekee vastaavan ilmoituksen valtion 

tyosuojeluorganisaation henkilorekisteria varten tyosuojelulomak

keella B "Henkiloilmoitus" ja tyosuojelulomakkeella C "Poistoilmoi

tus ", jotka kummatkin lahetetaan tyosuojelujaostoon . 

Tyosuojelujaosto toimittaa ylla mainitut lomakkeet tietokonekasit

telyyn . (S1t n : o 515 / 162/ 79, 8.11.1979) VT 46/79 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNtHAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJt!ILLE: 

Kuormausmestari Valto Aho, Ylivieska 

Kuormalavojen laskentaa varten tietojen keraaminen asiakkailta erityisella 
lomakkeella. 
500 mk 

Toimistorakennusmestari Aarno Hannukka, Tampere 

Tyomaakohtainen jarjestysohjeiden ja menettelytapojen selventaminen. 
500 mk 

Veturinlammittaja Timo Mahonen, Helsinki 

Srl-veturin kuljettajan ohjekirjan laitesijoittelukaavioiden varustaminen 
varivalokuvin. 
500 mk 

Veturinsahkoasentaja Antti Ylonen, Ilmala 

Sml-2 junien tasavirtapiirin maavuotoreleen kuittauksen muuttaminen. 
500 mk 

Kirjuri Rauno Korkiakoski, Oulu 

Markkinoinnin edistaminen kuljetusneuvontaa kehittamalla . 
350 mk 

Asetinlaitemies Eino Hakli, Helsinki 

Henkilovaunujen paatyovien lasien puhdistukseen tarvittavan tyovalineiston 
kehittaminen. 
300 mk 

Veturinsahkoasentaja Jukka Hamalainen, Pieksamaki 

Akkujen vesityskannun kiinnittaminen veturiin vesityksen ajaksi . 
300 mk 

Kuormausmestari Martti Leinonen, Kontiomaki 

Rt-vaunun keittion pesuallasputkien jaatymisen estaminen . 
300 mk 
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Vaununtarkastaja Veikko Jantunen, Pasila 

Gblk-vaunun jarrutonkan lukituksen linkkusokka. 
200 mk 

Varastomestari Olli Kivioja, Hyvinkaa 

Hyvinkaan varaston kuormauslaituriin lisattava terastanko kuormaustyon ja 
tyoturvallisuuden parantamiseksi. 
200 mk 

KUNNIAKIRJA SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE: 

Kirjuri Toini Aalto, Helsinki 

Tariffisaannon 9 §:n 9. lisamaarayksen muuttaminen . 

Varastomestari Antti Aarnio, Seinajoki 

Osatoimitusilmoituslomake. 

Ratainsinoori Jorma Anttila, Tampere 

Raiteen kallistusta osoittava numerolaatta. 

Kirjuri Matti Anttila, Kemi 

Erillinen aikataulu tarkeimmista junayhteyksista Suomesta Pohjoismaihin. 

Veturinsahkoasentaja Veikko Backman, Parhalahti 

Om7-moottorivaunujen loppuopastinlamppujen korvaaminen toisen tyyppisilla. 

Asemamies Eino Etelaaho, Tuuri 

Valaistuksen saannostely asema-alueilla ja ratapihoilla. 

Huoltomies Veikko Kemppainen, Joensuu 

Dr 13-veturin aluevaihteen lukitus . 

Taloussuunnittelija Martti Kerosuo, Helsinki 

Paikkalippujen myynnissa tarvittavien tietojen ilmoittaminen. 

Veturinlammittaja Kari Kortesniemi, Pori 

Dv 12-veturin oven lukitus, ohje lukon virittamisesta oven sisa- ja ulkopuolella 
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Konduktoori Pentti Leino. Helsinki 

Laituriperavaunuihin polkupyorakoukut. 

Rataesimies Tarmo Linjola, Parola 

Liputuksesta luopuminen miehittamattomilla paikoilla. 

Maalari Kari Lipiainen, Pasila 

Maaliaineiden ym kaytto huoneistokorjauksissa. 

Konttoriapulainen Sirpa Maisonlahti, Hyvinkaa 

Hyvinkaan aseman lipunmyyntitiskin rahanvaihtokourut suuremmiksi. 

Kirjuri Yrjo Malmivaara. Jyvaskyla 

Lipputankojen poistaminen miehittamattomilla paikoilla. 

Kirjuri Johannes Norppa, Joensuu 

Tietokonetulosteiden kayton tarkistaminen kyselylomakkeilla. 

Sahkoasentaja Raimo Numminen, Helsinki 
Yliasentaja Seppo Levanen, Helsinki 

Puhelin avolinja Skoldvik - Olli 

Apulaisasemapaallikko -Voitto Ollikainen, Kokkola 

Terveydentilavaatimusryhman merkitseminen lomakkeeseen VR n:o 3315 

Kirjuri Usko Peltonen, Turku 

Kuormalavojen omistusoikeuden maarittely 

Rataesimies Jorma Putkonen, Lappeenranta 

Tyoskentelyteline venalaisten vaunujen sidontaa helpottamaan 

Sahkoasentaja Jussi Paakkonen, Pieksamaki 

Lapsille pikajuniin leikkiosasto 

Kuormausmestari Heikki Rikala, Pitajanmaki 

VHK:n tavaratoimistukset Pitajanmaelle seka vastaanottajan sjoittaminen VHL:lle. 
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Rakennusmestari Reino Rasiinen, Hels i nki 

Siihkoradan tyomaadoituksen ja oh i tusjohtojen varmistus luki tsemalla . 

Asemamestari Ralf Sandberg, Kokkola 

65- ja 1- kortin viimeisen voimassaolopaivan korvaaminen myynti pa i viin leimalla . 

Kirjuri Jorma Sassi, Pieksiimiiki 

Tievaroitus1aitoksen kaytostapo i stokytkin j a patemattomyyskilvet seka kaytto
saanto. 

Junamies Osmo Tuima1a, Tampere 

Junan pysahdyspaikkojen muist i kort i n rei - ityspai kkojen lisaaminen . 

V1iteknikko Seppo Tuomainen, Pieksamaki 

Terveyde1le vaar~llisten aineiden merkinta- ja informointive1vol1isuus. 

Tutkija Erkki Valta, Helsinki 

Pa1velukseen otetun henkilon alkutarkastuskutsun tulostaminen henkilorekisterin 
kautta. 

Vaununvoitelija Sulo Vornanen, Iisalmi 

Jarrukenkatelineisiin heijastinlevyt. 

Veturinliimmittiijii Ismo Vuorela, Pasila 

Dvl5-veturin taustapeili ja suunnanvaihtoilman ohjaus ajopoydan a1le. 

(Hlt 49/17/79, 8.11.1979) VT46/79 

KANSAINV~LINEN MATKATAVARA 

Huomautetaan , et t a kansainvalista matkatavaraa voida an 
ottaa kuljetettavak si ainoastaan kansainval isen matka
l ipun halt i jal ta . Seuraavat kansainvaliset liput oike
uttavat kirj a tun ka nsainvalisen matkatavaran lahettami 

seen : 
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1) suorat TCV- liput (esim . Tampere - Rooma) 
2) yhten~inen TCV-osuuskuponkilippujen sarja (esim . 

Tampere - Turku satama - Stockholm (vain Silja Linen 
laivat) - Helsingborg - Puttgarden - Basel - Chiasso 
- Rooma) 

3) Pohjoismaiset kiertomatkat 
4) Pohjola junalla 
5) INTER-RAIL 
6) INTER-RAIL- SENIOR 
7) TCV-lippu Suomesta Saksan Liittotasavaltaan Helsinki 

- Lubeck Travemunden kautta (esim . Kuopio - MUnchen) 

8) EURAILPASS 
9) EURAIL YOUTH PASS 
1~ TCV- yhteisliput (ryhmille) 

(Tft n : o Tou 197/252/79 , 8 . 11 . 1979) VT 46/79 

SOTILASKULJETUSASIAT 

Toimintaohjekansio "SOTILASKULJETUSASIAT " (VR lam , 3401) ilmestyy 

marraskuun aikana ja tulee voimaan 1 . 12,1979, kasittelija sotilas

toimisto. 

Kansion ohjeiden voimaan tul1essa kumotaan VT 42a/75 : ssa ju1kaistu 

ohje "Gb1 -vaunun kayttH sotilaskuljetuksissa" seka VT 17a/76 : ssa 

julkaistu ohje "PyHri11a varustettujen sotilasajoneuvojen ja -tyH

koneiden kuormaaminen ja ku1jettaminen . 

Kansion perusjake1un suorittaa painatusjaosto , 

(N : o St 280/641/79 , 5 . 11 , 1979), VT 46/79 . 

JINNITTEEN KYTKEMINEN 
IMATRALLA HARAKAN 
RATAPIHAN RATAJO!ITOIHIN 

!lara~an ratapihan ratajohtoihin Imatralla kytketlln 25000 V:n 
j annite 26.11 . 1979 klo 8 .00. 
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Vaarat i l a nteista j a ma hpol1 i s esti ha vaittavi s t a ratajohdon 

vioista on i1moitettava vllittHmlsti Kouvo1an alueva 1vomoon. 

Kouvol a n a 1ueva 1vomon h l 1 y t ys puh e 1ime t ov a t: 

- y1 e is e st l puhe1inverkosta 

tai 

- VR:n puhe1inverkosta 

951-1733 2 

951-17231 /5 31 ja 532 

971-531 ja 9 71-532 

Mikl1i hl lytys puhe 1 i me t ova t varatut, otetaa n y hteys 1ahimpa an 

VR:n puhe1invalittajaan (VR:n puhe1inverkossa puhe1in n:o 81), 

)oka toimittaa ha1ytyk s en ede11een. 

(Stt 312/440/79, 5.11.1979) VT 46/79· 

AVO I MIA VIRKO J A JA TOI MIA 

Ko nttoriapu l aisen (V 7) toimi ha l lin t o-osaston piirihallinnossa 

sijoitu s pa i kkana toistaiseksi Pieksamaen tyoterveyslaakari n to i mis
to . Halli nto-osaston johtajalle osoitetut kirjall i set hakemukset 

on to i mi tettava viimeistaa n 26 .1 1 . 1979 mennessa tyotervsys l aakari 

Erkki HokkasRlle osoite VR Pisksamasn konepaja . 

liikennetarkastajan (V 25) virka, sijoituspaikkana toistaiseksi 

ha11into-osaston kou1utusjaosto. P~~johtaja11e osoitetut kirjal1i

set hakemukset on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaaja11e vii
weista~n jou1ukuun 7 p~ivan~ 1979 ennen virka-ajan pa~ttymista. 

Kanslistin (V 12) toimi, sijoituspaikkana toistaiseksi hallinto

osaston lainopillinen toimisto. fiallinto-osaston johtaja11e osoi

tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaaja11e viimeist~~n jou1ukuun 7 p~iv~n~ 1979 ennen virka-ajan 

p~~ttymist~. 

Asemapaalli kon virka (V 19) to i staissksi Iisa1msn (1 Ilm ta v .as.hoi

tajal liikennealusella, Rautatishallituksen paajohtajalls osoitetut 
kirjalliset hakemu kset on toimitettava rautat i ehallituksen kirjaa

jalle viimeistaan 12. pai vana joulukuuta 1979 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista. 
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Nalja ansi luokan kirjurin virkaa (V 19), kaksi ansi luokan kirjurin 

virkaa (V 18) , kolma ylemman palkkaluokan toisan luokan kirjurin vir

kaa (V 17) , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 16) , 

ylemman palkkaluokan asemamastarin virka (V 17) , kuusi alamman palk

kaluokan asemamestarin virkaa , alemman palkkaluokan toisen luokan 

kirjurin virka , jarjestelymestarin virka , veturinkuljattajan virka , 

viisi konduktoorin virkaa ja kaksi kuormausmastarin virkaa . Rauta

tiahallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis 

taan 12 . paivana joulukuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paatty 

mista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

1 . luokan kirjurit (V 19) : Vaasan (1 Vs autotoim . J ja Kajaanin ( 1 Kaj 

tutkinta-asiatl liikennealuaille seka Pieksamaen liikennepiiriin 

(1 tutkinta-asiat , 1 aluevuokrat ja kassantark . ) , 

1 . luokan kirjurit (V 18) : Piaksamaan liikannepiiriin (1 palkkaus

asiatl ja Piaksamaen (1 Pm kauko-ohj . ) liikennealueelle , 

yp . 2 . luokan kirjurit(V 17) : Sainajoen (1 Sk kassantark . l , Vaasan 

(1 Vs tav . toim . ) ja Varkaudan (1 Hko ah) liikennealueille , 

yp . 2 . luokan kirjuri (V 1f?l : Ylivieskan (1 Yv junasuor . J liikanne

aluaalla, 

yp . asemamastari (V 17) : Jyvaskylan ( 1 Jy ju nasuor . ) liikennealueel l e , 

ap . asemamastarit : Sainajoen (1 Kha junasuor., enintaan kauko - · 

ohjauksen kayttoon ottoon asti) , Kokkolan (1 Kok lippukassa , 1 Kns 

junasuoritus , enintaan kauko - ohjauksen kayttoon ottoon astil , Yli

vieskan (1 Hpj junasuoritus) , Kuopio n (1 Kuo lipputoim . ) ja Kajaanin 

(1 Kaj lipunmyyntil liikennaalueille , 

ap . 2 . luokan k.i r juri : Kokkolan (1 Kok lippukassa) li i kan neal uee ll a , 

jarjestalymastari : Pieksamaan (1 Pm komennusasim . J liike nn aalueel l e , 

veturinkuljettaja : Seinajoen varikolla (1) , 

konduktoorit : Pieksamaen (1 Pm) , Jyvaskylan (1 Jyl , Kuopion (1 Kuol 

ja Kajaanin (1 Kaj , 1 Kon) liikannealueille seka 

kuormausmestarit : Pieksamaen (1 Pml ja Kajaanin (1 Kaj) liikanne 

aluei lle . 
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Ylimaarainen yliteknikon toimi (V 22), kaksi asetinlaitemiehen 

tointa, kolmekymmentakuusi junamiehen tointa , kolmetoista vaihde

miehen tointa, koneenhoitajan toimi ja kahdeksan apulaiskanslistin 

tointa . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin 

paallikolle viimeistaan 12 . 12 . 1979 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim . yliteknikko (V 221: Helsingin varikolle (1 veturien kaytto

toiminta) , 

asetinlaitemiehet : Riihimaen (1 Ril ja Helsingin (1 Hkil liikenne 

alueille , 

junamiehet: Helsingin (12 Hki) , Hameenlinnan (1 Hl) , Lahden (1 Lhl, 

Riihimaen . (5 Ri, 1 Hyl, Seinajoen (5 Skl, Vaasan (1 Vsl, Kokkolan 

(1 Kokl, Pieksamaen (4 Pml, Aanekosken (1 Akil, Jyvaskylan (2 Jyl 

ja Kajaanin (2 Kon) liikennealueille , 

vaihdemiehet : Helsingin (2 Hkil, Lahden (2 Lh), Seinajoen (3 Sk) , 

Kokkolan (1 Kok), Jyvaskylan (3 Jy), Kuopion (1 Kuol ja Iisalmen 

(1 Ilml liikennealueille , 

koneenhoitaja: Helsingin varikolle (1) ja 

apulaiskanslistit: Helsingin (3 Hkil, Pieksamaen (2 Pml ja Kuopion 

(1 Kuol liikennealue i ll~ seka Pieksamaen liikennepiiriin (2). 

Kaksi 1 . luokan sahkoasentajan tointa , nelja autonkuljettajan tointa , 

kaksikymmentakaksi veturinlammittajan tointa (V 12), ' huoltomiehen 

toimi , kaksi tal l imiehen tointa , vaununvoitelijan toimi (V 9) , kolme 

vaununvoitelijan tointa (V 8) , kolmekymmentaviisi asemamiehen tointa 

(V 9) , kaksikymmentanelja asemamiehen tointa (V Bl ja kuusi konttori

apulaisen tointa . ~irjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitet

tava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 12 . 12 . 1979 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

1 . luokan sahkoasentajat : Helsingin (1 Ril ja Seinajoen (1 Skl sahko

alueille , 

autonkuljettajat : Helsi ngin (1 Hki), Lahden (2 Lhl ja Vaasan (1 Vsl 

liikennealueille , 
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veturinL3mmittajat (V 12): Helsingin (7) , Seinajoen (11) ja Yli

vieskan (3) varikoille seka Karjaan (1 Hnkl liikennealueelle, 

huoltomies : Helsingin varikolle (1), 

tallimiehet: Helsingin varikolle (2), 

vaununvoitelija (V 9) : Helsingin varikolle (1), 

vaununvoitelijat (V 8): H~lsingin varikolle (3), 
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asemamiehet (V 9): Helsingin (8 Hki, 1 Epa) , Hameenlinnan (1 Hll, 

Lahden (6 Lhl. Riihimaen (4 Ril, Seinajoen (1 Sk), Jyvaskylan (7 Jy) , 

Kuopion (2 Kuo), Kajaanin (1 Kaj, 1 Hysl ja Pieksamaen (3 Pml lii

kennealueille, 

asemamiehet (V 8): Helsingin (9 Hki, 1 Pjml, Karjaan (1 Krl, Lahden 

(3 Lh), Riihimaen (2 Ri, 1 Otp junasuoritus), Pietarsaaren (1 Kpi 

enint. kauko-ohjauksen kayttoon ottoon astil, Kokkolan (1 Kok), 

Pieksamaen ( 1 Pml, Kuopion ( 1 K110, 1 Krm js - pateva, enint . kauko

ohjauksen kayttoon ottoon astil ja Kajaanin (1 Kaj, 1 Kon) liikenne 

alueille seka 

konttoriapulaiset: Helsingin (2 Hkil, Pieksamaen (2 Pml ja Jyvaskylan 

(1 Jyl liikennealueille ja Pieksamaen liikennepiiriin (1) . 

Rakennusmestarin (V 23) virka , toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Turku ; viran 

haltija toimii Turun rata-alueen paallikkona) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle v1imeistaan 12 . 12 .1 979 

ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Kemi) . Rataosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Oulun ratapiirin paallikolle 

viimeistaan 12 . 12 . 1979 . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : 1 lk . kirjurit Kustavi Jarl Dahlstrom , 

Yrjo Aleksander Peruskivi, yp 2 lk . kirjurit Mirja Ester Hannula, 

Eino Into Ojala, Eino Ilmari Leppanen, apulaiskanslisti Sylvi Alii

sa Korpela , yliasentaja Kauko Evert Teodor Siren, veturinkuljetta

jat Unto Veikko Tuomainen, Vilho Olavi Hirvonen, Vilho Vuorela , Tau 

no Emil Kalevi Koivisto, Helga Eino Taimio, Arvo Antero Louhelainen , 

Esko Sakari Salo, Jaakko Johannes Jaakkola, Jaakko Matti Heimonen, 

Erkki Juhani Piho, Veikko Aukusti Viantie , Reina Einari Riutta , kon

dukt65rit Arvo Pekka Renko, Kalervo Matias Taipale, Veikko Kalervo 

Hasu, kuormausmestari Jalmar Olavi Laine, asetinlaitemies Martti 

Mikael Kauppila , junamiehet Antti Anselmi Selin, Pehr Kasten Fred-
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riksson , Aarre Antero Arppe , Kosti David Turunen, vaihdemiehet Ei
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VALTION TYONTEKIJAIN TERv~YDENHUOI~ON OF.JSSAAI0TjN 

SOVELTAMI~~N TM 18.10.1979/ P 5539 

Va1tiovarainministerio on va1tioneuvoston 17 p~iv~n~ tou

kokuuta 1979 antaman va1tion tyontekij~in terveydenhuo1lon 
ohjes&~nnon (486/79) 26 §:n noja11a p~~tt~nyt mainitun 

ohjes~annon sove1tamisesta seuraavaa: 

1 . Sove1tamisa1a 

Va1tion tyontekij~in terveydenhuo11on ohjesaannon sove1ta
mispiiriin kuu1uvat kaikki yksityisoikeude11isessa tyo
tai oppisopimussuhteessa va1tioon olevat toimihenkilot ja 

tyontekijat, joiden saanno11inen tyoaika palveluksessa tai 
henkilon ollessa samanaikaisesti kahdessa tai useammassa 
palveluksessa, niiss~ yhteensa on vahintaan 20 tuntia vii
kossa. Mikali toimihenkilon tai tyontekijan tyoaika vaih

telee,toimihenkiloll& tai tyontekijalla on oikeus ohje
s aannon mukaisiin etuuksiin niina kuukausina, jolloin 

hanen keskima&r&inen viikottainen tyoaikansa on vahint&an 
20 tuntia . 

J~1jemp&n~ seuraavassa esityksess~ tarkoitetaan tyonteki
ja11a seka toimihenki1oa etta tyonte~ijaa. 
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2. Terveydenhuollon ohjesaannon etuudet 

2 . 1 . Yleista 

Tyontekijalla on oikeus saada sina aikana , jona tyosuhde 

on voimassa, terveydenhuollon ohjesaannon 2 §:n 1 momen
tin mukaan tietyin edellytyksin sairaanhoitoa tyonantajan 

osoittamalta laakarilta tai kiireellisessa poikkeustapauk

sessa muulta laakarilta, tyonantajan osoittaman laakarin 

maaraamaa sairaalahoitoa, korvausta sairaanhoidosta joh

tuvista valttamattomista matkakustannuksista seka palkkaa 

sairaus- , raskaus- ja synnytysloman ajalta . 
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Tyontekijalla ei kuitenkaan ole oikeutta edella tarkoitet

tuihin etuuksiin ohjesaannon 2 § :n 2 momentin mukaan sina 
aikana, jolta hanelle suoritetaan tyokyvyttomyyselaketta 

eika lomautuksen tai palkattoman loman aikana, ellei silta 
ajalta ole suoritettu sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 

aitiysrahaa . Mikali tyontekijan sairausloma on alkanut jo 
ennen lomautusilmoituksen antamista, on tyontekijalla oikeus 

edella mainittuihin etuuksiin myos lomautuksen aikana siihen 
asti , kunnes ohjesaannon 8 § : n mukaiset ajanjaksot ovat 
paattyneet tai sairaus on paattynyt . 

Mikali tyontekija sairastuu lomautusilmoituksen antamisen 

jalkeen, maksetaan hanelle sairausajalta palkkaa lomautuk -

seen asti. Lomautuksen alkaessa paattyy sairausajan palkan 

maksaminen. Samalla paattyy myos ohjesaannon 8 §:n mukais-
ten ajanjaksojenkin laskeminen . Toisin sanoen lomautusaikaa 

ei lueta esimerkiksi ohjesaannon 8 § : ssa mainittuun yhden 

vuoden ajanjaksoon. Mikali tyontekija on sairaana viela 

lomautuksen paatyttya , aletaan tyontekijalle maksaa sairauslaMm 

ajal~ palkkaa uudelleen, mikali ohjesaannon 8 §:n mukaiset 
ajanjaksot eivat ole ennen lomautusta ehtineet paattya. 

Siina tapauksessa, etta tyontekija, joka on ollut lomau

tettuna tai palkattomalla lomalla, palaa tyohon ja sairastuu, 
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ennen kuin h~n on ehtinyt olla ty5ssa kuukauden pituista 

aikaa lomautuksen tai palkatt oman loman jalkeen, on tyon

tekij~ll~ oikeus heti sairastuttuaan ohjesa~nnBn mukaisiin 

etuuksiin sen mukaisesti, kuinka kauan hanen tyosuhteensa 

valtioon on kestanyt ennen lomautusta tai palkatonta lomaa. 

Tallaisessa tapauksessa ei siis lomautuksen tai palkatto

man loman jalkeen edellyteta ohjesaannon 5 tai 8 §:ssa mai

nittua yhden kuukauden yhdenjaksoisesti jatkunutta tyosuh

detta eika 9 tai 12 § : ssa mainittua kuuden kuukauden valit

tomasti jatkunutta ty5suhdetta ennen sairastumista. 

Tyontekijalla, joka on ty5suhteen kestaessa ollut suoritta

massa asevelvollisuuttaan ja on sen suoritettuaan valitto

masti palannut tyoh5nsa, on myos heti sairastuttuaan oikeus 

ohjesa~nnBn mukaisiin etuuksiin sen mukaisesti, kuinka 

kauan hanen tyosuhteensa valtioon on kestanyt ennen sairas -
1 

tumista. Tass~kaan tapauksessa ei siis asevelvollisuuden 

suorittamisen jalkeen edellyteta ohjesaannon 5 tai 8 § : ssa 

mainittua yhden kuukauden yhdenjaksoisesti jatkunutta tyo 

suhdetta eika 9 tai 12 §:ssa mainittua kuuden kuukauden 

v~littom~sti jatkunutta tyosuhdetta ennen sairastumista . 

On huomattava , etta ohjesaannon 12 §:n mukaan tyosuhteen 

kestoajaksi luetaan se aika , jonka tyontekij~ on 18 vuotta 

taytettyaan suorittanut asevelvollisuuttaan. 

2 . 2 . Laakarinhoito 

2 . 2 . 1 . Laakar inhoidosta johtuvien kustannusten korvaaminen 

Sairaustapauksissa on tyontekijalla oikeus tyonantajan kus 

tantamaan la~karinhoitoon tyosuhteen alettua. Edellytykset 

sille , etta tyonantaja suorittaa laakarin tyontekijalle 

antamasta hoidosta aiheutuneet kustannukset, ovat seuraa

vat : 

a) TyBrltekijalla on oltava laakarinh9itoon mennessa tyon 

antajan valtuuttaman henkilon antama , vahvistetun kaavan 

mukainen osoitus l~ak~rille. 
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Tyonantajan tyomllrlyksen perusteel~a asuin- tai tyo

paikkakuntansa ulkopuolella tyoskentelevalle ty5nteki
jalle korvataan lllklrinkulut alkuper~ista lllklrin 
palkkiokuittia tai terveyskeskuksen laskua vastaan, miklli 
han sairastuu ja tarvitsee lllklrinhoitoa vieraalla paik

kakunnalla ollessaan, jos hlnelll ei ole mahdollisuutta 

saada esimieheltlln osoitusta lllklrille. 

b) Tyopaikan lllklrin on suoritettava tutkimus tai annettava 

hoito. Tyopaikan lllklrilll tarkoitetaan viraston tai 

laitoksen virkalllklril , terveyskeskuksen lllklria, tyo 

maan sopimuslalklria tai sitl llakaria tai hammaslaaklria, 

jonka vastaanotolle tyHntekija on saanut osoituksen . 

. c) Laboratoriossa tai rontgenlaitoksessa tai sairaalan poli 
klinikalla suoritetun tutkimuksen tai annetun hoidon 

tai fysikaalisen hoidon on perustuttava tyopaikan laakl

rin maaraykseen . 

Terveydenhuollon ohjesaannon mukaan korvataan lahetteen 

perusteella llakarin mlarllml hoito myHs A- klinikoiden 
yhteydessa toimivilla katkaisuhoitoasemilla ja hoitokodeissa. 

Laaklrin antamasta hoidosta suoritetaan korvausta vain 

siltl osin, minkl suoritettu tutkimus tai annettu hoito 
tarpeettomia kustannuksia vllttlen olisi tullut tyHnteki 

jllle maksamaan , hanen terveydentilaansa kuitenkaan vaaran

tamatta. Vaikean taudinkohtauksen sattuessa tai milloin 

tyontekijan tila sita vaatii, tulee hoitotoimenpiteet 

toteuttaa viipymattl . 

2.2.2. Laaklrinhoidon jarjestaminen 

Laaklrinhoidon jarjestamiseksi on kutakin tyopaikkaa varten 

pyrittavl tekemlln kirjallinen tai suullinen sopimus ensi 

sijaisesti terveyskeskuksen tai paikallisen yleisllakarin 

kanssa. 
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L~tik~rintarkastuksen tai hoidon tarpeessa olevalle tyonteki

j~lle annetaan osoitus tyopaikan l~~k~rin vastaanotolle. 

Mik~li tyontekij~ vaikean taudinkohtauksen sattuessa on 

toimitettu ilman asianomaista osoitusta l~~k~rinhoitoon, 

tulee osoitus toimittaa l~tik~ille v~littom~sti j~lkik~teen. 

Jos tyopaikan l~~k~ri katsoo tyontekijan olevan erikois

la~k~rin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, annetaan tyon

tekij~lle l~hete erikoisl~~k~rille . Jos tyontekij~ omatoi

misesti turvautuu erikoisl~~k~riin, ei n~ita kustannuksia 

korvata tyonantajan toimesta. L~ak~rin m~tiraama, asianomais 

ta hoitoa antamaan hyvtiksytyss~ rontgenlaitoksessa tai 

laboratoriossa tai terveyskeskuksessa suoritettu tutkimus 

tai hoito sek~ fysikaalinen hoito korvataan (elleivtit ne 

sis~lly lti~k~rin laskuun) tyontekij~lle alkuper~isia maksu

kuitteja vastaan. 

2.2 . 3 . ~killisen hammassairauden hoito 

~killisen hammassairauden sattuessa annetaan tyontekij~lle 

osoitus hammasl~~k~rille. Osoitus hammaslti~ktirille annetaan 

erikseen kutakin k~yntia varten. Hammasla~k~rin hoidosta 

korvataan vain ensiapuluontoinen hoito, mill~ tarkoitetaan 

yleens~ yhden s~rkev~n hampaan poistoa taikka sen hammas 

ytimen kuolettamista, m~rkiv~n hampaan tai m~rk~pes~kkeen 

avausta ja asken katkenneen hampaan vaatimaa ensiapua. 

Sen sijaan suun saneerausta mahdollista hammasproteesia 

varten ei ole katsottava ensiavunluontoiseksi hoidoksi eik~ 

sitti siten korvata . 

Terveydenhuollon ohjes~tinnon tarkoittamaksi ensiavunluon

toiseksi hoidoksi voidaan katsoa vain ensiavunluontoinen 

ensimmainen k~ynti hammasl~~k~rill~ ja sen yhteydessa suo

ritetut ohjes~~nnoss~ mainitut toimenpiteet. 
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2.3. Sairaa1ahoito 

Terveydenhuollon ohjes~~nn5n 5 §:n mukaan tyonantaja suo

rittaa ju1kisin varoin yll~pidetylle sairaanhoito1aitokse1le 

l~akarin maaraamast~ ty5ntekijan sairaa1ahoidosta aiheutu

neet kustannukset ty5suhteen kestoajasta riippuen joko 21, 

60, 120, 150 tai 180 hoitop~iva1ta. 

Vaikka tyontekija11a sairastumistapauksissa on oikeus i1-

maiseen 1aakarinhoitoon tyosuhteen a1ettua, a1kaa tyonteki

jan oikeus sairaa1ahoitoon ohjes~~nnon 5 ja 15 §:ssa saade

tyin ede11ytyksin sen ja1keen, kun tyosuhde yhtajaksoisesti 

on kestanyt v~hintaan kuukauden. Oikeus sairaa1ahoitoon 

alkaa erikseen kussakin sairastumistapauksessa. Eri11isena 

sairastumistapauksena ei voida kuitenkaan pitaa sairastu

mista, jonka 1aakari toteaa o1evan ede11isen sairauden 

va1itont~ jatkumista. 

Sairaa1ahoidon tu1ee perustua terveydenhuo11on ohjesaannon 

mukaiseen laakarin maaraykseen. Sairaa1ahoito on jarjes

tettava terveyskeskuksen sairaansija11a tai muutoin ju1kisin 

varoin y11apidetyssa sairaa1assa a1immassa maksu1uokassa. 

On huomattava, etta terveydenhuo11on ohjesaannon 15 §:n 

mukaan tyonantajan suorittamat sairaa1ahoidon kustannukset 

vahennetaan tyontekija11e sairaus1oman aja1ta maksettavasta 

palkasta a1imman sairaa1amaksu1uokan mukaan. Takaisinperin

nan yhteydessa tyontekija11e e1atusta varten jatettavasta 

pa1kan osasta maarataan samassa pyka1assa. 

2.4. Matkakustannukset 

Vaikean taudinkohtauksen sattuessa, mi11oin tyontekijan 

ti1a matkaa vaatii, on tyonantaja ve1vo11inen jarjestamaan 

tyontekija11e vapaan matkan 1aakariin tai sairaalaan ja 

takaisin tahi myontamaan matkakorvauksen. Vapaa matka myon-
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net&&n my~s ty5ntekijalle, joka sairastuu ollessaan ty5n
antajan m&&r&yksesta ty~ss& varsinaisen ty5- tai asuin
paikkakuntansa ulkopuolella. Matkat tulee suorittaa olo
suhteet huomioon ottaen halvinta kuljetustapaa kaytt&en. 

2.5. Palkkaus sairaus- ja synnytysloman ajalta 

2.5.1. Sairausloma 

2.5.1.1. Sairaudesta johtuva ty5kyvytt5myys 

Todistetusta sairaudesta johtuvan ty~kyvytt~myyden vuoksi 

my5nnetyn yhdenjaksoisen sairausloman ajalta maksettavasta 

palkasta maarataan ohjesaann~n 8 §:ssa. Ty~suhteen kesto

ajasta riippuen suoritetaan ohjesaannon 14 §:ssa maaritel

lylla tavalla keskipaivaansion mukaan laskettua palkkaa 
joko 21, 28 tai 35 paivalta ja sen jalkeen, mikali ty5suhde 

on kestanyt vahintaan yhden vuoden, kaksi kolmasosaa edella 

mainitulla tavalla lasketusta palkasta. 

Ohjesaannon 8 - 9 §:ssa tarkoitettuja ajanjaksoja laskettaessa 

on huomattava, etta sairauslomat katsotaan ohjesaann5n 11 §:n 
mukaan yhdenjaksoiseksi sairauslomaksi, jollei ty5nteki-

ja niiden valilla ole ollut tyoss& vahintaan 30 kalenteri

paivaan sisaltyvina tyopaivina tai jollei sairauslomat ole 

johtuneet selvasti eri sairaustapauksista. 

Sairausloman ajalta suoritettavan palkan maksamisen edelly

tyksena on, etta ty5nantajalle on ennen palkan suorittamista 

toimitettu valtion tyontekijoita varten vahvistetun kaavan 

mukainen laakarintodistus tai sairausvakuutuslain mukaisen 

paivarahan hakemista varten vahvistetun kaavan mukainen 

laakarintodistus. Mikali tyokyvytt~myys on kestanyt korkein

taan viisi vuorokautta, voidaan se todistaa my~s ty~nantajan 
osoittaman sairaanhoitajan, terveyssisaren, terveydenhoitajan 

tai tyoterveyshoitajan lausunnon tai ty~nantajan hyvaksy-
man muun selvityksen perusteella. 
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Ohjes~~nnBn 8 §:n 2 momentin mukaan t~ysim~~r~inen keski

p~iv~ansion mukainen sairausajan palkka suoritetaan 8 §:n 

l momentin ~ -kohdassa mainitussa tapauksessa 28 p~iv~~ 

ylitt~v~lt~ osalta vain kerran kalenterivuoden aikana. 

Edell~ mainittua s~~nnost~ tulee soveltaa seuraavasti: 

a) Saman kalenterivuoden aikana sattuneet useat sairaus

lomat 
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Ohjes~~nnon mukaan tyontekij~lle ei siis makseta sairaus

l oman ajalta palkkaa t~ysim~~r~isen~ kuin kerran saman 

kalenterivuoden aikana tyokyvyttomyysjakson 28 paiv~~ 

ylittavalta yhteens~ seitseman kalenterip~ivan ajalta. Siina 

tapauksessa , ett~ tyokyvyttomyysjakso ei jatku ensimm~i

sella kerralla 35 paiv~~ ' katsotaan tam~n kerran kalenteri 

vuodessa sallittavan 35 paivan ajanjakson t~yttyneen silloin , 

kun saman kalenterivuoden aikana olleiden, tyokyvyttomyys

ajanjaks0n 28 paiv~a ylitt~vien paivien yhteisma~r~ nousee 

seitsem~~n . 

Esimerkkin~ voidaan esitt~a tapaus , jossa henkilo on aluksi 

ollut tyokyvyton 30 paiv~n ajanjakson . Talloin h~nelle on 

maksettava taysi sairausajan palkka koko ajalta. Jos han 

saman kalenterivuoden aikana sairastuu uudelleen ja on 

tyokyvyton yhdenjaksoisesti 32 p~ivaa, hanell~ on nytkin 

oikeus tayteen palkkaan koko ajalta . Mikali han kuitenkin 

viel~ kerran saman kalenterivuoden aikana sairastuu esi 

merkiksi 30 paiv~ksi , on h~nella oikeus tayteen palkkaan 

vain 29 paiv~lt~ , sill~ nyt 28 p~iv~a ylittavien p~ivien 

lukumaar~ on saman kalenterivuoden aikana noussut seitse-

maan (2+4+1). 

30 p 32 p 

C...__~~ 
28 p 2 p 

Uiysi palkka 
28 p ~ p 

tl:lysi palkka 

/ 

30 p 

)..__------
( c: 1 .3 
~· 

28 p l p l p 
taysi palkka 2/3 pal

kasta 

2p + 4 p + 1 p 7 p taysi palkka 
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b) Vuodenvaihteen yli ulottuvat yhdenjaksoiset sairauslomat 

Edell~ mainittua s~anto~, jonka mukaan tyontekij~lle ei 
makseta sairausloman ajalta palkkaa t~ysim~~raisen~ kuin 
kerran saman kalenterivuoden aikana tyokyvyttomyysjakson 

28 p~iv~~ ylitt~v~lt~ yhteens~ seitsem~n kalenterip~iv~n 
ajalta, sovelletaan vuodenvaihteessa sattuvien sairaus

lomien osalta siten, kuin jaljempan~ esitet~tin. 

Siin~ tapauksessa, ett~ tyokyvyttomyys yhdenjaksoisesti jatkuu 
y1i v~odenvaihteen . ja rnik~li ensimmlisen kalenterivuoden aikana 

tyokyvyttomyysjakson p~ivien lukum~~ril. on ollut esimerkiksi 28 j 

t.yokyvyttemyys jatkuu toiselle kalenterivuodelle viel~ 20 pil.i-
v~~. maksetaan tyontekij~lle toisen kalenterivuoden seit

sernil.lt~ ensimm~iselta p~iv~lt~ t~ysim~~r~inen sairausajan 

palkka ja kolmeltatoista seuraavalta pil.iv~lt~ kaksi kolmas-
osaa til.ysirn~~r~isest~ palkasta. 

til.ysi palkka t1iysi 
palkka 

13 p 

2/3 palkasta 

\ 

28 p + 7 p= 35 p t1iysi palkka 

Mik~li ensimm~isen kalenterivuoden aikana tyokyvyttornyys-

. jakson p~ivien lukurn1i1ir1i on ollut esirnerkiksi 30 ja tyo

kyvyttornyys 9n jatkunut toiselle kalenterivuodelle 30 p1ii

va~, maksetaan tyontekijllle toisen kalenterivuoden vii

delt~ ensirnrn~iselt~ p~iv~lt~ viel1i t1iysirn1i1ir~inen sairauG
ajan palkka ja 25 seur~avalta p1iiv~lt1i kaksi kolmasosaa 

taysirna~r~isest~ palkasta. Peruss~annost~ (t~ysi~1ir~inen 

palkka kerran kalenterivuoden aikana 28 p~iv~~ ylittav~lt~ 
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osa1ta) seuraa t~11oin, ett~ mik~li toisen ka1enterivuoden 

aikana a1kaa uusi esimerkiksi 35 p~iv~n pituinen tyokyvyt

tomyysjakso, maksetaan tyontekija11e taysimaarainen sai

rausajan palkka 30 ensimmaise1ta paiva1ta ja sen jalkeen 

viidelta paivalt~ kaksi kolmasosaa taysimaar~isesta pa1kasta. 

Taman j~1keen saman kalenterivuoden aikana a1kavilta tyo

kyvyttomyysjaksoi1ta maksetaan tyontekij~11e taysimaarainen 

sairausajan palkka enintaan 28 paivalta kussakin tapauksessa. 

vuodenvaih:ie 
31.12. 

tyokyvytt6myysaikr 
uusi tyokyvyttoreyysaika 

( :: r-c:=:::;=3 c=::. 
30p 

taysi palkka 

5 p 25 p 30p 
t~ysi 2/3 palkasta taysi palkka 

palkk~ 1~---

5 p + 30 P= 35 p taysi pa1kka 

5 p 

2 I 3 palkasta 

2.5 . 1 . 2. Tyotapaturmasta tai ammattitaudista johtuva tyo

kyvyttomyys 

Jos tyontekija tyotapaturman tai ammattitaudin vuoksi on 

tullut kykenematt5maksi suorittamaan tyotaan, maksetaan 

hanel1e terveydenhuollon ohjesaannon 9 §:n 1 momentin 

mukaan tyokyvyttomyyden vuoksi my5nnetyn yhdenjaksoisen 

sairaus1oman aja1ta ohjesaannon 14 §:ssa maaritelly11~ 

tavalla keskipaivaansion mukaan laskettua pa1kkaa 60 p~ivan 

ajanjaksolta ja sen j~1keen kaksi kolmasosaa palkasta, yh

teensa kuitenkin enintaan yhden vuoden ajalta. 

Palkan maksamisen edellytyksena edella sanotun pituiselta 

aja1ta on, etta tyontekijan ty5suhde on kestanyt vahintaan 

yhden vuoden ja siita kuusi kuukautta .valittomasti ennen 

tyokyvyttomyyden alkamista. Mikali edella mainittu edelly

tys ei ole tayttynyt, maksetaan tyontekijalle sairausloman 

ajalta palkkaa ohjesaannon 8 §:n mukaisesti. Mikali tyon

tekijalle on maksettu tyokyvyttomyyden tai muun syyn vuoksi 
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myonnetyn loman ajalta tai raskauden ja synnytyksen vuoksi 
myonnetyn loman ajalta sairausvakuutuslain mukaista aitiys 

rahaa, luetaan nama ajat tyosuhteen kestoajaksi. 

Mikal i tyontekija on tullut tyokyvyttomaksi tyotapaturman 

tai ammattitaudin vuoksi ja tapaturmaviraston tapaturma
va kuutuslain (608/48) mukaista tapaturmakorvausta koskevan 

paatoksen antaminen viivastyy, maksetaan tyontekijalle 
sairausloman ajalta palkkaa ohjesaannon 8 §:n mukaisesti. 

Mikali tapaturmakorvaus sittemmin myonnetaan taysimaarai 
sena, on tyontekijan sairausloman ajalta suoritettavaa 

palkkaa jalkikateen tarvittaessa oikaistava vastaamaan 

ohjesaannon 9 §:n sisaltoa. Jos tyontekijan tyosuhde ei ole 

jatkunut kuutta kuukautta, on hanella kuitenkin oikeus sai 
rausloman ajalta maksettavaan palkkaukseen ohjesaannon 8 §:n 

mukaisesti. 

Mikali tapaturmavak4utuslain mukaista tapaturmakorvausta ei 

ohjesaannon 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
myonneta taysimaaraisena, maksetaan tyontekijalle sairaus 

ajan palkka tyosuhteen kestoajasta riippuen ohjesaannon 

8 §:n 1 momentin 1-~ 2-, 3- tai 4-kohdan mukaises ti. 

2.5.1.3. Tyotehtavissa kohdanneesta vakivallasta johtuva 

tyokyvyttomyys 

Jos tyontekija tyotehtavien johdosta hanta kohdanneen vaki

vallan vuoksi on . tullut kykenemattomaksi suorittamaan tyo

taan, maksetaan hanelle terveydenhuollon ohjesaannon 9 §:n 
2 momentin mukaan tyokyvyttomyyden vuoksi myonnetyn yhden

jaksoisen sairausloman ajalta ohjesaannon 14 §:ssa maaritel

lylla tavalla keskipaivaansion mukaan laskettua palkkaa 

90 paivan ajanjaksolta ja sen jalkeen kaksi kolmasosaa 
palkasta, yhteensa kuitenkin enintaan yhden vuoden ajalta. 

Palkan maksamisen edellytyksena edella sanotun pitu iselta 
ajalta on, etta tyontekijan tyosuhde on kestanyt vahintaan 
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yhden vuoden ja siit~ kuusi kuukautta v~litt6m~sti ennen 
ty6kyvytt6myyden alkamista. Mik~li edell& mainittu edelly
tys ei ole t&yttynyt, maksetaan ty6ntekij~lle sairausloman 

ajalta palkkaa ohjes~~nn6n 8 §:n mukaisesti. Mikali ty6n

tekijalle on maksettu tyokyvyttomyyden tai muun syyn vuoksi 
myonnetyn loman ajalta palkkaa tai raskauden ja synnytyksen 
vuoksi my6nnetyn loman ajalta sairausvakuutuslain mukaista 

aitiysrahaa, luetaan nama ajat tyosuhteen kestoajaksi. 

2.5.2. Synnytysloma 

Terveydenhuollon ohjesa~nnon 16 §:n mukaan naispuolisella 

tyontekijall~ on oikeus saada raskauden ja synnytyksen 

vuoksi lomaa ajaksi, johon h&nelle sairausvakuutuslain 23 §:n 

1 momentin mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan 
tai, jollei hanella ole oikeutta aitiysrahaan, katsottaisiin 

kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus. Sairaus
vakuutuslain 23 §:n 1 momentin mukaan, sellaisena kuin se 

on muutettuna 9 paivana helmikuuta 1979 annetulla lailla 

(153/79), ~itiysraha suoritetaan lapsen &idille talla het
kella 210 arkipaivalt&. 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on jaanyt kotiin 

ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta 

tyosta ja hanelle on suoritettu sairausvakuutuslain 23 §:n 

2 momentin perusteella aitiysrahaa, naispuolisella tyonte

kijalla on kuitenkin oikeus vain 198 arkipaivan pituiseen 

lomaan. Paivien lukumaara tassa tapauksessa saattaa tule

vaisuudessa muuttua, mikali sairausvakuutuslain 23 §:aa muu

tetaan ja aitiysrahan maksukautta pidenneta&n. 

Naispuolisella tyontekijalla, joka saadessaan aitiysrahaa 

luovuttaa lapsensa pois tarkoituksenaan antaa hanet otto
lapseksi, on oikeus lomaan vain siksi ajaksi, jolta hanelle 

suoritetaan aitiysrahaa. Ty6ntekijan on valittomasti ilmoi

tettava tallaisesta lapsen luovuttamisesta asianomaiselle 
virastolle tai laitokselle. 
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Naispuoliselle tyontekij~lle maksetaan keskip~iv~ansion 

mukaan laskettua palkkaa synnytysloman alusta lukien ajalta, 

johon sis~ltyy 72 arkip~iv~~. Synnytysloman ajalta suoritet

tavan palkan maksamisen edellytyksen~ on, ett~ synnytyslomaa 

haetaan kirjallisesti viimeist~an 70 paiv~a ennen laskettua 

synnytysaikaa ja ett~ hakemukseen liiteta~n laak~rin tai 

terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestoajasta. 

Ohjesaannon 20 §:n mukaan naispuoliselle tyontekij~lle 

maksetaan, mikali h~n on aitiysrahan maksukauden paattymisen 

jalkeen sairaudesta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi esty-

nyt ryhtymasta tyohonsa, sen vuoksi myonnetyn sairausloman ~alta 

palkkaa aitiysraharl maksukauden p~attymista seuraavasta paivasta 

lukien ohjesaannon 8 § : n mukaisesti. Oikeus sairausloman 

ajalta suoritettavaan palkkaukseen alkaa heti sairausvakuu

tuslain mukaisen aitiysrahan maksukauden paattymisesta lukien 

tai , mikali naispuoliselle tyontekijalle on sairausvakuutus 

lain mukaisen aitiysrahan maksukauden jatkoksi myonnetty 

kuuden kuukauden palkaton lorna, viimeksi mainitun loman 

paattymisesta lukien. 

2.5 . 3. Vastasyntyneen lapsen isalle ja ottoaidille myonnetty 

lorna 

Vastasyn tyneen lapsen isalle myonnettavasta palkattomasta 

lomasta ma~r~t~an terveydenhuollon ohjesaannon 18 § : ssa ja 

ottoaidil1e myonnettavast~ pa1kattomasta 1omasta ohjesaannon 

19 §:ssa . 

Jos miespuolinen tyontekija ohjesaannon 18 §:ssa tai 

naispuolinen tyontekija (ottoaiti) 19 §:ssa tarkoitetun 

loman jalkeen on todistetusta sairaudesta johtuvan tyokyvyt

tomyyden vuoksi estynyt ryhtymasta tyohonsa , maksetaan myos 

hanelle sen vuoksi myonnetyn sairausloman ajalta palkkaa 

edella mainituissa pykalissa tarkoitetun loman paattymista 

seuraavasta paivasta lukien ohjesaannon 8 §:n mukaisesti. 
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2.5.4. Aikaisemman pa1ve1uksen huomioon ottaminen 

Ty5suhteen kestoaikaan 1uettavista aikaisemmista palve1uk

sista m~~r~t~~n ohjes~~nnon 12 §:ss~. Aikaisemmin tapahtu

neen palve1uksen hyv~ksi 1ukemisen edel1ytyksen~ on sanotun 

pyk~1~n mukaan ohjes~~nnon 5 §:n 1 momentin 2-5 kohdissa 

(sairaalahoito) sek~ 9 §:ss~ (tyotapaturmasta, ammattitaudista 

tai v~kiva11asta johtuva tyokyvyttomyys) tarkoitetuissa 

tapauksissa v~hint~~n kuusi kuukautta jatkunut tyosuhde 

v~1ittom~sti ennen sairastumista. Mik~1i tyontekij~11e on 

maksettu tyokyvyttomyyden tai muun syyn vuoksi myonnetyn 

loman aja1ta pa1kkaa tai raskauden ja synnytyksen vuoksi 

myonnetyn loman aja1ta sairausvakuutus1ain mukaista aitiys

rahaa, 1uetaan nam~ ajat tyosuhteen kestoajaksi. 

Ty5suhteen kestoajaksi ei ohjes~~nnon 12 §:n 2 momentin 

mukaan kuitenkaan 1ueta aikaa, jo11oin tyontekija on saanut 

tyokyvyttomyyse1~ketta tai ol1ut lomautettuna tai palkatto

ma1la 1oma11a, e1lei silt~ aja1ta ole suoritettu sairaus

vakuutuslain mukaista aitiysrahaa. Kun tyontekija11a on 

kuitenkin katsottava olevan oikeus ohjesaannon mukaisiin 

etuuksiin myos lomautuksen aikana, mikali h~n on sairastu

nut ennen lomautusilmoituksen antamista, tu1ee tyosuhteen 

kestoajaksi lukea myos lomautusaika silt~ osin, kuin tyon

tekij~ on sen aikana saanut sairausajan palkkaa. 

2.5.5. Sairausajan palkan laskeminen 

2.5.5 . 1. Yleista 

Terveydenhuollon ohjesaannon 14 §:n mukaan palkka suori

tetaan kuukausipalkal1a tyoskentelev~l1e tyontekij~l1e sai

rauslomaan sisa1tyvilt~ paivi1ta ja muulle kuin kuukausi 

palkalla tyoskente1eva11e tyontekijal1e sairaus1omaan sis~l

tyvilta tyopaivilta. Mikali tyontekija sairastuu kesken 

ty5vuoron, maksetaan h~nelle t~lta p~ivalta vastaava palkka 

tyopalkkana ja sairausajan palkan maksaminen aloitetaan en

simm~iselta taydelta sairauspaivalta. 
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Keskip~iv~ansiota laskettaessa on huomattava, ett~ tyonteki

j~lle maksettuun tai maksettavaksi er~~ntyneeseen palkkaan 

katsotaan kuuluvan tyoehtosopimuksissa tai muutoin m~~ri

tellyt erilaiset henkilokohtaiset tai olosuhdelis~t sek~ 

yli - ja h~t~toiden osalta peruspalkka, mutta ei korotusosaa. 

Mik~li tyontekij~n palkkaa on sittemmin saira~sajan palkan 

maksamisen j~lkeen korotettu tyoehtosopimuksella takautu

vasti siten, ett~ keskip~iv~ansio olisi terveydenhuollon 

ohjes~~nnon mukaan laskettava sanotun korotetun palkan 

mukaan, on tyontekij~n sairausajan palkka oikaistava j~lki

k~teen vastaamaan tyoehtosopimuksen mukaista korotettua 

palkkaa. 

2.5.5.2. Kuukausipalkalla tyoskentelev~n tyontekij~n 

sairausajan palkan laskeminen 

Kuukausipalkalla tyoskentelev~n tyontekij~n keskip~iv~ansiona 

pidet~~n sairausajan palkkaa laskettaessa m~~r~~. joka saa

daan, kun kuukausiansio, ylityokorvauksia lukuun ottamatta, 

jaetaan kolmellakymmenell~. Sairausloman ajalta suoritetta

vaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon samat lis~palkat 

ja palkkiot kuin asianomaisen vuosiloma-ajan palkkaa las

kettaessa ja siten myos esimerkiksi sunnuntaityokorvaukset. 

2.5.5.3. Muun kuin kuukausipalkalla tyoskentelev~n tyon

tekij~n sairausajan palkan laskeminen 

Muun kuin kuukausipalkalla tyoskentelev~n tyontekij~ keski

p~iv~ansiona pidet~~n sairausajan palkkaa laskettaessa m~~ 

r~~. joka saadaan, kun sairauden aiheuttaman tyokyvyttomyyden 

alkamista l~hinn~ edelt~neelt~ kalenterikuukaudelta tai, 

milloin palkanmaksukausi ei ole kalenterikuukausi, sairautta 

l~hinn~ edelt~neelt~ kuukauden pituiselta palkanmaksukau 

delta tyontekij~lle maksettu tai maksettavaksi er~~ntynyt 

palkka , ylityokorvauksia lukuun ottamatta , jaetaan niiden 

p~ivien lukum~~r~ll~, joina tyontekij~ sen kuukauden aikana 
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on ollut tyoss~. Siten esimerkiksi mik~li muun kuin kuukau
sipalkalla tyoskentelev&n tyontekij&n palkanmaksukausi on 
vain viikko tai kaksi viikkoa, otetaan sairausajan palkkaa 
laskettaessa huomioon joko nelj~lta tai kahdelta palkanmak

sukaudelta eraantynyt palkka. 

Myos muun kuin kuukausipalkalla tyoskentelevan tyontekijan 

sairausajal-ta suori tettavaa palklcaa laskettaessa on otettava 

huomioon samat lisapalkat ja palkkiot kuin asianomaisen 

vuosiloma-ajan palkkaa laskettaessa ja siten myos esimerkiksi 

sunnuntaityokorvaukset. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla tyoskentelev~ tyontekija on 

ollut sen kalenterikuukauden tai kuukauden pituisen palkan

maksukauden aikana , jonka perusteella keskipaivaansio las

ketaan, arkipyhana tyossa , otetaan arkipyhalta saatu palkka 
huomioon keskipaivaansiota laskettaessa. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla tyoskenteleva tyontekija ei 
ole ollut arkipyhana tyossa, ei mainittua paivaa eika siita 

maksettua korvausta oteta huomioon keskipaivaansiota las
kettaessa. Mikali tyontekijan sairauslomaan sisaltyy arki

pyhia, maksetaan nailta paivilta sairausajan palkkaa vain 

siina tapauksessa, etta han terveena ollessaan olisi tyos 

kennellyt mainittuina paivina. 

Jos muu kuin kuukausipalkalla tyoskenteleva tyontekija on 

sairauden aiheuttaman tyokyvyttomyyden alkamista lahinna 

edeltaneen kalenterikuukauden tai, milloin palkanmaksukausi 

ei ole kalenterikuukausi, sairautta lahinna edeltaneen kuu

kauden pituisen palkanmaksukauden aikana ollut jonakin pai

vana tyossa vain osan normaalista tyoajastaan, ei sairaus

ajan palkkaa laskettaessa oteta huomioon sanottua paivaa 

eika silta maksettua palkkaa . 

2.5.6. Sairausloman myontaminen 

Sairausloma myonnetaan yleensa vain laak&rinlausunnon perus 
teella. Haettaessa sairauslomaa tyokyvyttomyys on todistettava 
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valtion tyontekijoit~ varten vahvistetun kaavan mukaisella 

l~~k~rintodistuksella tai sairausvakuutuslain mukaisen p~i

v~rahan hakemista varten vahvistetun kaavan mukaisella 

l~~k~rintodistuksella. 

Lyhytaikaisessa, enint~~n viisi p~iv~~ kest~v~ss~ sai~ 

raustapauksessa voidaan sairausloma myont~~ myos tyonantajan 

osoittaman sairaanhoitajan, terveyssisaren, terveydenhoi

tajan tai tyoterveyshoitajan lausunnon perusteella. Mik~li 

tyokyvyttomyys kest~~ yli viisi p~iv~~. on aina esitett~v~ 

edell~ mainittu l~~k~rintodistus . 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa m~~r~tyn ajanjakson 

tai alueen taikka muulla tavoin rajoitettujen tapausten 

osalta edell~ sanotusta poikkeavia m~~r~yksi~. 

Kaukana asutuskeskuksista sijaitsevilla tyomailla ja majoi

tustyomailla voidaan lyhytaikaisissa sairaustapAuksissa 

myont~~ sairauslomaa tyonantajan hyv~ksym~n muun luotettavan 

selvityksen perusteella . 

3. Erin~isi~ muita tyontekij~in terveydenhuollon osalta 

huomioon otettavia s~~nnoksi~ 

3 . 1 . Ensiapuvalmius 

Tyoturvallisuuslain 36 § :s s~ tarkoitetusta ensiapuva1miu 

desta tyopaikoi11a , sidos tarvikkeista , l~~kkeist~ ja muista 

ensiapuv~lineist~ on valtiovarainministerio antanut 

6 . 7 . 1979 eri11iset ohjeet yleiskirjee11~ n:o P 5521 . 

3.2. L~~k~rintarkastukset 

L~~k~rintarkastukset, jotka on toimi tettava tyost~ tai 

t y opaikan o1osuhteista j ohtuvaa te r ve yden vaaraa tai hait

taa aiheuttavi ssa toiss~ m~~r~tyss~ ajassa tyontekij~in 

tyohonottamisen j~lkeen sek~ tyosuhteen kest~ess~ tai viran -
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omaisen niin m~~r~tess~. s~~deta~n tyoterveyshuo1to1ain 
(743/78) 2 §:n 1 momentin 3-, 4- ja 5-kohdissa ja va1tio
neuvoston tyonantajan ve1vo11isuudeksi s~~detysta tyoterveys

huo11osta antamassa p~atoksessa (1009/78). Nuori11e tyon
tekijoi11e suoritettavista 1a~k~rintarkastuksista sek~ 

er~ista muista ko. tyontekijain terveydenhuo1toon 1iittyvista 

toimenpiteist~ saadetaan nuorten tyontekijain suoje1usta 

annetussa 1aissa (669/67). Tarttuvista taudeista ja rokotuk
sista saadetaan terveydenhoito1aissa (469/65) ja terveyden

hoitosaannoissa, rokotus1aissa (361/51) ja -asetuksessa 

(697/51) seka niiden perusteella annetuissa ohjeissa. 

3.3. Terveydenhuo11on ohjesaannon nahtavana pitaminen 

Terveydenhuo1toa koskevat saannokset sisaltavat sellaisia 

sosiaalisia etuuksia, etta niista tu1ee jokaisen tyonteki
jan saada tieto. Taman vuoksi tulee terveydenhuollon ohje
saanto seka siita annetut valtiovarainministerion soveltamis

ohjeet pitaa sopivassa paikassa tyontekijain nahtavana. 

3.4. Valtion toiden huoltotoimikunta 

Valtioneuvosto on asettanut valtiovarainministerion avuksi 

tyontekijain terveydenhuo1lon ohjesaannon soveltamista 

varten valtion toiden huoltotoimikunnan. Huoltotoimikunnan 

tehtavana on antaa 1ausuntoja ja tehda esityksia terveyden

huollon ohjesaannon soveltamista koskevissa asioissa. 

Huoltotoimikunnassa ovat edustettuina valtiovarainministerio, 

puolustusministerio, tyovoimaministerio, kolme suurinta 

keskusvirastoa ja valtion keskeisimmat tyontekijajarjestot . 

Talla paatoksella kumotaan valtiovarainministerion kesakuun 

26 paivana 1975 antama paatos valtion tyontekijain ter
veydenhuollon ohjesaannon soveltamisesta. 

(Hlej R:e Hle 431/161/79, 25.10.1979) TT 46a/79. 
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RAUTATIEHALLINNON TY~J~RJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

Rautatieha11ituksen tekemasta esityksesta 1iikenneministeri6 on 

va1tionrautateiden ha11innosta 14 paivana maa1iskuuta 1969 anne 

tun asetuksen (183/69 ) 3 § :n noja11a k u m o n n u t mini ste 

r i 6n kirje1ma11a 1 . 4 .1969 annetun rautatieha11innon ty6jarjestyk

sen 9 § : n . Sama11a ministeri6 on m u u t t a n u t ty6jarjes 

tyksen 1 §:n 2 momentin , 2 , 4- 8 §:n , 34 §:n 2 momentin , 36 § : n 

1 momentin , 37 , 39 , 41 § : n seka 42 §:n 2 ja 4 momentin seuraa
vasti : 

Paajohtajan , y1ijohtaj ien ja johtajien tehtavat 

1 § . 

Paajohtajan tehtavat 

Han ratkaisee asianomaisen osaston esitte1ysta ha11intoasetuksen 

mukaan hane11e kuu1uvat asiat . 

2 § . 

Y1ijohtajien tehtavat 

Liikenneosaston paa11ikkona toimivan y1ijohtajan tehtavista on 

maaratty ty6jarjestyksen 6 § : ssa . 

Toinen y1ijohtaja , jonka tehtavanimike on tekni11inen y1ijohtaja , 

johtaa ja va1voo erityisesti va1tionrautateiden tekni11ista ke 

hittamista ja sita tarkoittavien suunnite1mien va1mistamista . 

Hanen tu1ee huo1ehtia , etta osastojen suunnitte1emat tekni11iset 

ratkaisut sove1tuvat yhteen tehokkaiden ta1oude11isten ja ki1pai 

lukykyisten kuljetuspalvelusten tuottamiseksi . Tassa tarkoituk

sessa han valvoo erityisesti rata- ja koneosastojen toimintaa . 

Han ratkaisee esittelysta mainittujen osastojen seka talous 

osaston materiaalitoimiston toimi~laan kuuluvat asiat , joissa 

kustannus tai urakkahinta on enintaan 2 000 000 markkaa taikka· 

hankinnan tahi myynnin arvo enintaan l 000 000 markkaa, seka muu
tokset tata suurempiin urakoihin , kun muutos on enintaan l 000 000 

markkaa , tai hankintoihin , kun muutos on enintaan 500 000 markkaa , 
jo1lei mainittuja asioita paajohtajan tai teknillisen ylijohtajan 
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m~~r~yksest~ taikka muutoin ole k~sitelt~v~ rautatiehallituksen 

istunnossa tai ole m~~r~tty johtajan tai muun virkamiehen rat

kaistavaksi. H~n ratkaisee myos rautatiestandardisointia koskevat 

asiat. H~nen ollessaan esteellinen tai estynyt , ratkaisee h~nelle 

kuuluvat asiat p~~johtaja. 

4 §. 

Hallinto-osaston johtajan teht~v~t 

Sen lis~ksi, mit~ johtajan yleisist~ teht~vist~ on m~~r~tty , 

hallinto- osaston johtaja 

1) huolehtii hallinnon kehitt~misest~ . 

2) m~~r~~ . milloin tuomioistuimen ja muun viranomaisen p~~tok

seen tyydyt~~n , 

3) ratkaisee henkilokunnan anomukset saada pidennyst~ vahingon

korvauksen maksamisaikaan , 

4) ratkaisee liikenneministerion erikseen m~~r~~iss~ rajoissa 

henkilokunnan korvausanomukset omaisuuden vahingoittumisesta 

virantoimituksessa, 

5) ratkaisee rautatien k~ytost~ johtuneen vahingon korvaamista 

koskevat asiat, 

6) ratkaisee valtionrautateille aiheutunutta vahinkoa koskevat 

asiat, kun vahinko on enint~~n 400 000 markkaa, 

7) myont~~ matka-~urahan, 

8) p~~tt~~ apurahojen jaosta henkilokunnalle ja henkilokunnan 

yhdistyksille, 

9) ratkaisee omakotia1ueiden vuokraamista ja omakoti1ainoja 

koskevat asiat, 

10) ratkaisee vahvistettujen perusteiden mukaan va1tionrautatei

den asuinhuoneistojen vuokram~ar~ysten sove1tamista sek~ 

vuokrien palauttamista ja alentamista koskevat asiat, 

11) hyv~ksyy sopimusten vakuudet lukuunottamatta rahti1uoton ja 

lippujen myyntioikeuksien myont~miseen 1iittyvi~ vakuuksia, 

12) ratkaisee anomukset muuttokustannusten korvaamisesta sek~ 

47 
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kie1ilis~n ja kie1itaito1is~n maksamisesta, 

13) va1itsee j~senen pakko1unastus1autakuntaan, 

14) toimii puheenjohtajana kurinpitoistunnossa, jo11oin j~sene

n~ h~en ti1a11aan toimii h~nen sijaisensa, 

15) vahvistaa henki1BstBn kou1utussuunnite1mat ja p~~tt~~ kou1u

tuksen toteuttamisesta, 

16) p~~tt~~ osanotosta pohjoismaisiin kokouksiin ja pohjoismai

hin teht~v~st~ virkamatkasta, sek~ 

17) p~~tt~~ osastonsa a1ueha11intoyksikBiden 1ukum~~r~n ja rajat. 

Kohdissa 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ja 15 mainitut asiat 

johtaja voi siirt~~ a1aisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 4, 5, 6, 8, 9 ja 13 mainitut asiat ratkaistaan esitte-

1yst~. 

5 § 

Ta1ousosaston johtajan teht~vat 

Sen 1is~ksi, mita johtajan y1eisist~ teht~vista on m~aratty, ta-

1ousosaston johtaja 

1) huo1ehtii ta1ouden ja materiaa1itoimintojen suunnitte1u- ja 

kehitt~istyBst~. 

2) p~~tta& ku1jetusmaksujen ja ku1jetukseen 1iittyvien muiden 

maksujen takaisin maksamisesta, 

3) p~atta~ irtaimen omaisuuden ja saatavien ti1eist~ poistami

sesta, 

4) antaa ti1iohjesa~nnBn ja varasto-ohjesaannBn t~ytantBBnpa

nosta ja sove1tamisesta tarkempia maar~yksia ja ohjeita, 

5) p~att~a ti1i1uette1on yksityiskohdista, 

6 ) m~ar~a ti1itettavan maaran, kun ti1itystosite on kadonnut 

tai ti1itett~vaa m~~r~~ ei muutoin voida se1vitt~~. 

7) p~~tt~a rautatieha11ituksen vahvistamien perusteiden mukaan 

arvaamattomiin tarpeisiin varatun maararahan kaytBsta, 
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8) m~~r~~ varojen nostamisesta va1tionrautateiden postisiirto

ja shekkiti1ei1t~. 

9) hyv~ksyy rautatieha11ituksen j~senten matka1askut, 

10) ratkaisee hankinta-asian, kun hankinnan arvo on enint~~n 

400 000 markkaa, sek~ muutokset t~t~ suurempiin hankintoi

hin, kun muutos on enint~~n 100 000 markkaa, 

11) p~~tt~~ hankinta-ajan pident~misest~ sek~ viiv~styssakon pi

d~tt~misest~ ja ennakon koron m~~r~~misest~, kun sakon tai 

koron arvo on enint~~n 20 000 markkaa, 

12) p~~tt~~ tarpeettoman irtaimen myynnist~. kun se tapahtuu rau

tatieha11ituksen vahvistaman hinnaston mukaisi11a hinnoi11a 

tai kun sen arvo on enint~~n 100 000 markkaa, 

13) p~~tt~~ hankintaan 1iittyv~st~ . vastaanottotarkastuksesta, 1u

kuunottamatta ratap51kkyj~ ja ha11intoasetuksen 8 §;ss~ tar

koitettua puutavaraa, 1iikkuvaa rautatieka1ustoa ja s~hk5-

1aitteita, 

14) h~1k~~ kohdissa 10 ja 12 mainittuja m~~ri~ korkeammatkin tar

joukset, . mik~1i kaupan p~~tt~inen on k~ynyt aiheettomaksi, 

15) p~~tt~~ hankittujen tavaroiden ku1jetusten j~rjest~misest~. 

huolinnasta, tu11auksesta ja mahdo11isesta vakuuttamisesta 

sek~ niiden s~i1ytyspaikoiksi tarvittavien rautatei11e 

kuu1umattomien maa-a1ueiden vuokraamisesta, sek~ 

16) vahvistaa asianomaisen johtajan kanssa neuvote1tuaan y1eiset 

tavarain aine- ja laatum~~r~ykset, e11ei nii11~ ole 1aajakan

toista merkityst~. 

1 Kohdissa 2, 4, 6 ja 8 - 16 mainitut asiat johtaja voi siirt~~ 

alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 2 ja 10-12 mainitut asiat ratkaistaan esitte1yst~. 

6 § 

Liikenneosaston p~~1likk5n~ toimivan y1ijohtajan . teht~v~t 

Sen lis~ksi, mit~ johtajan y1eisist~ teht~vist~ on m~~r~tty, 1ii

kenneosaston p~~11ikk5n~ toimiva y1ijohtaja 
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1) j&rjest&a liikenne- , turvallisuus - ja viestipalvelun sek& 

kuljetusten markkinoinnin ja huolehtii niiden kehitt&misest&, 

2) paatt&a osastonsa aluehallintoyksikoiden 1ukum&&ran ja rajat, 

liikennea1ueita lukuunottamatta , 

3) p&&ttaa keskusasemaa 1ukuunottamatta 1iikennepaikan 1iiken

noimistavasta seka sen 1iikenteen aloittamisestq ja 1opetta

misesta, 

4) p&attaa rautatieku1jetusasetuksen noja11a annettujen yleis

ehtojen liitteiden muutoksista sek& y1eisehtojen ja junatur

va1lisuuss&annon soveltamisesta , 

5) ratkaisee anomukset rautatieku1jetusasetuksen perusteella mak

settavasta korvauksesta, kun korvausvaatimus y1itt&a 1 500 

markkaa , 

6) ratkaisee myynti& , mainontaa jamuuta kaupa11ista toimintaa 

1iikennepaikoil1a ja junissa koskevat asiat , 

7) p&&tt&& 1iikennerakennusten ja 1iikennepaikkojen a1ueiden 

k&yttamisesta ja niiden seka muidenkin a1ueiden vuokraami

sesta, 

8) paattaa vetureiden ja vaunujen vuokraamisesta , 

9) jarjestaa osaston liikkuvan ka1uston , autojen ja muiden ku1-

jetusva1ineiden seka koneiden ja 1aitteiden huol1on ja kor 

jauksen , konepajatoimintaa lukuunottamatta, 

10) antaa yksittaistapauksia koskevia maarayksia tariffien ja 

tariffimaaraysten sove1tamisesta ja paattaa tavaranluokitus 

tau1ukossa mainitsemattoman tavaran rahti1uokasta , 

11) paattaa poikkeuksista tariffin mukaisiin maksuihin rautatie

ha1lituksen vahvistamien perusteiden mukaan, 

12) paattaa rahtiluoton myontamisesta seka hyvaksyy niita koske

vien sopimusten vakuudet , seka 

13) paattaa 1ipunmyynnin jarjestamisesta muiden kuin valtionrauta

teiden toimesta ja hyvaksyy myyntioikeuksiin liittyvat va

kuudet . 

Kohdi ssa 5 - 9 ja 11 - 13 mainitut asiat ylijohtaja voi siirtaa 
a 1aisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 
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Kohdissa 4, 5 ja 11 mainitut asiat ratkaistaan esitte1ysta. 

7 § 

Rataosaston johtajan tehtavat 

Sen 1isaksi, mita johtajan y1eisista tehtavista on maaratty, rata
osaston johtaja 

1) huo1ehtii ratojen seka niihin kuu1uvien a1ueiden, rakennusten 

ja 1aitteiden rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta, 

2) paattaa rakennusten, ratojen, raiteiden, teiden ja kiinteiden 

1aitteiden rakentamisesta ja muuttamisesta, kun kustannus 

on enintaan 400 000 markkaa, ja hyvaksyy mainitun suuruiset 

urakkasopimukset, seka muutokset tata suurempiin urakoihin, 

kun muutos on enintaan 100 000 markkaa, 

3) hyvaksyy tavoitebudjetin puitteissa ty6koneiden vuokrausta 

ja ty5honottoa koskevat sopimukset, 

4) paattaa rautatei11e tarpeettoman rakennuksen myyn1ista, kun 
rakennuksen arvo on enintaan 100 000 markkaa, 

5) hyvaksyy 1unastettavaa a1uetta koskevan 1uovutus- ja korvaus
sopimuksen, kun korvaus on enintaan 100 000 markkaa, 

6) paattaa vahvistettujen perusteiden mukaan osaston tyokoneiden 

vuokraamisesta, 

7) paattaa radasta johtuvista nopeus- ja painorajoituksista, 

8) myontaa vahvistettujen perusteiden mukaan 1uvan tasoy1ikay

tavan rakentamiseen, 

9) antaa turva1aitoksen kayttosaannon, 

10) paattaa kaupa11isen 1iikenteen sa1limisesta rakenteil1a o1e

va11a rada1la, 

11) vahvistaa yleisista teista annetun asetuksen 26 §:ssa tarkoi

tetun tiesuunnite1man sanotussa pyka1assa saadetyin ede11y
tyksin, 

12) paattaa osastonsa a1ueha11intoyksikoiden 1ukumaaran ja rajat, 
seka 

13) paattaa ha11intoasetuksen 8 §:ssa tarkoitetusta ratap51kkyjen 
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ja puutavaran vastaanottotarkastuksesta. 

Kohdissa 2, 3, 6, 7, 9 ja 13 mainitut asiat johtaja voi siirt~~ 

a1aisensa virkamiehen ratkaistavaksi. 

Kohdissa· 2 ja 4 mainitut asiat ratkaistaan esitte1yst~. 

8 § 

Koneosaston johtajan teht~v&t 

Sen 1is~ksi, mit~ johtajan y1eisist& teht~vist~ on m~~r~tty, ko

neosaston johtaja 

1) huo1ehtii 1iikkuvan rautatieka1uston ja konepajojen sek& 

viesti- ja s~hk5voima1aitteiden kehitt&misest~. 

2) p~&tt~~ pienehk5jen muutosten tekemisest~ 1iikkuvaan rauta

tieka1ustoon, 

3) p~~tt~& se11aisista s~hk5voima-, va1aistus- ja viesti1ait

teiden sek~ s~hk5istyksen rakentamis- ja muutost5ist~, joiden 

kustannus on enint~~n 200 000 markkaa, ja hyv~ksyy mainitun 

suuruiset urakkasopimukset, sek& muutokset t&t~ suurempiin 

urakoihin, kun muutos on enint~~n 50 000 markkaa, 

4) j~rjest~~ 1iikkuvan rautatieka1uston konepajakorvaukset sek~ 

antaa ohjeita mainitun ka1uston sek~ viesti- ja s&hk5voima-

1aitteiden huo11osta ja kunnossapidosta, 

5) ratkai'see heikko- ja vahvavirtajohtojen ja -1aitteiden asen

nus- ja riste~&anomukset, 

6) p~~tt~~ pienehk5jen t5iden suorittamisesta konepajoissa va1-

tion 1aitoksi11e ja yksityisi11e, 

7) huo1ehtii rautatieha11itukse11e paineastia1ains~~d~nn5n mu

kaan kuu1uvista va1vontaviranomaisen teht~vist~, 

8) m~~r~~ 1iikkuvan rautatieka1uston rakenteesta johtuvat nopeus

vetovoima- ja muut suoritusarvot, 

9) p~~tt~~ 1iikkuvan rautatieka1uston ja s~hk51aitteiden sek~ 

niiden osien ja raaka-aineiden vastaanottotarkastuksesta, 

10) huo1ehtii yhdess~ rataosaston kanssa s~hk5turva1aitteiden 

rakentamise sta, 
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ll) huolehtii yhdessa rataosaston kanssa sahkoistyksen kiintei

den laitteiden rakentamisesta ja antaa maarayksia niiden kay 
testa ja kunnossapidosta seka sahkoenergian hankinnasta ja 

myynnista ja valvoo sahkoenergien kulutusta ja antaa sita 
koskevia ohjeita, 

12) paattaa liikkuvan rautatiekaluston hylkaamisesta, 

13) vahvistaa osaston tyoalaan kuuluvat rakenne - ja ainemaarayk

set, seka 

14) paattaa puhelimen ja kaukokirjoittimen (telex) liittamisesta 

yleiseen verkkoon. 

Kohdissa 3, 5 - ll ja 14 mainitut asiat johtaja voi siirtaa alai 
sensa virkamiehen ratkaistavaksi . 

Kohdassa 3 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta . 

E i i ~ i b a l 1 i o t o 

34 § 

l) antaa alaistensa toimintayksikoiden tyojarjestyksen , 

2) vahvistaa alaistensa toimintayksikoiden tavoitebudjetit ja 

valvoo niiden toteutumista , 

3) hyvaksyy tavoitebudjetin rajoissa menopaatoksen, kuitenkin 

niin, etta kalustotilauksen arvo saa olla enintaan 10 000 

markkaa, 

4) suorittaa sopimus - ja paikallisostoja niista annettujen ohjei 

den mukaan , 

5) hyvaksyy piiria koskevan menon maksettavaksi , 

6) ottaa toimenhaltijan rautatiepiiriin , konepajaan tai varas 

toon sijoitettuun makuuvaununhoitajan ja kateisvarastonhoita
jan ylimaaraiseen toimeen , seka toimihenkiloita ja tyonteki-

2 127902795L 
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joita annettujen maaraysten rajoissa , 

7) vahvistaa a1aisensa henki1okunnan tyovuorotau1ut ja va1voo , 

etta henki1okunnan 1uku on oikeassa suhteessa esiintyvaan 
tyomaaraan , 

8) huo1ehtii henki1okunnan pa1kkausta koskevien ti1austen ja 

i1moitusten antamisesta , 

9) huo1ehtii nimikirjan pitamisesta ja tyontekijain tyokirjoista , 

10) huo1ehtii henki1okunnan ammattikou1utuksesta niinkuin siita 

on erikseen maaratty, 

11) toimii tapaturma-asiamiehena seka huo1ehtii tyoturva11isuu

desta ja pa1osuoje1usta , 

12) va1voo piirin ha11innassa o1evan kiintean ja irtaimen omaisuu

den hoitoa ja kunnossapitoa , 

13) huo1ehtii piiri11e kuu1uvista kirjanpitotehtavista , 

14) huo1ehtii tutkimusten toimittamisesta kurinpito- , vaurio - ja 

muissa vastaavissa asioissa , seka 

15) paattaa nimittamansa tai maaraamansa virkamiehen sijoitus

paikasta . 

36 § 

Ratapiirin paa11ikon tehtavat 

Sen 1isaksi , mita piirin paa11ikon yleisista tehtavista on maa

rat ty , ratapiirin paal1ikon tehtavana on rautatiehal1ituksen 

ohjeiden mukaan 

1) huo1ehtia rataosaston toimia1aan kuu1uvien tehtavien suorit

tamisesta piirissaan , 

2) hyvaksya urakkasopimukset , kun urakkahi nta ei nouse y1i 

100 000 markan , seka muutokset tata suurempiin urakoihin , 

kun muutos on enintaan 15 000 markkaa , 

3) hyvaksya tavoitebudjetin puitteissa ty6koneiden vuokrausta 

ja tyohon ottoa koskevat sopimukset , 

4) paattaa rautatei11e tarpeettoman rakennuksen myynnista , kun 
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rakennuksen arvo on enint~~n 20 000 markkaa, 

5) p~~tt~~ annettujen ohjeiden mukaan sepe1in, kiven ja irto

maan myynnist~, 

6) myBnt~~ annettujen ohjeiden mukaan lupa ti1ap~isen y1ik~yt~

v~n rakentamiseen enint~~n kuuden kuukauden ajaksi, 

7) myont~~ annettujen ohjeiden mukaan lupa vesi- ja viem~rijoh

don rakentamiseen radan alitse, 

8) huo1ehtia maanomistaji1ta hankittavista tyo1uvista, 

9) huo1ehtia piirin ha11ussa o1evien varastotavaroiden hoidosta 

ja ti1ityksest~, sek~ 

10) huo1ehtia piiriinsa 1iittyvien yksityisten rautateiden ja 

raiteiden va1vonnasta ja tarkastuksesta. 

37 § 

Rakennusp~~11ikon teht~v~t 

Sen 1is~ksi, mit~ piirin p~~11ikBn y1eisist~ teht~vist~ on m~~r~t 

ty , rakennusp~~11ikon tu1ee rautatieha11ituksen ohjeiden mukaan 

huo1ehtia a1aiseensa rakennustyohon n~hden vastaavista teht~vist~ 

kuin ratapiirin p~~11ikko piiriss~~n. 

39 § 

Varaston p~a11ikon teht~vat 

Sen 1isaksi , mita piirin pa~11ikon y1eisista tehtavist~ on m~~-

l ratty, varaston paa11ikon teht~v~na on rautatieha11ituksen ohjei 

den mukaan 

1) huolehtia ta1ousosaston toimia1aan kuu1uvien materiaa1itoi

mintojen suorittamisesta toimia1uee11aan, 

2) ratkaista hankinta- asiat, kun hankinnan arvo on enint~an 

30 000 markkaa sek~ suorittaa myos tarkoituksenmukaisuuden, 

ta1oude11isuuden tai pakottavan syyn johdosta arvo1taan t~ta 

suurempia hankintoja talousosaston johtajan antamien ohjeiden 

mukaan sek~ ratkaista t~11aisiin hankintoihin 1iittyv~t han

kinta-ajan pidentamista, viivastyssakon pidatt~mista ja enna

kon koron ma~r~~mist~ koskevat kysymykset , sek~ 
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3) p~~tt~~ tarpeettoman irtaimen myynnist~ , kun myynnin arvo on 

enint~~n 10 000 markkaa . 

Kohdissa 2 ja 3 mainitut asiat varaston p~~11ikko voi siirt~~ 

a1aisensa ratkaistavaksi , kun hankinnan arvo on enint~~n 10 000 

markkaa ja myynnin arvo enint~~n 2 000 markkaa . 

41 § 

Virkavapauden ja vuosi1oman myont~minen 

Virkavapauden myont~misest~ p~~johtaja11e , y1ijohtaj a11e , johta

ja11e ja va1tioneuvoston nimitt~m~11e virkamiehe11e on s~adetty 

ha11intoasetuksessa . 

Muu11e virkamiehe11a myont~~ virkavapauden johtaj a seuraavin 

poikkeuksin: 

1) asianomaisen 1~hin p~~11ikko myont~~ enint~~n kuukauden kes 

t~v~n virkavapauden ; 

2) piirin , konepajan ja varaston p~a11ikko myontaa virkavapau

den nimitt~ma11een , maar~ama11een tai ottama11een virkamie 

he1le ; 

3) rakennusp~a11ikko myontaa virkavapauden ottamal1een virka

miehe11e ; sek~ 

4) piirin , konepajan ja varaston paallikko seka rakennus paa1-

likko myontaa enintaan 18 kuukautta kestav~n virkavapauden 

a1aiselleen rautatiehal1ituksen , paa j ohtajan tai johtajan 

nimittama11e , maaraamal1e tai ottama1le virkamiehe1 1e . 

Jos virkavapau2 va1ittomasti 1iittyy aikaisemmin myonnettyyn vir

kavapauteen , otetaan myos tama aikaisempi virkavapaus h uomioon 

edel1a mainittuja aikoja 1askettaessa . 

Vuosi1oman myon taa lahin pa~llikko . 
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42 § 

Asian esitte1y 

-----------------------------------------------------------------
Johtaja sek~ piirin, konepajan ja varaston p~~11ikk5 ratkaisee 

esitte1yst~ toimiva1taansa kuu1uvat nimitysasiat, . Siit~, mitk~ 

muut asiat johtaja ratkaisee esitte1yst~, on m~~r~tty tyBj~rjes

tyksess~ johtajan erityisten teht~vien kohda11a. 

-----------------------------------------------------------------
Johtaja m~~r~~ esitte1ij~n esite1t~ess~ asia johtaja11e tai h~nen 

a1aise11een virkamiehe11e. Piirin, konepajan ja varaston p~~11ik

k5 m~~r~~ esitte1ij~n ratkaistavissaan oimitysasioissa. 

N~m~ muutokset tu1evat voidaan 1 p~iv~n~ jou1ukuuta 1979. 
(RH 726/011/79, 9.10.1979) VT 47/79 

KIRJEKUORIEN LIIMAUS JA OSOITTAMINEN 
VR:n sisaisten kirjekuorten su1kemiseksi riittaa y1eensa su1ku1apan taivutta
minen sisaan, eika liimaamista tarvita. Tama nopeottaa seka kirjeen sulkemista 
etta avaamista ja saastaa kuoria. Asiasta on maaratty ASIAKIRJAOHJEET-kansiossa 
jaetussa ohjeessa "Kirjeiden lahettaminen virka1ahetyksena ja rautatievirkapos
tina". Jos virkakirjekuori kuitenkin on su1jettava, niin osoitteeseen ei ole 
syyta merkita henkilon nimea, jottei asian kasitte1y viivastyisi vastaanottajan 
poissa o11essa. 
(Hlt 257/019/79, 14. 11.79) vr 47/79. 

VIRALLISISSA TIEDOTUKSISSA ANNETTUJEN TOIMINTAOHJEIDEN VOIMASSAOLOAIKA 
Rautatieha11ituksen aiemmin antamien ohjeiden mukaan (kansio ASIAKIRJAOHJEET, 
toimintaohjeiden antamismenettely) pe1kastaan VT:ssa ju1kaistut laitoksen sisai
set toimintaohjeet ovat valiaikaisia. Ne ovat voimassa enintaan niiden antovuotta 
seuraavan kalenterivuoden 1oppuun. Tasta syysta muistutetaan, etta vuoden -78 
aikana ainoastaan VT:ssa ju1kaistut ohjeet on annettava joko pysyvina erillisina 
ohjeina tai niiden asiasisa1to on jalleen ju1kaistava VT:ssa, mikali niiden voi
massao1o jatkuu vie1a vuonna -80. Pe1kka viittaus aiempiin VT:in ei riita. 
(Hlt 257/019/79, 14.11.1979) VT 47/79. 
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OHJES~NTOJEN YM TOIMINTAOHJEIDEN MUUTOKSET 
Muutettaessa ja jaettaessa uude11een ohjesaanto tms toimintaohje tai sen osa on 
muutettuun kohtaan uuden tekstin viereen syyta vetaa pystyviiva, jotta kayttajat 
1oytavat he1posti muutoskohdat . Asiasta on mainittu ASIAKIRJAOHJEET-kansiossa 
jaetussa ohjeessa "Toimintaohjeiden ajantasallapito, tiedoksianto ja sailytys". 
(Hlt 257/019/79, 14.11.1979) VT 47/79 . 

FIDEBAST-TARIFFI 9J50, TIEDOTUS 1/79 

FIDEBAST-tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 

15 olevaan Suomen asemaluetteloon: 

J111J 4 Herttoniemi • , • • 2 

Lisays on voimassa 15,11.1979 lukien. 

(Tft n:o Tou 206/252/79, 12.11.79) VT 47/79 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkee11~ n:o RH 77, 15.11.1979, on kansainv~1i

sess~ tavara1iikenteess~ kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokurs

seja muutettu 16.11.1979 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 590,00 FM 
100 Norjan kruunua : 77,3" FH 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 15,11,1979) VT 47/79 
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MUUTOS SOTILASTARIFFIIN 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen rahtiluoton numerot on muu
tettu kuusinumeroisiksi. T~m~n johdosta uusitaan sotilastariffin 
(VR 2693) 6 §:n soveltamisohjeiden 1. kohta seuraavaksi: 

Soveltamisohjeet 

1. Puolustusvoimille pidet~&n kaikilla tilityspaikoilla kymment~ 

rahtiluottotili~, joiden tilinomistajat, nimilyhennykset, laskutus
osoitteet ja tilien numerot ovat: 

Maksajan nimi, nimilyhennys 
ja postiosoite 

P~&esikunnan kuljetusosasto (PEkulj-os.) 
PL 919 
00101 HELSINKI 10 
Etel~-Suomen Sotilasl~~in Esikunta (ESSlE) 
PL 156 
13101 H~MEENLINNA 10 
Pohjois-Suomen Sotilasl~~nin Esikunta (PSSlE) 
PL 98 
90101 OULU 10 
Kaakkois-Suomen Sotilasl~&nin Esikunta (KSSlE) 
PL 77 
45101 KOUVOLA 10 
Lounais-Suomen Sotilasl&&nin Esikunta (LSSlE) 
PL 19 
20521 TURKU 52 
Savo-Karjalan Sotilaslaanin Esikunta (SKSlE) 
PL 80 
70101 KUOPIO 10 

Sis&-Suomen Sotilasl&anin Esikunta (SSSlE) 
PL 5 
41161 TIKKAKOSKI 
Pohjanmaan Sotilaslaanin Esikunta (PohmSlE) 
PL 22 
65101 VAASA 10 
Merivoimien Esikunta (MerivE) 
PL 167 
00161 HELSINKI 16 
Ilmavoimien Esikunta (IlmavE)/Ilmavoimien Varikko 
PL 210 
33101 TAMPERE 10 

Rahtiluoton 
numero 

698027 

698043 

698050 

698068 

698084 

698092 

698100 
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Rajavartiolaitoksen alitilitt~j~lle pidet~~n kaikilla tilityspai

koilla eri rahtiluottotili~, joiden tilinomistajat, laskutusosoit

teet ja tilien numerot ovat: 

Maksajan nimi ja postiosoite 

Rajavartiolaitoksen Esikunta 
PL 3-
00131 HELSINKI 13 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
PL 5 
55911 IMATRA 91 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
PL 5 
80511 ONTTOLA 

Kainuun rajavartiosto 
PL 22 
87101 KAJAANI 10 

Lapin rajavartiosto 
PL 65 
96101 ROVANIEMI 10 

Suomenlahden merivartiosto 
PL 522 
00101 HELSINKI 10 

Saaristomeren merivartiosto 
PL 41 
20801 TURKU 80 

Pohjanlahden merivartiosto 
PL 165 
65101 VAASA 10 

Rahtiluoton 
numero 

699017 

699025 

699033 

699041 

699058 

699066 

699074 

699082 

Uudet edell~ sanotut rahtiluoton numerot voidaan ottaa k~yttoon 

v~littom~sti. Nyt k~ytoss~ olevia rahtiluoton numeroita saa k~ytt~~ 

enint~~n kuluvan vuoden loppuun saakka. Uudet kuusinumeroiset rahti

luoton numerot on otettava k~yttoon viimeist~~n 1.1.1980 lukien. 

(Tft no To 1706/2412/79, 16.11.1979) VT 47/79 

AIKATAULUJULKAISUT 

Lisays n:o 4 aikatauluun 146 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. Voimaantulopaiva on 1 .12.79. Lisaykseen 

n:o 4 on tekstiosaan tullut junan 73 kulkupaiviin virhe: ryhmissa 

1 .1, 2.1 ja 6.1 on ilmoitettu, etta juna 73 ei kulje 7.12. Tama 

on vaarin, 73 on kulussa myas 7.12.79, muut paivamaarat ovat oikain. 
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Lisays n:o 5 aikatauluun 146 jaetaan parin viikon k~luessa kaikille 
aikataulukirjan tilanneille, Sen sisaltona on joulu- ja uudenvuoden 
liikenne 1979-80. 

Korjauslehdet n:o 1 ja 2 ai kataulun 146 rataosaselostuksi i n ovat 

ilmestyneet ja astuvat voimaan 1 .12.79. Edellinen sis~ltaa korjauk

sia rataosaselostuksen osiin 1 ja 3, jalkimmainen osaan 2 ja kor
jauslehdet on jaettu taman mukaisesti. 

0-B 8-16 16-24 . Graafisen ai kataulun lehdet 9 , 9 , ja 9 on pa1nettu uu-

47 

delleen (vain A3-koossa vihreanal ja jaettu nama lehdet tilanneille. 

(Lt 12.11.1979 l VT 47/79 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT- JULKAISU 

1.12 . -79 lukien muutetaan sarakkeessa 5 Koivun liikennepaikkamerkin 

ta merkinnaksi Tt. 

(Lko 23376/67/79, 15.10.79 , 12.11.79) VT 47/79 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Tampereen ratapihojen uusittu liikennoimissaanto otetaan kaytt66n 
marraskuun 27 paivasta 1979 alkaen, jolloin samalla kumotaan huhti~ 

kuun 1 paivasta 1970 lukien kaytossa ollut liikennoimissaanto sii

hen myohemmin tehtyine muutoksineen. 
(N:o Yt 31967/62/79, 14.11.1979) VT 47/79 

OHJE: SAHKOALAN TURVALLISUUSKILVET LIIKKUVASSA KALUSTOSSA 
Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoon
otettavaksi 1.1.1980 lukien toimintaohjeen SAHKOALA~ TURVAL
LISUUSKILVET LIIKKUVASSA KALUSTOSSA (Stt 2658/429/79, 13.11.1979). 
Ohjeen perusjakelun suorittaa painatusjaosto, jolle myos lisa
tilaukset voidaan osoittaa. Painotuotenumero on VR 4348.2. 
Kasittelijayksikkona toimii sabkoteknillisen toimiston liikku
van kaluston sahkolaitejaostb (Stl). Ohje sijoitetaan kansioon: 
LIIKKUVAN KALUSTON SAHKOLAITTEET . 
(Stt 2658/429/79, 14.11.1979) VT 47/79. 
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AVOIMIA VIRKDJA JA TOIMIA 

Kaksi ensi luokan kirjurin virkaa (V 18), yhdeksan ylemman palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 17), ylemman palkkaluokan 

asemamestarin virka (V 17), alemman palkkaluokan asemamestarin vir

ka, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka, jlrjestely

mestarin virka , nelja veturinkuljettajan virkaa, seitsemin konduk

toorin virkaa ja nelja kuormausmestarin virkaa , Rautatiehallituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 19. paivana 

joulukuuta 1979 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

1, luokan kirjurit (V 18): Tampereen liikennepiiriin (1 tilitykset 

ja kassantarkastuksetl ja Tampereen (1 Tpe junasuoritus ja -ohjausl 

liikennealueelle~ 

yp 2 . luokan kirjurit (V 17): Tampereen (1 Jas junasuor ., 1 Vma ju

nasuor., 1 Ov junasuor.), Turun (1 Tku markkinointi, 1 Tku lippu

toim. , 1 Ukp junasuor.), Perin (1 Hva junasuor.J ja Haapamaen (1 Hpk 

henkiloasiat) liikennealueille ja Tampereen varikolle (1 palkkaus

asiat) , 

yp asemamestari (V 17): Turun (1 Tku sat . junasuor . J liikennealueel-
' le, 

ap asemamestari: Turun (1 Tku junasuor. pateval liikennealueelle, 

ap 2. luokan kirjuri: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 

jarjestelymestari: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 

veturinkuljettajat: Rauman (1 Rma) liikennealueelle ja Turun vari

kolle (3), 

konduktoorit: Tampereen (1 Tpe, 1 Noa), Turun (3 Tkul, Haapamaen 

(1 Hpkl ja Toijalan (1 Tll liikennealueille seka 

kuormausmeatarit : Tampereen (2 Tpe) ja Turun (2 Tku) liikennealueil

le, 

Vaununtirkastajan toimi , kolmetoista vaihdemiehen tointa, kymmenen 

junamiehen tointa ja kaksi apulaiskanslistin tointa . Rautatiehalli

tuksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

19.12 .1 979 . 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

vaununtarkastaja : Tampereen varikolle (1) , 

vaihdemiehat: Tampereen (6 Tpel, Turun (6 Tku) ja Rauman (1 Rma) 

liikennealueille , 

junamiehet : Tampereen (3 Tpe, 1 Jas) , Turun (3 Tkul, Porin (1 Pri , 

1 Hval ja Haapamaen (1 Hpkl liikennealueille seka 
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apulaiskanslisti t : Turun ( 1 Slo) ja Porin ( 1 Pri l liikennealueille , 

Kaksi 1 . luokan sahkoasentajan tointa, autonkuljattajan toimi , ve

turinlammittajan toimi (V 12) , kaksikymment~yhdeksan asemamiehen 

tointa (V 9) , saitsemantoista asemamiehen tointa (V 8) , kaksi vau

nunvoitelijan tointa (V 9) , vaununvoitelijan toimi (V 8) ja seitse 

man konttoriapulaisen tointa . Kirjalliset hakemukset on osoitettava 

ja toimitettav a Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

19 . 12 . 1979 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

1 luokan sahkoasentajat : Tampereen (2 Tpe) sahkoalueelle, 

autonkuljettaja: Porin (1 Pril liikennealueelle, 

veturinlammi ttaja (V 12) : Turun varikolle ( 1 l , 

asemamiehet (V 9) : Tampereen (13 Tpe , 2 Jas , 1 Vma, 1 Dv), Turun 

(5 Tku , 1 Ukpl , Porin (3 Pril , Haapamaen (2 Hpk) ja Toijalan (1 Lpal 

liikennealueille , 

asemamiehet (V 8) : Tampereen (3 Tpe, 1 Sui junasuor . pateva), Turun 

(6 Tku , 2 Slo , 1 Au junasuor . pat . l ja Porin (4 Pril liikennealueil

le , 

vaununvoitelijat (V 9): Tampereen (1) ja Turun (1) varikoille, 

vaununvoitelijat (V 8) : Tampereen varikolle (1) ja 

konttoriapulaiset: Tampereen (2 Tpe , 1 Jas) , Turun (2 Tku), Perin 

(1 Pri) ja Toijalan (1 Tl) liikennealueille . 

Hyvink~ an konepajan sahkotyokunt i in haetaan vahvavirtateknikkoa tyo

sopimussuhteeseen. Paatehtavina sahkoistettavien rataosuuksien maa

doitus- ja ratapihava1aistusasetelmat. 

Sahkotyokuntien paa11iko11e osoitetut hakemukset pa1kkatoivomuksineen 

on toimitettava Hyvinkaan konepaja11e 15.12 . 1979 mennessa. 

LMhempia tietoja antavat ins N Kovanen puh.917-240 ja ins K Pent~1K 

puh. 917-218. 
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NIMI'rYKSIX 

H a 1 ~ i n t o - o 8 a 8 t o : tarkkaajan (V 24) virkaan ylim. 

tarkkaaja Lars Erik Lindholm, kirjaajan (V 20) virkaan ap 2 1 krj 

Kirsti Torniainen, totmistosihteerin (V 18) virkaan yp 2 1 krj Mar

ketta Irmeli Karppinen, ap 2 1 kirjurin (V 14) virkaan kansli8ti 

Marja Kaarina TerSv~inen. 

T a 1 o u s o s a s t o : konttorip~Sllik6n (V 28) virkaan kauppa

tieteiden kandidaatti Eino Olavi KyttM, ylim. konttorip5Kllik6n 

(V 28) toimeen kauppatieteiden kandidaatti Raija Marjatta Parviai-

nen. 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (Vl8) virkaan (Pieksiimii.ki) rakennusmestari 

Paavo Edvin Ma.lmi, tekni~~isen apruaisen (V16) toimeen (rautatieha~~ituksen 

ratatekni~~isen toimiston turv~aitejaosto) piirtaja Aarre Erkki Kalevi Pasuri; 

rataesimiehen (V~3} toimiin (Tampere) raidemies Teuvo Martti Ollikka, (Haapamii.ki) 

raidemies Rei no I~ari Rantanen ja (Kontiomii.ki) raidemies Maune Aaprahami Leinonen. 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V13) Arvi Allan Riikonen. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 



1979 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N,o47 a 
2 3 .11.1979 

~SETUS VALTIONRAUTATEIDEN HALLINNOSTA 

(HALLINTOASETUS, AVH) 

l27902760F--65 
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ASETUS VALTIONRAUTATEIDEN HALLINNDSTA 
(HALLINTDASETUS, AVH) 

Annettu Helsingis s a 14 paivana maa1iskuuta 1969. 

(Sivun reunaan pystyviivallB merkityt kohdat tulevat 

voimaan 1.12.1979). 

Yleiset saannokset 

1 § 

Valtionrautateiden tehtavana on harjoittaa rautatieliiken

netta ja muuta siihen liittyvaa kuljetustoimintaa seka 

huo1ehtia valtion ratojen ja niihin kuuluvien rakennusten 

ja 1aitteiden rakentamisesta ja y1lapitamisesta . 
(5.2.1971/124) 

2 § 

Valtionrautateiden toimintaa johtaa ~ulku1aitosten ja 

yleisten t6iden]ministeri6n a1aisena ke sk usvirastona 

rautatieha1litus. 

Rautatiehallituksen a1aisena piirihallintona ovat rauta

tiepiirit, konepajat ja varastot. 

3 § 

Tarkemmat maaraykset valtionrautateiden hallinnon jarjes

telysta antaa paajohtaja tyojarjestyksessa, kuitenkin ni i n 
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etta,virkamiesten ratkaisuva1taa ja sen siirtamista, asian 

esitte1ya seka viran tai toimen ha1tijain nimittamista kos

kevien maaraysten osa1ta tyojarjestyksen antaa paajohtajan 

esityksesta 1iikenneministeri6. (7.1.1977/29) 

Rautatieha11itus 

4 

Rautatieha11ituksessa on: 

1) ha11into-osasto; 

2) ta1ousosasto; 

3 J 1ii kenneosas to; 

4) rataosasto; seka 

5) koneosasto. (26.10.1979/788) 

Ha1linto-osastossa on ha11intotoimisto, henki16stotoimis

to, 1ainopi11inen toimisto seka sosiaa1i- ja terveystoi

misto. (5.8.1977/612) 

Ta1ousosastossa on ta1oustoimisto, ti1itoimisto, tietoko

netoimisto ja materiaalitoimisto. (26.10.1979/788) 

Liikenneosastossa on y1einen toimisto, 1iikennetoimisto, 

markkinointitoimisto ja sotilastoimisto. 

Rataosastossa on ratatoimisto, ratatekni11inen toimisto ja 

rakennustoimisto. 

Koneosastossa on konetekni11inen toimisto, sahkoteknilli

nen toimisto ja konepajatoimisto. 

5 § 

Ha11into-osaston toimialaan kuu1uvat asiat, jotka koskevat 
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valtionrautateiden ha11intoa ja sen kehittamista, organi

saatiota, henki16st6po1itiikkaa, henki16st6n maaraa ja ra

kennetta, pa1ve1ussuhteen ehtoja, henki16st6n kou1uttamis

ta ja muuta kehittamista, sosiaa1itoimintaa, terveyden

huo1toa ja ty6suoje1ua, tiedotustoimintaa, rautatiesuoje-

1ua seka 'oikeudellisia kysymyksia. (5.8.1977/612) 

6 § 

Ta1ousosaston toimia1aan kuu1uvat asiat, jotka koskevat 

va1tionrautateiden tu1ojen ja menojen y1eisen tason maarit

tamista, ta1ouden seurantaa ja kehitysta, ta1oude11ista 

suunnitte1ua ja tutkimusta. tavoitebudjettia, tu1o- ja me

noarviota. uudistusrahastoa, kirjanpitoa, kassa1aitosta, 

tilitysta ja maksu1iiketta, palkan1askentaa, sisaista tar

kastustoimintaa, ti1astointia, automaattista tietojenkasit

te1ya seka materiaa1itoimintaja, ei kuitenkaan po1ttoai

neiden varastoint\p ja jake1ua eika 8 §:ssa tarkoitettujen 

ratapolkkyjen ja puutavaroiden vastaanottoa, varastointia 

ja jake1ua. (26.10.1979/788) 

7 § 

Liikenneosaston toimia1aan kuu1uvat asiat, jotka koskevat 

1iikenteen hoitoa yleensa ja ku1jetusten markkinointia, 

liikenne- ja turva11isuusmaarayksia, 1iikenteen hoitoon 

kaytettavien a1ueiden, rakennusten ja laitteiden tarvetta 

ja kayttoa, viestipa1velua, sahk61aitteiden huoltaa ja 

kunnossapitoa, polttoaineiden varastointia ja jakelua, ve

tokaluston, vaunujen ja muiden kuljetusva1ineiden tarvet

ta, kayttoa ja ku_nnossapi toa konepajatoimintaa 1ukuun 

ottamatta, ku1jetus- ja muita maksuja, tariffi- ja yhdys-

1iikennesopimuksia, ku1jetusten pa1velutasotavoitteiden 

maaritte1ya, soti1asku1jetuksia ja aseve1vo11isuu sasio i 

ta. (26.10.1 979/788) 
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Rataosaston toimia1aan kuu1uvat aslat, jotka koskevat ra

tojen, ratapihojen, rakennusten ja turva1aitteiden teknis

ta rakennetta, suunnitte1ua, rakentamista ja kunnossapitoa, 

yksityisten rautateiden ja raiteiden va1vontaa ja tarkas

tusta, ratap51kkyjen seka ede11a mainittuun rakentamiseen 

ja kunnossapitoon tarvittavien puutavaroiden vastaanottoa 

ja varastointia seka puutavaran ky11astamista. (26.10. 

1979/788) 

9 J 

Koneosaston toimia1aan kuu1uvat asiat, jotka koskevat 1iik

kuvan ka1uston tekni11ista rakennetta, kehittamista ja 

suunnitte1ua, y1eista konetekni11ista suunnitte1ua ja tar

kastusta, sahkovoiman hankintaa ja jake1ua, yleisia sahk5-

tekni11isia kysymyksia ja tarkastuksia, sahko- ja viesti-

1aitteiden suunnitte1ua ja rakentamista, rautateiden sah

koistyksen kiinteita 1aitteita seka konepajojen kehitta

mista, johtoa ja hal1intoa. 

10 

Kumottu. (26.10.1979/78 8 J 

llJ 

Tyojarjestyksessa maarataan tarkemmin osastojen t ehtavista 

samoin kuin toimis t ojen tehtavat ja toimistojen ja kaminen 

jaostoihin . . Niin i kaan voidaan tyojarjesty ksessa perustaa 

osastoihin erillisia jaostoja. 

12 J 

Ra utatieha11ituksess a on paajohtaja , kaksi y1ij ohtajaa ja 

ne1j a j ohtajaa. (26 . 10 . 1979/?gs) 
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13 § 

P88johtaja on rautatieha11ituksen p8811ikk6; HSn johtaa 

ja va1voo va1tionrautateiden tehtavien ta1oudel1ista ja 

tarkoituksenmukaista suorittamista. Hanan tu1ee seurata 

y1eista kehitystS 1iikenteen ja ku1jetustoiminnan a1a11a 

seka tehda a1oitteita tarpee1lisiksi uudistuksiksi ja pa

rannuksiksi va1tionrautatei11a. (26 . 10.1979/788) 

14 s 

Y1ijohtajista toinen valvoo valtionrautateiden teknista 

kehittamista ja huo1ehtii sita tarkoittavien suunnite1mien 

va1mistamisesta. Toinen ylijohtaja on 1iikenneosaston 

p8a11ikk6 ja haneen sove11etaan myHs, mita johtajasta on 

saadetty tai maaratty. Muun osaston paa11ikk6na on johta

ja. (26.10.1979/788) 

15 § 

Johtaja johtaa, va1voo ja kehittaa osastonsa toimia1aan 

kuu1uvien teht8vien ta1oude11ista ja tehokasta suoritta

mista seka seuraa y1eista kehitysta toimia1a11aan. 

16 s 

Toimiston paa11ikk6na on a~ulaisjohtaja tai yli-insinHHri 

taikka rautatieha1lituksen maaraama muu virkamies. Soti

lastoimiston paal1ikk6na on kuitenkin puo1ustusvoimien up

seerin viran haltija. (26 . 10.1979/788) 

Asiain kasitte1y rautatieha11ituksessa 

17 § 

Rautatieha1litukse1le kuu1uvat asiat ratkaisee 
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rautatiehallitus istunnossaan; 

paajohtaja; 

ylijohtaja; 

johtaja; tai 

muu rautatiehallituksen virkamies, jolla sellainen toimi 

valta on annettu. 

18 s 

Rautatiehallituksen istunnossa kasitellaan: 

1) valtionrautateiden toiminnan ja taloudenhoidon yleisia 

perusteita ja toimintaohjeita koskevat asiat; 

2) taloudelli~esti tai teknillisen laatunsa puolesta mer

kittavat suunnitelmat; 

3) tulo- ja menoarvioehdotus, laitoksen tavoitebudjetti 

ja taloussuunnitelma seka valtionrautateiden uudistusra

haston kayttosuunnitelma; 

41 valitukset asioissa, joissa rautatiehallitus on vali 

tusviranomaisena; 

5) asiat, jotka koskevat virkaehdotuksen tekemista seka 

viran-tai toimenhaltijan nimittamista, virkavapautta, vi

rasta ja toimesta vapauttamista, viranhaltijan siirtamis 

ta toiseen virkaan, eron myontamista seka ylimaaraisen 

toimenhaltijan ottamista, irtisanomista ja maarayksen pe

ruuttamista, sikali kuin asiasta paattaminen taman asetuk

sen tai sen nojalla annettujen maaraysten mukaan ei kuulu 

paajohtajalle tai muulle virkamiehelle; 

6) tarkeat ja periaatteellista laatua olevat asiat, jot ka 

koskevat kahden tai useamman osaston toimialaa tai joiden 

ratkaisussa yhdenmukaisuutta on pidettava tarpeellisena; 

47a 

71 periaatteellisesti tarkeassa tai laajakantoisessa asiassa val

tioneuvostolle, ministeri5lle tai muulle viranomaiselle 
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tehtavat esitykset ja niille annettavat lausunnot; seka 

Bl ne periaatteellisesti tarkeat ja laajakantoiset asiat, 

jotka paajohtaja tai ylijohtaja maaraa istunnossa kasitel

tavaksi. 

Kurinpitoasian kasittelysta on saadetty 46 ja 47 §:ssa. 

19 § 

Paajohtaja ratkaisee asiat, joita ei kasitella rautatie

hallituksen istunnossa taikka joita tassa asetuksessa tai 

tyojarjestyksessa ei ole saadetty tai maaratty muun virka

miehen ratkaistaviksi. (26.10.1979/788) 

20 § 

Rautatiehallituksen istuntoon ottavat osaa paajohtaja pu

heenjohtajana, ylijohtaja ja johtajat. Kasiteltaessa val

tionrautateiden puolustusvalmiutta koskevaa asiaa sotilas

toimiston paallikolla on oikeus olla lasna istunnossa 

seka kayttaa siina puhe- mutta ei aanivaltaa. 

21 § 

Rautatiehallitus on istunnossaan paatosvaltainen, kun pu

heenjohtcja ja vahintaan nelja jasenta on saapuvilla, nai

den joukossa se tai ne jasenet, joiden toimialaa kasitel

tavana eleva asia olennaisesti koskee. 

Jos rautatiehallituksen istunnossa ilmenee erimielisyytta 

asian ratkaisemisesta, asia paatetaan aanestamalla nou

dattaen samaa menettelya kuin monijasenisessa tuomioistui

messa. 
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22 

Esittelysta ratkaistaan ne asiat, jotka kasitellaan rauta

tiehallituksen istunnossa, seka paajohtajan ja ylijohtajan 

ratkaistavat asiat. Tyojarjestyksessa maarataan, mitka muut 

asiat ratkaistaan esittelysta. 

Rautatiehallituksen istunnossa seka esiteltaessa asiaa paa

johtajalle tai ylijohtajalle esittelee asian se johtaja, 

jonka osaston toimialaan asia kuuluu tai hanen maaraamansa 

virkamies. Muutoin asian esittelija maarataan tyojarjestyk

sessa. 

23 § 

Asioista, jotka kasitellaan istunnossa, laaditaan esitte

lylistat, joihin kunkin asian kohdalle merkitaan ketka ovat 

ottaneet osaa asian kasittelyyn ja asiassa tehty paatos. 

Poytakirja laaditaan milloin asiasta on aanestetty, esit- , 

telija on ilmoittanut eriavan mielipiteensa tai kun puheen

johtaja muutoin katsoo sen tarpeelliseksi. Muussa tapauk

sessa katsotaan istunnon poytakirjaksi 1 momentissa mainit

tu esittelylista . 

Esittelylistan allekirjoittavat esittelija ja lasna ollut 

sihteeri. Poytakirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja 

sihteeri. Esittelylista ja poytakirja katsotaan tarkiste

tuksi, kun se on allekirjoitettu. 

24 § 

Milloin esittelijan mielipide eroaa paatoksesta, on hanel

la oikeus saada mielipiteensa merkityksi rautatiehallituk

sen istunnossa poytakirjaan ja muussa esittelyssa ratkais

tavia asioita kasiteltaessa esittelylistaan, jos sellainen 

on laadittu, tai paatoksen perusteella laadittavan asiakir-
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jan taltiokappaleeseen. Eriava mielipide on viimeksi 

mainitussa tapauksessa esittelijan allekirjoitettava ja 

ratkaisijan samaan asiakirjaan tehdylla merkinnalla to

dettava. 

25 f 

Rautatiehallituksen istunnossa kasitellyista asioista laa

ditut toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja var

mentaa asian esittelija. Asioissa, jotka ratkaistaan muus

sa esittelyssa, allekirjoittaa toimituskirJat se, joka 

on asian ratkaissut, ja varmentaa esitte1ija. Muut toimi

tuskirjat al1ekirjoittaa asian ratkaisija yksin. 

Kun on kysymys viranomaiselle annettavasta lausunnosta 

tai esityksesta, joka on kasitelty rautatiehallituksen is

tunnossa, tulee asiasta , laaditusta toimituskirjasta nakya, 

etta asia on istunnossa kasitelty. 

Ministerioille, korkeimmalle oikeudelle seka korkeimma1le 

hallinto-oikeudelle annettaviin lausuntoihin ja tehtaviin 

esityksiin, jotka on kasitelty rautatiehal1ituksen istun

nossa, on liitettava poytakirjanote, milloin asiassa on 

tapahtunut aanestys tai esitte1ija on ilmoittanut eriavan 

mielipiteensa. 

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen asiakirjojen allekir

joittamisesta maarataan tyojarjestyksessa. (26.10.1979/ 
788) 

26 f 

Paajohtajan o11essa estynyt, toimii hanen sijaisenaan lii

kenneosaston paallikkona oleva ylijohtaja, toinen ylijoh

taja tai virassa vanhin johtaja tassa mainitussa jarjestyk

sessa, jollei 1iikenneministerio toisin maaraa.(26.10. 

1979/ 788) 



-11-

Paajohtaja maaraa, missa jarjestyksessa osaston virkamie

het toimivat johtajan esteellisena tai estyneena ollessa 

taman sijaisena. 

27 § 

Paajohtajan, ylijohtajan tai asianomaisen johtajan poissa 

ollessa ei ilman painavia syita saa ryhtya sellaisiin 

toimenpiteisiin, jotka saattavat poiketa heidan toimin

nassaan noudattamistaan periaatteista. 

Paajohtajan poissa ollessa ei ilman hanen tai 1iikennemi

nisterion suostumusta saa tayttaa rautatiehallituksen tai 

paajohtaja~ taytettavia virkoja tai toimia taikka antaa 

rautatiehallituksen lausuntoa virkanimitysasioissa. Asian

omaisen johtajan poissa ollessa ei ilman hanen tai paajoh

tajan suostumusta saa esitel1a virkanimitysasiaa eika 

tayttaa johtajan taytettavia virkoja tai toimia. Piirin, 

konepajan tai varaston paal1ikon poissa o11essa ei i1man 

heidan tai johtajan suostumusta saa tayttaa heidan taytet

taviaan toimia. 

(26.10.1979/ 788) 

28 § 

47a 

Milloin asia vaatii kiiree1lisia toimenpiteita, eika sita 

ehdita kasite11a saadetyssa jarjestyksessa, voi paajohtaja, 

ylijohtaja seka osastonsa asiassa myos johtaja niista 

paattaa, mutta asia on viipymatta saatettava saannonmukai

sesti kasite1tavaksi. 
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Piirihallinto 

29 f 

Valtionrautatiet jaetaan alueellisesti rautatiepiireihin, 

joita ovat liikenneosaston alaiset liikennepiirit ja rata

osaston alaiset ratapiirit. Rautatiepiirien lukumaaran 

vahvistaa liikenneministerio. 

Materiaalitoimintoja varten on talousosaston alaisia 

varastoja seka rautatiekaluston ja laitteiden yl1apita

mista ja rakentamista varten koneosaston alaisia konepa

joja. 

Henki15kunnan terveyden- ja ty5terveydenhuo1toa varten 

valtionrautateiden rataverkko voidaan jakaa ha11into

osaston a1aisiin a1ueisiin. 

(26.10.1979/ '1 88) 

30 f 

Liikennepiirin toimintaa johtaa 1iikennepiirin paa1likk5, 

ratapiirin toimintaa ratapiirin paallikko, konepajan toi

mintaa konepajan paallikko seka varaston toimintaa varas

tonpaailikko. (26.10.1979/ 788) 

31 

Rautatieha11ituksen asiana on tarvittaessa antaa maarayk

set uuden radan tai muun suurehkon rakennus - , perusparan

nus- tai muutostyon hal1innosta. 

32 f 

Tarkemmat maaraykset piiriha11innosta ja sen tehtavista 
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seka p~~r~n paallikon ja muiden virkamiesten toimivallasta 

annetaan tyojarjestyksessa ja sen ~dellyttamassa jarjestyk

sessa vahvistettavis~a ohjesaannoissa. 

Valtionrautateiden virat ja toimet, kelpoisuusehdot, 

virkojen ja toimien tayttaminen seka virkavapauden 

ja virkaeron myontaminen 

33 s 

Edella 12 S:ssa mainittujen virkojen lisaksi valtionrauta

teilla voi ella seuraavia eri luokkaisia, palkkaluokkai

sia tai palkkausluokkaisia virkoja ja toimia: 

ll apulaisjohtajan, liikennepiirin pa~llikon ja yli-insi

noorin virat. 

2) arkkitehdin, asianvalvojan, kemisti-insinoorin, kone

insinoorin, konepajan paallikon, konttoripaallikon, kou

lutuspaallikon, kayttopaallikon, paamatemaatikon, rata

insinoorin, ratapiirin paallikon, sosiaalipaallikon, suun

nittelupaallikon, tutkijan, tyoterveyslaakarin, yliaktuaa

rin, ylikamreerin, ylilaakarin, ylitarkastajan ja ylitark

kaajan virat; 

3) aktuaarin, apulaisasianvalvojan, apulaisinsinoorin, apu

laiskamreerin, apulaisostopaallikon, insin56rin, kamreerin, 

kielenkaantajan, kirjeenvaihtajan, koulutussuunnittelijan, 

lakimiehen, liikennealueen paallikon, liikennetarkastajan, 

osastosihteerin, ostopaallikon, psykologin, psykoteknilli

sen laboratorian hoitajan, suunnittelijan, sahkotarkasta

jan, varastonpaallikon ja varikonpaallikon virat; 

4) aikataulunsuunnittelijan, apulaisasemapaalli kon, apu

laisvarastonpaallikon, asemamestarin, asemapaallikon, huolto

mestarin, jarjestelymestarin, kiriaajan, kirjanpitajan, kirjur i ~ 
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konduktoorin, konemesta.rin (konepajoissal. kuormausmesta
rin, kustannuslaskijan, liikennemestarin, liikenneohjaajah, 

nuoremman toimistorakennusmestarin, paakirjanpitajan, ra

kennusmestarin, tarkastajan, tarkkaajan, teknikon, toi

mistorakennusmestarin, toimistosihteerin, tyon]ohtajan, 

tyontutkijan, vaihdemiesten esimiehen, vanhemman toimisto

rakennusmestarin, vaunumestarin, veturimestarin, veturin

kuljettajan, veturinpuhdistajain esimiehen, y1ikondukt55-

rin, ylipuutarhurin ja yliteknikon virat seka Qjomestarin, 

apulaiskanslistin. asetinlaitemiehen, autonkuljettajain 

esimiehen, junamiehen, kanslistin, koneenhoitajan, kone

kirjoittajan, konemestarin (muualla kuin konepajoissal, 

koneteknikon, laborantin, laboratoriohoitajan, liikenne

virkailijan, laakintavoimistelijan, opastinasentajan, 

opastinesimiehen , piirtajan, polttoainetyonjohtajan, puu

tarhurin, rataesimiehen, rikostutkijan, teknillisen apu

laisen, terveysolojen tarkkaajan, toimistovirkailijan, 

·tyoterveyshoitajan, vaakatarkastajan, vaihdemiehen, van-

hemman vahtimestarin, varastomestarin, vaununtarkastajan, 

yliasentajan ja ylivahtimestarin toimet; seka 

5) asamamiehen, autonasentajan, autonkuljettajan, huolto

miehen, konttoriapulaisen, puhelunvalittajan, siivoojan, 

sahkoasentajan, tallimiehen , talonmiehen, ta1onmies

lammittajan, toimistoapu1aisen, trukinku1jettajan, vahti

mestarin, vanhemman autonasentajan, vartijan, vaunumiehen , 

vaununvoite1ijan, vaununsiivoojan, veturinhoitajan ja ve

turin1ammittajan toimet. 

(26 . 10 . 1979/ 788) 

Ede11a 12 §:ssa mainitut virat samoin kuin apulaisjohtajan, 

arkkitehdin, kemisti-insinoorin, koneinsinoorin, konepajan 

paallikon, kou 1utuspaa1likon, kayttopaallikon, 1i ikenne

piirin paa1likon , ratainsin55rin, ratapiirin paallikon, 

suunnittelijan, suunnittelupaa11ikon , tutkijan, tyoterveys

laakarin, yli-insin55rin ja ylilaakarin virat voivat olla 

sopimuspalkkaisia. (26.10.1979/788 l 
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Lisaksi voidaan valtionrautateille ottaa tulo- ja menoar

vion rajoissa ylimaaraisia toimenhaltijoita seka maara

rahojen rajoissa tilapaista henkilokuntaa ja tyosopimus

suhteessa olevia toimihenkiloita, tyontekijoita ja ammat

tioppilaita. 

34 s 

Kelpoisuusehtoina valtionrautateiden virkoihin ja toimiin 

vaaditaan, etta asianomainen on aikaisemmalla toiminnal

laan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota 

viran tai tpimen menestyksellinen hoitaminen edellyttaa. 

Sen lisaksi vaaditaan: 

1) paajohtajalta aikaisemmalla toiminnalla joke julkisessa 

virassa tai liikeyrityksen johtajana osoitettua huomatta

vaa jarjestely- ja hallintokykya seka maan liikenneolojen 

hyvaa tuntemusta; 

2) ylijohtajalta alaan soveltuva ylempi korkeakoulututkin

to seka aikaisemmalla toiminnalla osoitettua huomattavaa 

jarjestely- ja hallintokykya, minka lisaksi liikenneosas

ton paallikkona toimivalta ylijohtajalta vaaditaan maan 

liikenneolojen hyvaa tuntemusta ja toiselta ylijohtajalta 

hyva perehtyneisyys alan teknillisiin kysymyksiin; 

3) hallinto-osaston johtajalta ja lainopillisen toimiston 

paa~likk5na toimivalta apulaisjohtajalta oikeustieteen 

kandidaatin tutkinto seka kaytannon perehtyneisyys hallin

nollisiin ja tuomarintehtaviin, hallintotoimiston paallik

kona toimivalta apulaisjohtajalta oikeustieteen kandidaa

tin tutkintn ja kaytannon perehtyneisyys hallinnollisiin 

tehtaviin seka henkilostotoimiston paallikkona toimivalta 

apulaisjohtajalta ja sosiaali- ja terveystoimiston paal

likkona toimivalta apulaisjohtajalta alaan soveltuva 

korkeakoulututkinto ja kaytannon perehtyneisyys hallin

nollisiin tehtaviin; 

47a 
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4) talousosaston johtajalta seka taloustoimiston, tilitoi

miston ja tietokonetoimiston paallikkoina toimivilta apu

laisjohtajilta alaan soveltuva korkeakoulututkinto seka pe

rehtyneisyys taloushallintoon ja maan talouselamaan seka 

materiaalitoimiston paallikkona toimivalta apulaisjohtajal

ta alaan soveltuva korkeakoulututkinto seka perehtyneisyys 

materiaalitalouteen; 

5) rataosaston johtajalta, koneosaston johtajalta, yli

insin66rilta, ratapiirm paallikolta ja konepajan paalli

kolti alaan soveltuva diplomi-insin66rin tutkinto seka 

kaytannon perehtyneisyys alaan; 

6) liikenneosaston apulaisjohtajalta seka liikennepiirin 

paallikolta alaan soveltuva korkeakoulututkinto ja aikai

semmalla toiminnalla osoitettu perehtyneisyys liikenteen

hoidollisiin tehtaviin; 

7) asianvalvojaltd, apulaisasianvalvojalta ja lakimiehelta 

oikeustieteen kandidaatin tutkinto; 

8) rata- ja koneinsin66rilta seka arkkitehdilta alaan 

soveltuva diplomi-insin66rin tutkinto tai vastaavasti 

arkkitehdin tutkinto; taikka insin66rin tai rakennusarkki

tehdin tutkinto ja kaytannossa hankittu hyva perehtynei

syys alaan seka toiminnassa osoitettu erityinen ammatti

tai johtamistaito; 

9) psykoteknillisen laboratorian hoitajalta ja psykologil

ta psykologian kandidaatin tai sita vastaava aikaisempi 

tutkinto, aktuaarilta, kemisti-insin66rilta, paamatemaa

tikolta ja yliaktuaarilta alaan soveltuva ylempi korkea

koulututkinto, apulaiskamreerilta, kamreerilta, kirjeen

vaihtajalta, konttoripaallikolta rautatiehallituksessa, 

koulutuspaallikolta, koulutussuunnittelijalta, kayttopaal

likolta, osastosihteerilta, paakirjanpitajalta, sosiaali

paallikolta, suunnittelijalta, suunnittelupaallikolta, 
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tutkijalta, ylikamreerilta, ylitarkastajalta ja ylitark
kaajalta alaan soveltuva korkeakoulutut k into seki kie~ 

lenkiantajalti alaan soveltuva korkeakoulututkinto tai 

diplomikielenkiintajin tutkinto, minka lisaksi han.en tu

lee ella valantehnyt kielenkaantija vahintaan yhd e ssa 

kansainvalisesti tarkeassa vieraassa kielessa; 

lDl ylilaakarilta ja tyoterveyslaikarilta, etta he ovat 

laillistettuja laakareita; 

lll ostopaallikolta ja apulaisosto~aallikolta ylioppilas

tutkinto ja kaytinnossa hankittu hyva perehtyneisyys 

alaan; 

12) kirjaajalta, tarkkaajalta seka konttoripaallikolta, 

jonka virka on piirihallinnossa, ylioppilastutkinto; 

13) liikennetarkastajalta ja liikennealueen paallikolta 

ylioppilastutkinto• alemman palkkaluokan liikennetarkas
tajalta vaaditaan kuitenkin ylioppilastutkinto taikka kes

kikoulun oppimaara ja kaytannassa hankittu hyva perehty

neisyys alaan ja jaostopaallikkona toimivalta liikenne

tarkastajnlta tehtavaan soveltuva korkeakoulututkinto 

taikka ylioppilastutkinto ja kaytannossa hankittu hyva pe

rehtyneisyys alaan seka toiminnassa osoitettu erityinen 

ammatti- ja johtamistaito ; 

14) ylemman palkkaluokan varikonpaallikolta alaan soveltu

va diplomi-insinoorin tutkinto tai insinoorin tutkinto se

ka kaytannossa hankittu hyva perehtyneisyys nlaan ja ylP.m

man palkkaluokan insinoorilta alaan soveltuva diplomi-in

sin66rin tutkinto; taikka insin66rin tutkinto ja kaytan

nossa hankittu hyva perehtyneisyys alaan; 

15) varikonpaallikalti, sahkotarkastajalta ja insinoorilta 

alaan soveltuva insin66rin tutkinto; taikka teknillisen 

kou~un teknikon tutkinto ja kaytannossa hankittu hyva pe
rehtyneisyys alaan; 

47a 
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16) varastonpaa11ik61ta y1ioppi1astutkinto ja apu1aisva
rastonpaa11iko1ta y1ioppi1astutkinto taikka keskikou1un 

oppimaara ja tekni11isen kou1un teknikon tutkinto; 

17) aikatau1unsuunnitte1ija1ta, apu1aisasemapaa11ik61ta, 

asemapaa1liko1ta, kirjanpitajalta, kirjurilta, ko1mannen 

1uokan asemapaa11ik61ta, kustannus1askija1ta, 1iikenne

mestari1ta, 1iikenneohjaaja1ta, toimistosihteeri1ta ja 

ty6ntutkija1ta keskikou1un oppimaara tai sita vastaavat 

tiedot; asemapaa11ik61ta 1iikennealueen paa11ikkona vaadi

taan kuitenkin y1ioppi1astutkinto; seka 

16) tarkastaja1ta, y1itekniko1ta ja tekniko1ta, 1ukuunot

tamatta konepajojen puutyo-, maa1aus- ja verhoi1uosastoja, 

konetekniko1ta, toimistorakennus-, rakennus- ja konemesta

rilta a1aan sove1tuva tekni11isen kou1un teknikon tutkin

to. 
(26.10.1979/ 788) 

Muihin virkoihin ja toimiin seka y1imaaraisiin toimiin 

vaadittavat ke1poisuusehdot vahvistaa rautatieha11itus, 1u

kuunottamatta niita y1imaaraisia toimia, jotka va1tioneu

vosto tai 1iikenneministerio tayttaa. (26.10.1979/788) 

Saman ke1poisuuden kuin y1ioppi1astutkinto tuottaa tekni1-

1isessa opistossa suoritettu insinoorin tutkinto tahi va 

hintaan kaksivuotisessa kauppaopistossa suoritettu paas

totutkinto. 

Saman ke1poisuuden kuin keskikoulututkinto tuottaa tek

ni11isessa kou1ussa tai kauppakou1ussa suoritettu paasto

tutkinto. (23 . 12.1971/933) 

35 § 

Rautatieha11ituksel1a on va1ta paattaa, etta tassa asetuk

sessa tai erikseen saadettyjen tai vahvistettujen ke1poi-
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suusehtojen lisaksi vaaditaan sellaisissa tehtavissa toi 

mivilta, joissa yleisten kelpoisuusehtojen nojalla edelly

tettya taitoa ei pideta riittavana tehtavien toimittami

seen, etta he ovat suorittaneet erityisen ammattitutkinnon 

rautatieopistossa tai rautatiehallituksen maaraamalla muul

la tavalla. Saannosta ei ole sovellettava tasavallan 

presidentin tai valtioneuvoston nimittamiin virkamiehiin. 

36 § 

Rautatiehallituksella on valta maarata, minkalainen selvi

tys valtionrautateiden palvelukseen pyrkivan tai virkaa tai 

tointa hakevan ehka on esitettava terveydentilastaan. 

37 § 

Paajohtajan nimittaa tasavallan presidentti valtioneuvos

ton esityksesta. 

Niin ikaan nimittaa tasavallan presidentti, sitten kun 

valtioneuvosto, paajohtajan mielipidetta kuultuaan, on 

. tehnyt asiasta esityksen, ylijohtajan ja sopimuspalkkaisen 

johtajan. 

Peruspalkkainen johtaja nimitetaan, sitten kun virka on 

ollut kolmekymmenta paivaa haettavana, siina jarjestyk

sessa kuin keskusvirastojen jasenten virkaan nimittami

sesta on saadetty. 

Valtioneuvosto tayttaa apulaisjohtajan, liikennepiirin 

paallikon ja yli-insinoorin virat. Peruspalkkais~en virkaan 

nimitetaan viran oltua kolmenkymmenen paivan ajan haetta

vana ja rautatiehallituksen annettua asiasta lausunnon. 

Sopimuspalkkaisen viran haltija nimitetaan, sitten kun 

paajohtajaa on kuultu. (26.10.1979/788) 
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Sotilastoimiston paallikon maaraa valtioneuvosto enintaan 

kolmen vuoden ajaksi, sitten kun rautatieha1litus, hankit

tuaan paaesikunnan lausunnon, on tehnyt . esityksen asiasta. 

38 § 

Rautatiehallitus nimittaa 33 S:n l momentin 2 kohdassa mai

nitun peruspalkkaisen ja sopimuspalkkaisen viran ha1tijan 

edellisen viran o1tua kolmenkymmenen paivan ajan haettava

na. Konttoripaa1likon piirihallintoon nimittaa kuitenkin 

johtaja, viran oltua kolmenkymmenen paivan ajan haettavana. 

Paajohtaja nimittaa viran oltua kolmenkymmenen paivan ajan 

haettavana 33 §:n l momentin 3 kohdassa mainitun viran 

haltijan seka 1iikennea1ueen paa11ikk6na toimivan asema

paallikon. (26.10.1979/788 l 

Johtaja nimittaa 3~ §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainitun 

viran tai toimen ha1tijan. Se1laiseen 5 kohdassa mainit

tuun toimeen, joka on sijoitettu rautatiepiiriin, konepa

jaan tai varastoon, nimittaa kuitenkin asianomaisen piirin, 

konepajan tai varaston paa11ikk6. Virat taytetaan niiden 

oltua kolmenkymmenen paivan ajan haettavana. Toimet voi

daan tayttaa niita haettaviksi ju1istamatta. (26.10.1979/ 

788) 

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston nimittamaa vi

ranhaltijaa vastaavan ylimaaraisen toimen haltijan ottaa 

valtioneuvosto tai vastaavasti (kulkulaitosten ja yleis

ten toiden) ministeriB. Muun ylimaaraisen toimenha1tijan 

ja tilapaisen toimihenkiloh ottaa se viranomainen, joka 

nimittaa vastaavan peruspalkkaisen viran tai toimen hal

tijan, jollei ottamista tyojarjestyksessa ole annettu 

a1emmalle viranomaiselle. 

39 § 

Paajohtaja1le myontaa virkavapauden liikenneministerio. 
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Jos virkavapaus kestaa y1i ko1me kuukautta sen myontaa 

kuitenkin va1tioneuvosto. (5.8.1977/612) 

Y1ijohtaja11e ja johtaja11e myontaa virkavapauden paajoh

taja. Jos virkavapaus kestaa y1i ko1me kuukautta, sen myon

taa kuitenkin 1iikenneministerio. (5.8.1977/612) 

Va1tioneuvoston nimittama11e virkamiehe11e myontaa virka

vapauden johtaja. Jos virkavapaus kestaa y1i ko1me kuu

kautta, sen myontaa paajohtaja. (5.8.1977/612) 

Virkavapauden myontamisesta muu11e kuin 1-3 momentissa 

mainitu11e virkamiehe11e maarataan tyojarjestyksessa. 

Viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana paattaa se 

viranDmainen, joka on virkavapauden myontanyt. 

40 § 

Avoinna o1evan viran tai toimen virkaatoimittavan hoitajan 

maaraa se viranomainen, joka siita myontaa virkavapautta. 

41 § 

Eron virasta tai toimesta myontaa se viranomainen, joka 

tayttaa viran tai toimen. Rautatieha11ituksen jasen voi 

siirtaa eron myontamisen a1aisensavirkamiehen ratkaista

vaksi. (26.10.1979/ 788) 

Erinaisia saannoksia 

42 

Virkamiehe11a tarkoitetaan tassa asetu ksessa viran tai 

toimen taikka y1imaaraisen toimen haltijaa, tilapaista 

47a 
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toimihenkiloa seka harjoittelua varten tai muutoin palve

lukseen otettuja hen kiloita, jotka eivat ole tyo - tai op 

pisopimussuhteessa valtionrautateiden p~lveluksessa. 

(26.10.1979/788) 

43 s 

Virkamies, jonka toimipaikka ei ole maaratty nimittamis

tai maarayskirjassa, on velvollinen olemaan virantoimituk

sessa milla toimipaikalla tahansa. 

44 s 

Virkamies on velvollinen asumaan silla paikkakunnalla, jos

sa hanen virkansa tai toimensa on, jollei hanelle anomuk

sesta ole myonnetty oikeutt~ asua muualla ~ai tyojarjestyk

sessa ole toisin maaratty. 

45 § 

Paajohtajaa, ylijohtajaa ja johtajaa syytetaan virkavir

heesta Helsingin hovioikeudessa. Sarna on voimassa syyt

teesta, joka nostetaan 47 §:ssa mainittua lisajasenta vas

taan kurinpitoasiaa kasiteltaessa tehdysta virkavirheesta. 

46 s 

Rautatiehallituksen nimittaman virkamiehen viraltapanoa ku

rinpitotoimin koskeva asia kasitellaan rautatiehallituksen 

istunnossa. 

47 s 

Paajohtajan ja hanta alemman viranomaisen nimittaman vir-
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kamiehen viraltapanoa koskeva asia seka 48 §:ssa mainitut 

kurinpitoasiat kasitellaan kurinpitoistunnossa, johon ot

tavat osaa paajohtaja, hallinto - osaston johtaja ja sa joh

taja, jonka osastoon asianomainen virkamies kuuluu. Kasi

teltaessa hallinto-osastoon kuuluvaan virkamieheen kohdis

tuvaa kurinpitoasiaa, osallistuu istuntoon myos talousosas

ton johtaja. Lisaksi kurinpitoistuntoon ottaa osaa aani

valtaisina lisajasenina kolme rautatiehenkilokunnan edusta

jaa, jotka rautatiehallitus kuultuaan enintaan kolmen kes

keisen rautatielaisjarjeston mielipidetta maaraa kolmen 

vuoden ajaksi kerrallaan. Tallaisessa istunnossa rautatie

hallitus on paatosvaltainen, kun asian kasittelyyn ottaa 

osaa puheenjohtajan ja edella mainittujen rautatiehallituk

sen jasenten lisaksi vahintaan yksi lisajasen. 

Ty5jarjestyksessa voidaan maarata, etta kurinpitoistunnos

sa toimii puheenjohtajana hallinto-osaston johtaja ja jase

nena hanen tilallaan hanen sijaisensa. 

48 § 

Paitsi kurinpidollista viraltapanoa, josta saadetaan erik

seen, voidaan muu kuin 45 §:ssa mainittu virkamies virka

virheesta, asianmukaisen kaskyn tayttamatta jattamisesta 

taikka toiminnalla virassa tai sen ulkopuolella osoite

tusta virkavelvollisuuteen sopimattomasta kaytoksesta 

tassa asetuksessa saadettya kurinpitomenettelya noudattaen 

tuomita: 

ll varoitukseen; 

2) sakkoon• tai 

3) erotettavaksi virantoimituksesta enintaan kuudeksi kuu

kaudeksi. 

Edella 47 §:ssa olevien saannosten estamatta johtaja seka 

piirin, konepajan ja varaston paallikko voi antaa alai 

selleen virkamiehelle varoituksen. 
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49 

Rautatiehallituksessa ajaa 48 §:ssa ta~koitettua kurinpi

tosyytetta rautatiehallituksen maaraama syyttaja, joka on 

suorittanut tuomarinvirkaan vaadittavan tutkinnon. 

(11.1.1974/41) 

50 

Kun virkamiesta vastaan on pantu v irei11e kurinpitomenet

te1y, on hanel1e varattava tilaisuus kirjal1isen selit yk

sen antamiseen. 

51 § 

Jo11ei tassa asetuksessa maarattya kurinpitomenettelya ole 

pantu vireille vuoden kuluessa siita kun se seikka, joka 

olisi voinut aiheuttaa tallaisen menettelyn, tuli asian
omaisen viranomaisen tietoon, on mahdollisuus sen vireil le 

panemiseen rauennut. 

52 

Niin kauan kun virkamiesta vastaan on vireil1a syyte ylei

sessa tuomioistuimessa, e~ hanta vastaan samasta syysta 

saa a1ottaa kurinpitomenettelya. 

Jos kurinpito~enette1yn kestaessa nostetaan syyte ylei

sessa tuomioistuimessa saman syyn johdosta, joka on aiheut

tanut kurinpitomenettelyn, on kurinpitomenettely keskey

tettava siksi aikaa kun syyte on vireilla. 

Jollei 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa kurinpi

tomenettelya ole pantu vireille tai jatkettu kolmen kuu

kauden kuluessa siita, kun tuomioistuimen paatos on saanut 

1ainvoiman, raukeaa mahdollisuus sen vireille panemiseen 



- 25 -

tai jatkamiseen. 

Jos tuomioistuin on vapauttanut virkamiehen syytteesta, 

ei kurinpitomenettelya saa panna vireille eika jatkaa 

samasta syysta. 

53 § 

Milloin virkamiesta syytetaan yleisessa tuomioistuimessa 

tai hanta vastaan on pantu vireille kurinpitomenettely 

tai han on rikoksesta epailtyna tutkittavana, voidaan 

hanet pidattaa virantoimituksesta silla tavalla kuin sii

ta on erikseen saadetty. 

47a 

Maarays virantoimituksesta pidattamisesta on sen viranomai

sen, jolle virkamiehen nimittaminen kuuluu, annettava kir

jallisesti. 

54 § 

Jos joku esiintyy paihtyneena virantoimituksessa, on hanet 

heti poistettava siita . Asianomaisella paallikolla on oi

keus poistaa alaisensa virantoimituksesta tai tyosta muul

loinkin, kun se vaaran valttamiseksi tai jarjestyksen 

vuoksi on tarpeen. 

55 § 

Jos valtionrautateiden palveluksessa eleva tarpeettomasti 

viivyttaa hanelle uskottua toimitusta tai asian kasittelya 

taikka laiminlyo maaraajassa suorittaa hanelle uskotun 

tehtavan tai antaa hanelta vaaditun selityksen, lausunnon 

tai muun virkaa tai tehtavaa koskevan tiedonannon, voi 

rautatiehallitus maarata hanet sakon uhalla tayttamaan 

velvollisuutensa. (26.10.1979/78~) 



47a - 26 -

56 f 

Rautatieha11itukse1la tai sen maaraama11a virkamiehel1a 

on oikeus myontaa pa1kkioita erityisesta va1ppaudesta ja 

a1oitteista. 1{26.10.1979/ 788) 

57 f 

Rautatieha11ituksen tu1ee antaa ku1takin ka1enterivuode1-

ta kertomus va1tionrautateiden toiminnasta~u1ku1aitosten 

ja yleisten t6ideQ/ministeri611e seuraavan vuoden 1oppuun 

mennessa. 

58 f 

Lainopi11isen toimiston paa11ik611a on oikeus eri valtuu

tuksetta joke itse tahi va1tuuttamansa asiamiehen kautta 

oikeuksissa, virastoissa ja toimituksissa valvoa va1tion

rautateiden etua ja oikeutta kaikissa valtionrautateita 

koskevissa asioissa. 

59 f 

Jos va1tionrautateiden virkamies on haastettava tai kut

suttava oikeuteen kuultavaksi, on sita koskeva hakemus 

tehtava rautatiehal1itukselle taikka sen piirin, konepajan 

tai varaston paallik6lle, jossa virkamies palvelee, niin 

hyvissa ajoin ennen maarapaivaa, etta hane11e ehditaan 

siita antaa tieto ja ryhtya toimenpiteisiin viran tai toi

men hoitamiseksi si11a aikaa. 

60 

Jo1lei erikseen ole toisin saadetty, haetaan rautatieha1-

1ituksen paatokseen muutosta korkeimma1ta hallinto-oikeu-
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delta tai virkaehdotusasioissa valtioneuvosto1ta. 

Paatokseen, jolla johtaja taikka piirin, konepajan tai 

varaston paa1likko on antanut varoituksen, haetaan muutos

ta rautatieha1litukselta. 

Muutosta haetaan siina jarjestyksessa kuin muutoksenhausta 

hal1intoasioissa on saadetty. 

Paatokseen, joka koskee viran tai toimen ha1tijan nimitta

mista taikka ylimaaraisen toimenhaltijan tai tilapaisen 

toimihenkilon ottamista tahi virkamaaraysta tai sen pe

ruuttamista, ei saa hakea muutosta, eika myoskaan paatok

seen, jolla rautatieha1litus on antanut varoituksen tai 

jolla on maaratty uhkasakko. (26.10.1979/788) 

61 § 

47a 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1969, kui

tenkin niin, etta 1iikennepiirin paallikon virat voidaan 

tassa asetuksessa saadetyssa jarjestyksessa tayttaa jo 

ennen asetuksen voimaantu1oa. Ta11a asetuksel1a kumotaan 

va1tionrautateiden hallinnosta 21 paivana joulukuuta 1932 

annettu asetus (398/32) siihen myohemmin tehtyine muu

toksineen seka eraiden valtionrautateil1e tulevien korvaus

ten jarjestelysta ja tutkimuselimesta 29 paivana 

jou1ukuuta 1950 annetun asetuksen (667/50) 5 §. 

Helsingissa 14 paivana maaliskuuta 1969. 

Tasavallan Presidentti 

/Kulkulaitosten ja yleisten toiden7 
-ministeri -

(RH 726/011/79, 26.10.1979) VT 47a/79. 
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RAUTATIEHALLINNON TY~J~RJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

Rautatieha11ituksen p~&johtaja on 20.11.1979 tekema11&an pa~

t~kse11~ kumonnut voimassao1evan ty5j~rjestyksen 16 , 32 ja 

33 §:n sek~ muuttanut 10 § : n, 12 § : n 2 momentin 2 ja 6 kohdan, 

13 §:n 1 momentin, 15 § : n 2 momentin 1 kohdan , 17 ja 18 § : n , 

20 §:n 2 momentin 12 kohdan , 22 § : n , 25 § : n 2 momentin , 

27 §:n 2 momentin 2 kohdan , 28 §:n , 30 § : n 2 momentin, 40, 

43 ja 45 §:n ja 1is~nnyt uudensis~1t5isen 9 §:n sek~ uuden 

19 §:n ja 29 § : n 2 momenttiin uuden 7 kohdan seuraavasti: 

9 § 

Rautatiehallituksen johtoryhm~ ja sen teht~v~t 

Rautatieha11ituksen j~senet toimivat my5s 1aitoksen johtoryh

m~n~, joka a1ustavasti kasitte1ee merkitt~vi~ tai 1aajakantoi 

sia asioita , joiden yhteista tarkaste1ua pidet&~n tarpee11isena 

ennen paat5ksentekoa. Johtoryhma voi kuu11a ryhm&n tai pa~joh

tajan m~~r~ami~ asiantuntijoita. 

R a u t a t i e h a 1 1 i t u k s e n i s t u n n o s s a 

k a s i t e 1 t & v & t a s i a t 

10 § 

Rautatieha11ituksen istunnossa k&site11aan ja ratkaistaan 

ha11into - osaston esitte1yst& asiat , jotka koskevat 
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1) va1tionrautateiden ha1linnollista jakoa alueha1lintojakoa lu

kuunottamatta, 

48 

2) valtionrautateiden yleisi~ henkil~st~~uunnitelmia, palkkauksen 
yleisi~ perusteita sek~ ty~ehtosopimuksen hyv~ksymist~. 

3) ammattiopetuksen yleisi~ periaatteita ja tavoitteita, 

4) laajakantoista hallinnon kehitt~ist~, rationalisoinnin ta

voitteita ja yleisi~ rationalisointisuunnitelmia, 

5) yleisi~ m~~r~yksi~ 1aitoksen ty0suoje1u-, terveydenhuolto- ja 

sosiaa1itoiminnasta, 

6) virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista, 

7) y1eisten ohjes~~nt5jen antamista tai niiden o1ennaista muut
tamista, 

~) va1ituksia asioissa, joissa rautatiehal1itus on valitusviran
omaisena, 

9) virkamies1ain 7 §:n mukaisen kurinpitomenettelyn nostamista, 

10) kurinpitorangaistukseen tuomitsemista, sek~ 

11) viran ha1tijan vapauttamista virasta ja siirt~ist~ toiseen 
virkaan sek~ toimen haltijan toime~ vapauttamisen vahvista
mista; 

ta1ousosaston esittelyst~ asiat, jotka koskevat 

12) talouden hoidon ja kannettavien maksujen yleisi~ perusteita, 

13) toiminta- ja ta1oussuunn1telmaa, 

14) laitoksen ja osastojen tavoitebudjetin vahvistamista, 

15) tu1o~ ja menoarvioehdotusta, sek~ uudistusrahaston k~ytt~suun
nitelman vahvistamista, 

16) uuden rautatien rakentamisehdotusta, 

17) va1tionti1intarkastajain ja valtiontalouden tarkastusviraston 
kertomuksiin annettavia selvityksi~, 

18) y1eisten hankintam~~r~ysten ja -ohjeiden vahvistamista, 

19) hankintasuunnitelman vahvistamista, sek~ 

20) hankinnan suorittamista, kun hankinnan arvo on yli 1 000 000 
markkaa; 
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li~kenneosaston esittelyst~ asiat, jotka koskevat 

21) markkinointisuunnitelman ja liikenteenhoitosuunnitelman vah

vistamista, 

22) talouden kannalta tai periaatteellisesti merkitt~vi~ kulje

tuksista teht~vi~ sopimuksia ja po~euksia tari.f'f;in mukaisista ma.ksuista, 

23) rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen 

olennaista muuttamista, 

24) junaturvallisuuss~~nnon muuttamista, 

25) rataosan yleisen liikenteen aloittamista ja lopettamista, 

26) liikennealueiden lukum~~r~~ ja rajoja, 

27) tariffis~~nnon lis~m~~r~ysten olennaista muuttamista, sek~ 

28) tariffi- ja yhdysliikennesopimuksia; 

rataosaston esittelyst~ asiat, jotka koskevat 

29) yleisi~ ratateknillisi~ m~~reit~, 

30) radan, ratapihojen ja rakennusten sek~ niihin liittyvien 

laitteiden merkitt~vi~ rakentamis- ja muutostoit~ sek~ n~ist~ 

johtuvien urakkasopimusten hyv~ksymist~ sik~li kuin niit~ ei 

ole annettu teknillisen ylijohtajan, johtajan taikka muun 

virkamiehen ratkaistavaksi, sek~ 

31) esityst~ uuden rautatien suunnan vahvistamisesta; 

koneosaston esittelyst~ asiat, jotka koskevat 

32) liikkuvan rautatiekaluston yleisi~ teknillisi~ m~~reit~, 

33) liikkuvan rautatiekaluston sek~ s~hkovoima-, valaistus- ja 

viestilaitteiden merkitt~vi~ rakentamis- ja muutostoit~ 

sek~ n~ist~ johtuvien urakkasopimusten hyv~ksymist~, sik~li 

kuin niit~ ei ole annettu teknillisen ylijohtajan, johtajan 

taikka muun virkamiehen ratkaistavaksi; 

34) rautateiden s~hkoistyssuunnitelmia, sek~ 

35) konepajatoiminnan yleist~ kehittamist~, 

asianomaisen osaston esittelysta 

36) rautatiehallituksen valmisteltavat laki- ja asetusehdotukset, 
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37~ virkaehdotmrnentekeminen ja 1ausunnon antaminen peruspa1kkai

sen viran ~~y~t~misest~,rautatieha11ituksen t~ytett~v~n viran 

t~ytt~inen sek~ eron myt5nt~minen t.~11aisesta virasta, sek~ 

38) ne ede11~ mainitsemattomat 

- t~rke~t ja periaattee11ista 1aatua o1evat asiat, jotka kos

kevat kahden tai useamman osaston toimia1aa tai joiden 

ratkaisussa yhdenmukaisuutta on pidett~v~ tarpee11isena tai 

jotka p~~johtaja tai tekni11inen y1ijohtaja m~~r~~ istunnos

sa k~site1t~v~ksi, ja 

periaattee11isesti t~rke~ss~ tai 1aajakantoisessa asiassa 

va1tioneuvosto11e, ministerit511e tai muu11e viranomaise11e 

teht~v~t esitykset ja nii11e annettavat 1ausunnot. 

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

12 § 
Ha11intotoimisto 

Ha11intotoimiston teht~v~n~ on 

2) valmiste11a asiat, jotka koskevat ha11intoasetusta ja rauta

tieha11innon tyt5j~rjestyst~, va1tionrautateiden organisaatio

ta ja hal1intoa y1eens~ sek~ toimia yhteyse1imen~ n~it~ kos

kevissa kysymyksiss~. 

6) huo1ehtia y1eisest~ kansainv~1isest~ yhteistoiminnasta, sii

hen liittyvist~ oikeude11isista as1oista, ja k~~nn5stt5ist~, 

13 § 
Lainopi11inen toimisto 

Lainopi11isessa toimistossa on y1einen jaosto ja kiinteistt5jaosto. 
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T a 1 o u s o s a s t o 

15 § 

Ta1oustoimisto 

Ta1oustoimiston teht~v~n~ on 

1) huo1ehtia osaston ja sen ~1aisen piiriha11innon henki1BstB

asioista, kirjanpidosta, ka1ustosta ja ta1oudesta y1eens~. 

17 § 
Ti1itoimisto 

Ti1itoimistossa on y1einen jaosto, kirjanpitojaosto, sis~isen tar

kastuksen jaosto, kotimainen tarkastusjaosto ja kansainv~1inen 

tarkastusjaosto. 

Ti1itoimiston teht~v~n~ on 

1-) huo1ehtia va1tionrautateiden kirjanpidosta, 

2) huo1ehtia keskitetyst~ pa1kanmaksusta ja maksu1iikkeest~, 

3) suorittaa hinnoitte1un ja ti1itysten tarkastukset oikaisu

toimenpiteineen, 

4) huo1ehtia va1tionrautateiden sis~isest~ tarkastuksesta rauta

tieha11ituksen ohjeiden mukaan, 

5) huo1ehtia va1tionrautateiden ha11ussa o1evien arvopapereiden 

s~i1ytt~isest~ sek~ 1uotto- ja myyntisopimusvakuuksien uusi

misesta, 

6) valmiste11a takaisinmaksuasiat, sek! 

7) hoitaa kotimaisen ja u1komaisen yhdys1iikenteen ti1itykset. 

18 § 

Tietokonetoimisto 

Tietokonetoimistossa on y1einen jaosto, suunnitte1ujaosto ja 

k!yttBjaosto. 
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Tietakonetoimiston teht~v~n~ on 

1) osallistua valtionrautateiden tietojenk&sittelyj~rjestelmien 

.suunnitteluun ja valmistaa niihin tarvittavat atk-ratkaisut, 
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2) laatia atk-laitteiden sek~ ohjelmatuotteiden hankintaohjelmat, 

3) yll~pit~~ valtionrautateil1~ k~ytett~vien tietosysteemien 

atk-ratkaisut sek~ suorittaa ja va1voa niiden k~ytt55n 1iit

tyvi~ tehUvH!., 

~) kehitt~& ja sove1taa atk-toiminnan ede11ytt~i~ standardeja 

sek~ va1voa niiden k~ytt5&, sek~ 

5) suorittaa tarvittaessa ulkopuolisi11e atk-teht~vi~, mik~1i 

ne eiv~t haittaa 1aitoksen omien teht~vien hoitamista ja ovat 

ta1oude11isesti kannattavia. 

19 § 
Materiaa1itoimisto 

Materiaa1itoimistossa, jonka p~a1lik5n teht~v~nimike on hankin~a

johtaja, on y1einen jaosto, ostojaosto, varastojaosto ja paina

tus.iaosto. 

Materiaa1itoimiston teht~van~ on 

1) huo1ehtia hankintojen suorittamisesta, 

2) ohjata ja va1voa varastojen toimintaa sek~ huo1ehtia varasto

kirjanpidosta, 

3) suorittaa ostomarkkinatutkimusta, 

~) huo1ehtia hankintasopimusvakuuksien uusimisesta, 

5) huolehtia hankintojen vastaanottotarkastusten j~rjest~misesta, 

1ukuunottamatta ratap51kkyj~ ja ha11intoasetuksen 8 §:ss~ 

tarkoitettua puutavaraa, liikkuvaa rautatiekalustoa ja s~hk5-

1aitteita, 

6) suorittaa hankinta1askujen oikee11isuustarkastukset, 

7) huo1ehtia rautatiehal1ituksessa k~ytett&vien toimistotarvik

keiden hankkimisesta ja jake1usta, 

8) 1aatia tavaroiden myyntihinnastot sek& luette1ot vakiohinnoi1-

1a luovutettavista tavaroista, 
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9) j~rjest~~ k~ytt5on kelpaamattoman kaluston, romun ja j~ttei
den myynti, 

10) huo1ehtia tavaranimist5st~, 

11) suorittaa materiaa1itoimintoihin 1iittyvi~ · tarkastuksia, sek~ 

12) huolehtia painatust5ist~. 

L i i k e n n e o s a s t o 

20 § 

Yleinen toimisto 

Y1eisen toimiston teht~v~n~ on 

12) huo1ehtia po1ttoaineiden vastaanotosta, varastoinnista, jake-

1usta ja po1ttoaineasiain hoidosta muutoinkin hankintaa 1u
kuunottamatta sek~ va1voa po1tto- ja voite1uaineiden k~yt5n 

ta1oude11isuutta,sek~ 

22 § 

Markkinointitoimisto 

Markkinointitoimistossa , jonka p~~11ikon teht~v~nimike on markki

nointijohtaja, on kotimaisen tavara1iikenteen myyntijaosto, kan

sainv~1isen tavara1iikenteen myyntijaosto, henki1oliikenteen myyn

tijaosto, markkinointisuunnitte1ujaosto, kotimainen tariffijaosto, 
kansainv~1inen tariffijaosto ja mainosjaosto. 

Markkinointitoimiston teht~v~n~ on 

1) laatia ehdotus tariffis~~nnoksi, tavaranluokitustau1ukoksi ja 

tariffitaulukoiksi, 

2) m~~r~t~ liikennepaikkojen tariffiv~1imatkat, 

3) huo1ehtia tariffien suunnitte1usta, · ehdotuksista poikkeusta

riffeiksi ja muista tariffeihin 1iittyvist~ kysymyksist~, 

4) laatia ehdotus oman tavaran kuljetusmaksuista, 

5) huolehtia kansainv~1isen liikenteen tariffien ja niihin 1iit

tyvien ohjes~~ntojen laatimisesta ja ju1kaisemisesta, 
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6) huolehtia kuljetuksia koskevasta markkinatutkimuksesta, 

7) huolehtia kuljetustapojen, kaluston, laitteiden, palvelumuo

tojen yms kehitt&misest~ myynnin edist~miseksi, 
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8) laatia .markkinointisuunnitelmat, huolehtia kuljetusten keski

tetyst~ myynnist~ sek~ piirihallinnossa tapahtuvan myyntitoi

minnan ohjaamisesta ja valvomisesta, 

9) valmistella kuljetuksista asiakkaan kanssa teht~v~t sopimukset 

ja ehdotukset poikkeuksiksi tariffinmukaisista maksuista, 

10) huolehtia va1tionrautateiden mainonnasta, sek~ 

11) valmistella rahtiluottoasiat. 

R a t a o s a s t o 

Ratatoimiston teht~v~n~ on 

25 § 

Ratatoimisto 

1) huolehtia osaston ja sen alaisen piirihallinnon henkilostB

asioista, kirjanpidosta, ka1ustosta ja taloudesta yleens~, 

2) laatia osaston ja sen alaisen piirihallinnon yleiset toiminta

suunnitelmat ja valvoa niiden toteutumista, 

3) valmistella osaston toimialaan kuuluvat urakkasopimukset, 

4) laatia tyokoneiden ja v~lineiden hankintasuunnitelmat sek~ 

ohjata ja valvoa niiden k~ytto~ ja huoltoa, 

5) huolehtia radan ja siihen kuuluvien laitteiden va1vonnasta 

ja t~rkastuksesta, sek~ 

6) huolehtia ratapolkkyjen ja ha1lintoasetuksen 8 §:ss~ tarkoi· 

tettujen puutavaroiden vastaanotosta ja varastoinnista sek~ 

puutavaran kyll~st~misest~. 

27 § 
Rakennustoimisto 

Rakennustoimiston teht~v~n~ on: 
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2} jArjestAI rakennet tavaksi plltetyn rautat ien lunastus lain 
edellyttlmlt kuntakoko ukset ja hankkia rakentamisen ehdoks i 

asetetut sitoumukset, 

K o n e o s a s t o 
28 § 

Konet eknillinen toimisto 

Koneteknillisessa toimist ossa on koneteknillinen jaosto, veturi

jaosto. vaunujaosto , j arruj a osto, llmp5teknil l inen jaos to ja ke

mian laboratori o . 

Koneteknilli~en t oimiston tehtlvlna on 

1) valmistel l a yleiset koneteknilliset asiat, 

2) laatia suunnitelma t l iikkuvan rautatiekaluston rakentamiseksi 

ja muuttami s eksi ja valmistella timAn kaluston teknilliset 
mAireet. 

3) suorittaa liikkuvan rautatiekaluston rakenteeseen kohdistuvia 
teknillisil tutkimuksia, 

4) tarkastaa liikkuva rautatiekalusto ennen sen klytt55n o~toa, 

5) suorittaa hankintaan liittyvil teknillisia vastaanottotarkas
tuksia, 

6) antaa. liikkuvan rautatiekaluston kAytt5a koskevia teknillisia 
ohjeita. 

7) laatia lAmmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtosuunnitelmia val

tionrautateiden rakennuksiin. 

8) huolehtia paineastioiden tarkastustoiminnasta, sekl 

9) suorittaa valtionrautateilll tarvittavia aineentutkimuksia ja 

muita kemiallisteknillisil tutkimuksia ja selvityksil. 

29 § 

Slhk6teknillinen toimisto 

Slhk5teknillisen toimiston tehtlvlnl on 
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7) valvoa tietoliikennett~ ja antaa sit~ koskevia ohjeita. 

30 § 

Konepajatoimisto 

Konepajatoimiston teht~v~n~ on 

1) j~rjest~~ liikkuvan rautatiekaluston valmistus ja korjaus 

konepajoissa sek~ muu konepajatoiminta, 

2) antaa teknillisi~ ohjeita .liikk uvan rautatiekaluston kunnos

sapidosta, 

3) valmistella konepajojen rakentamis- ja muutost5it~ koskevat 

asiat, 

48 

4) valmistella konepajojen hallintoa ja taloutta koskevat asiat , 

5) huolehtia tilausten ja ohjeiden mukaisesti s~hk5 - ja tele

t eknillisten laitteiden sek~ s~hk5turvalaitteiden rakentami 

sesta, s~hk5istyksen lis~- ja muutost5ist~ sek~ kytkinasemien 

m~~r~aikaishuollosta, sek~ 

6) huolehtia oppilaskasvatuksesta konepajoissa. 

E r i n ~ i s i ~ m ~ ~ r ~ y k s i ~ 

40 § 
Yhteistoiminta 

Valtionrautateiden teht~vien tehokas ja tuloksellinen suoritta

minen edellytt~~ yhteistoimintaa sek~ yksik5iden ett~ henkil5i

den kesken. 

Vaikka ty5j~rjestyksess~ on annettu toimivalta tai osoitettu jokin 

teht~v~ tietylle yksikBlle tai virkamiehelle , on e n nen asian rat

kaisemista tai toimenpiteeseen ryhtymist~ neuvotel len , hankkimal

la lausunto tai muulla sopivalla tavalla huolehdi ttava siit~, 

ett~ tarpeellinen yhteistoiminta syntyy ja asia an vaikuttavat eri 

n~k5kohdat tulevat esille. 

Vastaavasti eri toimialojen edustajien ja asiantuntijoiden on 

annettava lausuntoja, ohjeita ja muuta asiantuntija- apua omaan 

t o imialaansa kuuluvissa kysymyksiss~. 
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Yhteistoimintaan liittyy myBs sis!ine n tiedottaminen. Osa stojen 

ja piirien p!!l1ik5iden tu1ee m!~raajoin jarjestaa a1aisi11een 
tiedotusti1aisuuksia. Lisaksi eri yksik~ojen paa11ikoiden 
on pidettav~ tarpeen mukaan tiedotus- ja neuvo~te1uti1aisuuksia 
alaisil1een ja mui11e, joita niissa k~site1t!v!t asiat koskevat. 

43 § 

Asiakirjojen a11ekirjoittaminen 

Toimituskirjojen a11ekirjoittamisesta on sa!detty ha11intoasetuk

sen 25 §:ssa. 

Lahetteet, i1moitukset ja niihin verrattavat a11ekirjoittaa asian 
k4sittelija. 

Kun asian ratkaisee p!ajohtajan, johtajan tai muun·,virkamiehen 

sijainen taman itse o11essa estee11inen tai estynyt, on siita 

tehtava merkinta a11ekirjoituksen eteen. 

~5 § 

Ku1kulaitosten ja y1eisten tBide n ministeri B on kirjee11aan n:o 

674/712-69/2362, 1.4.1969 antanut taman tyojarjestyksen 1 - 8, 
34 - 39 seka 41 ja 42 pykaiat, jotka ovat tu11eet voimaan 
1.4.1969. Muu osa tyojarjestyksesta. on annettu paajohtajan paa

t~kse11a ja tu11ut voimaan 1.6.1969, jonka ja1keen 27.2.1967 anne
tun ty~jarjestyksen mlarayksil ei enaa noudatettu •. TyBjlrjestyk

se~n on voimaantu1on jl1keen tehty erinaisil muutoksia kunkin 
muutetun pyka11n kohda11e merkityin osin. 

Muutokset tu1evat voimaan 1.12 .• 1979 1ukien. 

(RH 726/011/79 , 20 .1 1 .19791 VT 48 /79 . 

I LMOITUKSET VIRALLI SI IN TIEDDTUKSI I N 

Ilmoitukset Vi r alli s ii n Ti edotuksiin (VT) toimitetaan osastojen 

os a stosihteereiden kautta . Tama koskee myo s piirihallinnossa tay

tettavien toimie n haettavaksi ju1istamisesta s e ka siella suorite

t uista nimityksista ja myonnetyista eroista ilmoittamista . 

(Hl t n : o 776/07/79 , 23 . 11 . 1979 ) VT 48/79 
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UUDEN YLE I SEN VI RKAEHTOSOP Ir1UKSEN SOVEL T MH NEN 

He1mikuun 6 paivana 1979 tehty va1tion y1einen virkaehtosopimus (uusi), joka 
on ju1kaistu VR Vi ra11isissa tiedotuksissa VT 17a/79 ja va1tion tyomarkkina-
1aitoksen ju1kaisussa Va1tion virkaehdot 1979 s. 54, tu1ee sove11ettavaksi 
1. 1. 1980 a1kaen. Sopimuksen paaasia11iset muutokset koskevat virantoimituk
sen keskeytysajan pa1kan 1askemista. 

Va1tiovarainministerio on y1eiskirjee11aan n:o P 5533, 7. 11 . 1979 antanut 
uuden y1eisen virkaehtospimuksen sove1tamisesta seuraavat ohjeet. 

Pa1kkaus virantoimituksen keskeytyksen aja1ta 

1) Keskeytysaj an pa1kkausta 1askettaessa kaytetaan 1askentaperusteena vi r
kamiehen kiintea3 pa1kkausta (8 §) 

2) Sairaudesta (10 §), virkatehtavissa sattuneesta tapaturmasta tai ammat
titaudista (11 §) ja virkatehtavien johdosta kohdanneesta vakiva11asta 
(12 ~) aiheutuneiden virantoimituksen keskeyt~misaikojen ~a1kkaukset 
maksetaan toisistaan riippumatta i1man etta o1keus yhdessa pykalassa 
tarkoltettuun palkkaukseen vahentaa oikeutta toisessa pyka1assa tarkoi
tettuun pa1kkaukseen (13 §). 

3) Pa1kkausta ~ kuitenkaan makseta, kun 

- virkamies on itse tai toisen avu11a tarkoitukse11isesti aiheuttanut 
sairauden, vian tai vamman tahi estanyt parantum1sen taikka hanen 
torkea huo1imattomuutensa on o1ennaisesti myotavaikuttanut sairau
den, v1an tai vamman syntymiseen tai parantumisen estymiseen (10 §) 

tapaturma on virkamiehen itse11een taha11aan aiheuttama (11 §) 

Pa1~an maksava viranomainen ratkaisee tapaus tapaukse1ta kysymyksen taha1-
1isuudesta tai torkeasta huo1imattomuudesta. Perusteena kaytetaan y1eisia 
rikosoikeude11isia syyksi1uettavuuden maaritte1emisessa kaytettavia ~eri
aatteita. 

48 
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A S a i r a u s 
(mYOS vapaa-ajan tapaturmasta aiheutunut) 

ka1e~terivuodessa 

- yhteensa enintaan 60 paivaa 
- yhteensa y1i 60 paivaa 

yhdenj aksoi ses ti 
- y1i 180 paivaa keskeytyksen 

a 1 kami spai vas ta 

kiintea pa1kkaus kokonaan 
75 % kiinteasta palkkauksesta 

60% kiinteasta palkkauksesta 

Esim. 1: pa1kkaus si11oin kun yhdenjaksoinen sairaus on a1kanut 1.9.1979 ja 
jatkuu 1980 ~uo1e1le 

1.9. 79 

·~· 
1.1.80 1.3.80 lukien 

.I 
30 pv 

koko 
pa1kka 

9~ pv 
pidatys l/3 peruspalkas
ta, pa1kanlisista ja 
lisapalkkioista 

60 pv 
kiintea pa1kkaus 60 % kiinteasta 
kokonaan palkkauksesta 

B Tapaturma, ammattitauti 

yhdenjaksoisesti (ja kutak i n tapaturmaa taf ammattitautia kohden) 
- 90 pai vaa keskeytyksen a 1- ki in tea pa 1 kkau.; ;..okonnn 

kamispaivasta 1ukien 
- y1i 90 paivaa keskeytyksen 75 % kiinte~~ta p ~ l~k~~ksest~ 

a1kamispaivasta lukien 
- y1i 180 paivaa keskeytyksen 60% kiinteasta pa1kkauksesta 

alkamispaivasta 1ukien 

Keskeytyksen alkamispaiva 1asketaan tapaturman sattumista s~uraavasta pai
vasta, e11ei se ole sattunut ennen virka- tai tyoajan a1kamista, esim. tyo
hontu lomatka 11 a. 

Esim. 2: pa1kkaus si1loin kun tapaturman aiheuttama yhdenjaksoinen keskey
tys on alkanut 1.9.1979 ja jatkuu 1980 puolel1e 

1. 9. 79 

I;; J 
1.1.80 

6i"pv 
pidatys l/3 perus
palkasta, palkan
lisista ja lisa
palkkioista 

58 ·pv 
75 X kiinteasta 
palkkauksesta 

28.2.80 1ukien 

60 ~ kiinteasta 
palkkauksesta 
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Esim. 3: pa1kkaus sil1oin kun tapatunna ja sen aiheuttama sairaus seka "ta
vallinen" sairaus aiheuttavat virahtoimituksen keskeytyksen samana 
vuonna. 

tyotapaturma 30.11.1979 

- siita aiheutuvat 
poissao1ot 

•tava11inen" sairaus 

1.12.79- 10.1.80 = 41 pv 
1.2.80 - 28.2.80 = 28 pv 
1.4.80 - 31.5.80 = 61 pv 
1.10.80- 30.11.80 = 61 pv 

1.7.80 - 20.8.80 = 51 pv 

48 

tapa
turma 90 pv, josta poissao1oa 69 pv 61 pv (58+3) (tapatunnasta aih.) 

,r-------JA~----~~ 
1.12 1.1. 10.1. 1.2. 28.2. 1.4. 31.5. 

koko 
pa1kka 

kiintea pa1kkaus 
kokonaan 

51 pv, tava11. sairaus 

~------~vr----~A-vJ 

75 % 60 % 
kiinteasta pa1kkauksesta 

61 pv (tapaturmasta aiheutunut) 
r-------~------, 

20.8. 1.7. 
r------~A~------~, 

1.fo. 20.11. 

kiintea pa1kkaus 
kokonaan 

60% kiinteastii 
pa1kkauksesta 

C V a k i v a 1 1 a n a i h e u t t a m a 
t y o k y v y t t o m y y s 

yhdenjaksoisesti 

- 360 piiivaii keskeytyksen 
alkamispiiiviistii lukien 

- yli 360 piiivaii keskeytyksen 
alkamispiiiviista lukien 

kiintea palkkaus kokonaan 

60 % kiinteiistii palkkauksesta 
(jollei valtioneuvosto harkitse jossa
kin erikoistapauksessa kohtuul1iseksi 
maksaa viihentiimiittomana) 

D N s . s a i r a u s 1 o m a 1 i s a (19 §) 

Sairaus- ja iiitiyslomapaivien osalta tu1eva sairaus1omalisa maksetaan 
kuten pykiilissa 10- 12 on kiintean palkkauksen osalta sovittu . 
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E P a i h d e o n g e 1 m a i s e t 

Sopimuksen 15 §:n mukaan maksetaan ·sellaisel1e paihdeongelmaiselle, joka 
on hakeutunut vapaaehtoisesti laitoshoitoon sovittuaan tallaisesta hoi
dosta tyonantajan kanssa, palkkaus hoitoajalta sarnoin kuin sairauden joh
dosta. Paihteiden haittojen vahentamiseksi valtion hallinnossa 4.3.1976 
annetun valtioneuvoston paatoksen·(valtion virkaehdpt 1979, s. 274) mu
kaan· myos laakarintodistuksen perusteella voidaan myontaa virkavapautta 
kuten sairauden johdosta. 

F o t t o a ; d ; t 

Virkaehtosopimuksessa ei ole sovittu ottoaitien osalta mitaan. Sairaus
vakuutuslakiin tehtyjen muutosten vaikutuksista valtion virkamiehiin on 
10.3.1978 annettu yleiskirje (P 5416), jossa on ottoaidin virkavapaudes
ta seuraavaa. 

Mika1i naispuolinen virkamies pyytaa virkavapautta sen johdosta, etta 
han on ottanut hoitoonsa kahta vuotta nuoremman lapsen tarkoituksenaan 
ottaa hanet ottolapsekseen, tulee hanelle valtion viran tai toimen hal
tijain palkkauksesta annetun lain (1030/42) 11 §:n 1 momentin nojalla 
myontaa palkaton virkavapaus ajaksi, jolta hane11e sairausvakuutuslain 
21 §:n 2 momentin ja 23 §:n 1 momentin mukaisesti suoritetaan aitiys
rahaa . 

Yirkavapautta on haettava, mikali mahdollista, vahintaan kuukautta en
nen 1apsen ottamista. Sen jalkeen, kun on saatu sosiaalilautakunnalta 
tai 1astensuojeluasetuksen {203/36) 20 §:ssii tark'"'i"'.;::•.llta yhr:!isty~;ser
ta (Pe1astakaa Lapset ry) lapsen ottolapsei<.si lt<cvuttamis'.:J koskeva to
distus, on se tai todistettu ja1jenr.os siita esitettava asianomaiselle 
virastolle tai laitokselle. 

G A 1 1 e 1 0 - v u o t i a a n 1 a p s e n s a r a u s {29 §) 

Yaltiovarainministerio on yleiskirjeellaan P 4464/24.3.)976 antanut so
ve1tamisohjejta muun muassa lapsen akill isen sait·austapauksen vuoksi 
myonnettavasta palkallisesta virkava~audesta. 

Pa1ka11isuuden edellytyksena on, etta virkavapaus on lapsen hoidon jar
jestamiseksi tai hanen hoitamisekseen valttamaton ja etta molemmat van
helllllat ovat ansiotyossa. Taman vuoksi virkamiehen tulee esittaa viras
ton tai laitoksen luotettavaksi katsoma selvitys toisen vanhem~an tyos
sao1osta. Yksinhuoltajalle voidaan virkavapaus myontaa tata selvitysta 
vaatimatta. !>1o 1 emma t vanhemma t ei vat voi kayttaa pa 1 ka 11 is i a vapaapa i
via samanaikaisesti. Virkavapaus voidaan myontaa myos lapsikohtaisesti 
eli siten, etta jos esimerkiksi kahdesta lapsesta myos toinen sairastuu 
samaan tautiin kuin ensir.unainen taman kolmantena hoitopaivana, voidaan 
palkallista virkavapautta jatkaa kolmella uudella palkallisella virka
vapauspaivalla. 

Lapsen sai raus on todi stettava kuten vi rkami chen oma sa i raus. Laps en 
sairaudesta johtuvia palkallisia virkavapa~spaivia ei lasketa virkamie
hen omiksi sairauspaiviksi, vaan niista pidetaan erillista "kirjan~i-
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toa". Ka1enterivuosittain maksetaan yhteensa 60 ta11aisen paivan osal
ta kiintea palkkaus kokonaan. Yli menevilta paivilta maksetaan 75 % 
kiinteasta palkkauksesta. t4yos nai"den kolmen palkallisen virkavapaus
paivan laskeminen tapahtuu kuten virkamiehen oman sairauden osalta eli 
mukaan 1asketaan myos lauantait ja sunnuntait. t•likal i virkavapaus on 
a1kanut esimerkiksi perjantaina ja jatkuu vie1a seuraavana maanantaina, 
on maanantai jo palkatonta virkavapausaikaa. 

H K u n n a 1 1 i s e n 1 u o t t a m u s t o i m e n 
hoi tam i n en (22 § 3 mom.) 

Sopimuksen mukaan virkamiehelle ei makseta palkkausta si1ta ajalta, jol
ta han on estynyt ·hoitamasta virkaansa tai tointaan kunnallisen luotta
mustoimen vuoksi. 

Virkamiehilta suoritetaan kyseiselta ajalta palkan pidatys seuraavasti: 

Virastotyoaikaa noudattavi11a 

1) jos kysymyksessa on yhden tai useamman koko paivan (= virka-aika) · 
kestanyt virantoimituksen keskeytys, jaetaan sen kalenterikuukauden, 
jo11oin poissaolo tai · poissaolot ovat tapahtuneet, kuukausipalkka 
mainitun kalenterikuukauden paivien lukumaaralla (42 §) ja nain saa
tu paivapalkka kerrotaan poissaolopaivien lukumaaralla . Taten saa
tu summa vahennetaan palkasta seuraavan palkanmaksun yhteydessa; ja 

2) jos kysymyksessa on paivaa lyhyempi poissaolo, lasketaan paivittai
sesta poissaolosta taydet tunnit kuukau~ittain y~t"'en. Tu'1tirelkka 
1asketaan jakamalla kuukausipalkl:a 1uvulla liC (vlrastctyoai~asopi
mus 20 §). Poissaolotunteja vastaava vahennys palkasta otetaan huo
mioon seuraavan pa1kanmaksun yhteydessa. 

II Tyoaikalain 5 §:n mukaista tyoaikaa noudattavi1la 

Kuten ede11a virastotyoaikaa noudattavi11a. 

III Tyoaikalain 6 §:n mukaista tyoaikaa no•2d<:ttavilla 

Joko tyovuorojarjestelyin tai samoin kuin virastotyoaikaa noudattavi11a. 

V a r s i n a i n e n p a 1 k k a u s j a k i 
p a 1 k k a u s s e k a p a 1 k a n m a k s u n 

n t e a 
ajankohta 

Y1eisessa virkaehtosopimuksessa puhutaan seka varsinaisesta pa1kkau ksesta 
etta kiinteasta palkkauksesta. Kiinteaan palkkaukseen luetaan: 

1. varsinainen palkkaus 
- perus- tai sopimuspalkka tahi vuosipalkkio 
- ikalisa, mukaan lukien ikalisan · taydennysosa 

2. yleiset 1isat 
- ka11iinpaikanlisa 
- syrjaseutulisa 

48 
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3. 1iitteessa 1 (va1tion virkaehdot 1979, sivut 71-73) luete11ut pal kkaus-
1uokkien eroina maaraytyvat seka saanno11isesti toistuvina tietyn suu
ruisina kuukausittaisina markkamaiiraisinif erina maksettavat palkanli
sat ja 1isapalkkiot. 

Virantoimitukscn keskektyksen ajalta pa1kkaa 1askettaessa kaytetaan, e11ei 
muuta ole sovittu, las entaperusteena kiinte6a palkkausta. 

Muu pa1kkaus tapahtuu jalkikateen (41 § 2. mom.). Ja1kikateen suoritetaan, 
paitsi kaikki markkamaaraiset 1isapalkkiot ja palkan1isat seka haittatyo
korvaukset ja -1isat, myos sellaiset palkkausluokkien va1in maara i set pa1-
kan1isat ja lisapalkkiot, jotka eivat perustu muistutu kseen. Nain menete1-
1aan muun muassa konekirjoittajien nopeuslisien ja pa1kkaus1uokkien valin 
suuruisten henkilokohtaisten pa1kanlisien maksamisessa (kts. myos yleis kir
je P 5439/4.9. 1978). 

P a i -v a p a 1 k a n 1 a s k e n t a m u u t t u u ( 42 §) 

Ku1uvan vuoden loppuun asti lasketaan paivapalkka viela siten, etta vuosi
pa1kka jaetaan 365:11a. 

Ensi vuoden alustl 1ukie~ 1askeminen muuttuu siten, etta palkka ei ole enaa 
samansuuruinen kaikilta paivilta, vaan se vaihte1ee riippuen kysymyksessa 
o1evan ka1enterikuu!~ auden paivien lukl::naarasta. 

P a 1 k a t o n v i r k a v a p a u s 

Yhtenaisen kaytannon luomiseksi valtionhallinnossa on palkattomien virkava
pauksien myi:intamisessa noudatettava seuraavaa. 

Palkaton virkavapaus on paasaanti:iisesti myi:innettava taysina kuukausina tai 
kokonaisina viikkoina. Esimerkiksi jos virkavapautta anotaan maanan t uista 
perjantaihin, on virkavapaus myi:innettava koko viikoksi, jo11oin palkkaus 
pidatetaan seitsemalta paivalta. 

Mikali virkavapaus kuitenkin myi:innetaan viikkoa lyhyemmaksi ajaksi, esimer
kiksi keskiviikosta perjanta ihi h, palkkaus pidatetaan va in nailta kol me lta 
piiiva1ta . Pa1kkaus pidatetaan myi:is lauantailta ja sunnuntailta, mi kali mai 
nitut paivat jaavat virkavapauden keskelle (esim. torstaista maanantaihin). 
(RH/ Hl o n: o 1 392/111 /79, 14 . 11 . 1979) VT 4E/79 . 

SUCI!AI.AI ST:':N OI'ISKELIJO I DE!-1 ALEm·ruSLUUT LEIHNG:iAD I IN 
J A !iOSKOV A!..U 

Juo!Den ja r~e'J. ':J s tolii'tc:: suoras.sa rautatieyhdysliikiJ~te es:;a suo
ffi9.-ai s il t a ta:-if fiaeez;:il ta ...:.e.ningr adi in tal r.,o:>kovaan Ofi eke li~ a 
nlenr:uksen sa:uniseksi r.:.i t 1: i.:.a , et t a opi:;l,e l ija esi t t iia Kansuin-
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valisen yl i oppi l asliiton UIE=IUS opiskel ijakortin. Kortin al a 
rivi l l a , kohdas sa "University" or. oltava maininta "Leningrad" 
tai "M oskva" , (Tft n :o Tou 212/253/79 , 22 . 11 . 79) VT 48/79 

Kansainvalisen ylioppilasliiton UIE=IUS opiskelijakortti 

Muster des lntematfonalen Studentenausweises (UIE) 

1ft ottorcfoMe with th. cfKJ&Jon ol ..... NS 
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to ,...der U.. bearer all pou.ibte ...-rices 
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hd pr6ter oul1tonca J"ndont son N~r 
do"- t. pays. 

• 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

22.11.1979 lukian avataan Mynttilan liikannapaikan alaisina tavara

liikentealla Ristiinan taallisuusraitaat saka Pallas Oy:n raitaat. 

Tasta jahtuan Mynttilan liikannapaikkaa kaskavat merkinnat julkai

sussa Liikennepaikkajan valimatkan muuttuvat sanatusta paivasta 
lukien seuraaviksi: 

M:tnttila 

Myt 

543-32512 

Ristiinan 

teallisuus

raitaet 

960-32582 

Pallas Oy:n 

raiteet 

961-32583 

2 3 

11 

Mi 

4 5 
Ma ntyharju B. Hil 
Kv 79. Pm 105. 

Myt 21. Tt 

Myt 23. Tt 

6 
Hpj 378. Hpk 263. Hka 
Hy 212, 11m 279 . J ns 
Jy 185. Kr . 311 • Kan 
Lh 141 • Lla 668. Ov 
01 554. Par 265. Pka 
Psl 268. Pri 451. Ri 
Sk 381. Sij 219. Tpe 
Tl 276. Tku 404. Vnj 
Yv 433. 

Pallas Oy:ta varten. 

(N:a Yt 32539/67/79, 19.11.1979) VT 48/79. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

136. 

288. 

388. 

298. 

350. 

200. 

316. 

255. 

V~rikonplllli~6n virka (B 1) ja asemaollllik6n virka (V 23) 

Rautatiehallituksen plajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaln 27 . paivanl 

joulukuuta 1979 ennen viraston aukioloajan pllttymistl . 

Edelll mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
varikonpllllikko (B 1) : Riihimlen varikolle (1) ja 
asemapllllikko (V 23) : Piekslmlen (Var) liikennealueelle . 

Hels1nk• 1979 Vall!On pa1nawskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1979 

Ty8aika1askenta vuonna 1980 

Ke1poisuusehdot apu1aisinsin88rin virkaan 

LyhenteitS 

ItSinen yhdys1iikenne 

N•049 
7.12.1979 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Lomakelippujen uusiminen 

Ratapihojen liikenn8imissSMnn8t 

Liikennealuejako 

VR:n Oulun posti1okeron muutos 

LinjaradiojSrjestelmS 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksiS ja mSSrSyksiS 

Eri11isenS on julkaistu: 

VT 46a: Valtion ty8ntekijMin terveydenhuo11on ohjesMKnn8n 
sove1taminen VM 18.10.1979/ P 5539 

VT 47a: Asetus Va1tionrautateiden ha11innosta 
(Ha11intoasetus, AVH) 

127t02V3&5 
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TY~AIKALASKENTA VUONNA 1980 

Voimassa o1eviin ty5aikasopimuksiin perustuen on pa1kkajaostos 

sa 1aadittu oheinen tau1ukko , josta i1menee ty5aikojen laskenta 

sek~ lis~- ja ylity5korvausten m~~r~ytyminen vuoden 1980 tyovii 

koi1la ja ty5jaksoissa. 

(H1oj n:o H1o 798/10/79 , 29 .11 . 1979) VT 179 

.LY.!l.~.Jan laske nto V:Jll~o n raul. r,tt·j l'l ii vuon n.:J l !JriO 

T A L 5 I Los~.cnLOJcn vaikut- Lisiil}il · Ylilyli · Lis~tyJ· 50 t v!ikf.o- 100 \ viif•· V i rna t 0 
tyUviil;kO t~Jvolt pd.iv~t kynnys •• ynnys l:.cavous- ylityO- koylity5- 5..., .. Jnn. yll 

bmni.t tunnit tunnlt t:i6aika k'l'l 

31.12-05 .01 uud. vuod,,m pv ( 1. 1. ) 32 32-48 48 - 23 t 

31.03-06.04.x) pitk:'porj. (4.4.) 32 40 32·40 40-48 48 - 7.9 t 

07.04·13 . 04.xl li pll5si§ispv. 17 .4. l 32 40 32-40 40-48 40 - 29t 4 

28 . 04-04.05. vappu (1. 5.) 32 32-48 48 - 29 l 

l6.05·22 .0u.xl j uh.aatto (20.6.) 32 40 32-40 40·48 48 - 29 t 

22.12-28 . 12. jouluautto (24.12) 24 40 24-48 •40-46 48 - 21 3/4 t 

xl bploni (26.12) 

29 .!2·04. 01 uud. vuodenpv. ( 1. 1. ) 32 32-48 48 - 29 t 

rruut vii kot rniS - su 40 40-48 48 - 3S 1/4 t 

x) tunti- ja urakkepalkkaisille ty OntekijO i lle maksataan juhannusaattona jo paaeiaislnuantaine tehd ~ 

ty6tunneilta tyOpal kan li saksi eril l. korvau ksana SO \ yksinkartaisesto tuntipalkasla edollyttae r 
ettB ~s!anomaisen viikott. tynaika sanotui!la ty6vi!koi!la ylitt~& 32 l Ja ettei kysainen tyo olo 

ty6ti; vastaavasti maksataan la~aninpBiv d n ja toisen p~fisi8lsp3iv8 n jelk.1auantailta mahdoll. tyf 

ken lis3ksi 8 t palkkaa vastadva erill. korvaus keskitunfians ion mukaan. 

TAL 6 i laskente~n •1aikut- ~~~tyo- YlityO- Lisdty5- 50 ~ yli- 100 ~ yli- Kas~..eylyneen 
ty<ljakso tavat p.!ivOt kynn~s kynnys kcrvau:o- t ylitunnit ty5tunnit ju!-.scn taulu; 

tur11•it (v.!iin vir~j 

23 . 12·12. 01. jouluaatto (24,12.) 96 112 96·112 112-138 138 - t au!. 2 Ja 6 
tapanl (26.12.) 

uud.vuodenpv (1.1.) 

13.01·02.02 . 120 120-138 tau!. 

03. 02·23.02. 

24 . 0Z· lS.C3 . 

16. 03-05.01. ~it~..3~:-j. (4.4.) 112 112-120 tau1 . 1 J<· 3 
06 . 04-26.04. II pa<•ilii•pv. (7 . 4.) 112 lU-120 

27.04-17 . 05 . vappu (1 . 5. ) 112 112-138 taul,· 2 
l 6. il5-07.06. 120 120-136 tau!. l 

06 .06-26 . 06 . juh.aotto (20.6 . ) 112 112-120 toul. l ja 3 

29 . 06·19.07 . tau!. I 
20 . 07-09.06. 

10.08-30. 06 •. 

31 . 08·20.09 . 

21 . 09-11.10. 

12.10-01.11. 

02. 11-22. 11 . 

23.1l-l3 . l2. 

14.12-03.01. jouluaatto (24.12.) 96 112 96-112 112-138 taul. 2 Ja 6 
topani (26. 12.) 

uud. vuodcnpv. (1.1 . ) 
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KELPOISUUSEHDOT APULAISINSINOORIN VIRKAAN 

Rautatieha11itus on va1tionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen 

34 S:n noja11a vahvistanut ke1poisuusehdoksi apu1aisinsinoorin vir

kaan a1aan sove1tuvan insinoorin tutkinnon . 

(N:o RH 1460/112/79 , 30 . 11 . 1979) VT 49/79 

LYHENTEITX 

Seuraavat uudet 1yhenteet otetaan k~yttoon 1 . 12.1979 1ukien: 

Ti1itoimisto 

kirjanpitojaosto 

sis~isen tarkastuksen jaosto 

Materiaa1itoimisto 

y1einen jaosto 

ostojaosto 

varastojaosto 

Markkinointitoimisto 

T1k 

Trs 

Tmt 

Tmy 

~0 

~v 

kotimaisen tavara1iikenteen myyntijaosto Mtt 

kansainv~1isen tavara1iikenteen myyntijaosto Mtk 

kotimainen tariffijaosto Mfk 

kansainv~1inen tariffijaosto Mfu 

Koneteknil1inen toimisto 

kemian 1aboratorio K1ab 

Lyhenne1uette1o (kansiossa : ASIAKIRJAOHJEET) uusitaan 1~hiai 

koina . 

(Hlo 797/019/79(H1t) , 28 . 11 . 79) VT 

ITXINEN YHDYSLIIKENNE 

SNTL ja Suomen rautatiet ovat sopineet er~ist~ yhdys1iikennem~~

r~yksi~ koskevista muutoksista . T~m~n johdosta i1mestyy yhdyslii 

kennetariffiin (VR 4784) 1is~lehti n : o 4 , toimi tusohjeisiin (VR 4781) 

1is~1ehti n : o 2 ja rautatierajasopimukseen (VR 4782) lis~1ehti n : o 6 , 

jotka ovat voimassa 1 . 1 . 1980 l ukien . 
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Yhdysliikennetariffiin (14 art. 1 §) tehty muutos edellytt~~. ett~ 

l~hett~j~ merkitsee rahtikirjan kentt~~n 24 sen tullitoimiston tai 

muun virallisen laitoksen nimen, jolle h~n on l~hetyst~ koskevan, 

maasta vientiin oikeuttavan asiakirjan l~hett~nyt. 

Samaan pyk~l~~n on lis~tty m~~r~ys , ett~ rahtikirjaan voidaan liit 

t~~ enint~~n 5 sivua saatekirjoja vastaanottajaa varten . Mik~li saa

tek i rjoja on enemm~n, on ne pantava johonkin kolliin ja ilmoitettava 

rahtikirjan kent~ss~ 25, miss~ kollissa asiakirjat ovat. 

(Tft n : o Tou 23/253/79 , 22 . 11 . 79) VT 49/79 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lis~lehti 

n : o 1, joka on voimassa 1.1 . 1980 lukien . Lis~lehti sis~lt~~ mm : 

Suomen osuuden rahtien korotukset (8 %) 
Ruotsin osuuden rahtien korotukset (5-10 %) 
Norjan osuuden rahtien korotukset (6 %) 
Tanskan osuuden rahtilukujen muutokset (6ljylis~korotus) 

Ruotsin - Norjan Net - osuuden rahtien korotukset (n, 6 %) 

Siirtokuormausmaksujen korotukset Torniossa (n, 6 %) . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lis~lehti 

n : o 20, joka on voimassa 1 . 1.1980 lukien . Lis~lehti sis~lt~~ mm: 

Suomen osuuden v~himpien maksujen korotukset 

Autolinja Turku-Tukholma rahtien korotukset (8 %) 
Ruotsin osuuden rahtien korotukset (n. 7 %) 
Norjan osuuden rahtien korotukset (6 %) 
Tanskan osuuden rahtilukujen muutokset (oljylis~korotus) 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Tft n : o Tou 6/251/79 30 . 11 . 79) VT 49/79 
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LOMAKELIPPUJEN UUSIMINEN 

Lomake1ippujen ti1itysjarjeste1ma rnuuttuu 1.1.1980 a1kaen. T[man joh

dosta on rnuutarnia 1omake1ippuja tai niiden ti1itysosia rnuutettu jar
jeste1rnaan sove1tuviksi. Vanhama11isia 1ornake1ippuja ei saa myyda 

31.12.1979 ja1keen, vaan 1ippu1omakkeet on pa1autettava kotimaiseen 

tarkastusjaostoon seka ti1attava uusitut 1omakkeet. 

Autonku1jetus1ippu (VR 2417) korvaa 1ornakkeen VR 2410 Auto, joka pois

tetaan kayt5sta 1.1.1980 1ukien. 

Seuraavat 1omake1iput on uusittu: 
rneno1ippu VR 2201 uusi 

- rnenopa1uu1ippu VR 2203 uusi 

kondukto5rin1ippu VR 2247 (ti1itysosa uusi) 
rnatkai1u1ippu VR 2238 

perhe- ja seurue1ippu VR 2241 

kuukausi1ippu VR 2127 

- pikajunan kuukausi1ippu VR 2144 

kou1u1ais1ippu VR 2129 

pikajunan kou1u1ais1ippu VR 2130 

(T1t 695/230/79, 29.11.1979) VT49/79 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

uusi 

uusi 

uusi 

uusi 
uusi 

uusi 

painos 10- 77 
painos 10-77 
painos 12-79 
painos 11-79 
painos 08-77 
painos 10-77 
painos 10- 77 
painos 09-79 
painos 09-79 

Imatra T:n ratapihojen liikennoimissaanto on vahvistettu otettavaksi 

kayttoon joulukuun 16 paivasta 1979 alkaen, jolloin samalla kumotaan 

helmikuun 1 paivasta 1967 lukien voimassa ollut "Liikenn6imissaant6 

Imatran ratapihan seka Enso-Gutzeit Dsakeyhti6n vaihtojunia varten" . 

(No yt 23269/62/79, 19.10.79) VT 49/79 

Pieksamaen ratapihojen liikenn6imissaant6 on uusittu. Uusi liiken

n6imissaant6 tulee kaytt66n joulukuun 16 paivasta 1979 alkaen, jol

loin samalla kumotaan toukokuun 12 paivasta 1975 lukien voimassa ol

lut liikennoimissaant6 siihen jalkeenpain tehtyine korjaus1ehtineen. 

(No Yt 31162/62/79, 19.10.79) VT 49/79 
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Tampereen ratapihojen uusittuun liikennoimissaantoon on tehty kor

jauslehti 1 . Sen mukainen muutos, joka on tehty uudelleen painetun 

ensimmaisen sivun kohtaan 1 . 22 , on tullut voimaan 27 . 11.1979 alkaen . 

Korjauslehden perusjakelu on suoritettu painatusjaoston toimesta . 

(N:o Yt 31967/62/79 , 26 . 11 . 1979) VT 49/79 

LIIKENNEALUEJAKO 

Rautatiehallituksen tekeman paatoksen (RH 1109/011/79, 23 . 11 . 1979) 

mukaan muutetaan 12 . 9 . 1979 kirjeella RH 1109/011/79 tehtya paatosta 

liikennealueiden yhdistamisesta siten, etta Kemin ja Tornion liiken

nealueiden , Jyvaskylan ja Aanekosken liikennealueiden seka Lahden 

varikon ja Lahden liikennealueen yhdistaminen tapahtuu 1 . 7 . 1980 lu
kien . 

(Yt 22864/011/79, 28 . 11 . 1979) VT 49/79 

VR : N OULUN POSTILDKERON MUUTOS 

Valtionrautateiden Oulun postilokeron numero on muuttunut , uusi osoi

te on : 

PL 301 , 90101 OULU 10 . 

LINJARADIDJARJESTELMA 

Koekaytossa ollut linjaradiojarjestelma valilla Jamsa-Jyvaskyla on 

otettu virallisesti kayttoon 28 .11. 1979 . Liikennepaikkaradiot ovat 

Jamsan , Jamsankosken, Saakosken, Muuramen ja Jyvaskylan junasuorit

tajien kaytossa . Jyvaskylan junasuorittajaan saadaan yhteys myos 

Jyvaskylaa lahinna olevaa tukiasemaa kauempana olevien tukiasemien 

kautta . Kutsuminen tapahtuu silloin aBnitaajuuskutsuna kutsupaini 

ketta painamalla . 
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Vastaavasti voi Jyvaskylan junasuorittaja ottaa yhteyden Jyvaskylaa 

lahinna olevan tukiaseman kuuluvuusaluetta kauemmaksi kaynnistamal

la minka tahansa tukiaseman Jyvaskylan ja Jamsan valilla . Myos kaik

kien naiden tukiasemien samanaikainen kaynnistaminen on mahdollista . 

(No Yt 22136/435/79 , 30.11.79) VT 49/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TODHA 

Liikennetoimiston liikenteenohjausryhmban haetaan kuljetusten 

ohjaus- ja liikenteen val vontatehtaviin henkiloa . 

Liikenneosas ton paallikolle osoitetut hakemukset on toi~itettava 

yleisen toimiston kansliaan 21 . 12 . 1979 mennessa. 

Tarkempia tietoja tehtavasta antaa lkt Hei nie puh . 911 - 2956 . 

Nil.HTYKSIA JA !.~f.RAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : asemapaallikon (V 25) virkaan (rtova
niemi) apulaisasemapaallikko (V 22) raavo Aisala ja asemapaalli 
kon (V 18) virkaan (Kaipiainen) ylim . 3. 1 kirjuri (V 10) Tarmo 

Ilmari Laitinen. 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (B2) virkaan yp 1 1 ki Lauri 
Kustaa Siikonen, ap 1 1 koneinsinoorin (B2) virkaan ki Eila Ester 
Toivola, yp 1 1 koneinsinoorin (V27) vir~aan vt. ylim 1 pl ki Ra~ 
no Sakari Rinamo, apulaisinsinoorin (V26) virkoihin ylim tkn Sep
po Veikko Johannes Koivumaki ja vt. ais Pentti Juhani Saari, sah
kotarkastajan (V22) virkaan vt. str Erkki Hannu Juhani Heino,yli
teknikon (V24) virkaan tkn Rafael Asola, yliteknikon (V23) virkaan 
tkn Olavi Aleksi Ja~enpaa, teknikon (V22) virkoihin tkn Mauno 
Olavi Koski ja tkn Unto Pellervo Verkasalo, teknikon (V21) virkoi
hin tkn Kai Johannes Kallio, vs. tkn Heimo Ensio Lahdenpohja ja 
tkn Pekka Antero Lehtonen, teknikon (V20) virkoihin ylim.tkn Aaro 
Akse1i Si1ta1a ja tkn Lauri Juhani Vainikainen, 2 1 kirjurin (V17) 
virkaan y1im. yp 2 1 krj Maire Sinikka Saloranta, y1im. yp 2 1 kir
jurin (V17) toimeen y1im. ap 2 1 krj Laina Tuu1ikki Karja1ainen, 
seka y1im. ap 2 1 kirjurin (V14) toimiin y1im.krj Terttu Helena 
Mort ja vt yp.2 1 krj Paavo Juhani Pirinen. 
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U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennettS varben 
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Eroja 
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JOULUVIIKON VUOSILOMA-JA TY~AIKAJ~RJESTELYT 

Valtiovarainministeri5 on kirjeellaan n:o P 5544, 26.11.1979 il
moittanut kuluvan vuoden jouluviikon vuosiloma- ja ty5aikajarjes
telyista noudatettavaksi seuraavaa: 

Valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen 13 §:n 2 mo

menttia (229/79) muutettiin 23. paivana helmikuuta 1979 siten, 
etta "virkamiehella, joka saann5llisesti noudattaa viisipaivaista 
ty5viikkoa siten, etta lauantai- ja sunnuntaipaivat ovat vapaat, 
lasketaan taysina kalenteriviikkoina myonnetyissa lomissa lomapai
vien lukumaara kyseisten viikkojen arkipaivien mukaisesti". 

Tana vuonna jouluviikkoon (viikko 52) sisaltyy jouluaaton lisaksi 
kolme muuta arkipaivaa. Kun asetuksen 6 §:n mukaan jouluaattoa ei 
lomaa annettaessa lueta arkipaivaksi, tulee jouluviikon lomaa 
viettaville lomapaivien lukumaaraksi kolme. Naista paivista ei 

lauantai, kun kysymys on taydesta kalenteriviikosta, ole sellai
nen vapaa arkilauantai, jonka saisi lisata vajaina kalenteriviik
koina ja yksittaisina lomapaivina my5nnettyyn viiden paivan lo
maan kuudentena lomapaivana. 

Ty5sopimussuhteiselle henkilolle voidaan valtiovarainministeri5n 

21 . paivana huhtikuuta 1978 antaman yleisohjeen P 5430 8 §:n 
4 kappaleen mukaan ja ottaen huomioon vuosilomalain 5 §:n 1 momen
tin viimeinen virke antaa jouluviikon torstai ja perjantai lorna~ 

paiviksi vain, jos han suostuu ~iihen, etta my5s lauantai merki
taan lomapaivaksi kuten virkasuhteisillakin. 

Samalla valtiovarainministeri5 toteaa, etta ty5ajasta valtion vi

rastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin 

(363/78) mukaan valtion virastoissa ei tyoskennella lauantaisin, 

ellei viraston toiminta sita vaadi. Taman mukaan joulun jalkei
sena lauantaina (29.12.) ei valtion virastoissa ty5skennella, 
ellei toiminta sita vaadi. 

Tyoaikalain alaisille virkamiehille ja tyosuhteisille pyritaan 

my5s jarjestamaan lauantai 29.12.1979 vapaapaivaksi, mikali se 
t5iden jarjestelyjen kannalta on mahdollista. 

Jos virastoty5aikaa noudattava joutuu tyoskentelemaan lauantaina 
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29.12 .1979 on sanotun asetuksen 5 momentin mukaan hanen tyBaikan
sa tal1oin kuitenkin tasoitettava siten , etta se sopivan pituisen 
jakson aikana muodostuu yhta pitkaksi kuin mui11e virastossa 
tyoskente1evil1e. 

Mika1i muu virka- tai tyosuhteinen joutuu tyoskente1emaan sanot 
tuna 1auantaina tai sanotun 1auantain sisa1tava11a tyoviiko1la 
tai tyojaksossa maksetaan muun tyopalkan lisaksi virastovirka
miesten tyoajasta tehdyn virkaehtosopimuksen ja tyosuhteisten 
tyoaikapoytakirjan piiriin kuuluvi1le ja tyoaika1ain 5 ja 6 §:n 
a1aisi1le virkamiehille ja kuukausipalkkaisil1e tyosuhteisil1e 
virka- tai tyoehtosopimusten tai poytakirjojen asianomaisissa 
pykalissa sovitut tuntirajat ylittavilta tyotunneilta lisa- tai 
y1ityokorvausta tai annetaan vastaava vapaa-aika. 

Tyoehtosopimuksissa on sovittu yleensa , etta tunti - ja urakka

pa1kkaisi11e tyontekijoil1e maksetaan kyseise1ta lauantaipaivalta 
mahdo11isen tyopalkan 1isaksi 8 tunnin pa1kkaa vastaava eri11inen 
korvaus . (Ks VM 43/10 - 99/79 , 14 .2.1979 Li ite 4.2.). 

(Hloj n :o H1o 800/10/79 , 3 .12.1979) VT 50/79 

VALTIONRAUTATEIDEN ORGANISAATIOKIRJA 

Vuoden 1980 a1usta otetaan kayttoon ha11intoasetus- ja tyojarjes 
tyskansion (VR 2601) korvaava VR :N ORGANISAATIOKIRJA-kansio, jon

ka perusjake1un painatusjaosto suorittaa vastuuyksikoiden antami 
en jake1u1uette1oiden mukaisesti . 

Kansio (VR 2502) sisa1taa ta1ous1ain, ha11intoasetuksen, rautati~ 
ha11innon tyojarjestyksen , paajohtajan 28 .11.1979 vahvistamat or 
ganisaatioperiaatteet (RH 1438/011/79), VR :n paaorganisaatiokaa

vion, RH:n organisaatiokaavion , piirihal1innon vastuuyksikoiden 
1uette1on, piiri - ja a1uejakoa koskevat luette1ot ja kartan 
(VR 1293) seka y1eisohjeet henki1okunnal1e . 

Kansioon 1iitetaan vastuu- ja toimintayksikkojen tyojarjestykset , 

joiden uusimisesta paajohtaja on 28 .11.1979 antanut osastoi11e oh
jeet (RH 1444/011/79) . 

(H1t 806/011/79 , 5 .12.1979) VT 50 /79 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tariffitoimiston s~hkee11~ n:o RH 169, 30,11,1979, on kansain
v~1isess~ tavara1iikenteess~ k~ytett~via u1komaan va1uutan muunto· 
kursseja muutettu 3.12.1979 1ukien seuraavasti: 

1 Eng1annin punta = 8,35 Fl1 

100 Espanjan pesetaa = 5,75 FM 
100 Itava11an shi11inkia = 30,60 FM 
100 Neuvosto1iiton rup1aa = 587,00 FM 
100 Portuga1in escudoa = 7,80 FM 
100 Ranskan frangia = 94,00 FM 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa = 220,00 FM 
100 Tanskan kruunua = 71,70 FM 

(Tft n:o Tou 3/230/79, 30.11.1979) VT 50/79 

VUODEN 1979 MENOJA KOSKEVIEN TOSITTEIDEN L~HETT~MINEN TILITOIMISTOON 

SEK~ MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Jou1ukuu11e -79 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat 1askut ja 
meno1uette1ot 1~hetet~~n ti1itoimistoon viimeist~~n 19.12.1979 aamuks~ 

Menor~steiksi merkittyjen 1askujen ja meno1uette1oiden tu1ee o11a ti-

1itoimistossa viimeist~~n aamu11a 16.01.1980. 

Tammikuun 15 p~iv~n j~1keen merkit~&n vuoden 1979 menoja koskevat 1as
kut ja meno1uette1ot vuoden 1980 menoiksi. N~m~ 1askut ja meno1uette-

1ot on 1&hetett~v& ti1itoimistoon eri11isin~. Ti1itoimisto hankkii me
nojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan. 

Jou1ukuun -79 muistiotositteiden ja vuode11e 1979 kuu1uvien tu1o1asku

jen tu1ee o11a ti1itoimistossa 16.01.1980 aamuun menness~. 

Vuodenvaihteessa pyydet~~n matka1askut 1aatimaan erikseen vuonna 1979 
tehtyjen matkojen osa1ta ja erikseen .vuonna 1980 tehtyjen matkojen 
osa1ta. (N:o t1t . 721/230/79, 4.12.1979) VT 50/79 
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TII.JLUETIEL()N 111JUroKSET 

Tili1uette1oon on vahvistettu 1.12.1979 1ukien seuraavat muutokset . 

Lis!l.tty kustannuspaikka 

10568 Ty5paikkaruokai1un kehittfuninen, Heino1an ja Mi.kkelin liikennepaikat 

(To 1200/223/79, 19.11.1979). 

Lis!l.tty kustannuspaikat 

42330 Mikkelin kyll!l.styslaitos 

43470 Haapaml!en kyll!l.styslaitos 

Lis!l.tty ~t6tarkoitus 

80420 Ky111l.stystoiminta 

Kyll!l.stystoiminnan entiset kustannuspaikat 66200 ja 66300 sekl:i ~totarkoitus 

55420 on poistettu. 

(To 1200/223/79 , 28 . 11.1979) 
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Muutetui1ta kol:xli1ta tili1uette1o painetaan uudelleen. Painatusjaosto suorittaa 

perusjake1un. (N:o t1t 715/23.3/79, 30. 11 . 1979) vr S0 •/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen (V13) toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Siikamaki; 

asunto 1 b + k varattu Nikkari1assa) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava Pieksamaen ratapiirin paallikol1e viimeistaan 9.1.1980. 

Piirtajan (V12) toimi, toistaiseksi ratatekni11isessa toimistossa. Rataosaston 

johtajal1e osoitetut bakemukset on toimitettava ratateknillisen toimiston 

kans1iaan viimeistaan 9 .1 .1980. 

0 5 a 5 t o n t y 5 5 u 0 j e 1 u p a a 1 1 i k 5 n tehta-

v 3 t . Liikenneosastolle haetaan D5aston tyosuojelupaal1ikkoa, 

jonka tehtaviin kuuluvat ty5suoje1un yhteistoimintasopimuk5en mu

kaiset asiat . Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan lahettamaan hake

muksen5a 1iikenneosaston ylei5een toimistoon 4 . 1 . 1980 mennessa . 

Tarkempia tietoja tehtavaan 1iittyvista kyeymyksista antavat lkt 

Kahri puh . 911-2520 ja ins Laaksonen 931-2396. 
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KOULULqiSTEN HI IHTOLOM ~LEIRIT v. 1980 

Ensi talvena koulujen hiihtoloman aikana jKrjeetetalin VRzn 

Urheilutoimikunnan toimeeta Pyhatunturin 1omakeskukeeesa 

ko1me yhteis1eiria rautatie1aisten kou1uikaisi11e 1~ps111e. 

Leireille ovat tervetulleita 13-17 vuotiaat tyttlt ja pojat. 

I 1eir1 17-23.2 II 1eir1 24.2-1.3 III 1eiri 2-8.3 

Kirja111set ilmoittautumiset, joissa on ilmettavl mille 

1eiri11e pyrkii, koululaisen syntymaaika (vuosi ja pliiva} 

ja VRzn pa1veluksessa o1evan isan tai aidin virka tai toi

mi ja tytlosoite, on tehtava os.z VRtn Urhe11utoimikunta, 

rautat1ehal11tus, Helsinki 10.1.1980 mennessK, jonka jal

keen hyvaksytyille lahetetaan tarkemmat ohjeet isan tai 

aidin tyooso1tteel1a. 

Le1r11a1sten kokoontuminen on leirin alkamispaivana Kemi

jarven asema1la k1o 9.45 (junan nto 63 saavuttua), jonka 

ja1keen linja-autokuljetus Pyhatuntur111e. Pa1uu Pyhatun

turi1~a alkaa 1eir1n paattymispaivana klo 16.30 ja Kemi

jarvel'tll. ·( junalla P '64) k1o 18.25. 

Leirim~ksu 350 mk peritaan tili11epanokortil1a etukateen. 

Maksuun sisaltyvat y1lapito 1eiripaika1la ja 11nja-auto

kustannukset Kemijarvi-Pyhatunturi-Kemijarvi. 

VRU on I- ~a II-leireille varannut makuuvaunu, joka 

t.• menomatka11a ku1kee junassa nto 63, 1ahto Helsingis~a 

16.2. ja 23.2. klo 19.00 seka pa1uumatka11a junassa nto 

64 lahttl Kemijarve1ta 23.2. ja 1.3. k1o 18.25. 

Koululaise11e Toidaan varata makuupaikka ilmoittautumisen 
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yhteydessa seuraavastis "Varaan pai kan matkaosuude11e 

esim. Hki-Kja-Hki". Paikkavaraus on s i tova ja maksu peri

t iian ti1111epanokort111a osanott omaksun yhtey<itts :·a etu.l( ·~

teen. Makuupaikat taytetaan 11moittautumiejarjestyksessa. 

!oivomme, etta kaikki maariiaikaan 10.1.1980 ilmoi tetut 

koul ulaiset voidaan ottaa 1eirille. 

Jokaisel 1a l eiri laisella on oltava murtomaahiihtosukset 

tunturihiihtoa varten. Pu j ottelua voidaan harrastaa vain 

poikkeustapaukeessa ja oh jaa j ien 1uva11a. 

VR:n Urheilutoimikunta 

NIMITYKSIA 
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Rat a o s a s t o : vanhemman toi:ll!istorakennusmestarin (V 24) virkaan (Helsingin 

ratqUir intoimisto) vanhempi toi:mistorakennusmestari (V23) Erkki Valentin Kivisto. 

vanhemman toimistorakennusmestarin (V22) virkaan (Oulun ratapiirin toimistol 

rakennusmestari Jouni Salomon Sallmen ja rataesimiehen (V13) toimeen (Niirala) 

raidemies Veikko Erkki Benjam. Pitkii.nen . 

L i i k e n n e o 5 a 5 t a: yp 2 lk.kirjuri Harry Erik Rautiokos 
ki , ap 2 lk . kirjuri Anna-Maija Permala, yliteknikko Urho Anders 

Tirinen , jarjestelymestari Kalla Arvo Ilmari Tamminen, vetu ri nkul

jettajat Yrjo Kalevi Viitanen , Kaarle Kalevi Erkkyla, Viljo Onni 

Koivisto , Reina Ensio Pakkanen , Aarne Veikko Kiili , Jouko Tapia 

Tuppurainen, La5se Oskari Syrj anen, Otto Johannes Rosenberg, ko nduk 

toorit Kaarlo Ensio Salminen, Torsten Allan Ahonen, Aulis Sil ven

noinen , koneenhoitaja Sigurd Sulo Leonard Nurro , vaihdemiehe t Tapia 

Kallas Vallivaara, Aimo Aulis Luomala, Bror Rainer Johannes Ronn q

vist, Otto Olavi Kaiponen, Sakari Otto Johannes Maaranen, j unamiehet 

Aaro Johannes Korpela , Matti Lankinen, Pentti Johannes Peltonen, 

Martti Elias Turunen, Erik Valdemar Aarnikko, huoltomies Vi lho J o

hannes Uitto, asemamies Ilkka Sakari Piiparinen , ylim . toimistoapu 

lainen Jan Tor-Bj6rn Westerlund, ylim.asemamies Guy Erik Valdemar 
1\spfors 
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R a t a o s a s t o: rataesimies (V13) Pauli Johannes Katainen ja ylim.toimisto

apulainen Anja Kaarina Harkonen. 

K o n e o s a s t o : yliteknikko Gosta Evert Saipa, 1 1 sShkoasen
taja Mauno August Ampio, yliteknikko Pentti Juho Kullervo Rasanen. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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ULOSM~TTAAMATTA J~TETT~Y~N PALKAN MAAR~N KOROTTAM~NEN 

U1osmittaamatta jatettavan pa1kan rnaarasta 14 paivana jou1ukuuta 
1973 annetun asetuksen (905/73) 5 §;n noja11a oikeusministerio on 
19.11.1979 antama11aan paatokse11a, joka on ju1kaistu asetuskokoe1-
massa n:o 835/79, paattanyt seuraavaa: 

1 § . 

E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 = 100) 1okakuun 1979 indeksi1u
vun noustua 10,8 prosenttia 1okakuun 1978 indeksi1ukuun verrattuna 
korotetaan u1osmittaamatta jatettavasta pa1kan maarasta annetun 
asetuksen (905/73) 1 ~:ssa tarkoitettu maara , jonka ve1a11isen kat
sotaan tarvitsevan seuraavaan pa1kanmaksupaivaan asti itsensa ja 

puo1isonsa seka ·hanen e1atuksensa varassa o1evien omien ja puo1ison
sa 1asten ja otto1asten e1atukseen, ve1a11isen oma1ta osa1ta 21,80 
markkaan ja jokaisen ede11a mainitun omaisen osa1ta 8 , 90 markkaan 

paivaa kohti. 

2 §. 
Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tarnmikuuta 1980 . 

(H1oj n:o H1o 816/115/79, 10.12.1979- Vert . VT 51/78) VT 51/79 . 

ALOITETOIMINTA 

A1oiteki1pai1un paattyessa 31.12.79 jatkuu toiminta voimassa o1e

vien a1oitesaantojen mukaan siten, etta a1oitteet osoitetaan 
1 .1. 80 1ukien 1iikenne- ja ratapiireissa, konepajoi11a ja varas

toissa a1oiteyhteyshenki1oi11e, muua1ta osoittee11a rautatieha1-
1itus ha11intotoimisto a1oitesihteeri h. 245a. 

A1oitetoiminnan saannot on ju1kaistu VT 38/78 seka kansiossa 
Henkilostoha11innon maarayksia ja 1uette1o a1oiteyhteyshenki-
1oista VT 41/78 . 

A1oiteyhteyshenki1oita pyydetaan huo1ehtimaan siita, etta a1oite-
1omakkeita on tyopisteissa jatkuvasti saatavissa. Tyopaikoi11a 

o1evassa a1oiteju1isteessa (1om . VR 1673) tu1ee o11a a1oiteyhteys
henkilona toimivan nimi ja osoite nakyvissa . 

(Hlt 807/117/79 , 14 . 12 . 79) VT 51 / 79. 
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TILITYSS!~NNQN MVUTOKSIA 

Ti~ityss~~nnon (tavaraliikennett~ koskevan osan) liitteeseen n:o 1 

tehd~~ seuraavat muutokset 1.1.1980 lukien: 
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Poistetaan Varkauden ja Kemij~rven kirjauskeskuksia ja niihin kuulu

via tilityspaikkoja koskevat merkinn~t. 

Muutetaan Pieks~m~en ja Rovaniemen kirjauskeskusten tilityspaikkoja 

koskevat merkinn~t seuraaviksi. 

400 

364 

PIEKS~M~EN KIRJAUSKESKUS 

427 Hankasalmi 

430 Huutokoski 

400 Pieks~m~ki 

404 Suonenjoki 

432 Varkaus 

ROVANIEMEN KIRJAUSKESKUS 

(Rekisterointi suoritetaan 
Oulun kirjauskeskuksessa) 

368 Joutsij~rvi 

367 Kemij§.rvi 

364 Rovaniemi 

369 Salla 

(N:o Tlt 749/2332/79, 13.12.1979) VT 51/79 

SUURASIAKASTILIT 

Suurasiakastili avataan hakemuksesta kuten henkiloliikenteen luotto . 

Luottohakemukseen (lorn. VR 4136) on lis~ttMva sana "Suurasiakastili". 

Luottop·atoksen mukana lahetetaan asiakkaalle ensimmainen ostotosi

tevihko. Lis*a vihkoja saa keskusasemilta. 

Suurasiakkaat k§ytt?v~t ostotositelomakkeita (lorn. VR 4045) .matka

lipun tilaus-lomakkeiden (VR 4046)asemesta. Ostotositelomakkeita 

kayttaen voidaan kaikista lipunmyyntipaikoista ostaa vain junissa 

kelpaavia kotimaan liikenteen normaalihintaisia meno-,menopaluu,

perhe-,seurue-,matkailu- ja autcnkuljetuslippuja seka istuma- ja 

makuupaikkalippuja. 

Suurasiakastilej? voidaan k~ytta? 01.01.1980 lukien. 

Yksityiskohtaisemmat myynti- ja tilitysohjeet julkaistaan tilitys

saannon korjauslehdess~ t?m?n kuun loppupuolella. 

(Tlt n:o 728/2331/79, 5.12.79) VT 51/79. 



51 - 4 -

TARIFFIMUUTOKSET 1.1 . 1980 

Tariffin korotukset tulevat voimaan tulevan vuoden alusta lukien. 
Taman johdosta on painettu tariffitaulukot kokonaan uudelleen ja 

tariffisaantoon seka tavaranluokitustaulukkoon painetaan muutosten 

johdosta korjauslehdet. Tariffisaannostoon on tehty hinnoitteluun 

liittyvien pykalamuutosten (henkiloliikenne: menoliput , kuukausili

put, tavaraliikenne : luokkaluku) lisaksi vain muutamia muutoksia ja 

lisayksia . 

Sen lisaksi mita aiemmin VT : ssa 40/79 on sanottu tariffin korotuk

sesta ja saannoston muutoksista, esitetaan jaljempana luettelomainen 

selostus tarkeimmista muutoksista. 

Henkiloliikenne 

Henkiloliikenteen l askettu keskimaarainen tariffin korotus on 8 pro

senttia . Keskimaarainen korotus on menolipputariffiin perustuvien 

lippujen osalta 9.1 prosenttia, kuukausilipputariffiin perustuvien 

8,3 prosenttia ja paakaupunkiseudun vyohyketariffin osalta 4 , 1 pro 

senttia . Makuupaikkalippujen hintojen keskimaarainen korotus on 19 

prosenttia ja istumapaikkalippujen 11 ·prosenttia. Matkatavarasta 

perittavia maksuja ei koroteta . Henkiloautojen kuljettamisesta pi

kajunassa perittavat maksut eivat myoskaan neuse . 

Tulevan vuoden alusta lisataan matkalippuvalikoimaa . Talloin ote

taan kayttoon VR lomalippu . Tama lippu on henkilokohtainen ja oike 

uttaa kelpoisuusaikanaan rajattomaan maaraan matkoja kaikilla henki

loliikenteelle avatuilla radoilla . Lipun kelpoisuusajat ovat yksi 

viikko (8 pv) , kaksi viikkoa (15 pv) tai kolme viikkoa (22 pvl. Li 

pu n ostajan on esitettava henkilotodistuksensa, jonka numero merk i

taan lomalippuun. Matkustettaessa on lipun tarkastuksen yhteydessa 

esitettava vastaava henkilotodistus . Myytaessa lomalippu lapselle 

(alle 12 vuottal puoleen hintaan on lipussa ja sen tilitysosassa ele

va ruutu "lapsi" rastitettava . 
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Uutena palvelumuotona otetaan kayttoon luotollinen "Suurasiakastili" 

henkiloliikenteen maksuja varten. Suurasiakastilin avaamiseen liit

tyvat samat toimenpiteet kuin yleensa Valtionrautateiden myontamaan 

luottojarjestelmaan. Tilin avaamisen jalkeen toimitetaan asiakkaalle 

tilin kayttolomakkeet. Tilinhoito- ja kayttomaksuna peritaan kalen

terivuoeittainen kiintea maksu, joka vuodelta 1980 on 50 markkaa. 

Tilinkayttolomakkeita vastaan asiakas voi lipunmyyntipisteista lunas

taa mm. normaalihintaisia mana- ja meno-paluulippuja seka suorittaa 

lomakkeita kayttaen maksuja paikanvaraamisesta samoin kuin matkata

varan lahettamisesta. Kaytettyjen tilinkayttolomakkeiden perusteel

la laskutetaan asiakasta kerran kuukaudessa. Laskutuksen yhteydessa 

myonnetaan kaytetyn luoton maaraan perustuva asiakaskohtainen alan-

nus. 

Meno- , kuukausi- ja paikkalippujen hinnankorotuksen lisaksi korote

taan muita henkiloliikenteen maksuja siten, etta 65- ja i-korttien 

hinta tulee olemaan 5 mk ja tavallisen kuukausilipun yhteydessa pe

rittava pikajunan lisamaksu 20 mk, koululaislippujen yhteydessa hin 

nat ovat 10 ja 15 markkaa . Junassa kertamaksuna rahastettava pika

junan lisamaksu on 2 mk. 

Myytaessa sanomalehtimieslippuja on niihin tehtavaa merkintaa muutet 

tu siten, etta entisen "Lehtimies" merkinnan sijasta lippuun merki

taan "Lehdista". 

Edella sanottujen lisaksi on muutettu ja tasmennetty tilatun makuu

vaunun yhteydessa kaytettavista matka- ja paikkalipuista annettua 

maaraysta . 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen tariffit nousevat keskimaarin 7.5 prpsenttia. Rah

ditusperusteita ei tavaraliikenteessa oleellisesti muuteta. Kiito

ja rahtikappaletavaran perus- ja liitantarahteja korotetaan vain 

vahimpien maksujen osalta. Samalla muutetaan rahtikappaletavaran 

vahimpien maksujen maaraytymisperiaatetta siten, etta otetaan kayt

toon painojakautuman mukaan kaksi vahinta maksua. Talloin rahtikap

paletavaran perusrahdin vahin maksu on 1-44 kg : n lahetyksilta 14 

markkaa ja yli 44 kg:n lahetyksilta 16 markkaa seka liitantarahdin 

vahin maksu vastaavasti paikallis- ja linjaliitannan osalta 
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kaikilla vyohykkeilla 1-44 kg:n lahetyksilta 12 markkaa ja yli 44 

kg :n lihetyksilta 13 markkaa . Kiitotavaralahetysten perusrahdin 

vahin maksu on 22 markkaa . Vahimpien maksujen muutoksen lasketaan 

vaikuttavan keskimairaiseen rahtien nousuun rahtikappaletavaran 

osalta 3 . 1 prosenttia , kiitotavaran osalta 3 . 2 prosenttia ja lii

tantikuljetusten osalta 5 . 4 prosenttia . 

Vakiohintaisen kappaletavaralahetyksen maksuja ei koroteta . 

Vaunukuormatavaran rahti nausea kaikissa tavaraluokissa kolmella 

hinnoitusluvulla , jolloin korotus on B prosenttia . Muutamasta 

edellisesta vuodesta poiketen korotetaan puutavaraluokkien P ja T 

rahteja samanaikaisesti muun vaunukuormatavaran kanssa tulevan vue 

den alusta lukien . Vaunukuormien vahimmat maksut nousevat vastaa

vasti , talloin alin vahin maksu on 210 markkaa 2- akseliselta ja 

368 markkaa 4-akseliselta vaunulta . 

Muista tavaraliikenteen maksuista korotetaan vaihtotyomaksuja , 

vaunun siirto- ja punnitusmaksuja seka lavojen , sailioiden yms . 

viivastymismaksuja ja vaununvuokria . Uudet sovellettavat maksut 

tulevan vuoden alusta ovat mm . tavaran punnitsemisesta vaunuvaa ' alla 

vaunuakselilta 10 markkaa ja vaunun siirrosta kahta vaununakselia 

kohti 33 markkaa . Vaununvuokra alkavalta vuorokaudelta kahta vau

nunakselia kohden katetusta- ja avovaunusta on 70 markkaa seka 

lammin- ja jaahdytysvaunusta 110 markkaa , 

Kuluvan vuoden alusta kaytt66notettu kolmen markan suuruinen lisa

maksu maaraasemalla maksettavista lahetyksista peritaan tulevan vue

den alusta lukien vain kappaletavaralahetyksista . 

Konttitariffissa otetaan kaytt66n tariffin korotuksen yhteydessa 

uusi maksuluokka lahetettaessa kontteja samassa vaunussa yhteensi 

60 jalan maira , jolloin rahti tassa tapauksessa entiseen tasoon 

verrattuna hivenen halpenee . Tassa yhteydessa muutetaan myos kont

titariffin painoluokkia , joita on edelleenkin kolme: enintaan 10 

tonnia , enintaan 22 tonnia ja yli 22 tonnia . Hinnoittelun perustei 

ta muutetaan myos siten , etta konttitariffin mukaiseen kuormakulje

tukseen sovelletaan kaytetyn vaunun edellyttamaa vaunukuorman 

vahinta maksua . Muuten rahti maaraytyy vaunuun kuormattujen kontti-
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en lukumaaran, konttikohtaisen jalkamaaran ja kontin brutto-

painon perusteella. Konttitariffin mukaisia maksuja maarattaessa 

kaytetaan edella sanottuja rajapainoja (painoluokkial sellaisenaan, 

eika maksu maaraydy enaa 1.1.1980 jalkeen aiemmin valiaikaiseksi 

tarkoitetun rahditusohjeen mukaan mika edellytti tariffipainoksi 

tasoitettua rajapainoa (esim. 10 249 kg:n bruttopainoinen kontti 

on yli 10 tannin painoluokkaan kuuluva, eika siis enaa painoluok

kaan enintaan 10 tonnia). Uudessa konttitariffissa on kolme maksu

taulukkoa, joissa vasemmassa reunassa ensin on vaunukuormien vahim

mat maksut ja sen jalkeen valimatkakilometrit seka hinnat . 

Perittavien maksujen tasoittamismaaraysta on muutettu siten, etta 

Valtionrautateiden tariffitaulukoissa on tasoitettu kappaletavaran 

perus- ja liitantatariffin seka vaunukuormatariffin mukaiset maksut 

lahimpaan tayteen markkaan yli sadan markan rahtimaksujen osalta . 

Asiakkaan omistamien vaunujen huollosta seka pika- ja valikorjauk

sesta perittava maksu on kustannusten nousun johdosta korotettu 

170 markasta 240 markkaan akselilta vuodassa . 3-akseliselta vaunul

ta, jonka suurin sallittu akselipaino on enintaan 16 tonnia, on 

maksu korotettu 340 markasta 480 markkaan . 

Tavaranluokitustaulukossa on turpeen kohdalla muutettu paalatun 

tai puristetun kasvuturpeen rahdituspainon laskemisessa kaytettavaa 

kuutiometripainoa . Taten paalattu tai puristettu kasvuturve 

rahditetaan todellisen painon mukaan, kuitenkin vahintaan 250 kg 

(ennen 350 kg) kuutiometria kohti . Lisaksi ulkomaisen polttotur

peen ja ulkomaisten turvebrikettien koodiksi on muutettu 3292 

(entinen 4722) . 

Korjauksia tariffisaantoon 

Seuraavat painovirheet on korjattava Tariffisaanto-julkaisuun 

- 19 § (Perheliputl 3 lm suluissa oleva viittaus "ks. 18 § 4 lm" 

oleva "ks. 18 § 3 lm". 

29 §(Matkatavaral 8 lm suluissa oleva viitt a us "ks. myos 58§ II 

1 b lm" oleva "ks. myos 58 § II 1 c lm". 

- 58 § III 1 a 3 lm viittaus "Ks. liite 6 kohta G" oleva "Ks . liite 

6 kohta I" 

(N:o Mt 32704/241/79, 12.1 2 .1979), VT 51 / 79 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n valisean yhdysliikannatariffiin (VR 4784) ilmestyy 

1isa1ehti n:o 5, joka tu1ee voimaan 1.1.80 . 

Lisalehdessa on huomioitu Suomen osuudan hintojen korotukset. 

Painatusjaoato jakaa lisa1ehden. 

(Mt 10 . 12 . 79) VT 51/79 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen 

Ju1kaisuun " KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , Lantinen" osaan II PIM 

(VR 4669) i1mastyy lisalehti n:o 11, joka on voimassa 1.12 . 79 luki

en . Lisalehti sisaltaa muutoksia 1iitteissa 9, 10, 28 ja 31. 

Painatusjaosto jakaa lisa1ehden . 

(Mt 10.12.79) VT 51/79 

NORDEG-Tariffi 9927/28 ja 9929 

1 . 1 . 1980 lukien ilmestyy NORDEG-vaunukuormatariffiin 9927/28 1isa-

1ehti n:o 20 . Lisa1ehti sisaltaa mm . rahtien oljylisakorotukset, 

DR:n transitorahtien korotuksen (5 tannin painoluokassa n . 10 %, 10-

25 tannin painoluokissa n . 6,5 %), VR:n rahtien korotuksen (n. 8 %), 

vaunukuormien vahimpian maksujen korotukset ja Erikoistariffin 2 ra~ 

dinkorotuksen. 

Huomattava muutos on , etta kaikissa rahtitaulukoissa on 1 . 1 . 1980 lu

kien yksikkohinnat i1moitettu 1fr00 kiloa kohti (OM, M, Kr, FM/1000 

kg) nykyisen 100 kilon asemesta . 

Myos NDRDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lisa1ehti 1.1 . 1980. 

Lisalehti sisaltaa muutoksia mm. Tanskan asemaluetteloon, DB : n rah

titaulukkoon 11, DR:n transito-osuuden rahtitaulukkoon 23 , ja VR:n 

rahtitaulukkoon 61 . Tariffiin liitetaan uusi SJ:n kauttakulkuosuu

den rahtitaulukko 43 . 

Kansainvalinen tariffijaosto jakaa lisa1ehdet niiden saavuttua Sak

sasta . 

(Mt n : o 44 / 252/79, 10 . 12 .79) VT 51/79 
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LIIKENNEPAIKKDJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

1.1.1980 tapahtuvien liikennealueiden (Kemijarvi ja Rovaniemi seka 

Varkaus ja Pieksamakil yhdistamisien seurauksena muutetaan liikenne

aluetta osoittava merkinta sarakkeessa 2 merkinnaksi ~ seuraavien 

liikennepaikkojen kohdalla: 

Huutokoski 

Joroinen 

Joroianiemi 

Kerisalo 

Kollinjoki 

Kolma 

K1in1:inpelto 

Lehtoniemi 

Varkaus 

samoin sarakkeessa 2 merkinnaksi ~~i seuraavien liikennepaikkojen 

kohdalla : 

Hanhikoski 

Isokyla 

Joutsijarvi 

Kelloselka 

Kemijarvi 

(Lko 32529/67/79, 13.12.79) VT 51/79 

Kursu 

Kuusivaara 

Pirttijarvi 

Salla 

Salmivaara 

Liikennealueiden yhdistamisesta johtuen julkaisun sarakkeessa 1 ole

va 5-numeroinen kustannuspaikkakoodi on muuttunut useiden liikenne

paikkojen kohdalla. Dikeat koodinumerot ja mahdolliset muutokset 

ilmoitetaan julkaisussa Tililuettelo (lorn . VR 2628), Edella olevas

ta johtuen poistetaan LIVA : sta kaikkien liikennepaikkojen kohdalta 

kyseessa oleva 5-numeroinen koodi, mutta sailytetaan 3- numeroinen 

liikennepaikkakoodi . 

(Yt n:o 32529/67/79, 13.12.79) VT 51/79 
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1.1.1980 lukien lisataan julkaisuun alla mainittujen liikennepaikko

jen kohdalle seuraavat merkinnat: 

4 

Imatrankoski 

Imatrankoski-raja Ira 503 Imk 6. 

Niirala 

Niirala-raja Nrr 445 Nrl 2. 

Tornio 

Tornio-raja Trr 678 Tor 4. 

Vainikkala 

Vainikkala-raja Vnr 493 Vna 2, 

5 

Tt 

Tt 

Tt 

Tt 

6 

Vain kansainvalis

ta yhdysliikennet

ta varten. 

Vain kansainvalis

ta yhdysliikennet

ta varten. 

Vain kansainvalis

ta yhdysliikennet

ta varten. 

Vain kansainvalis

ta yhdysliikennet

ta varten. 

Imatrankosken, Niiralan, Tornion ja Vainikkalan liikennepaikkojen 

·lkohdal ta sarakkeesta 4 poistetaan merkinta "Raja" valimatkoineen. 

Yt (N:o Lko 23673/67/79), VT 51/79 
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MUUTOS SELEKTORIYHTEYTEEN RATAOSALLA JOENSUU - NIIRALA 

Rataosalla Joensuu - Niirala on poistettu se1ektorilinja 

901-124-xx. Poistetut se1ektoriliittymat on korvattu Joensuun 

suora11a automaattiliittymal1a seuraavasti: 

Niirala 

asemanhoitaja 

yhdysliikenne 

901-261 

901-261 

(Stt 3829/434/79, 12.12 .1979) VT 51/79 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi 1uokan kirjurin virka (Vl9) sijoituspaikkana toistaiseksi 

ha11into-osaston ha11intotoimisto (sihteeristo) ja a1emman pa1k

ka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (V14) sijoituspaikkana tois 

taiseksi ha1linto-osaston 1ainopil1inen toimisto . Ha11into - osas 

ton johtaja11e osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava 

rautatieha1lituksen kirjaajal1e viimeistaan tammikuun 10 paivana 

1980 ennen virka-ajan paattymista. 

Kehittamisjaostoon haetaan tyosopimussuhteeseen korkeakoulu

tutkinnon suorittanutta henki1oa ha11inno11isiin ja osittain 

myos teknisiin rationa1isointitehtaviin . Ha11into-osaston joh 

taja11e osoitetut hakemukset pa1kkatoivomuksineen tu1ee 1ahet 

taa 31 . 12.1979 mennessa ha11intotoimistoon. Lahempia tietoja 

antaa ki Juha Katt6 puh . 911-2865. 

Kolme rataesimiehen (Vl3) tointa, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(2 Tampere ja 1 Nokia; asunnot 2 h + k varattu). Rataosaston johtajal1e 

osoitetut hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paal1ik6lle 

viimeistaan 16.1.1980. 

51 



Ylim. toimistoapulaisen toimi (V6), sijoituspaikkana toistai

seksi hallinto-osaston hallintotoimisto (arkistoapulaisen teh

taviin RH:n arkistoon). Hallinto-osaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava RH:n kirjaamoon 7 . 1 . 1980 

mennessa . 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o : apulaiskanslistin toimeen (Seinajoen ratapi i rin toimisto) 

konttoriapulainen Anneli Relena Ryoty. 

Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
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N'O 52 
28 .12.1979 
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TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1980 

J ou1ukuun 7 p~iv~n~ 1979 on a nnettu asetus (859/79) tyonantajan 

sosiaa1itur vamaksusta annetun asetuksen 1 § : n muuttamisesta . Ase 

tuksen muka a n tyonantajan s osiaa1i turvama k s un suuruus vuonna 1980 

on 6 , 375 p r osentt i a suoritetun ennakkoperinn~n a 1aisen pa1kan m~~

r~s t~. 

( H1oj n: o H1o 826 / 133/79 , 14 . 12 .1979 - Ve r t . VT 52/78) VT 52/ 79 . 

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

Luetteloon tehdaan seuraavat korjaukset: 

1119 kpl A4 Henki Hikortti, Psyko Het 

1119 .1 poistettu ( 1119 korvaa) 

1119.5 poi stettu ( 1119 korvaa) 

1121 kpl A4 Nimittamiskirja sopimuspalkkaiseen virkaan Hlt 

1124 kpl 260xll8 Paallysrakennehitsaus, hen kilokortti, vise Rtt 

1134 kpl 83xl30 Paallysrakennehitsaus, lupakortti, vise Rtt 
1231 poistettu (1232 korvaa) 
1475.4 poistettu 
1520 kpl A4 Kassantarkastukset Tlt 
2502 .0 kans io A4 VR Organisaatiokirja Hlt 
2502.01 kpl A4 VR Organisaatiokirja, sisallysluettelo Hlt 
2502.1 kpl-3 A4 VR Organisaatiokirja, johdanto Hlt 
2502.12 kpl-2 A4 Laki VR:n talouden hoidon yleisista perus-

teista Hlt 
2502.2 kpl-38 A4 Hallintoasetus (ent. 2601) Hlt 
2502.3 kpl-33 A4 Rautatieha11innon tyojarjestys Hlt 
2502.4 kpl-33 A4 Organisaatioperiaatteet Hlt 
2502.51 kpl-4 A4 VR Organisaatiokaavio (ent. 2607 ja 2607. 1) Hlt 
2502.52 kpl-2 A4 RH:n osastot, toimistot, jaostot Hlt 
2502.53 kpl-11 A4 VR :n piirihallinnon vastuuyksi kot Hlt 
2502.6 kpl-3 A4 Yleisohjeet henkilokunnalle (ent . 2505.1) Hlt 
2615 .1 nide A5 Vuosilomamaarayksia Het 
2615 . 2 nide A5 Virkamiesten tyoaikasopimus ja sen 

soveltamisohjeet VR:lla Het 



2644. 1 
2644.2 
2680 
2732 
2904 
2928.3 

kp1 
kp1 
nide 
Poistettu 
Poistettu 
1h/100 
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115x200 Konduktoorin maksutau1ukko 11A ja 16a 
115x200 Ko~duktoorin maksutau1ukko 11B 
A4 Henki1ovaunukuvasto 

n:o pitaa ol1a 2928.21 

Mt 
Mt 
Mt 

3305 
3305 . 1 

j1-3 
j1-6 
nide 
1h/25 

210x12" Terveydenti1an maaraaikaistarkastus, kysely Thj 
210x12" Terveydentilan maaraaikaistarkastus, \6staus Thj 

3401 A4 Sotilasku1jetusohjeet St 
3734 1/3A4 .Kuorma1avojen viikkotasaus Lt 
3735 1h/25-2 1/3A4 Maksusitoumus kuormalavoista Lt 
3776 kp1 A3T Puutavararahtisopimus Mt 
3808 kp1 A4L Nosturin tyoilmoitus Lt 
3808.1 ja . 2 poistettu (3808 korvaa) 
4348.0 kansio A4 Liikkuvan kaluston sahko1aitteet Stt 
4348.2 nide A4 Sahkoa1an turva11isuuski1vet liikkuvassa 

ka1ustossa Stt 
4476.1 ja 2. poistettu (3705 korvaa) 
4825 kp1 A5L Osastotodistus ammattioppi1aa1le 
5228 kpl A4 Paihdeon9e1makyse1y 
5229 kpl A5T Tyonjohdon toimenpiteet 

Sisa11o1taan uusitut painotuotteet 

1120 Maarayskirja ylim. toimeen 
1172 Valtakirja viranha1tija11e, RH 
1173 Va1takirja viranha1tija11e, yleinen 
1174 Toimikirja toimenha1tija11e 
1175 Erokirja 
1179 Tyosopimus 
1440 Standarditavaranimisto 
3705 Vaunuvaakapaivakirja 

4021 Matkatoimiston matkustajaliikennetu1ojen yhdiste1ma 
4125 Maksumerkkien, pien1ah. rahtikirjojen ja os.1app . ti1i 

(Hlt 716/572/79, 14.12.1979) VT 52 /79 

Kpt 
S1t 
Slt 

52 
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VIRKAPUKI~EIDEN TIL AAMIN EN JA HINNAT VUONNA 1980 

Rautatiehailitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, kanssa 

vuodeksi. 1980 hankintasopimuksen val tionrau tateiden (\/Rl 28 . B .1970 

vahvistettujen virkapukuma§r§ysten mukBisten virkapukineiden, jois

ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rau}atielaisille. 

Taman lehden liittaena on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1980. 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 

suuruustau lukko , jonka 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 

Hi han 

Housun sivun pituus 

Housun haaran 

Rinnan ymparys 

Vyotaron 

Lantion 

Selan pituus 

Hi han 

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 1 04 108 

4 G 84 88 92 97 

5 I 102 106 11 0 114 

A-B 72 73 74 75 

D-E 60 61 62 63 

6 M-N 96 98 100 1 01 

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 BB 92 97 

5 I 102 106 11 0 114 

A-B 75 76 77 78 

D-E 62 63 64 65 

6 M-N 100 102 104 1D5 

7 0-P 76 77 78 79 

056 058 

112 116 

102 1 DB 

11 8 122 

76 77 

64 65 

1 03 105 

76 77 

56 58 

11 2 11 6 

102 108 

11 8 122 

79 80 

66 67 

107 109 

80 81 
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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 11 2 11 6 

Vyi:itaron 4 G 84 88 92 97 102 108 
Lantion 5 I 102 1 06 110 114 11 8 122 
Selan pituus A-B 78 79 80 81 82 83 
Hi han D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus 6 M-N 104 106 107 109 111 113 

Housun haaran 7 D- P 79 80 81 82 83 84 

Vartalotyyppi B sola"kka 

K e 5 k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnuniero 
n : o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 96 100 104 108 112 11 6 

Vyotaron 4 G 80 84 88 92 96 10D 

Lantion 5 I 1 DO 104 108 11 2 11 6 120 

Selan pituus A-B 75 76 77 78 79 80 

Hi han 1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 1 DO 102 104 105 107 109 

Housun haaran 7 0-P 76 77 78 79 80 81 

Vartalotyyppi D tanakka 

K e s k i p i t k a 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 100 104 108 112 11 6 

Vyi:itaron 4 G 94 98 102 1 07 11 2 

Lantion 5 I 108 11 ~ 1.16 120 124 

Selan pituus A-B 75 76 77 78 79 

Hi han 1 D-E 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 1 02 104 106 108 11 0 

Housun haaran 7 0-P 77 78 79 80 81 
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Vertaamalla omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 

taulukosta s opivimman pukineen numero ja tyyppi, jotka on merkitta

va tilauslomakkeen 3903 asianomaiseen kohtaan (esim. ·sz 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 32 markkaa takista 

ja 22 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 tilaukset tehdaan VR lomakkeella n:o 3903. 

Tilauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toi

mitetaan hyvaksyttyna joke suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri 

puolilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa teh

taan edustajalle. Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat 

Valtion Pukutehtaalla viimeistaan 31.12.1980. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - 4 viikon kuluttua valmistajan 

varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on 

noin 4 - 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 51 3/536/79 (Slj), 20.12.1979) VT 52 / 79. 



Hankkija (valmistajal Valtion Pukutshdas, Hamssnlinna, 

sopimus voimassa 1 . 1 - 31 .1 2 .1 980 

Kangaslaatu Kokonais
hinta 

Hinta jakaantuu 

Misstsn numsro

pukinsst 

Virkatakki I 

Housut I 

Villa- Trevira-
tsrylesni twill/ 

gabardine 

Kssatakki 780060/18 

Paallystakki 

- irtovuori nylon/polyester 

- turkiskaulus lammas 

Lippalakki 

Turkislakki, kangasp . 

, nahkap. 

Virkatakki II 

Huosut II 

Misstsn mitta

pukinsst 

Virkatakki I 

Housut I 

Kesatakki 

Paallystakki 

- irtovuori 

- turkiskaulus 

780060/18 

nylon/polyester 

lammas 

mk 

241,00 

118,00 

173,00 

274,00 

49 , 00 

54,00 

57,00 

67,00 

89,00 

103 , 00 

67 ,0 0 

341,00 

173 , 00 

251 , 00 

399,00 

61,00 

66,00 

VR:n 
90 % 

216 , 90 

106,20 

155 , 70 

246,60 

44,10 

48 , 60 

51,30 

60,30 

80,10 

92 , 70 

60 , 30 

306 , 90 

155,70 

225,90 

359,10 

54,90 

59,40 

osuus 
60 % 

144,60 

70 , 80 

103,80 

164,40 

29,40 

32,40 

34,20 

40,20 

53,40 

61,80 

40,20 

204,60 

103,80 

150,60 

239,40 

36.60 

39,60 

Tilaajan osuus 
10 % 40 % 

24,10 

11. 80 

17,30 

27.40 

4,90 

5,40 

5,70 

6,70 

8,90 

10,30 

6,70 

34,10 

17,30 

25,10 

39,90 

6. 10 

6,60 

96.40 

47,20 

69,20 

109,60 

19,60 

21,60 

22,80 

26,80 

35,60 

41,20 

26.80 

136,40 

69,20 

100,40 

159,60 

24,40 

26,40 



Naiste n nu rnero 

pukineet 

Virkatakki 

Harne 

Paahine 

Pitkat housut 

Kesatakki 

Paa llysta kki 

- irtov uori 

- turkiskaulus 

Naisten rnitta

pukineet 

Virkatakki 

Harne 

Pitkat housut 

Kesatakki 

Paallystakki 

- irtovuori 

- turkiskaulus 

Virkarnerkit 

Siipipyoralaatta 

Lippa- ja turkislakin 

keltaisenpunainen 

paallinen 

780060/18 

nylon/polyester 

larnrnas 

780060/18 

nylon/polyester 

larnrnas 

319 , 00 

105 , 00 

48 , 00 

149 , 00 

226,00 

369,00 

61 , DO 

66 , 00 

354 , 00 

116,00 

163,00 

251 , 00 

399 , 00 

61 , DO 

66 , 00 

8 , 00 

19 , 00 

Huorn . Villateryleeni voi olla laatua 700640/4 tai 700300/1 

287 , 10 

94,50 

43 , 20 

1 34 ' 1 0 

203 , 40 

332,10 

54 , 90 

59,40 

318 , 60 

104,40 

146 , 70 

225 , 90 

359 , 10 

54 , 90 

59,40 

7 , 20 

17' 10 

191 ' 40 

63 , 00 

28,80 

89,40 

135 , 60 

221 , 40 

36,60 

39,60 

212,40 

69 , 60 

97,80 

150 , 60 

239 , 40 

36,60 

39 , 60 

4,80 

11 '40 

Virkap u ku II voi olla laatua trevira-twill 1382 tai gabardine 7379/669 

31 , 90 

10 , 50 

4 , 80 

14 , 90 

22 , 60 

36 , 90 

6 , 10 

6 , 60 

35 , 40 

11 ' 60 

16,30 

25 , 10 

39,90 

6' 10 

6 , 60 

0 , 80 

1, 90 

127,60 

42,00 

19 , 20 

59 , 60 

90 , 40 

147,60 

24 , 40 

26 , 40 

141 '60 

46,40 

65,20 

100 , 40 

159 , 60 

24 , 40 

26 , 40 

3,20 

7,60 

\J1 
1\J 

()) 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu 1.1.1980 1ukien seuraavat muutokset. 

Tyoterveyshuo11on kustannuspaikkojen muutokset. 
Ti1iryhm~~ 52 koskevat muutokset. 
Kustannus1ajeja 240 - 251 koskevat muutokset. 
(To 1200/223/79, 10.12.1979) 

Lis~tty k~yttotarkoitukset 

52160 Tyopaikkaruokai1u 
60260 Tyopaikkaruokai1u 

70260 Tyopaikkaruokai1u 
80260 Tyopaikkaruokai1u 
90260 Tyopaikkaruokai1u 
(To 1200/223/79, 30.11.1979) 

Liikenneosaston kustannuspaikkanumeroita koskevat muutokset. 
Ti1iryhmi~ 617, 717, 72, 889 ja 899 koskevat muutokset. 
Rataosaston uudis- ja uusimistoiden sek~ s~hkoistyksen kustannus
paikkanumeroita koskevat muutokset. 

Ti1iryhmi~ 931, 938 ja 939 koskevat muutokset. 
Koneosaston s~hkoistyksen kustannuspaikkanumeroita ja Vaasan ko
nepajan kustannuspaikkanumeroita koskevat muutokset. 

Ti1iryhmi~ 472 ja 985 koskevat muutokset. 
(To 1200/223/79, 19.12.1979) 

Poistettu kustannus1aji 137 Autonku1jettajien tehopa1kkiot. 
K~yttotarkoitus 21140 Pien1~hetykset 

muutettu seuraavaksi 
21140 Vakiohintaiset kappa1etavara1~hetykset. 

Ti1i1uokissa 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 muutettu 
sairaus1omaa, 
tapaturman aiheuttamaa 1omaa ja 
palka11ista virkavapautta 
koskevia k~yttotarkoituksia. 
(To 1200/223/79, 21.12.1979) 

52 
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Muutetuilta kohdilta tililuette1o painetaan uudelleen. Painatusja
osto suoritt~a perusjakelun. (N:o tlt 781/223/79, 21 . 12.1979) VT 52/79 

RAHTILUOTTO 

VR Viral1isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn luetteloon asi
akkaista, joilla on oikeus k~ytt~~ rajatonta luottoa kaiki11a lii
kennepaikoi11a, lis~t~~n 1.1.1980 lukien Oy Rettig-Strengberg Ab, 

Kuusakoski Oy (N:o t1t 777/245/79, 20.12.1979) VT 52/79 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESSA 

1 . 1.80 a1kaen on Neuvostoliiton rup1an kurssi seuraava: 
100 Neuvosto1iiton ruplaa = 591,00 mk . 

(T1t 755/253/79, 18.12.1979) VT 52 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

1 . 12 .1 979 1ukien tlt huolehtii kansainv~lisen 1iikenteen valuutta

kurssien ilmoittamisesta . 

Ti1itoimiston s~hkeell~ n : o 98, 17.12.1979, on kansainv~lisess~ ta
varaliikenteess~ k~ytett~vi~ u1komaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 18.12.1979 1ukien seuraavasti: 

100 A1ankomaiden floriinia 198,70 

100 Italian 1iiraa 0,47 

100 Norjan kruunua 76,80 

100 Ruotsin kruunua 91,50 
100 Tanskan kruunua 71,10 

1 USA:n dollaria 3,80 
(N:o T1t 778/230/79, 21.12.1979) VT 52/79 
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TILITYSS~~NNON MUUTOKSIA 

Tavara1iikenteen ti1ityksi& koskevia ti1ityss&&nnon m&&r&yksia muu

tetaan 1 . 1.1980 1ukien seuraavasti: 

8 §:n 2. kohta muutetaan: 

2. Kirjauskeskuksen on 1ahetettav& kotimaisten rahtikirjojen osat 
"saapuvan ti1itys", kuittikirjojen VR 1815 ja VR 1015 ti1itysosat 

seka maksetut menotositteet ti1itysp&ivaa seuraavan paivan i1tana 
kotimaiseen tarkastusjaostoon. Kotimaisten rahtikirjojen osat "1ah

tevan ti1itys", ve1oitus1askujen ti1itysosat seka itaisen yhdys1ii 
kenteen matkakirjat on pa1autettava ti1ityspaikoi11e. 

10 § muutetaan kokonaan : 

10 § 

R e k i s t e r o i n t i 

Kirjauskeskuksessa rekisteroidaan paivittain ti1ityspaikoi1ta saa
puvat paivati1itykset . Mukana seuraavat tositteet rekisteroida&n 
tositekohtaisesti . 

Lis amaar!iyks i& 

52 

Yksityiskohtaiset rekisterointi- ja koodausohjeet annetaan erikseen. 

12 §:n a) 1isamaarays muutetaan: 

Lisama!irayksia 

Kansainv!i1isess!i yhdys1iikenteessa kannetut ja1kivaatimusvarat on 

ti1itettava 1omakkee11a VR 4127 1antisten tavara1iikennetu1ojen ri
vi11a kohdassa 29 tai 30. 
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13 §:n 2. kohta muutetaan: 

2 . Kotimaisen tavaraliikenteen veloituslaskut tilitet~~n p~iv~tili
tyksess~ lorn VR 4127 kohdissa 19 ja 20 sek~ it~isen yhdysliikenteen 

veloituslaskut kohdissa 35 ja 36 . Kansainv~lisen l~ntisen yhdyslii

kenteen veloituslaskut tilitet~~n asianomaisessa tavaraliikennetilis

s~. 

15 §:n 5 . kohta muutetaan: 

5. Korjauksista sek~ kotimaisen tarkastusjaoston l~hett~ist~ oikai

suista, jotka tilitet~~ kohdissa 44, 45, 57 ja j, on kirjauskeskuk

sen laadittava ryhmitt~in yhdistelm~ lomakkeelle VR 4140, joka l~he

tet~~n kotimaiseen tarkastujaostoon luottotilitysten mukana . 

18 § kumotaan lis~m~~r~yksineen. 

19 §:n "P~iv~tilitys"-kappaleen lopussa muutetaan "kohdassa 25" ti

lalle "kohdassa 23" ja "kohdassa 26" tilalle "kohdassa 24" . 

Virallisissa Tiedotuksissa no 33a/75 julkaistuihin tilityss~~ntoon 

kuuluviin luottos~~noksiin tehd~~n seuraavat muutokset: 

8005.4 kohta muutetaan : 

8005 . 4 Kirjauskeskuksen on l~hetett~v~ tilityspaikoilta saamansa 

luottolaskelmien (VR 4152) ja yhdistelmien (VR 3129) j~ljennoskap

paleet kotimaiseen tarkastusjaostoon tilikautta seuraavan kuukauden 

nelj~nten~ tyop~iv~n~ . 

8104 . 3 ja 8104 . 4 kohdat muutetaan kohdaksi 8104.3 : 

~104.3 Luettelo on laadittava kahtena kappaleena . P~~limm~inen kap

pale on l~hetett~v~ luottolaskelmien j~ljennoskappaleiden kanssa kir 

jauskeskukselle. J~ljennos j~~ tilityspaikalle. Kirjauskeskus l~het

t~~ luettelon ja em . j~ljennokset luottotilitysten mukana kotimaiseen 

tarkastusjaostoon. (N:o Tlt 751/2332/79, 18 . 12 . 1979) VT 52/79 
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TILITYSSKKNTO, KANSAINVKLISEN LIIKENTEEN TILITYSMKKRKYKSET 1 . 1 . 1980 

1.1.1980 astuvat voimaan kansainv~1isen 1iikenteen ti1ityssa~non 
uudet maaraykset. Painatusjaosto suorittaa jake1un. Tarkeimmat muu
tokset ovat seuraavat: 

Tavara1iikenne 
1. It~isen tavara1iikenteen kuukausiti1itys poistetaan rekisteroim~1-

1~ tiedot tositekohtaisesti kirjauskeskuksissa . Matkakirja1uette -

1oita ei enaa 1aadita. 

2. P~iv~ti1itys muuttuu. It~inen tavara1iikenne on jaettu yhteentois 

ta eri ti1itysryhm~~n. 

3. V/0 Sojuzvneshtransin maksettavien kauttaku1ku1~hetysten rahdit 
1asketaan tietokonee11a kirjauskeskuksissa rekisteroityjen tieto
jen perustee11a. 

Kaiki11e 1iikennea1uei11e on jaettu yksityiskohtaiset menette1yoh

jeet (T1t 730/253/79) . 

N~ihin ohjeisiin on sivu11a 5, a1kaen kohdasta "ATK-rahditus koskee 

vain" muutettava teksti seuraavasti : 

V/0 Sojuz

vneshtransin 
maksettavat 
1~hetykset 

kuu1uvat ATK
sove11utukseen 

ATK-rahditus koskee vain seuraavia maksajia : 

Nimi 
Sojuzvneshtrans 

As . n : o 

653774 

Sopimus n : o 

440- 8 

901-9 

777-3 

Siis : jos rahdinmaksukentass~ 21 on V/0 Sojuz

vneshtransin nimi ja sopimusnumerona on jokin 
ko1mesta y11amainitusta, kuu1uvat 1ahetykset 

ti1itysryhmiin 91 tai 92. 
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Sivu11e 6 a1areunaan on tehtava seuraavat korjaukset : 

Sopimusnumero 

Asiakasnumero 

Henki1o1iikenne 

Keskitetys s a rahdituksessa tu1evat kysymykseen vain 
seuraavat sopimusnumerot : 440- 8, 901- 9, 777- 3 . 

Keskitetyssa rahdituksessa tu1ee kysymykseen vain 

V/0 Sojuzvneshtransin asiakasnumero 653774 . 

1 . Itaisen 1iikenteen meno1ipun , yhteis1ipun ja tayte1ipun 1ipun

kirjoitusohjeet on uusittu ATK- kasitte1yn takia . 

2. Kiitotavara1iikenne siirretaan tavara1iikenteesta henki1o1iiken
teeseen . (T1t 762/2332/79, 19 . 12 . 1979) VT 52/79 

KASSAEREHDYSRAHA 

Va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtoj en tarkistamisesta 12 . 2 . 79 
tehdyn sopimuksen 1iitteessa 2 . 18 mainituista kassaerehdysrahoista 

henki16i t tain 1aadittavat meno1uette1ot vuode1ta 1979 toimitetaan 
ko1mena kappa1eena j a ti1imerkinn6in varustettuna ti1itoimiston kir
janpitojaostoon tammikuun 15 . paivan aamuun mennessa . Tarkemmat oh
jeet kassaerehdysrahan maksuperusteista on annettu Vira11isissa Tie 

dotuksissa no 13/79 . (T1t 766/29/79 , 19 . 12 . 1979) VT 52/79 

OPPILAIOEN VALITSEMINEN SYKSYN 1980 KONDUKTOORIKURSSEILLE 

1 51 

Rautatieopistossa syyskaudella 1980 jarjestettaville konduktoori

kursseille otetaan viela aikaisemmin valittujen lisaksi oppilaita 

Helsingin ja Seinajoen liikennepiirin tarpeisiin . 

Kursseille voivat pyrkia henkilot , jotka ovat suorittaneet alemman 

patevyystutkinnon (liikenneperustutkinnonl 18 . 2 . 1976 tai aikaisem

min , ja joille kertyy 18 . 2 . 1980 mennessa em . tutkinnon jalkeen pal-
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velusta vahintain nelja vuotta . Tahan aikaan tulee sisaltya rata 

pihatoimintaa junamiehen tai siihen verrattavissa tehtavissa vahin 

tain kuusi kuukautta. Mahdollisesti vajaa ratapihatoiminnan aika 

voidaan kuitenkin taydentaa kurssin alkamiseen mennessa . 

52 

Kursseille pyrkimista koskevat hakemukset osoitetaan yleisen toimis

ton paallikolle ja ne on jatettava lahimmalle esimiehelle viimeis

taan 11 . 2 . 1980 . 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 16 . 2 . 1980 Helsingissa 

ja Seinajoella jarjestettavaan konduktoorikursseille pyrkivien kel 

poisuuskokeeseen, joka sisaltaa laskennon ja aidinkielen (ruotsin

kielisten osalta myos suomenkielenl tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 18 . -22 . 2 . 1980 valisena aikana Hel

singissa konduktoorikursseille pyrkivien soveltuvuuskokeet myohemmin 

tar.kemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan . 

Jos kursseille pyrkiva on osallistunut aikaisemmin jarjestettyyn 

konduktoorikursseille pyrkivien kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen , 

mutta ei ole tullut nimitetyksi kursseille, on hanen edelleen kurs 

seille pyrkiessaan jatettava uusi hakemus . Kelpoisuuskokeeseen voi 

hakija talloin osallistua halutessaan uudelleen, mutta edellisen 

soveltuvuuskokeen tulos on edelleen voimassa valintapaatnsta tehta

essa . Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan 

kolmen valivuoden jalkeen , ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain 

erityisesti perusteltua syyta . 

Yleinen toimisto antaa erikseen liikennepiireille ohjeet hakemusten 

kasitt£lyaikataulusta . 

Todettakoon visla selvyyden vuoksi , etta muista kuin alussa maini

tuista liikennepiireista on syksyn -80 oppilaskiintiot taytetty 

kokonaan aikaisemman haun perusteella . 

( Yt 160/151/79, 18,12 . 1979) VT 52/79 
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FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIPPU 

Hinnat 1.1 . - 31 . 5 , 1980 

I C- KATE- 8-GATE A-KATEGDRIA 

I 
GO RiA GO RIA 2 h . lisa nais/m1es-4-h . 2-h . 
hytti hytti hytti vuode paikka 

3-4 h . 4-h . 
I hytti hytti 
I 

mk mk mk mk mk 

AIKUINEN 742 1188 1468 734 1102 

LAPS! 6-17 v . 372 594 734 208 552 

OPISKELIJA 556 892 1102 550 826 

EL~KELiUNEN 556 892 1102 550 826 

1- HENGEN HYTIN 

LIS~MAKSU - 298 734 - -

(N: o Mt 31678/645179 , 19 . 12 . 1979) , VT 52/79 , 

I NTER - RAIL- ja INTER-RAIL - SENIOR - korttien hinnat v , 1980 

1 . 1 . 1980 alk asn on INTER-RAIL - kortin hinta 785 mk . 

IN TER - RAIL-SENIDR-kortin hinta on samasta paivasta lukien : 

2 l k : 710 mk ja 1 lk: 1065 mk . 

Nail l a hinnoilla myydaan INTER - RAIL ja INTER-RAIL-SENIDR-korttsja , 

jo i den e nsimmains n kslpoisuuspaiva on aikaisintaan 1 . 1 . 1980 ja vii

meinsn viimestaan 30 . 1 . 1981 . 

(Mt 410/252/79 , 17 . 12 . 79) VT 52/79 
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EURAILPASS/EURAIL YOUTPASS 

1.1.1980 lukien muuttuvat VT la/78 kohdat 20 ja 4j seuraavasti: 

HINNAT vuonna 1980 

20. EURAILPASSin hinnat riippuen kelpoisuusajasta ovat seuraavat: 

15 piHvaa 210 $ us 
21 260 $ us 

kuukqusi 320 $ lJS 

2 kuukautta 430 $ us 
3 530 $ us 

41 . EURAIL YOUTPASSin hinta on 290 $ US. 

VT la/78 sisaltaa tarkeimmat naita lippuja koskevat maaraykset . 

Sen liitteissa 7 ja 8 on taulukot, jotka helpottavat 15 ja 21 

paivan kelpoisuusaikojen merkitsemista 

oleviin eli ns. "OPEN DATE"-lippuihin. 

uudelleen tassa VT:ssa. EURAILPASS ja 

avoimella paivamaaralla 

Nama liitteet esitetaan 

toistaiseksi myos EURAIL 

YDUTPASS voivat esiintya avoimella paivamaaralla . 

Paivamaarien merkitsemisesta on lahemmat ohjeet VT la/78 kohdissa 

11 , 12, 13, 14, 26, 27 ja 28. 

EURAILPASS/EURAIL YOUTPASS -lippujen varikuvastoja voi tarvittaes 

sa tilata kansainvalisesta tariffijaostosta (mful puh. 2729. 

(Lko n:o Mt 47L252/79, ~9 . 12 . 1979) VT 52/79. 

52 
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EURAILPASS - 15 paivcia 

~15 paivaa voimassa olevan Eurailpassin ensimQa~
sen ja viimeisen kclpoisuuspaivan csoittava apu
taulukko,joka kasittaa 6 kuukautta kesakaudella. 

ens~viim. ens:lviim. ens .j vi in. ens.jviin. ensl"viim 
kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelP·P''· 

15.0ol. 129 .0~ 21.o5 1 04.06 26.00 : I O.o7 01.03 I 15.08 06.09 ; 20.09 

16.04130.04 22.05 l 05.06 27.06 ' 11.07 02.00 : 1G.OS 07.09 ) 21.09 

17.04 01.05 23.0J : 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 l 23.09 

19.041 03.05 25.05 08.06 30.05 H .Oi 05.08 19.08 10.09 ' 2U9 

20.04 04.05 26.05 : 09.06 01.07 15.D7 06.08 20.08 11.09 ; 25.09 

21.04 05.05 27.05 10.06 02.07 i 16.07 07.08 21.08 12.09 I 26.09 

22.04 06.05 28.05 I 11.06 03.07 i !7.0i 08.08 I 22.08 13.09 ! 27.09 

23.CK 07.05 29.05 i 12.06 0{.07 ' 18.07 09.08 : 23.08 14.09 i 28.09 

24.04 08.05 30.05 13.06 05.07 : 19.07 10.08 ' 24.08 15.09 I 29.09 

25.CK 09.05 31.05 I 14.06 OM7 I 20.07 11.08 : 25.08 16.09 I 30.09 

26.04 10.05 o1.o6 I 15.06 07.07 : 21.07 12.08 ! .26.06 17.09 i 0!.10 

27.04 11.05 02.06 i 16.06 08.07 I 22.01 IJ.os ! nos 13.09 I 02.10 

28.04 12.05 03.06 I J7.06 09.07 23.07 14.03 29.08 19.09 I 03.10 

29.04 13.05 04.06 I 18.06 10.07 ' 24.07 15.03 ~9 .08 20.09 I OUO 
J0.04 ; K05 05.06 19.06 11.0i ::!5.07 15.08 : 30.08 21.09 I 03.10 
or.o5 15.05 06.06 ; 20.06 12.07 ! 26.07 1i.OS j 31.08 22.09 I 00.10 

02.05 16.05 o1.o6 1 2t.o6 13.07 1 21.01 18.08 ! 01.09 23.09 1 o1.1o 
03.05 17.05 08.06 ; 22.08 H.07 ! 28.07 19.os 1 o2.o9 24.09 1 08.10 
04.05 18.05 09.06 ' 23.06 15.o7 : 29.07 20.08 ! 03.09 25.09 ! 09.!0 

o5.os 1 19.o5 10.06 : 24.06 16.07 i 30.0't . 21.08 : 04.09 26.09 ! 10.10 

06.05 I 20.05 11.06 : 25.06 17.07 ' 31.D7 22.08 I 05.09 27.09 I 11.10 

01.os 1 2t.o5 12.06 . ~6.06 18.D7 I 01.08 23.03 ' 0~.09 28.09 I 12.10 

os.os 1 22.os 13.06 27.06 19.()7 ' 02.08 24.08 Oi .09 ~9 .09 ; 13.10 
09.05 I 23.05 14.06 :3.06 20.07 ' 03.08 23.08 . 08.09 30.09 ; 14.10 
1o.os 1 24.05 15.06 29.06 21.07 ; 04.08 26.08 l 09.09 01.10 ! 15.10 

11.03,25.05 16.06 : 30.06 22.07 I 05.08 27.08 I 10.09 02.10 ! 16.10 
12.0~ 26.05 17.06 01.07 23.07 I 06.08 28.08 I 11.09 03.10 i 17.10 
13.05 27.07 18 06 I 02.07 2M7 ! 07.08 ~9.08 i 12.09 DUO I 18.10 
14.05 1 28.05 19.08 : 03.07 25.07 I 08.08 30.08 I 13.09 o5.1o I 19.10 
1~.05 ! 29.05 20.06 ' 04.07 26.07 ! 09.08 31.08 I 14.09 06.10 I 20.10 

16.05 1 ao.os 21.06 ! 05.07 27.07 ; 10.08 01.09 I 15.09 07.10 ; 21.10 

17.05,31.05 22.os I 06.07 28.07 I 1!.08 02.09 16.09 08.10 I 22.10 
18.05 01.06 23.06 ! 07.07 29.07 i 12.08 03.09 17.09 09.10 i 23.10 
19.'05 l 02.06 2US I 08.07 30.07 ! 13.08 04.09 18.09 10.10 j 2UO 
2o.o5 1 o3.06 25.06 i 09.07 3t.o7 1 14.08 05.09 19.09 11.10 1 25.1o 

Lii te 7 
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EURAILPASS - 21 paivaa 

21 piiivaa voimassa. olevan Eura.ilpassin ensimmai
sen ja. viimeisen kelpoisuuspaiv~~ osoitteva. a.pu
taulukko,joka kasittaa 6 kuuka.utta kesdka.udella.. 

ens.l viim ens :I vi ire. ens.j viim ens.jviim ens.jviim 
kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. kelp.pv. 
1s.o~ 1 o:;.o5 21.05 ' 10.06 2s.oo j 1s.o•t ot.o8 1 21.08 06.09 I 26.09 
16.04 I 06.05 22.05 ' 11.06 27.06 17.D7 02.08 I 22.08 07.09 27.09 
17.04 07.05 23.05 ' 12.06 ~8.06 i 18.07 03.03 I ~3.nS 08.09 I 28.09 
18.~ I 08.05 ~4.05 : 13.06 29.06 I 19.07 0~.08 I 2M8 09.09 i 29.09 

~5.05 ; 14.06 30.06 ! 20.07 05.08 I 25.08 10 . 0~ I 30.09 
!~:~! I ~~:~: 26.05 ! 1r..r6 01.07 ' 21.07 oo.oa ! 26.08 11.o9 i ouo 
21.~ 111.05 27.05 i 16.06 02.07 : 22.07 07.08 I 27.08 12.03 i 02.10 
22.04 12.05 28.05 i 17.06 03.07 i 23.07 os.o8 1 28.08 13.09 i 03.10 
23.~ 13.05 29.05 i 18.08 o4.o7 1 24.o7 09.08 i 29.08 14.09 : 04.10 
24.04 14.05 30.05 ! 19.06 05.07 I 25.07 10.08 I 30.08 15.09 : 05.10 
25.04 15.05 31 .05 I 20.06 06.07 ' 26.07 11.08 I 31.08 16.09 I 08.1o 
26.04 16.05 01.06 I 21.06 07.07 : 27.07, 12.08 i 01.09 17.09 i 07.10 
27.~ 17.05 02.oe I 22.o6 08.07 ' 28.07 13.08 : 02.09 18.09 i 08.10 
28.04 18.05 03.06 23.06 09.07 : 29.07 H.os I 03.09 19.09 i 09.10 
29.04 19.05 0·1.06 I 2~.06 10.07 : 30.07 15.08 . 0~ .09 20.09 ' 10.10 
30.04 20.05 05.06 • 25.06 11.07 31.07 11!.08 05.09 21.09 1 11.10 
01.05 21.05 oa.os 1 26.06 12.01 1 o1.08 17.08 : 06.09 22.09 1 12.10 
02.05 22.05 o1.06 I 21.o6 13.07 I 02.08 18.o8 1 o1 .o9 23.09 1 13.1o 
03.05 23.05 08.06 ' 28.06 14.07 1 o3.o8 19.o8 1 o8.09 24.09 I 14.10 . 
04.05 24.05 09.06 ! 29.06 15.07 : 04.08 20.08 : 09.09 25.09 ! 15.10 
05.05 25.05 10.06 : 30.06 1e.o1 1 o5.o8 21.08 : 10.09 26.09 l 16.10 
08.05 ' 26.05 11.06 ; 01 .07 17.07 . 06.08 22.08 ' ll.09 27.09 ; I 7.10 
07.05 I 27.05 12.08 i 02.07 18.07 : 07.08 23.06 • 12.09 28.09 ! 18.10 
08.05,28.05 13.06 . 03.07 19.07 . 08.08 U .08 13.09 29.09 . 19.10 
09.0l 29.05 lUG i OU7 20.07 1 09.08 25.08 I 14.09 30.09 I 20.10 
10.05 30.05 15.06 . 05.07 21.07 I 10.08 26.08 : 15.09 ouo I 21.10 
11.05 31.0l 16.06 : 06.07 22.07 1 11.08 27.03 I 16.09 02.10 I 22.10 
12.05 01.06 17.08 i 07.07 23.07 I 12.08 28.08 : 17.09 03.10 ; 23.10 
13.05 02.06 18.06 I 08.07 2U7 . 13.08 29.08 ; 18.09 04.10 I 2UO 
14.05 03.06 19.06 ; 09.07 25.07 : 14.08 30.08 i 19.09 05.10 I 25.10 
15.05 I 04.06 :o.08 : 10.07 26.07 . 15.08 31.08 • ~0.09 o6.1o 1 26.10 
16.05 05.08 21.08 ' 11.07 27.07 ! 16.08 01.09 i 21.09 01.10 1 21.10 
11.os 1 08.o6 22.06 . 12.07 28.07 I 17.08 02.09 I 22.09 08.10 I 28.10 
18.05 I 07 .os 23.08 I 13.07 29.07 I 18.08 03.09 ! 23.09 09.1G 1 29.10 
19.()51 08.08 2-!.06 I 14.07 30.07 ; 19.0S 0-!.09 I 24.09 10.1() I 30.10 
20.()5 09.06 25.08 i 15.07 31.07 i 2().08 05.09 i 25.09 u.1() 1 3uo 
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VALMISMATKA 

VR ja Ka inuun Ma tkapalvelu r . y ., Kaj aani , ovat tehneet 1 . 1 . 1980 

voi maan astuva n sopimuksen , joka on v oimass a to i stais e ksi . 

Valmi smatkaan si s al t yy e de sta kainen jun amat ka suorint a /nopei nta 

junayhteytta kayttaen 2 . lk : ssa Kajaa nii n, linja - autokuljetus 

Kajaanista kaupungin u l kopuol e lla sijaitsevaan majoituspaikkaan 

seka majoitus ja a amiaine n ho t e llissa 2- he ngen huoneessa sunnun

taista lauantaihin . 

Matkoja myyvat kai kk i mat katoimi s tot , joilla on VR : n lippuje n 

myyntioikeudet . 

Matkaliput kirjoitetaan oheisen mallin mu kaisesti matkailulippu

lomak keelle (VR 22 38 ) , Lipun voimassaol oaika on viisitoista (15) 

vuorokautta , 

( No Mt 32709 / 645/79 , 14 , 12 . 791 VT 52/79 

~ MATKAILULIPPU 
'!Y TURISTBILJETT 

N~ 049092 

Kelpoisuusaika -Giltighetstid o~~~ o~~f~i 
Lk Kl alkaen 5i _ & Lo.m. 19~ 

Lohti Tiemerkinnlit Viigbeteckningar 

Bllod §Misti-Firln §M§"hin-Til~l § ~nimilyheinnykain~~ ; 1 ) ) 

i:z 
~3 
)4 
!: 2 tp' 

Rt.utatiematka Hlnta ~-..,.,----,.,..-;:---..,.. ~ ' ' 
~~~:::t't: .. ..... .. ... .................. km Pri• .. .. ,.. .. .. .... . .. ... ... ...... ... . Myyntipaikan nimi· ja plivllet)~ 

BuPr... ........... .. ........................... ........ ............... ........... ~ 
Laivamatka 
B&treu ........... ...... ..... .•.. . ... .. .......... 
Lenlomatb 
Flyg ..... .... .. .... ..... ... ............... ....... . 
Ll.tmakau 
TilllggMioiQifl . .............................. ... . 

VR 2238 2&000 ?a-oa SPS 

Yhteenll 
Summa b35": -



~ MATKAILULIPPU 
\!lV TURISTBILJETT 

Matkanosa • Resedel 

- 21 -

N!! 049092 

.... .< ... ~~ HE LSI Y\j /<::..( 

0 lentomatka 
Flygr ... 

Tlmln matkanoNn hint. 

Myynllpaikan mmi· ja plfvllelma 

Tiemerkinna.t - Vagbeteckningar 

I J4;; I Hr I ~o I 

"=®fE MATKAILULIPPU 
TURISTBILJETT 
Matkanosa • Resedel 

I 

N!! 049092 

D ~~~~~-:!!: " k:A-JA-4-N ( ············ kl 
~ Automatka 

Buasreaa 

~ 0 Laivamalka 0 Lentomatka 
Bitreaa Flygreaa 

/ Tlmln matkanoNn h.nta 

mk I - - / lltatlematkan •niU mo oil 

Myynbpalkan nim1· ,a pl1vlle11na / 
/ 
VUO~(/ 

na!~~:~id:~~~~!::!pel P'. 5"/ /~3JaY JGA. 1NVi.JIJ 
remerkinnatl- v aabetecklnin!!ar 

f 

I I I I 

~T!'~ n:o 1 

0 ~~~r2i~u~!iaa 

,, 
'...;..•. 

I ~ 

Leht1 n:o2 Blad 

0 aile 12-vuotias 
under 12 Ar 

L/ /KQJA,.r 

I ~~-- I 
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~ MATKAILULIPPU N~ 049092 Lahti n:o3 TURISTBILJETT Blod 

D aile 12-vuotias 
Matkanosa -Resedel 11-'<ilt liA:;-loO\:A-J 4- under 12 Ar 

0 ~~~:u•:!!- , . 
......... . . , 

0 Automatka 
8UIII18&a 

HA--lo 1 1 us Puo Lt H-o 1/0 0 laivamatb 0 ~~~=lka JA -... 
Tlmln matkanoNn hjrna l..oNA~k..u.s. A-SIE. L I .(~ A 

- - mk ~ - J - g, 3 - t{qg/) 
utat•emat rntaa •• merkltl 

Myyntipaikan niml· ja plivlleuN 

-1...-
,.!~~:!~'d:,~~~::::p.! IJ.~ ot)~JJDY --_, :. ... " 

Tiemerkinnl t - Vasbetecknlnsar 

I I I I I I I I 
o· -;oy 

I 

~ MATKAILULIPPU N~ 049092 lehti n:o4 TURISTBILJETT Blad 

Matkanosa - Resedel 
D aile 12-vuotias 

under 12 Ar 

0 Rwtat•ematka ,. 
JlmvlgtraN. ············ ., \/Uo kAcllt ~ Automatk.a 
Buurua 

0 Laivamatka 0 Lantomatk.a / 
B!trau Flygraaa 

/ I Tlmln matkanooan hlnta 

- - mk / autat amat .... metrtl 

Myynt•palkan nlmi· ja pllvll-ma / 
I/ 
KA-J 4-A-AJ I ·"' 

N~~~tjd:~~~:r:pel N ~ ~~ h330Y lt...tt_ 1 1\X.i 0 A) Li ikbJ(lJC::: 
Tiemerkinnlit - Vasbeteckninsar : 

I I I I I I I I "V I I 



~ MATKAILULIPPU 
\:!~' TURISTBILJETT 

Matkanosa · Resedel 
l"'f:l Rautatiematq 
L:SJ Jimvlgaresa 

D Automatka 
Buaar ... 

... ~ .... ~~ 

0 ~;:=tka 0 ~~:".!tka 
Tlmln matkanoan hinta 

- mk 
autabemat n mtaa et mer 1t1 

Myynlipaikan nitni· j& piJvllelma 

F6talljningsatlfleta 
namn- och datumatlmpel 

/ 

Tiemerkinnl!l - Vl!gbeteckningar 

IJ4J~ I Nl I k£ I 
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N~ 049092 

/ 
/ 

/ 

I 

I I 

KANSAINVALINEN KIITOTAVARATARIFFI (VR 4670) 

M!'~ n:o5 

0 ~~d~r2l~u.:ias 

Kansainvaliseen kiitotavaratariffiin ilmestyy lisalehti n:o 7, jo 

ka on voimassa 1 . 1 . 1980 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . eri maiden 

sisaisten ja kauttakulkuhintojen korotuksia . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun, 

(Mt 17 . 12 . 791 VT 52/7 9 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Oulu; 

opastinty6t) ja konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin 

toimistossa (Seinajoki) . Rataosaston jobtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 23 .1.1 980. 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS KEV~~LL~ 1980 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta 

( RH:n kirjelma n:o H 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n 

alueilla kevatkaudella 1980 seuraavasti: 

Lahti 
Hamina 
Kotka 

Testipyora I 

07.01-19.01 
21 .01-26.01 
28 . 01-02.02 

Imatra 
Lappeenranta 
Kouvola 
Helsinki, rh 

04.02-09.02 
11.02-23.02 
25.02-08.03 
10.03-22.03 
24.03-05.04 
08.04-19.04 
21.04-09.05 

la 
, vr 

rata 

Kemijarvi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 
Oulu 
Ylivieska 
Kokkola 

Testipyora III 

07.01-11.01 
14.01-19.01 
21.01-26.01 
28.01-02.02 
04.02-16.02 
18 .02-23.02 

Pietarsaari 
Seinajoki 

25.02-01.03 
03.03-08.03 
10.03-22.03 

Vaasa 
Haapamaki 
Jyvaskyla 
Pasilan konepaja 

24.03-29.03 
31.03-12.04 
14.04-19.04 
21.04-09.05 

Testipy1ira II 
Kerava 
Hyvinkaan konepaja 
Riihimaki 
Hameenlinna 
Pori 
Rauma 
Tamp ere 
Turku 
Sale 
Karjaa 
Pasilan konepaja 

07.01-11.01 
14.01-19 . 01 
21.01-02.02 
04.02-09.02 
11.02-16.02 
18.02-23.02 
25.02-08.03 
10.03-22.03 
24.03-29.03 
31.03-12.04 
14.04-09.05 

Testipy1ira IV 

Mikkeli 
Pieksamaki 
Kuopio 
Iisalmi 
Kajaani 
Kontiomaki 
Nurmes 
Lieksa 
Joensuu 
Savonlinna 

07.01-11.01 
14.01-02.02 
04.02-23.02 
25.02-01.03 
03.03-08.03 
10.03-22.03 
24.03-29.03 
31.03-05.04 
08.04-19.04 
21.04-26.04 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin ty1ipis

teissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urheilutoimikunta 

Helsmki 1979. Va\tion pamatuskeskus 


