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Henkilostohallinto 

2 Talousasiat ja materiaalitoiminta 

3 Maa-alueet, radat ja rakennukset 

4 Liikkuva kalusto, sahko- ja konetekniset 

asiat, konepajatoiminta 
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V. 1985 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 51 (seuraa
vista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 1 Oa, 11 a, 12a, 13a, 
16a, 40a, 41a, 46a, 47a, 48a). 

0 YLEINEN HALLINTO 

01 VR:N HALLINTO JA ORGANISAATIO 

010 Yleista 

011 Hallintoasetus, tyojarjestys, organisaatio 

Rautatiepiirien ja niiden vastuuyksikoiden rajat VT 2; 
sisaiset kirjaintunnukset VT 3; VT 22; VT 37; asetus 
Valtionrautateiden hallinnosta V~; nimittamismenet
tely ja menettelytavat eraissa henkilostohallinnon 
asioissa VT 12; rautatiehallinnon tyojarjestys (RTJ) 
VT 13a; rautatiehallinnon tyojarjestyksen muutos VT 37; 
Valtionrautateiden virkamiesten virka- ja tehtavanimik
keiden kayttaminen VT 39. 

019 Erittelemattomat VR:n hallintoa ja organisaatiota 
koskevat asiat 

VR:n liikemerkki VT 14; liikenneosaston toimintaohjeita 
(VR 2514) VT 17; Valtionrautateiden arkistosaanto 
VT 41a. --

03 LAINOPILLISET ASIAT 

035 VR:n maksettavat vahingonkorvaukset 

Matkalippujen takaisinmaksut VT 20. 

037 Petos- , varkaus- , ilkivalta- ym. rikosasiat 

Anastettuja matkalippuja VT 25. 

039 Erittelemattomat lainopilliset asiat 

Suojaosuuden maarien korottaminen palkan ulosmittauk
sessa VT 51. 

05 TYORYHMAT , JASENYYDET, EDUSTUKSET, VIRKA- JA 
OPINTOMATKAT 

051 Tyoryhmien asettaminen ja kokoonpano 

Tyoryhmaraportit VT 1; VT 13; VT 22; VT 37. 
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052 Jasenyydet ja edustukset kotimaassa 

Valtionrautateiden urheilutoimikunta vv. 1985-1986 
VT 3. 

053 Jasenyydet ulkomailla, kansainvalinen yhteistoiminta 

Pohjoismainen virkamiesvaihto 1986 VT 20. 

054 Virka- ja opintomatkat ulkomaille 

Ulkomaan virkamatkoja koskevat paikanvaraukaet VT 12. 

059 Erittelemattomat aaiat 

Majoitua yksittaisilla virkamatkoilla VT 10; VT 15; 
VT 18; VT 26; VT 45. 

06 RATIONALISOINTI JA STANDARDISOINTI 

060 Yleista 

Vahvistetut VHS-standardit (valtionhallinnon s1saiset 
standardit) VT 38. 

062 VRS-standardit 

Muutettuja ja peruutettuja VRS-standardeja !!_11; 
VRS-standardit VT 21. 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

080 Yleista 

PCB-ohjeita VT 42. 

09 MUUT YLEISTA HALLINTOA KOSKEVAT ASIAT 

099 Erittelemattomat yleista hallintoa koskevat asiat 

Postin osoittaminen VT 20; asetus kesaajasta vuosina 
1986-1988 VT 35. 

HENKILOSTOHALLINTO 

11 VIRKA- TAl TYOSUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

111 Yleinen virka- tai tyoehtosopimus 

Virkaehtosopimus 1.3.1985 lukien voimaan tulevista vir
kamiesten palvelussuhteen ehtojen muutoksista VT 10a; 
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tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilon kuoltua 
suoritettava ryhmahenkivakuutusta vastaava etu VT 18; 
valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkista
minen 1.1.1986 VT 48a; VT 50. 

112 Kelpoisuusehdot, terveydentilavaatimukset, erivapaudet 
ja poikkeusluvat, soveltuvuustutkimukset, sivutoimilu
vat 

Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot VT 15; eraisiin 
tehtaviin vaadittavat kelpoisuusehdot VT 15. 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, siirrot, komennukset 

Vuosilomalain muutos VT 6; palkattoman virkavapauden 
myontaminen VT 22. 

115 Varsinainen palkkaus ja palkkauksen lisat 

Matkustussaanto VT 13. 

119 Erittelemattomat virka- tai tyosuhteeseen kuuluvat 
asiat 

Tyosopimuslain muuttaminen VT 6; paatos valtion virka
miesten hoitovapaasta VT 8; raskauden ja synnytyksen 
seka lapsen hoidon vuoksi myonnettava virkavapaus VT 8; 
valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon muu
tos VT 12; liikennevirkamiesharjoittelijoita otetaan 
VT 3~ 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

121 Tyoaika 

Valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestettava 
osa-aikatyo VT 12a; tyoajan laskenta Valtionrautateilla 
vuonna 1986 VT 42. 

122 VR:n asuntojen vuokraaminen 

Virkamiesasuntojen vuokrat ja luontaisetujen korvaukset 
v. 1985 VT 6. 

124 Virkapuvut ja suojavaatetus 

Valtion pukutehdas VT 25. 

125 Virka-ansio- ja kunniamerkit seka muut tunnustukset 

Aloitteiden palkitseminen VT 5; VT 14; VT 21; VT 28; 
VT 38; VT 47. 
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126 Vapaalippuasiat 

Vapaalippuasetuksen lisamaaraysten muuttaminen VT 10; 
VT 38; kadonnut vuosivapaalippu VT 33; kansainvalisen 
matkatavaran lahettaminen VT 51.-----

13 HENKILOSTON OHJAUS- JA OSALLISTUMISJARJESTELMAT 

131 Virastodemokratia ja luottamusmiestoiminta 

VR:n organisaatiouudistuksesta virastodemokratiaohje
saantoon valittomasti johtuvat (1 .3.1985 lukien toteu
tettavat) muutokset VT 8. 

139 Erittelemattomat henkiloston ohjaus- ja 
osallistumisjarjestelmia koskevat asiat 

VR:n aloitetoiminta VT 14. 

14 HENKILOSTON KOULUTUS 

140 Yleista 

Koulutusohjelmat VT 9; VT 18; VT 39 . 

141 Sisainen koulutus 

Markkinoinnin peruskurssi 1 :n harjoitustyot VT 8; 
kielitutkinnot Rautatieopistossa VT 12; VT 4~oppi
laita otetaan konepajakouluun VT ~onduktoorikurssit 
vuonna 1986 VT 21; ruotsin kielen kurssit Rautatieopis
tossa VT 24; veturinkuljettajakurssit 1986 VT 27; ra
taesimieskoulutus vuonna 1986 VT 40; rautatieopilliseen 
kurssiin liittyvat tutkielmat VT 47. 

15 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALITOIMINTA 

150 Yleista 

Paihdehaittojen vahentaminen Valtionrautateilla VT 40a. 

151 Terveyden- ja tyoterveydenhuolto, tyoterveysyksikot 

Pientapaturmia koskevat laskelmat VT 10; tyohontulotar
kastus-tiedote ja kysely tarkastettavalle VT 12. 

152 Tyosuojelu 

Tyosuojeluvaalit VT 42; Valtionrautateiden tyosuojelun 
yhteistoimintasopimus VT 47a; VT 50. 
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154 Harrastustoiminta ja lomanviettoavustukset 

Lomatuen myontaminen rautatielaisille v. 1986 VT 37; 
rautatiehallituksen kaytettava~si osoitetuista maarara
hoista jaettavat avustukset v. 1986 VT 51. 

16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

169 Erittelemattomat elake- ja sosiaaliturva-asioita 
koskevat asiat 

Tyonantajan sosiaaliturvamaksu VT 4; laki rintamavete
raanien varhaiselakkeesta VT 34;-elakkeiden hakemus- ja 
kasittelymenettely Valtionrautateilla 1.1.1986 lukien 
VT 46; uudet elakehakemuslomakkeet VT 48. 

19 MUUT HENKILOSTOHALLINTOA KOSKEVAT ASIAT 

199 Erittelemattomat henkilostohallintoa koskevat asiat 

Kertausharjoitukset VT 23; asevelvollisille suoritetta
va paivaraha VT 35. 

TALOUSASIAT JA MATERIAALITOIMINTA 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI 

220 Yleista 

Menettelyohjeet kassaerehdystapauksissa VT 3; 
kassaerehdysraha VT 51. 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 

Muutoksia tilityssaantoon VT 1; VT 51; VRoman tavaran 
rahtikirjat ja veloitustositteet-vr-1; tilityssaannon 
muutoksia VT 1; VT 3; VT 4; VT 9;~19; VT 27; VT 47; 
muuntokurssit VT~VT-g;-VT-rf; Vr-T2; V~ vr-T?T 
VT 19; VT 20; VT 24;~28;-vr-31;-vr-35;-vr-37;-vr-41; 
VT 44; ~; VT 50; VT 51; kongressi- ja muiden henki
lovaunujen kayton laskutus VT 21; lomarahan ja vuosilo
malisan maksupaiva VT 23; tyonantajan sosiaaliturvamak
su 1.11.85-31 .12.85~3; Loma-/Finnrail-pass -lipun 
vanhojen painosten palauttaminen tilitoimietoon VT 49; 
vakiohintaisen kappaletavaran rahtikirjat VT 49; vuoden 
1985 tositteiden lahettaminen tilitoimistoon seka mat
kalaskujen laatiminen vuodenvaihteessa VT 51 . 
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231 Luotto 

Rahtiluotto VT 1; VT 2; VT 3; VT 4; VT 8; VT 10; VT 14; 
VT 21; VT 23; VT 30:VT 32'";VT 35; VT 38; VT 41; VT 48; 
pankki-~uottokortit VT 3; korjauspyynnon laadintaa 
koskeva muutos VT 38; tulli- ja kaupunkimaksujen peri
minen luoton valityksella VT 41. 

233 Kirjanpito 

Tiedotus palkansaajille veroilmoitusta 1984 varten 
VT 1. 

26 MATERIAALIN MYYNTI 

262 Vuosisopimusmyynnit 

VR:n kerayspaperin toimittaminen Paperinkerays Oy:lle 
VT 15. 

28 TILASTOT JA VUOSIKERTOMUKSET, LOMAKE- JA PAINATUSASIAT 

289 Erittelemattomat asiat 

Tavaranimikeluettelo VT 7; tapahtumailmoitus VT 11; 
VR-lahjakortti VT 17; painotuotteiden luettelo-vR--2625 
VT 33; VT 42. --

29 MUUT TALOUS- JA MATERIAALITOIMINTOJA KOSKEVAT ASIAT 

299 Erittelemattomat talous- ja materiaalitoimintoja 
koskevat asiat 

VR:n Turun paavarastossa kaytosta vapautuneita loiste
lamppuja VT 4; VT 6; VT 28; irtaimen omaisuuden tarkas
tusta koskevat ohjeet~1498.91) VT 8; VR:n varaatos
sa eleva ylijaamatavara VT 11; omatarvepainon lomasei
sokki VT 24; kayttoon soveltuvaa kalustoa VT 44. 

3 MAA-ALUEET, RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Yleista 

RAMO VT 6; VT 25; ratateknilliaet erilliaohjeet, 
VR 277?VT g.--

341 Ratapihat ja raiteet linjalla (pukkinosturit, 
vaunuvaa at) 

Kouvolan vaunuvaaka VT 31 . 
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4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO- JA KONETEKNISET ASIAT, 
KONEPAJATOIMINTA 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

412 Vaunukalusto varaosineen 

Toimintaohje VT 8; ohje VT 16; sailiovaunun taytto- ja 
tyhjennysohje~0.1985 VT 45; sailiovaunun taytto- ja 
tyhjennysohje 15.2.1985 VT 45. 

43 TELETOIMINTA 

430 Yleista 

VR:n puhelinluettelo VT 5; VT 9; VT 21; puhelinyhteyk
sien muutokset Kaj-Tlk rataosalla-vr-43. 

431 Telelaitteistot 

Kaukokirjoitinverkon uudet liittymat VT 6. 

45 KONEPAJATOIMINTA 

459 Erittelemattomat konepajatoimintaa koskevat asiat 

Terasanalyysit VT 20. 

5 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

51 RAUTATIEKULJETUSASETUS 

510 Yleista 

Rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos VT 1; ko
timaisen rahtikirjan tayttoohjeet VT 4; VT 6;-vr-26; 
maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja 
osoittamisesta (PPO) VT 29 . 

511 Poikkeusluvat, purkamismaaraaikojen ylitykset, YAK , TKM 

Tavaranimikeluettelo (VR 2645) VT 1; TKM:n korjauslehti 
nrc 3 VT 3; vaarallisten aineiden-Kuljetusten merkitse
minen VT 27. 
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52 JUNATURVALLISUUS 

521 Junaturvallisuussaantoon liittyvat teknilliset 
maara kset (Jtt) ·a ·unaturvallisuussaannon 
soveltamisohjeet Jto 

Ratapihojen liikennoimissaannot VT 7; VT 11; VT 17; 
VT 18; VT 30; VT 46; Jto:n ja Jtt:n korjausle~ 
VT 22 . -- --

53 AIKATAULUT 

530 Yleista 

Aikataulun 184 lisaykset VT 6; aikataulun 185 lisaykset 
VT 21; VT 27; VT 38; VT 48; aikataulun 185 rataosase
lostuksien voimaantulo-vr-21; VT 32; VT 34; VT 38; har 
hautuneet ja loytyneet aikataulujulkaisut VT 21. 

539 Erittelemat tomat aikatauluja koskevat asiat 

Kaukojunien varapaikat ja Express-junien konduktoorin 
paikkakiint i ot VT 18; VT 35; VT 39; hallituksen jasen
ten makuupaikat VT 18; VT 35 .-----

54 KULJETUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI 

540 Yleista 

Kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset (VR 2652.5) 
VT 1; tavaraliikenteen kuljetuskalusto-kansion uusimi
nen VT 8; Helsingin kiitotavaran maarapaikkakoodi 
VT 1~lmoitus perimattomasta tavarasta (VR 3758) 
vr-39: uusitun selvittelyohjeet (SELO) painoksen jakelu 
~; muutoksia kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeisiin 
VT 49. 

543 Lipunmyyntisopimukset 

VR:n ja Vaasanlaivat Oy:n yhdistelmaliput 1.4.1985 lu
kien VT 12; Helsinki-korttia vastaan myytavat matka
liput VT 14; VR matkailuliput VT 16a; VT 23. 

544 Kotimaiset tariffit 

Lisays tariffitaulukoihin VT 1; VT 18; VR-alennuskortti 
VT 1; tariffisaannon muutoksia V~VT 9; VT 21; 
VT 25; VT 50; opiskelijaliput V~ VT 45: autonkulje
tuslipun kirjoituksen lisaohje-vr-4; kuorma- ja paket
tiautojen tilausliikenteen kuljetusmaksut VT 4; autojen 
kuljettaminen pikajunassa VT 9; koirien kuljettaminen 
kasimatkatavarana VT 9; makuupaikkamaksut VT 10; VR 
matkailuliput VT 1ca;-VT 23; korvaava liikenne Turku -
Naantalin satama VT 20; korvaava liikenne valilla 
Pieksamaki - Varkaus VT 20; polkupyorat matkatavarana 
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VT 21; EP- ja EXP-junien kuukausiliput VT 32; 
makuuvaunu- ja autopikajunaliikennekampanja 
29.9.-15.12.1985 VT 32; VT 39; matkalippualennuksia 
19.-24.9.1985 VT ~lkomailla opiskeleville suomalai
sille myytavat opiskelijaliput VT 45; henkiloliikenteen 
tariffinkorotus- ja muutokset 1~86 lukien VT 46; 
makuuvaunukampanja 1.1 .-11 .2.1986 VT 50; tavaraliiken
teen tariffimuutokset 1.1.1986 VT 50. 

545 Tavara- ja henkiloliikennetta koskevat alennukset 

Ryhmamatkakampanja koululaisille ja opiskelijoille 
1.5.-31 . 5 .1985 VT 5; valtioneuvoston myontamat 
kuljetusalennukset Valtionrautateilla VT 8; VT 25; 
siviilipalvelusmiesten matkalippualennus-vT ~ 
siviilipalvelusmiesten ilmaismatkat VT 15_; __ __ 
matkalippualennuksia VT 43. -----

549 Erittelemattomat kuljetustoimintaa ja markkinointia 
koskevat asiat 

Liikennepaikkojen valimatkat VT 1; VT 4; VT 5; VT 11; 
VT 15; VT 17; VT 18; VT 20; V~; ~2; VT 23; VT 29; 
'i.ff3"b; VT 43; VT 44; VT 47; VT 51; liikennepaikkojen 
valimatkat, matkalippujen myynti ja matkatavaran lahet
taminen VT 15; matkalippujen myyntiautomaatti Tampereen 
rautatieasemalla VT 18; Tampereen lipunmyyntiautomaa
tista saadun hyvityskuitin takaisin lunastaminen VT 20; 
liikennoimistavan muutos, Kolari VT 25; lukittujen pol
kupyorien kuljetusvahingot VT 40;-vauflukuormaliikenne
paikat ja liikennepaikkaluettelot VT 46; matkalippujen 
leimausohjeet VT 49. -----

55 VUOKRAUSTOIMINTA 

552 Muu vuokraustoiminta 

Vuokratut tavaravaunut VT 6; VT 14; VT 28; VT 43; 
VT 49. 

56 YHDYSLIIKENNE 

562 Kotimainen yhdysliikenne 

Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari-Pannainen ja 
Raahe-Vihanti VT 10; korvaava liikenne Turku -
Naantalin satama VT 20; korvaava liikenne valilla 
Pieksamaki - Varkaus VT 20. 

563 Kansainvalinen yhdysliikenne 

Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen VT 4; VT 5; 
VT 8; VT 9; VT 12; VT 15; VT 16; VT 42; VT 51;---
kansainvalinen itainen tavaraliikenne VT 4; VT 51; 
pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760~NG~61) 
VT 5; VT 24; VT 51; Nordeg-tariffi VT 5; VT 7; VT 13; 
VT 15; VT 24i itainen yhdysliikenne VT 6; VT 13; VT 14; 
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kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen VT 8; VT 11; 
VT 13; VT 32; VT 34; VT 37; VT 51; Intercontainer
liikenne-vr-13; kuljetukset SNTL!Sovetskij'in VT 18; 
eraita tariffiointiohjeita VT 18; kansainvalinen henki
loliikenne, itainen VT 19; ~; lantinen tavarayhdys
liikenne VT 21; kansainvalinen matkatavara VT 23; 
Fidebast-tariffi (9350) VT 24; VT 27; VT 31~33; 
VT 51; Neuvosto~iitosta saapuneen kappaletavaran luovu
~T 33; Neuvostoliiton rautateiden kuljetussailiot 
VT 4;;-kansainvalinen kiitotavaratariffi TCEX (VR 4670) 
VT 47; itainen tavaraliikenne- tietojen tallentaminen 
tuontiliikenteessa VT 49. 

57 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

570 Yleista 

Kokeilu matka- ja paikkalippujen lahettamisesta postin 
valityksella VT 1; tapahtumailmoitus ~; haarukka
vaunun etsinta VT 37. 

571 Liikennepaikkamuutokset 

Maksuttomat syrjaraiteet VT 43. 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Aavasaksa VT 11; Ahmas VT 15; Aholahti VT 15; Aitoneva 
VT 29; Asu~T 15; Elijarvi VT 44; Eskola VT 20; 
Haapanoro VT 1;;-Hiapataipale ~; Haarankallio 
VT 15; Hakasuo VT 15; Harviala-vr-5; Hevonkoski VT 15; 
Huttula VT 15; Harma VT 1; Jaalanka VT 15; Jormu_a __ __ 
VT 15; Joutsenlahti V~; Joutsijarv1 VT 1; Juhola 
VT 15; Jyvaskyla VT~Kaarnalampi VT-r5; Kairokoski 
vr-2); Kaleton VT ~anavuori VT 15;-Kafikaanpaa 
vr-23; VT 29; Kankari VT 15; Kattilajoki VT 15; Kerma 
~; Ketola VT 36; Kihnio VT 23; Kiikala VT 5; 
Kintaus VT 15; Kisko VT 5; Kiskotie VT 15; Koivula 
VT 15; Kokko VT 15; Kolari VT 11; VT-z;;-Kollinjoki 
VT 15; Kopras~5; Korsunmaki VT~Kovalanmaki 
vr-f5; Kulmala-vr-15; Kuluntalahti VT 15; Kulus VT 15; 
Kuohu VT 15; Kuorasjarvi VT 15; Kupittaa VT 47; Kursu 
VT 1; Kuvelampi VT 15; Kylmakoski VT 15; Kyyronlampi 
vr-15; Kakela VT-rs;-Kalvia VT 20; Kononpelto VT 15; 
Lapinmaki VT 15; Lapinneva VT 23; Lehtoniemi V~ 
Leppalahti~5; Leppavesi-vr-15; Liminpuro ~; 
Luumaki VT ~aavesi VT 17; Melalahti VT 15; Metele 
VT 15; Mieslahti VT 15; Muurla VT 5; Myllykangas VT 15; 
Mantylahti VT 17; Niinisalo VT ~VT 47; Nivala vr-23; 
Noormarkku ~; Nostamo VT~Nujula VT 15; Nuojua 
VT 15; Oravakallio VT 15; Paakki VT 15; Paimenportti 
VT 21; Pajujarvi VT-rs;-Palvajarvr-vr-15; Parkano 
vr-23; Parola VT ~ello VT 11; Peuranmaki VT 15; 
Pikkarala VT 1;;-Pirttiselka VT 15; Pohjakosk~15; 
Pomarkku VT 22; Polja VT 15; Raasepori VT 15; Ratikyla 
VT 23; Rauhamaki VT 15; Rautama VT 23; Retretti VT 17; 
Rintakorpi VT 15; Riuttanen VT 15; Ruokosaari VT~ 
Rantamaki V~ Saarela VT ~almivaara VT r;--
Sauvamaki ~; Sepansal~ 15; Sievi VT~ 
Syvaniemi VT 5; Tahkoluoto VT 4; Tiihola ~; 
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Tiituspohja VT 15; Toija VT 5; Trollbole VT 15; VT 29; 
Tuovila VT 15; VT 18; Vaasan-satama VT 17; Vaskiluoto 
VT 17; Vesanka vr-T5; Vetamajarvi VT-rs;-Verkkoniemi 
vr-T;; Vesta VT-r;;-Vihtamo VT 15;-viima VT 36; 
Viita-aho VT 15; Virpela VT 15; Vuorensyrja VT 15. 

579 Erittelemattomat liikennetta ja sen kehittamista 
koskevat asiat 

Vaunukuormaliikennepaikat ja liikennepaikkaluettelot 
VT 46. 

59 MUUT LIIKENNETTA KOSKEVAT ASIAT 

599 Erittelemattomat liikennetta koskevat asiat 

Erityisohjeet toimenpiteista, kun ihminen tai ajoneuvo 
jaa junan alle VT 46a. 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYOSI LAATU ON VR:N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHDl\ SEN VIELl\KIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARANTAA VR:N PALVELUJEN LAATUA -

TYYTYVl\ISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYON

TEINEN ASENNE TYOTl\Sl JA TOIMINNAN KEHIT
Tl\MISTl\ KOHTAAN 

- PARANNA VR:~ OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETTl\ ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITTl\MISHALUISTA 
JA -KYKYISTl\ HENKILOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENPl\IN VR: M, JONKA TI\RKEl\Nl\ 
OSANA TYOSKENTELET 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVARHUUTTA HYVA ALOITE 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TOIDEN Jl\RJESTELYl\ TAl TYO
MENETELMll\ 

- Sl\l\ST~ TYO- , TYOVl\LINE- TAl 
~lATER! AAL I KUS TANNUKS IA 

- PARANTAA t~UUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUDELLISTA TULOSTA 

NAIN SE TAPAHTUU: 
TEE ehdotuksesi a1oite1omakkee11e 
VR 1670, yksi ehdotus/1omake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti. 
LIITl\ mukaan ma11ikappa1e , piirros 
tai va1okuva a1oitteesi tarkoitusta 
se1ventamaan. Ha1utessasi voit kayt
taa nimimerkkia , jo11oin a1oitteesi 
kasite11aan 1uottamukse11isesti. 
Ll\HETl\ a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenki1o11e - se11ainen on jo
kaisessa rautatiepiirissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muua1ta a1oitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH a1oitesihteeri. 

MYOS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

A1oitetoiminnan satinnot on ju1kaistu 
kansiossa Henki1ostoha11innon maarayk
sia. Kysy 1isaa a1oiteyhteyshenki1o1 -
tasi tai RH:n a1oitesihteeri1ta 
puh. 911-2916. 

A 1 o i t e t a p a a m i s i i n 
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ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA T~RKE~T~, ERIKOISEN T~RKE~T~ 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
H~IRIUT~, ESIM., 

- KUN JUNAT EIV~T KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN L~HETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIX JULKAISUJA (VRIVSJ) ON KIR
JASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT: 

TAVARAVAUNUJEN kunnossapidon ohjausjarjestelman kehitys - ja esi
tutkimus (TAKO) : Tyoryhmaraportti I RR. Koneosasto , Liikenneosas 
to. -
Pieksamaki , 1984 . - 398 s . 
(VRIVSJ 198415) 

NUMEROIMATTOMAT VR : N RAPORTIT : 

SELVITYS kiskohitsaajien tyoolosuhteista I Paavo Raunu, Juhani Tsok 
kinen . -
Hki : RH . Tyosuojelujaosto , 1984 . - 60s ., 5 liitetta . 

PROJEKTIRYHMX asuinkiinteistojen peruskorjauksen selvittamiseksi 
Loppuraportti I RH . Hallinto- osasto . -
Hki , 1984 . - 2 s ., (1) liite . 

OPASTIN- ja sahkoalueiden yhdistaminen 
Tyoryhman raportti I RH . Rataosasto. -
Hki , 1984 . - 21 s ., 5 liitetta . 

OHJEET Valtionrautateiden kiinteistotoimesta 
RH . Rataosasto . -
Hki , 1984. - 4 s . 

Tyoryhman ehdotus I 

RAUTATEIDEN paikallisliikenteen laajuustaso ja kustannukset 
1985-1990 (HEKE - 84) : Tyoryhman raportti I RH . Liikenneosasto . -
Hki , 1984 .- 5 s ., 9liitetta . 

MUUT RAPORTIT : 

Valtionrautateiden toiminnan sidonnai suus yle i seen liikennepoli 
tiikkaan ja valtion harjoittamaan ohjaukseen I Jorma Seppi . -
Hki : RH . Hallinto - osasto , 1984 . - 68 s . 

Valtionrautateiden kuva -lehdistossa I Matleena Hamalainen . -
Hki : RH . Hallinto- osasto, 1984 . - 19 s . 

UUTUUSTUOTTEIDEN hankintatyoryhman mietinto I Kauppa - ja teollisuus 
ministerHI. -
Hki , 1984 . - 57 s . 

Liikenteen ymparistohaitat I Risto Jokinen . -
Otaniemi , 1984 . - 62 s . 
(Teknillinen korkeakoulu . Liikennetekniikka . Opetusmoniste 8) 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 
(N : o Hlo 1031051184 , 10 . 12 . 1984) VT 1185 
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TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 1984 VARTEN 

Vuoden 1984 VEROKIRJAN LIITTEEN (pidatystodistuksen) kohtaan 36 on 

rnerkitty rasti ja teksti "JUNALIPPU", jos tyoantaja on jarjesttinyt 

ilrnaisen junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen tyopaikan 

valista matkaa. 

Rasti on rnerkitty kaikille asuntolipun haltijoille seka lisaksi niil

le, joilla on vuosi - tai aikavapaalippu ja jotka kayttavat sita vir

karnatkojen lisaksi asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla. 

Mikali ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla on 

jarjestetty muulla tavalla, on rnyos tasta tehty rnerkinta verokirjan 

liitteeseen. 

Jos tata tyoantajan jarjestarnaa ilrnaista kuljetusta voidaan kayttaa 

hyvaksi ainoastaan osittain vuorotyon tai rnuun syyn tahden, on tasta 

syyta tehda selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tyornatkaosuudet on jokaisen itse selvitetta

va veroilmoituksessaan. 

Ilrnaista rnatkalippua asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla ei pi

deta palkkaetuna eika siita arvioitua hyotya lisata veronalaiseen 

tuloon. 

Verokirjan liitteeseen, ASUNTOETU-kohtaan, on kaikille Valtionrauta

teiden asunnossa asuville rautatielaisille rnerkitty asunnosta vuoden 

1984 aikana peritty vuokra . Tahan vuokrasummaan sisaltyy v. 1984 pe

ritty korvaus larnpirnasta vedesta. 

Verokirjarnerkinta on tehty rnyos asunnosta, jota kaytetaan vapaa-ajan 

asuntona. 

Mikali VR:n asunnossa asuvaa on verotettu asuntoedusta, on veroilrnoi 

tuksessa syyta selvittaa vuokraa mahdollisesti alentavat tekijat, 

tarvittaessa talon isannoitsijan todistuksella. Asunnonvuokraa alen

tavat tekijat, esim. yrnparistohaitat, on rnainittu asuntokohtaisessa 

vuokralaskelrnassa. 
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Verokirjan liitteen "24 Muu etuus" kohtaan on niille palkansaajille, 

joilla on VR:n toimesta KOTIPUHELIN ja josta puhelinmaksut suorittaa 

VR, merkitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLISP." seka 1984 palkasta ~ 

ritty korvaus yksityispuheluista (30,-/kk). 

Samassa kohdassa on merkinta myos VR:n mahdollisesti jarjestamasta 

autotallista ja siita peritysta vuokrasta . 

Verokirjan liitteen kohtaan 35 "Suoritetut kustannusten korvaukset" 

on merkitty palkansaajille maksettu korvaus VR:n omistamasta koti

puhelimesta (esim. perusmaksu) seka teksti "KOTIPUHELIN (VR:n puh)". 

Korvauksesta ei ole peritty ennakkoveroa. 

Uudenmaan laaninveroviraston paatoksen mukaan on korvaus, joka mak

setaan omasta puhelimesta, ennakkoperintalain 4 §:n mukaista palkkaa. 

1 . 1.1983 lukien on oman puhelimen korvauksesta peritty ennakkovero 

varsinaisen palkanmaksun yhteydessa. 

Tyojakson 2.12- 22.12.1984 lisapalkkioiden maksupaiva on perjantai

na 11.1 . 1985, joten ne merkitaan v. 1985 verotietoihin. 

(Tly 75/84, 20.12.84) VT 1/85 

MUUTOKSIA TILITYSSXKNTOON 

Oy Matkahuolto Ab:n kanssa tehdyn yhdysliikennesopimuksen lakkaami

sen johdosta kumotaan 1.1.1985 lukien Tilityssaannon liite nro 3. 

(Tlt 54/230/84, 17.12.1983) VT 1/85 

VR OMAN TAVARAN RAHTIKIRJAT JA VELOITUSTOSITTEET 

Vuoden 1984 VRoman tavaran rahtikirjat ja veloitustositteet on 

lahetettava tietokonetoimistoon viimeistaan tammikuun 7 paivaan 

mennessa. Mikali taman jalkeen viela esiintyy vuoden 1984 rahti

kirjoja ja veloitustositteita, on niihin merkittava paikkakoodiksi 

vuoden 1985 tililuettelon mukainen vastuupaikkakoodi. 

(Tlk 434/84, 18.12.1984) VT 1/85 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan muutetaan seuraavan asiak
kaan nimi ja osoite: 

Uusi 

603795 Saarioinen Oy 
Mestari Pedersen 
Hameentie 11 
13200 HKMEENLINNA 

(Tlk 435/84, 18.12.1984) VT 1/85 

TILITYSSXXNN~N MUUTOKSIA 

Entinen 

Huhtamliki Oy 
Mestari Pedersen 
PL 213 
20101 TURKU 

Joutsijarven tilityspaikan lakkauttamisen johdosta poistetaan 

Tilityssaannon 2. osan liitteesta nrc 1 Rovaniemen kirjauskeskuk

sesta "368 Joutsijarvi" 1.1.1985 lukien. 

(Tlt 54/230/84, 20.12.84) VT 1/85 

LIS~YS TARIFFITAULUKOIHIN 

Tariffitaulukoihin (VR 2644) tehdaan 1.1.1985 lukien seuraava lisays : 

Taulukko 9 . Paakaupunkiliput 

Juankoski - Helsinki/Helsingfors 12 650 mk 

(Nrc Lht 31819/544/84, 20.12.1984) VT 1/85 

KUORMAUSAPUVALINEIDEN KAYTTOMAARAYKSET (VR 2652.5) 

Railship-yhdysliikennetta koskevan kohdan 9 .4 kolmas kappale muute

taan 1.1.1985 alkaen kuulumaan seuraavasti: 

Ko. liikenteessa kaytetyista EUR-lavoista kannetaan asiakkaalta 

Hankoon tariffitaulukon 22 kohdassa 1 mainitut palautusmaksut (vrt . 
TS 43 § 3 lm). 

(Nrc Kj 31804/540/84, 18.12.84) VT 1/85 
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VR-ALENNUSKORTTI 

Esiintyneiden epaselvyyksien johdosta huomautetaan, etta VR-alennuskor 

tilla sen voimassaoloaikana ostettu matkalippu on aina voimassa kelpoi

suusaikansa loppuun. Esimerkiksi, jos alennuskortin viimeinen voimassa 

olopaiva on 17.12 . 1984 ja silla ostetun matkalipun kelpoisuusaika on 

17.12.1984 - 17.01.1985, niin alennuslipulla voi matkustaa viela 

17. 01 . 1985 . 

Alennuskortti on esitettava alennuslipulla matkustettaessa. 

(Nro Lht 21205/544/84, 20.12.1984) VT 1/85 

MUUTOS TARIFFIS~~NTOON 

Sen lisaksi, mita VT:ssa 51/84 on tariffisaannon muutoksista 1 . 1.1985 

lukien ilmoitettu, muutetaan tariffisaannon 18 §:n 1 lm ja 2 lm:n en

simmainen kappale 1.1 . 1985 lukien seuraavaksi: 

Ma tkailulipu t, 18 1 lm ja 2 lm:n ensimmainen kappale 

1. Matkailulippu on voimassa yhden kuukauden (ks 4 § 2 lm). 

2. Matkailulippu koostuu kolmesta tai useammasta vahintaan 76 kilomet

rin rautatiematkaan oikeuttavasta menolipusta (§ 12.1), joiden muodos 

tama rautatiematka ei voi olla meno- tai meno - paluumatka. Sarna matka 

tai matkan osa saa sisaltya matkareittiin enintaan kaksi kertaa. 

(Nro Lht 3757/544/84, 17.12.1984) VT 1/85 

OPISKELIJALIPUT 

Opiskelijalippujen ostotodistukset (lomake VR 2422 . 1 oppilaitoksia var 

ten ja lomake VR 2422.2 korkeakouluja varten) ovat muuttuneet yksiosai 

siksi. Jos liikennepaikoilla on viela vanhan mallisia ostotodistuksia, 

tulee ne havittaa ja tilata uusia Omatarvepainosta. 

Opiskelijoilla saattaa kuitenkin esiintya viela vanhan mallisia ostoto

distuksia, jotka hyvaksytaan toistaiseksi. 

(Nro Lht 2360/544/84,20.12 . 1984) VT 1/85 
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KOKEILU MATKA- JA PAIKKALIPPUJEN LAHETTAMISESTA POSTIN VALITYKSELLA 

Joensuun liikennepiirissa aloitetaan tammikuussa 1985 kokeilu, joe
sa asiakkaan joko puhelimitse tai kirjallisesti tilaamat matka- ja 
paikkaliput lahetetaan asiakkaalle postiennakolla. 

Kokeilu koskee ainoastaan Joensuun lipputoimiston kautta toimitet
tavia lippuja. 

(Lht 19 . 12.84) VT 1/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1.1.1985 lukien tehdaan Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun 
seuraavat muutokset: 

Joutsijarvi 

Kursu 

Salmivaara 

- sarake 4, lisataan teksti: Kemijarvi 26 

- sarake 4, poistetaan teksti: Joutsijarvi 13, 
lisataan: Salla 26 

- sarake 4, poistetaan teksti: Joutsijarvi 29, 
lisataan: Salla 10 

(Yt 21193/571/84, 17.12.1984) VT 1/85 

1.1 . 1985 lukien Harman aseman kohdalle lisataan syrjaraide seuraa
vin merkinnoin: 

Yliharman kunnan 
teollisuusraide 

915 

2 3 4 

Hm 12 

(Yt 21175/579/84, 17.12.1984) VT 1/85 

5 

Tt 

6 

Yliharman teolli
suutta varten. 
T lahtevaa kappa
letavaraa varten 
asema- ja aluevau
nujen rajoissa 
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TAVARANIMIKELUETTELO (VR 2645) 

Tavaranimikeluettelon aakkoselliseen osaan tehdaan seuraavat li

saykset: 

Kloorivetyhappo = suolahappo, koodi 37 162 

Sahatavara: 5090 hoylaamaton, tuore, lisataan "ja kyllastetty" 
5162 hoy latty "ja kyllastetty" 

Aakkosellisen osan sivut 3- 4 ja 29-30 on painettu uudelleen a~tojen 
ja kuormausapuvalineiden rahditusohjeiden muutoksen johdosta. Otpa 

suorittaa pe r usjakelun. 

(Nro Yt 21198/511/84, 18 . 12 . 84) VT 1/85 

RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT , MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohta 

5 . 7.1 . muutetaan 1.1 . 1985 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 

Jalkivaatimus voidaan asettaa miehitetylle liikennepaikalle seka 
liitantalinjan varrella sijaitsevalle miehittamattomalle liikenne

paikalle osoitetulle muulle lahetykselle kuin ruumis- ja elainlahe

tykselle , vakiohintaise l le kappaletavaralahetykselle seka kiitota

varalahetykselle . 

(Yt 21208/510/84 , 19 . 12.84) VT 1/85 

AVOIMIA VIRKOJA 

Liikennetarkastajan (A 20 ) virka toistaiseksi rautatiehalli t uksen 

talousosastolla (taloustoimisto). 

Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli

tuksen kirjaamoon viimeistaan 4 . 2 .1 985 ennen virka-ajan paattymis
ta . 

Toimistosihteerin (A 8 ) virka toistaiseksi rautatiehallituksen ta

lousosastolla (taloustoirnisto). 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 4.2 . 1985 ennen virka-ajan 
paattyJTlista . 

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus 
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RAUTATIEPIIRIEN JA NIIDEN VASTUUYKSIKUIDEN RAJAT 

Rautatieha11itus on 28.12.1984 pitamassaan istunnossa paattanyt rautatiepiirien ja 
niiden vastuuyksikoiden rajoista seuraavaa: 

RAUTATIEPIIRIT SEK~ LIIKENNE- JA RATA-ALUEET 
Rauta- l11kenne- Risteyspa1kkasuunta Ja 
tie- alue rataki1ometrirajat Hki:sta 
pi i ri ta i radan paatepa i kka 

HELSINKI 

HELSINKI 

KERAVA 

RIIHI~KI 

Helsinki-124,000 (T1) 
Porvoo-Kerava 
Skoldvik-011i 
Riihimaki-92,380 (Kv) 
Pasi1a-115,089 (Tku) 
Martinlaakso-Huopa1ahti 
Hanko-Hyvinkaa 

Helsinki-22,669 (Ke) 
Pasi1a-45,000 (Kr) 
Martin1aakso-Huopa1ahti 

(Ps1) 22,669-49,800 (Hy) 
Porvoo-Kerava 
Sko1dvik-011i 

(Ke) 49,800-83,060 (T1) 
Hyvinkaa-133,000 (Kr) 
Riihimaki-92,380 (Lh) 

H~MEENLINNA (Ri) 83,060-124,000 (Tl) 

Rata
a1ue 

HELSINKI 
(Rakennuk
siin 1 i it
tyvat teh
tavat hoi
taa H:gin 
ta1oa1ue 

RIIHI~KI 

KARJAA (Ps1) 45,000-115,089 (Tku) KARJAA 
Hanko-133,000 (Hy) 

Risteyspaikkasuunta ja 
rataki1ometrirajat Hki:sta 
tai radan paatepaikka 

He1sinki-49,800 (Hy ) 
Pasi1a-45,000 (Kr) 
Martin1aakso-Huopa1ahti 
Porvoo-Kerava 
Sko1 dvi k -011 i 

(Ke) 49,800-124,000 (T1) 
Hyvinkaa-133,000 (Kr) 
Riihimaki-92,380 (Lh) 

(Ps1) 45,000-115,089 Tku 
Hanko-133,000 (Hy) 



Rauta- lllkenne-
tie- alue 
pi iri 

KOUVOLA 

KOUVOLA 

LAHTI 
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R1steyspa1kkasuunta Ja 
ratakilometrirajat Hki:sta 
tai radan paatepaikka 

(Ri) 92,380-379,000 (Par) 
Heinola-Lahti 
Loviisan satama-Lahti 
Kotka-244,575 (Pm) 
Kuusankoski-Kouvola 
Hamina-Juurikorpi 
valtak.raja (Vna)-Luumaki 
Lappeenranta-Simola 
valtak.raja (Imk)-Imatra T 

Rata
alue 

(Lh) 158,713-219,601 (Ui) KOUVOLA 
Kouvola-213,200 (Jri) 
Kouvola-244,575 (Pm) 
Kuusankoki-Kouvola 

(Ri) 92,380-158,713 (Kv) 
Heinola-Lahti 
Loviisan satama-Lahti 

LAHTI 

R1steyspa1kkasuunta Ja 
ratakilometrir:;Uat Hki :sta 
tai radan paatepaikka 

2 

(Lh) 158,713-219,601 (La) 
Kouvola-213,200 (Jri) 
Kouvola-244,575 (Pm) 
Kuusankoski-Kouvola 

(Ri) 92,380-158,713 (Kv) 
Heinola-Lahti 
Loviisan satama-Lahti 

LAPPEENR.O.~HA (Kv) 219,601-300,000 (Par) LAPPEENRANTA (Kv) 219,601-300,000 (Par) 

IMIITRA 

HAM INA 

KOTKA 

T A M P E R E 

TAMP ERE 

TURKU 

valtak.raja (Vna)-Luumaki valtak.raja (Vna)-Luumaki 
Lappeenranta-Simola Lappeenranta-Simola 

(La) 300,000-379,000 (Par) l~~TRA 
valtak.raja (Imk)-Imatra T 

Hamina-231,000 (Jri) 

Kotka-213,200 (Kv) 
Juurikorpi-231,000 (Hma) 

Uusikaupunki-115,089 (Kr) 
Naantalin satama-Raisio 
Turku satama-Tampere 
(Ri) 124,000-Toijala 
Valkeakoski-Toijala 
Rauma-301,388 (Jy) 
Kauttua-Kiukainen 
Tahkoluoto-Kokemaki 
Pori-336,417 (Jy) 
Lielahti-289,282 (Sk) 
Orivesi-338,000 (Sk) 
Mantta-Vilppula 

KOTKA 

(Tl) 171,000-263,000 (Vlp) TAMPERE 
Orivesi-301,388 (Jy) 
Tampere-271,100 (Kki) 
Lielahti-289,282 (Sk) 
(Pri) 367,027-451,816 (Hpk) 

Turku satama-193,000 (Tl) TURKU 
(Kr) 115,089-Uusikaupunki 
Naantalin satama-Raisio 

(La) 300,000-379,000 (Par) 
valtak.raja (Imk)-Imatra T 

Kotka-213,200 (Kv) 
Hamina-Juurikorpi 

(Tl) 171,000-196,000 (Ov) 
Tampere-271,100 (Kki) 
Lielahti-289,282(Sk) 

(Pri) 379,300-451,816 (Atn) 

Turku satama-193,000 (Tl) 
(Kr) 115,089-Uusikaupunki 
Naantalin satama-Raisio 



2 

ftauta- l11kenne-
tie- alue 
~;; ri 

TOIJALA 

RAUI<IA 

PORI 

HAAPAMJI.KI 
( rautatie-
alue) 

S E I N A J 0 K I 

0 U L U 

SEINIIJOKI 

VAASA 

KOKKOLA 

YLIVIESKA 

OULU 
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Risteyspa1kkasuunta Ja 
ratakilometrirajat Hki:sta 
tai radan ~aate~aikka 

Toijala-193,000 (Tku) 
Valkeakoski-Toijala 
(Ri) 124,000-171,000 (Tpe) 

Rauma-290,353 (Kki) 
Kauttua-Kiukainen 

Tahkoluoto-271,100 (Llh) 
Pori -367,027 (Pko) 
Kokemaki-290,353 (Rma) 

(Tpe) 263,000-338,000 (Sk) 
(Jy) 336,417-451,816 (Pko) 
Mantta-Vil ppul a 

(Pko) 289,282-669,410 (Tja} 
Kaskinen-Seinajoki 
Vaasa-338,000 (Hpk) 
Pietarsaari-Pannainen 
(11m) 601,082-Yliv ieska 
(Jy) 568,417-Haapajarvi 

Rata-
alue 

TOIJALA 

PORI 

ORIVESI 

R1steyspa1kkasuunta Ja 
ratakilometrirajat Hki:sta 
tai radan ~aate~aikka 

Toijala-193,000 (Tku) 
Valkeakoski-Toijala 
(Ri) 124,000-171,000 (Tpe) 

Tahkoluoto-271,100 (Ll h) 
Pori-379,300 (Pko) 
Kokemaki-Rauma 
Kiukainen-Kauttua 

(Tpe) 196,000-263,000(Vl p) 
Ori vesi -301 ,388 (Jy) 

(Pko) 289,282-488,073 (Pna) SE·INAJOKI (Pko) 289,282-488,073 (Pna) 
Kaskinen -Seinajoki Kas kinen-Seinajoki 
( Hpk) 338,000-442,000 ( Vs) Vaasa -338,000 ( Hpk) 

Vaasa-442,000 (Sk) 

(Sk) 488,073-606,944 (Yv) 
Pietarsaari-Pannainen 

KO KKOLA (Sk) 488,073-606,944 (Yv) 
Pietarsaari-Pannainen 

(Kok) 606,944-669,410 (Tja) YLIVIESKA (Kok) 606,944-669,410 (Tja) 
(llm) 601,082-Ylivieska (Ilm) 601,082-Ylivieska 
(Jy) 568,417-Haapajarvi (Jy) 568,417 -Haapajarvi 

(Yv) 669,410-Kelloselka 
Raahe-Tuomioja 
llkasjoki-Laurila 
valtak.raja-Tornio 
(Jns) 835,600-0ulu 
Taivalkoski-598,420 (Ilm) 
Otanmaki-Murtomaki 
Arnmansaari-Pes iokyla 
valtak.raja (Vus)-Kontiomaki 
Sotkamo-Vuokatti 
Lahnaslampi-Vuokatti 

(Yv) 669,410-812,411 (Lla) OULU 
(Kon)868,685-0ulu 
Raahe-Tuomioja 

(Yv) 669,410-812,411 (Lla) 
(Kon) 868,685-0ulu 
Raahe-Tuomioja 



Rauta- lllkenne-
tie- alue 
pi iri 

KEMI 

ROVANIEMI 

KAJAANI 

P I E K S ~ M ~ K I 

PIEKS~~tl\KI 

JYV~SKYL~ 

KUOPIO 

IISALMI 
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R1steyspaikkasuunta ja 
ratakilometrirajat Hki :sta 
tai radan paatepaikka 

(01) 812,411-~kasjoki 
va1tak.raja-Tornio 
(Roi) 905,000-Lauri1a 

(Lla) 905,000-Kelloselka 

Rata
alue 

KEMI 

TORN 10 

Risteyspaikkasuunta ja 
ratakilometrirajat Hki:sta 
tai radan paatepaikka 

2 

(01) 812,411-868,550 (Tor) 
(Roi) 905,000-Laurila 

Akasjoki-868,550 (Lla) 
valtak.raja-Tornio 

ROVANIEMI (Lla) 905,000-1022,440 (Kja) 

KEMIJARVI Kelloselka-1022,440 (Roi) 

Taivalkoski-598,420 (Ilm) KAJAANI (11m) 598,420-677,120 (Psk) 
Otanmak i -~1urtomaki 
valtak.raja (Vus)-Kontiomaki 
(Jns) 835,600-868,685 (01) 
Sotkamo-Vuokatti 
Lahnas1ampi-Vuokatti 

Otanmaki-Murtomaki 
valtak.raja (Vus)-Kontiomaki 
(Jns) 835,600-868,685 (01) 
Sotkamo-Vuokatti 
Lahnaslampi -Vuokatti 
Ammansaari-Pesioky1a 

(Kv) 244,575-598,420 (Kon) 
(Hpk) 336,417-436,440 (Vnj) 
(Ov) 301,388-568,417 (Hpj) 
(Par) 427,000-Huutokoski 

(Hpj) 601,082-Iisa1mi 
(Vnj) 577,798-Siilinjarvi 

AMMANSAARI Taivalkoski-677, 120 (Kon) 
Ammansaari-Pesioky1a 

(Kv) 244,575-420,000 (Sij) PIEKSAMAKI (Kv) 349,000-420,000 (Sij) 
(Jy) 429,498-436,440 (Vnj) (Jy) 429,498-380,000 (Hko) 

(Par) 427,000-Huutokoski 

MIKKELI (Kv) 244,575-349,000 (Pm) 

(Hpk) 336,417-429,498 (Pm) JYV~SKYL~ (Hpk} 336,417-429,498 (Pm) 
(Ov) 301,388-568,417 (Hpj) (Ov) 301,388-568,417 (Hpj) 

(Pm) 420,000-507,000 (Ilm) KUOPIO (Pm) 420,000-507,000 (11m) 
(Vnj) 577,798-Siilinjarvi (Vnj) 577,798-Siilinjarvi 

(Sij) 507,000-598,420 (Kon) II SALMI (Sij) 507,000-598,420 (Kon) 
(Hpj) 601,082-lisalmi (Hpj) 601,082-li sa lmi 

VARKAUS (Pm) 380,000-436,440 (Vnj) 
(Par) 427,000-Huutokoski 



2 - 6 -

·Rauta- l11kenne- R1steyspa1kkasuunta Ja Rata- Risteyspaikkasuunta ja tie- alue ratakilometrirajat Hki:sta 
pi i ri tai radan paatepaikka alue ratakilometrirajat Hki:sta 

tai radan ~aate~aikka 

JOENSUU (Lr) 379,000-835,600 (Kon) 

JOENSUU 

SAVONLINNA 

LIEKSA 

Il omantsi-Joensuu 
valtak . raja (Nr1)-Sakaniemi 
(Hko) 436,440-Joensuu 
(Sij) 577,798-Viinijarvi 
(Hko) 427,000-Parikkala 

(Par) 413,130-690,200 (Kon) JOENSUU (Par) 413,130-690,200 (Kon) 
valtak.raja (Nr1)-Sakaniemi valtak.raja (Nr1)-Sakaniemi 
(Hko) 436,440-Joensuu (Vnj) 634,570-Joensuu 
llomantsi-Joensuu Ilomantsi-Joensuu 
(Sij) 577,798-Viinijarvi 

VI INIJJ\RVI (Hko) 436,440-634,570 (Jns) 
(Sij) 577,798-Viinijarvi 

(Lr) 379,000-427,000 (Hko) SAVONLINNA (Lr) 379,000-413,130 (Jns) 
(Jns) 413,130-Parikkala (Hko) 427,000-Parikkala 

(Jns) 690,200-835,600 (Kon) LIEKSA (Jns) 690,200-835,600 (Kon) 

Satama - ja haararadat tai muut rataverkon haarautumat, joita 
ei ole luettelossa mainittu, kuuluvat samaan piiriin tai aluee
seen kuin se liikennepaikka tai rataosa, jolta sanotut radat 
erkanevat . 

PaatHs tulee voimaan 1. 1. 1985 lukien. 

(N:o RH 137/011/84, 28.12 . 1984) VT 2/85. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisataan 

757336 

756460 

756825 

756833 

756841 

756858 

756866 

756874 

756940 

756957 

A Ahlstrom Osakeyhtio 
Mantan pussitehdas 
35800 MJ\NTT.I\ 

John Nurminen Oy 
Mestarinkatu 3 
70700 KUOPIO 

Vapo Oy 
Rahkeen Saha 
81280 UIMAHARJU 

Vapo Oy 
Paltamon Sahat 
88300 PALTAMO 

Vapo Oy 
Tuomilahden Saha 
94900 KEMI 

Vapo Oy 
Peuravuonon Saha 
99800 IVALO 

Vapo Oy 
Siuron Saha 
37200 SIURO 

Vapo Oy 
Keskitalon Saha Ky 
47710 JAALA 

Rautasokos 
Laiturikatu 8 
50100 MIKKELI 

Konesokos 
Kemintie 
96300 ROVANIEMI 

2 



2 

756965 

757039 

757047 

757351 

Rautasokos 
Hakarnaentie 1 
48400 KOTKA 
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Valtion Viljavarasto 
45610 KORIA 

Valtion Viljavarasto 
14200 TURENKI 

John Nurrninen Oy 
Myllyojankatu 3 
24100 SALO 

Luettelosta poistetaan 

636373 Oy Wartsila Ab Maatalouskoneet 
PL 25 
68601 PIETARSAARI 

Allarnaini tun ·asiakkaan nirni rnuutetaan seuraavanlaiseksi: 

628180 

Uusi 

Finnrninerals Oy 
A 603 
88999 KAJAANI 

(Tlk 2/85, 2 . 1 .1985) VT 2/85 

Entinen 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy/ 
Suomen Talkki 
A 603 
88999 KAJAANI 
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MENETTELYOHJEET KASSAEREHDYSTAPAUKSISSA 

Kassaerehdys on merkittava paivatilitykseen seka tiliohjesaannon 

kohdan 2016 mukaisesti vajausten ja liikavarojen paivakirjaan. 

Mikali kassanhoitaja on sita mielta, etta hanen syykseen voidaan 

vahingonkorvauslain mukaisesti panna enintaan lieva tuottamus vajauk

sen syntymisessa, eika han taman takia tayta vajausta omista varois

taan, hanen tulee hakea vapautusta korvausvelvollisuuden tayttamisesta 

ja vajauksen poistamista tileista. 

Hakemus on tehtava kahtena kappaleena ja se on annettava lahimmalle 

esimiehelle. Taman ja tilityspaikan paallikon on hakemukseen laaditta

va omat lausuntonsa tuottamuksen asteen arvioimiseksi. Hakemus on la

hetettava kuukausitilien laatimisen jalkeen rautatiepiirin paallikol 

le, ellei vajaus kuukausitilitysta laadittaessa osoittaudu tilitys

virheeksi . 

Jos piirin paallikko katsoo vajauksen aiheutuneen enintaan lievasta 

tuottamuksesta, han lahettaa hakemuksen hyvaksymismerkinnoin tilitoi

mistoon vajauksen poistamiseksi tileista . 

Nama ohjeet tulevat voimaan 1.2.1985 lukien ja nailla kumotaan VT:ssa 

50/83 annetut menettelyohjeet. 

Kassatehtavia hoitavan junahenkilokunnan ja rahastusta suorittavien 

autonkuljettajien kassaerehdystapauksissa menetellaan edelleen virka

ehtosopimuksen (19.3.1981) mukaisesti. 

(Nro Tlt 44/220/84, 28.12.1984) VT 2/85 

2 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 139, 31.12.1984, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 2 . 1.1985 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 

Englannin punta 

100 Espanjan pesetaa 

100 Itavallan shillinkia 

100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Portugalin escudoa 

100 Puolan zlotya 

100 Ranskan frangia 

100 Romanian leita 

186,60 mk 

7,70 mk 

3,80 mk 

30,00 mk 

760,00 mk 

3,90 mk 

5,00 mk 

68,90 mk 

143,00 mk 

100 Ruotsin kruunua 73,70 mk 

100 Saksan liittotasavallan markkaa= 210,70 mk 

100 Saksan demokraattisen tasaval-
lan markkaa 

100 Sveitsin frangia 

100 Tanskan kruunua 

USA:n dollari 

100 Unkarin forinttia 

(Nro Tru 7263, 31.12.1984) VT 2/85 

210 , 70 mk 

255,50 mk 

58,80 mk 

6,50 mk 

12,70 mk 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ratainsinoorin virka (S 24) toistaiseksi Joensuun rautatiepiirissa, 
ratainsinoorin virka (S 23) toistaiseksi Seinajoen rautatiepiirissa 
seka koneinsinoorin virka (S 24) toistaiseksi Oulun rautatiepiiris
sa . Virkojen haltijat tulevat toimimaan asianomaisten rautatiepii
rien rataryhmien paallikkoina. Rautatiehallitukselle osoitetut ha
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

4 paivana helmikuuta 1985 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Apulaisjohtajan virka (S 25) toistaiseksi rautatiehallituksen hal 
linto-osastolla. Virkaan nimitetty tulee toimimaan lainopillisen 
toimiston paallikkona. Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 4 paivana 

helmikuuta 1985 ennen viraston aukiolojan paattymista. 

Liikennetar kastajan (A 21 ) virka toistaiseksi Pieksamaen liikenne pii
rissa ( kulj . pal v . ryhman paallikko) . Rautati ehalli t •lksen pa1ijohtajalle 
osoi tetllt kir jalliset hakemukset on toimi tettava r autatiehalli t•~ksen 
kirjaamoon viimeistaan 11 . paivana helmikuuta 1985 . 

Toimistosihteerin (AS) virka 1 toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistossa (Kouvola). Ratao aston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis

taan 11.2.19 5 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

B:! taesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (Kouvola) 

ja piirtajan (A4) toim~ toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistoss~ (Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin paallikHlle viimeis

taan 11 . 2. 1 98 5. 

2 
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NIMITYKSI~ JA ~RAYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : varastonpaallikon (A 18) virkaan (Kuo si

vto) ylim.lkt ap(A 15) Hannu Johannes MYkkanen, liikennetarkastajan 

ap (A 13) virkaan (Tku vto) tsiht. (A 11) Urpo Lumikko, toimistosih

teerin (A 12) virkaan (Hki vto) tsiht. (A 11) Riitta Joh3nna Vahama

ki , (Tku vto) tsiht. (A 11) Kalevi Mikael Osmosalo, toimistosihtee

rin (A 11) virkaan (Hy vto) tsiht. (A 10) Reine Ilmari Hirsimaa, 

toimistosihteerin (A 10) virkaan (Kuo sivto) ylim . tsiht. (A 8) Mar

jatta Tuomainen, toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Pm vto) tvirk . 

Tuula Helena Ahtiainen, toimistovirkailijan (A 3) toimeen vatm . Juk

ka Tapani Manninen. 

Ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 8) toimeen (Hy vto) ylim . tvirk. 

(A 5) Elina Johanna Hirsimaa, (Tku vto) ylim.tvirk. (A 5) Irma Ire

ne Ketonen,(Pm vto) ylim.tvirk.(A 1) Pirkko Irma Elina Haapsaari, 

ylimaaraiseen toimistovirkalijan (A 5) toimeen (Hki vto) tilap.tvirk. 

Seppo Tapani Kosonen. 

R a t a o s a s t o: yliteknikon (Al9) virkaan (RII, ' Rt) 

teknikko (All) Ossi 1auno Pietila, ap liikennetarkastajan 

(!\ 1 ) virkaan (Ril,Rt) ap liikennel-arkastaja (A16) Kirsti 

l nkeri Kal tiainen, toimis tosih teerin (A 13) virkaan (rpt 1pe) 

v toimistosihteeri (A ) Anna Kaarina Salminen, toimisto

sihleerin (All) virkaan (rpt Kv} t-oimistosihteeri (A 

lrja Aroneli llalme , toimistosihteerin (AlO) virkaan (rpt flki) 

toimistosihl-eeri Eini 1aria Helena urakka, rataesimiehen 

toimiin (Tku) raidemies Jouko Ilmari Ollikainen ja ( k) 

raidemi s Teuvo IIerman llenrik Ahola, teknillisen apulaisen 

(A ) toimeen (rpt Kv) piirtaja (A 4) Merja lrmeli Leppa ja 

ylimlaraiseen toimistosihteerin (A 8) l-oimeen (rpt Jns) ylim. 

toimi l-ovirkailija (A 3 ) Mervi Anneli Kinnunen. 
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EROJ A 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : virastomestari Ve i kko Johannes 

Nuutinen . 

T a 1 o u s o s a s t o 

Parkkonen. 

liikennetarkastaja ap (A 17) Salrne Ilona 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Edvin Erkki Ka rttunen, 

Ve ikko IIerman Rutan e n ja Antti Elmeri Save la s ekl y lim. 

t o imis t ovirkailija (A 2) Auli Korhonen. 

2 
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SISXISET KIRJAINTUNNUKSET 

Seuraavat 1 . 3.1985 voimaan tu1evat sis~iset kirjaintunnukset on 

vahvistettu: 

rtp rautatiepiiri 

rta rautatiea1ue 

rtpp rautatiepiirin p~~11ikk~ 

Rautatiepiirin ryhm~t ja muut yksiktit 

hr hallintoryhni~ 

kpr ku1jetuspa1ve1uryhm~ 

rr rataryhm!i. 

vrr varikkoryhm~ 

hpy ha11intopa1ve1uyksikk~ 

khy kehitt~isyksikk~ 

t1r tavara1iikenneryhm~ (Hki) 

h1a henki1~1iikennea1ue (Hki) 

var vaunuka1ustovarikko (Hki) 

ver vetoka1ustovarikko (Hki) 

Ha11into-osasto 

Kkt 

Pst 

Psj 

Hsj 

Pake 

Hpy 

Tpy 

Loty 

Lotk 

kou1utus- ja kehitt~istoimisto 

pa1veussuhdetoimisto 

pa1ve1ussuhdejaosto 

henki1~st~suunnitte1ujaosto 

RH:n pa1kkakeskus 

ha11intopa1ve1uyksikk~ 

tiedotuspa1ve1uyksikk~ 

y1einen jaosto (ent. Lot I) 

kiinteist~jaosto (ent. Lot II) 

Liikenneosasto 

Ltv turva11isuus~ ja va1miustoimisto 

(N;o RH 276/011/84, 10 . 1 . 1985) VT 3/85 . 
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VALTIONRAUTATEIDEN URHEILUTOIMIKUNTA vv. 1985-1986 

Rautatiehallitus on nimennyt edustajikseen Valtionrautateiden ur
heilutoimikuntaan puheenjohtajaksi henkiloliikennejohtaja Erkki 
Niemisen ja j~seneksi apulaisjohtaja Magnus Fagerstromin sek~ 
muiksi j~seniksi tehtyjen esitysten perusteella eri j~rjestojen 
edustajina vv. 1985-1986 seuraavat benkilot: 

Rautateiden Urheilun Tuki-s~~tio toiminnanjohtaja Jouko Ostman 
Helsinki 

Rautatiel~isten Liitto r.y. s~hkoasentaja Martti Valaj~rvi, 
Helsinki 

Rautatievirkamiesliitto r.y. liikennealueen p~~llikko Heikki 
Karhu, Lappeenranta 

Veturimiesten Liitto r.y. veturinkuljettaja Eino Torronen 
Pieks~m~ki 

VR .Urheilun eri piirien edustajina on toimikuntaan nimetty: 

Helsinki 
Etel~-Suomi 

Varsinais-Suomi 
H~me-Satakunta 

Pohjanmaa 
Pohjois-Suomi 
Savo-Kainuu 
Keski-Suomi 
Kaakkois-Suomi 
Pohjois-Karjala 

tyonjohtaja Erkki Hakokankare, Pasilan konepaja 
vahtimestari Leo Lindstrom, Hyvink~~n konepaja 
kappaletavarap~~llikko Veikko Lehto, Turku 
liikennetarkastaja Heikki Rauhala, Tampere 
veturinkuljettaja Kustaa Rinkineva, Seinajoki 
vaihdemies Juhani Brusila, Oulu 
teknikko Unto Smedberg, Kuopio 

t?imistosihteeri Kauko Olkkonen, Pieks~m~ki 
toimistosihteeri Ossi Vainio, Kouvola 
konduktoori Paavo Lappalainen, Joensuu 

(N:o RH 30!052/85, 7 . 1.1985) VT 3/85 

3 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan: 

757351 

757385 

757393 

757401 

John Nurminen Oy 

Myllyojankatu 3 
24100 SALO 

Saastamoinen Oy Porrastehdas 

47400 KAUSALA 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Raf. Haarla 
Tesoma (vain kappaletavara) 

PL 53 
33101 TAMPERE 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Raf. Haarla 
Santalahti (vain kappaletavara) 

PL 32 
33231 TAMPERE 

(Tlk 20/85, 8.1.1985) VT 3/85 

TILITYSSXXNNON MUUTOKSIA 

Korson tilityspaikka on siirretty 1.1.1985 lukien Keravaan kuulu

vaksi. Taman johdosta Tilityssaannon 2. osan liitteessa nro 1 pois

tetaan Helsingin kirjauskeskuksesta "018 Korso" ja se lisataan Ke

ravan kiriauskeskukseen. 

(Tlt 9/230/85, 8.1.1985) VT 3/85 
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PANKKI- JA LUOTTOKORTIT 

Huomautetaan, ettei osuuspankkien uutta luotollista pankkikorttia 

"Kultakorttia" hyvaksyta VR:lla luottokorttina. Sen sijaan pankki

korttina "Kultakortti" kelpaa VR:lla tavanomaisin pankkikorttien 

kayttoehdoin ja -rajoituksin. 

(Trk 4.1.1985} VT 3/85 

TKM:N KORJAUSLEHTI NRO 3 

Tavaran kuormaamismaarayksia -julkaisun korjauslehdet nro 3 on 

ilmestynyt. Perusjakelu on suoritettu Omatarvepainon toimesta. 

11.1.1985 VT 3/ 85 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a l o u s o s a s t o : toimistosihteerin (A 12) virkaan toimis

tosihteerit (A 8} Raili Marjatta Haavisto ja Liisa Kyllikki Lindfors, 

(Hy vto} toimistosihteeri (A 11) Seppo Johannes Pennanen, toimisto

sihteerin (A 10) virkaan tvirk. (A 5) Leena Anita Jylha ja ylim.tsiht. 

(A 8) Marja-Leena Palmroth, toimistovirkailijan (A 8) toimeen tvirk. 

(A 4) Anne Maria Lahti, toimistovirkailijan (A 6} toimeen tvirk. (A 5} 

Tuula Marjatta Lehtela, toimistovirkailijan (A 4} toimeen tvirk. (A 2} 

Riitta Liisa Ahlholm, konekirjoittajan (A 3) toimeen vt. tv irk . . (A 4) 

Anja Kaarina Puustinen ja vt.kkja (A 3} Tuija Marjatta Heinonen, toi

mistovirkailijan (A 1} toimeen vt. tvirk.(A 1} Satu Hannele Laiho, 

varastomestarin (A 9} toimeen ylim.vtom.(A 9} Valdemar Johannes Rau

tio. 

3 
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L i i k e n n e o 6 a 6 t o: A6emapaallikon (A 13) virkaan (Pks) ase
mapaallikko (A 12) Paavo Antero Leinonen( liikennemestarin (A 8) vir
kaan (Jns) ylim. liikennevirkailija (A 5J Timo Eero Ilmari Suomalai
nen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Jns) toimistovirkailija (A 5) 
Raija Marjatta Anttonen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Nrl) toi
mistovirkailija (A 4) Leena Kaarina Rasanen, ylikonduktoorin virkaan 
(Jns) konduktoori Raimo Albert Nevalainen, konduktoorin virkaan (Jns) 
vaihdemies Jouko Ensio Keinanen ja junamies Kyosti Kalevi Kettunen, 
konduktoorin virkaan (Sl) junamies Raimo Heikki Honkanen, veturinkul
jettajan virkaan (Jns) veturinlammittajat (A 6) Seppo Olavi Oslanus, 
Seppo Kari Kaltiainen ja Raino Sulevi Keyrilainen, vaihdemiehen toi
meen (Jns) asemamies (A 1) Seppo Ilmari Makiranta, junamiehen toimeen 
(Jns) asemamies (A 1) Erkki Hannes Nykanen, asemamies (A 2) Lauri 
Tapio Riissanen ja asemamies (A 1) Esko Juhani Vornanen, veturinkul
jettajan (A 12) virkaan (Kv) veturinlammittajat (A 6) Esko Matti Juha
ni Karhu, Jukka Tapani Gronroos, Ari Kalevi Palin, Vesa Arto Kristian 
Sinkkonen, Juha Kaarlo Kalevi Kotikuusi, Terho Tauno Lahtinen, Urpo 
Juhani Arola, Vesa Tapani Partanen ja Ilkka Tapani Kurkinen vetu-
rinkuljettajan (A 12) virkaan (Kta) veturinlammittajat (A 6~ Hannu 
Juhani Taskinen ja Markku Antero Lyytikainen, veturinkuljettajan 
(A 12) virkaan (Hma) veturinlammittaja (A 6) Jouni Tapio Rikkola, 
veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Lr) veturinlammittaja (A 6) Lauri 
Vilho Ilmari Luukkonen, veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Imr) vetu
rinlammittajat (A 6) Martti Taarlahti ja Osmo Sakari Leskinen, konduk
toorin virkaan (Kv) ylikonduktoori Pekka Johannes Lipiainen ja juna
mies Mauri Kalervo Onttonen, kuormausmestarin virkaan (Kv) asemamies 
(A 2) Taavi Tuomas Purhonen, vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamies 
(A 1) Antti Kalevi Vantola, junamiehen toimeen (Kv) asemamiehet (A 1) 
Seppo Antero Monto, Lauri Antero Asikainen, Kari Kullervo Immonen, 
Markku Ilmari Kayhty, Erkki Karha, Pekka Juhani Liukkonen, Ari Juhani 
Matintalo ja Esko Juhani Priha, junamiehen toimeen (Imr ) asemamies 
(A 1) Matti Tuomas Miettinen, junamiehen toimeen (Lr) asemamies (A 2) 
Jorma Kalervo Karhu, junamiehen toimeen (Kta) asemamiehet (A 2) Teuvo 
Tapio Notko, Ilkka Juhani Sipilainen ja Pekka Akseli Siiskonen seka 
tilapainen asemamies Vesa Sakari Hermunen, junamiehen toimeen (Hma) 
vaihdemiehet Keijo Kullervo Tukia ja Reijo Kalevi Hauhia , junamiehen 
toimeen (Imr) asemamiehet (A 2) Matti Pentti Tapio Suikkanen ja (A 1) 
Eino Ensio Loponen 

Veturinlammittajan (A 6) toimeen (Hma) tilapainen veturinlammittaja 
Kai Mikael Pyykkonen, veturinlammittajan (A 6) toimiin (Kv) tilapai
set veturinlammittajat Kimmo Sakari Tohka, Esa Juhani Harkonen, Jukka 
Antero Sillanpaa, Esa Unto Juhani Lyytikainen, Jukka Kalevi Vajamaa, 
Veikko Olavi Jaakkosela, Aimo Antero Nousiainen, Jarmo Juhani Tammi
lehto, Jarmo Juhani Korttinen, Ari Veikko Valtteri Vana, Juha Antero 
Kylliainen, Arto Antti Ojala, Aki Seppo Makela, Timo Paavo Olavi Sink
konen, Vesa Matti Antero Nousiainen, veturinlammittajan (A 6) toimeen 
(Lr) tilapainen veturinlammittaja Arto Ilmari Tikka, vaunumiehen 
(A 3) toimeen (Kv) ylim . vaunumies Markku Antti Antero Ruotsalainen, 
vaunumiehen (A 3) toimeen (Vna) tilapainen asemamies Hannu Olavi Put 
konen, asemamiehen (A 2) toimeen (Vlp) asemamies (A 1) Martti Antero 
Makinen ja tilapainen asemamies Heikki Kalervo Huhtala, asemamiehen 
(A 2) toimiin (Vna) asemamiehet (A 2) Antti Henrik Leino, Pekka Sakari 
Meuronen, Juha Kalevi Kaihera, asemamiehen (A 2) toimiin (Kv) asema
miehet (A 2) Pekka Tapani Peura ja Pekka Juhani Forsell, asemamiehen 
(A 2) toimiin (Kta) ylim . asemamie6 (A 1) Jari Tapani Hodju seka tila
painen asemamies Veli-Pekka Tapio Laulainen, asemamiehen (A 2) toi
miin (Hma) ylim. asemamiehet (A 1) Ari Erkki Antero Rikkola , Mikko 
Tapani Vilkki, Timo Robert Siekkinen, asemamiehen (A 1) toimiin (Kta) 
ylim. asemamies (A 1) Ole Ari Pekka Halonen seka tilapainen aaemamies 
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Jukka Ensio Hemming, asemamiehen (A 1) toimeen (Jts) tilapainen asema
mies Toivo Juhani Tiainen, asemamiehen (A 1) toimiin (Imr) tilapaiset 
asemamiehet Kai Olavi Ryyppo, Kari Juhani Kankaanpaa, Kimmo Tapani 
Mertanen, Erkki Olavi Oinonen, Ari Pekka Johannes Skytta, asemamiehen 
(A 1) toimiin (Kv) ylim. asemamiehet (A 2) Jari Ari Tapio Hermunen, 
Kari Veikko Johannes Iiskola, Ari Martti Juhani Vakeva, asemamiehen 
(A 1) toimiin (Vna) ylim. asemamiehet (A 2) Heikki Johannes Suhonen, 
Jari Henrik Kaukonen, Ossi Juhani Karvanen, Tuomo Veea Mononen, Jouko 
Ilmari Manninen seka ylim. asemamiehet (A 1) Seppo Juhani Ollikainen, 
ja Kari Antero Keskieaari. 

Ylim. jarjestelymestarin toimeen (Jns) junamiehet Jorma Juhani Auvinen 
ja Kauko Tapio Vaisto seka vaihdemies Toivo Martti Kinnunen, ylim . 
asemamiehen (A 2) toimeen (Hki) tilapaiset asemamiehet Erkki Antero 
Helminen, Hannu Antero Koskinen, Saara Marjatta Lindfors, Jarmo Tapio 
Mahlavuori ja Jarmo Joel Varonen, ylim. asemamiehen (A 2) toimeen 
(Lh) ylim. vaununsiivooja Maiju Kaarina Tuovinen seka tilapaiset ase
mamiehet Kari Gunnar Broman ja Juha Viljami Moisio, ylim. asemamiehen 
(A 1) toimeen (Hki) tilapaiset asemamiehet Henry Pauli Petteri Moila
nen, Olli - Pekka Mollberg ja Antti Juhani Pyymaki, ylim. siivoojan 
(A 1) toimeen (Ri) tyosuhteinen siivooja Meeri Smolander, ylim . vau
nuneiivoojan (A 1) toimeen (Ri) tyosuhteinen siivooja Tuija Kaa rina 
Vaike, ylim. huoltomiehen toimeen (Hki) ylim. tallimiehet Aar o Leo
nard Ilvonen ja Pentti Kalervo Marttinen . 

R a t a o s a s t o: teknikon (A15) virkaan (Sk) teknikko 

{tss) Pertti Ueikki Palomlki . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : konttoripllllikko (A 23 ) Veikko Sameli 

Karjanmaa. 
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TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 

Suomen saadoskokoe1massa on julkaistu asetus tyonantajan sosiaa1i 

turvamaksusta annetun asetuksen 1 § : n muuttamisesta (1017/84) . 

Asetuksen mukaan tyonanta j an sosiaa1iturvamaksun suuruus 1 pai 

vasta tammikuuta 30 pai vaan marraskuuta 1985 o n 7 , 65 prosenttia . 

Tyonantaj an sosiaa1 i tur vamaks un suuruus 1 pai vasta jou1ukuuta 

1985 on 7 , 15 prosenttia. 

(N : o Het 52/169/85 , 14 . 1 . 1985) VT 4/85 . 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan tehdaan seur aavat muutokset. 

Luette1oon 1isataan: 

760157 

757476 

757443 

757450 

Farmos-Yhtyma Oy 1ahteva rahti K-ryhma -vaipat 
PL 245 
20101 TURKU 

Saastamoinen Oy Konepaja 
Itkonniemi 
PL 264 
70101 KUOPIO 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Jamsankosken tehtaat (kappa1etavara1iikenne) 
42300 JXMSXNKOSKI 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Kaipo1an tehtaat (kappa1eta vara1iikenne ) 
42220 KAIPOLA 

Luettte1osta poistetaan: 

665638 

620062 

Sotka Oy Meta11itehdas 
14700 HAUHO 

Teras Oy 
PL 208 
65101 VAASA 

(T1k 32/85, 16.1.1985) VT 4/85 
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AUTONKULJETUSLIPUN KIRJOITUKSEN LIS~OHJE 

AAMIAISLIPUKE 

Autonkuljetuslippuun merkitaan lipun numeron alapuolelle mahdolli

sen aamiaislipukkeen numero. 

Autonkuljetuslipun kanssa voidaan antaa vain yksi aamiaislipuke ja 

talloin autonkuljetuslipun hintaan sisaltyy myos matkalippu . 

LIS}tMATKUSTAJAT 

Autonkuljetuslipun l isamatkustajille kir j oitetaan aina tarkistus

liput ja niiden numerot merkitaan tekstin "Lisamatkustajien luku

maara" ji:i.lkeen . 

AUTONKUUETVSLIPPU 
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Ennatko,.,aUuk~.utin nro I Maksenu [mk 
lllkatSII'I 

! - -

(Trk 9/85, 17.1.1985) VT 4/85 
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TILITYSS~N~N MUUTOKSIA 

Hankasalrnen tilityspai kka on 1.1.1985 lukien siirretty Jyvaskylan 
kirjauskeskuksen alaiseksi. Taman johdosta poistetaan Tilitys

saannon osan 2 liitteessa nro 1 Pieksarnaen kirjauskeskuksesta 

"427 Hankasalmi" ja lisataan se Jyvaskylan kirjauskeskukseen. 
(Tlt 9/230/85, 15.1.1985) VT 4/85 

VR : N TURUN PAAVARASTOSSA KAYTOSTA VAPAUTUNEITA VAKIOLOI STELAMPPUJA 

VR : n Turun paavarastossa on kaytosta vapautuneita vakioloistelamp 

puja , jotka luovutetaan VR :n omaan kayttoon tilausta vastaan ve 

loituksetta . 

Tilausrnerkinta : 
8954 - 06 vakioloistelamppu AIRAM L 20W-3X (kaytettavissa 

15 . 1.1985 248 kpl) 

12785-06 vakioloistelamppu AIRAM L 40W- 3X (kaytettavissa 

15 . 1.1985 700 kpl) 

VT 4/85 

KUORMA - JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Liikenneministerion paatoksella nro 8250/74/84 , 18 . 12 . 1984 on vahvis 

tettu kuorma - ja pakettiautojen korotetut tilausliikenteen kuljetus 

maksut . Korotettuja kuljetusmaksuja on paatoksen mukaisesti sovellet

tu ammattimaisessa liikenteessa 1 . 1 . 1985 lukien . Valtionrautateiden 

autoliikenteessa korotettuja tilausliikenteen maksuja sovelletaan 

1 . 2 . 1985 lukien . 

Tariffitaulukkojen (VR 2644) taulukko 30 on sanotun korotuksen joh

dosta painettu uudelleen ja otetaan kayttoon 1 . 2 . 1985 alkaen . Oma

tarvepaino suorittaa taulukon perusjakelun . 

(Nrc Lt 21158/544/84 , 17 . 1 . 1985) 4/85 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEET 

Julkaisuun Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657), voimassa 
1.1.1985, tehdaan seuraavat muutokset 25.1 . 1985 lukien: 

Merkitaan rastiruutuun seuraavat KOodit: 

1 = Lahetys on noudettu ja noutomaksu kannetaan rahtikirjalla tai 
noutomaksu on sopimuksella sisallytetty perusrahtiin tai rauta
tie on noutanut yli 2 500 kg:n lahetyksen. 

2 Lahetys on noudettu ja lahetyepaikan noutomaksu tai vaunukuor
mien noutokuljetus kannetaan tulojen kuitilla (noudoeta on teh
ty eri sopimus) . 

3 Transpoint-lahetysta ei ole noudettu tai lahettaja on kuorman
nut yhteislahetyksen omalla tai yleisella kuormausraiteella . 

Merkitaan rastiruutuun seuraavat koodit: 

1 = Lahetyksen jakelu on suoritettu ja jakelumaksu kannetaan rahti 
kirjalla tai jakelumaksu on sopimuksella sisallytetty perusrah
tiin tai rautatie on suorittanut yli 2 500 kg:n lahetyksen jake
lun. 

2 Lahetyksen jakelu on euoritettu ja jakelumaksu tai vaunukuormien 
kotiinkuljetus kannetaan tulojen kuitilla (jakelusta on tehty 
eri sopimus). 

3 Transpoint-lahetyksen jakelua ei ole suoritettu. 

4 
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!e~t!a_5~ (Tilavuus/Laskettu paino) 

Poistetaan tayttoohjeiden sivulla 15 oleva taman kentan v11meinen 
kappale (Tariffipainomaaritysta on muutettu. Autojen tariffipaino 
maaraytyy kappaletavaralahetysten osalta vahintaan lahetyksen vaati
man lavametrin perusteella ja vaunukuormalahetysten osalta vahintaan 
250 kg/m3). 

Kenttaan 50 merkitty ammoniakin koodi on oleva 40611. 

Lopuksi muistutetaan, etta kenttaan 18 on maaratty tehtavaksi merkin
ta suorasta autokuljetuksesta. Merkinta on tarkea kuljetuskorvauslas
kutusta varten. 

(Nro Lko 21105/510/84, 17.1.1985) VT 4/85 

KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

EURAILPASS 

Viitaten VT:hen n:o 51/84, "Passin numeron kirjoittaminen Eurail
pass-lippuun", ilmoitetaan edelleen seuraavaa: 

Passin numeron voi joutua merkitsemaan myos sellaiseen USA:ssa tai 
Kanadassa myytyyn lippuun, johon on jo myyntihetkella kirjoitettu 
valmiiksi ensimmainen ja viimeinen voimassaolopaiva. Talloin lipun 
haltijan passin numero merkitaan selvasti seka lippuun etta kelpoi
suuslipukkeeseen ("validation slip") ensimmaisen lipuntarkastuksen 
yhteydessa. Matkustaja ei saa itse kirjoittaa numeroa. Hanen on 
esitettava passinsa. 

Mikali passin numeroa merkittaessa sattuu virhe, matkustajaa pyyde
taan mahdollisimman pian menemaan Eurail-aputoimistoon (VR Lippu
toimisto, Helsinki), jossa lippu voidaan vaihtaa uuteen. 

Joe virhe johtuu rautateiden edustajasta, lippu vaihdetaan maksut
ta. Jos virhe ei ole johtunut rautateista, matkustajalta peritaan 
tavanomainen 5 US-dollaria vastaava maksu (30 mk). 
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POHJOLA JUNALLA-lipun paallys on hieman muuttunut. Ohei.sena tama 
uusi malli suomalaisi.ne maisemineen . 

N2 

POHJOLA JUNALLA 
NORDTURIST MED TAG 
Kelpaa matk~lla Norjossa, Ruotsossa, Suomessa ja Tanskassa 
Galle< fOr resor I Danmarl<, Finland, Norge och Sverlge 

Kelpea 21 piiviii - Giller 21 dagar. 

0424 

INTERRAIL-korttia on tana vuonna liikkeella kahdenlaista kokoa, 
vanhaa ja uutta mallia. Uusi pienempi koko on 74 x 105 mm. VR:llR 
on myos viela vanha suurempi malli voimassa . 

l

iNtER 
~RAIL 2 Luokka 

Klass 

SUOMI FINLAND 

(Lht 355/563/85, 15.1 .1985) VT 4/85 

4 
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KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Ju1kaiauun KANSAINVALISTA TAVARALIIKENNETTA KOSKEVAT TOIMITUS
OHJEET, ITAINEN (VR 4787) i1meatyy liaa1ehti nro 5, joka on voimas
sa 1.1.1985 1ukien. 

Omatarvepaino suorittaa 1isa1ehden jake1un. 

(Lt 11.1.85) VT 4/85 

LIIKENEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat -ju1kaisuun 1isataan 24.01.1985 1ukien 
Tahko1uodon kohda11e sarakkeeseen 5 1iikennoimistapamerkinta Tt. 

(Nro Yt 256/571/85, 15.1 .85) VT 4/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

H e 1 a i n g i n v a u n u v a r i k o n (entinen He1singin 
varikon vaunuhuolto) p a a 1 1 i k o n tehtaviin ha1ukkaita pyy
detaan i1moittautumaan He1singin rautatiepi iri n paa11iko11e 
15 . 2 .1985 mennessa. Lahempia tietoja antaa 1pp Juhani Poutanen, 
puh. 911-3255. 

A1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkaatajan (A 19) virka, a1emman 
pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan (A 18) virka ja a1emman palkka-
1uokan 1iikennetarkastajan (A 17) virka toistaiaeksi rautatieha11i
tukaen 1iikenneosaato11a. Rautatieha1lituksen paajohtajalle osoite
tut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatiehal1itukaen kir
jaamoon viimeistaan 25 .2.1 985 . 

Kaksi toimiatosihteerin (A 10) virkaa ja kaksi toimistosihteerin 
(A 8) virkaa toistaiseksi rautatieha11ituksen 1iikenneosastolla. 
Liikenneosaston paa1liko1le osoitetut kirja1liset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25.2.1985. 
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Asemapaallikon (A 13) virka toistaiseksi Haapamaen rautatiealueella 
(Man). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
25 . 2.1985. 

Toimistovirkailijan (A 3) toimi rautatiehallituksen liikenneosas
tolla. Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen liikenneosaston kansliaan 25 . 2.1985 
mennessa. 

Vaihdemiehen toimi Haapamaen rautatiealueella (1 Klo js- pat.) ja 
junamiehen toimi Haapamaen rautatiealueella (1 Hpk). Rautatiehalli
tuksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimite t tava Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 
25 . 2 . 1985 . 

Valtionrautateiden Pasilan konepaja etsii kahta sahkovoimatekniikan opinto -

suunnan 

S ~ H K 0 T E K N I K K 0 A 

Toisen tehtavana on konepajamme kunnossapidon tyonjohto ja toisen uudisval

mistuksen tyonesisuunnittelu. 

Kunnossapidon tyonjohtotehtavissa elektroniikan ja ohjauslogiikkojen tunte

mus on eduksi. 

Lisatietoja tehtavista antavat ins. Jaakko Tamminen p. 90/707 2323 seka 

dipl.ins. Keijo Salerma p. 90/3372 . 

Hakemukset pa1kkatoivomuksineen tulee lahettaa 01.02.1985 mennessa, osoit

teella VR Pasilan konepaja Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 HELSINKI. 

Kuoreen merkinta "Sahktiteknikko". 

4 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o n e o s a s to: yliteknJkon (A 16) virkaan (Pm knp) vt.ytkn Markku Juhani Honkonen. 

yliteknikon (A 16) v1rkaan (Tku knp) tkn (A 15) Re1jo Kalervo Lehkonen, tekmkon (A 15) 

vJrkaan (Tku knp) vt.tkn Esko Johannes Lindqvist, toJmJstosihteerin (A 11) virkaan (Tku knp) 

ylim.tsJht (A 8) Markku Juhani Helle, toimistovirkailijan (A 6) toimeen (RH/Koy) kkja (A 4) 

Sirkka Helena Antikainen, toimistovirkailijan (A 4) toirneen (Kuo knp) ylirn. tv irk (A 1) Pirkko 

Eila lnkeri Taskinen, ylimaaraiseen konemsrnoorin (A 22) toimeen (Pm knp) insinoori (A 19) 

Pertti August Halonen, ylimaaraiseen teknikon (A 16) toimeen (Pm knp) tkn (A 15) Aarre 

J uham Lanka, ylimaaraiseen yliteknikon (A 15) toimeen (Kuo knp) vt. tkn Vesa Antero 

MJelonen, yiJmaaraiseen teknilllsen apula1sen (A 10) toimeen (RH/Ktt) piirtaja (A 7) Auli 

Marjatta Varjosalnu, ylimaara1seen teknJilisen apulaisen (A 6) toJrneen (RH/Ktt) vt.yhm.tkna 

Runa Marjaana SJIIantaus, ylunaaraJseen toJmJstosJhteenn (A 8) toimeen (Tku knp) yl!m.tvirk 

(A 5) S1rpa Anneh Vepsa. 

R a L a o s a s t o: varastomestarin (A9) toimeen (Kv) 

varastomies Veli Matti Nikunen ja Loimistovirkailijan (AS) 

toimeen (rpt Sk) toimistovirkailija (A2) Anna-Liisa Raisanen. 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikko Heikki Johannes 
Lundgren, toimistosihteerit Anna-Liisa Helena Karjalainen, Pirjo 
Leena Hotti, Ritva Kyllikki Nakki, veturinkuljettaja Er kki Henrik
ki Hyvonen, konduktoorit Pentti Alpo Helle, Viljo Sakari Matias 
Puhakka, jarjestelymestari Raimo Olavi Kari, vaununtarkastajat 
Arvo Jalo Vihko, Paavo Ilmari Itamaki, Paavo Emil Kulju , junamie
het Voitto Johannes Herttuainen, Martti Tapio Heinonen, Edith Jo
hanna Rantanen, Jaakko Edvin Friman, Aarne Olavi Saari,- Tuomo Kale
vi Alajaasko, autonkuljettajat Kalevi Armas Makisalo, Tuure Adolf 
Johannes Luoma, asemamiehet Jorma Samuli Miettunen, Antti Ilmari 
Valikko, Helvi Marjatta Ahola, Erkki Tapani Sivula, Aimo Matias 
Katajamaki, Antti Kustaa Kankaanpaa, vaunumies Mauri Tapio Jarvi
nen, ylim. asemamiehet Matti Juhani Kesanto, Jukka Tapani Nekola, 
ylim. tallimies Jukka Petteri Jantunen, ylim. toimistovirkailija 
Tuija Sinikka Kyynarainen, ylim. vaununsiivoojat Tekla Hellen 
Suvikannas, Pirjo Orvokki Salminen ja ylim. makuuvaununhoitaja 
Martta Margareta Honkanen. 

R a t a o s a to: rataesimies Oiva Johannes Heinonen. 

K 0 n e o s a s t o : koneinsrnoori Reina Johannes Lounimo. 
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Fyysinen kunnon testaus kevaalla 1985 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n kirjelma 
nro H 984/7104, 2. 11.1966) jarjestetaan VRU:n alueilla kevatkaudella 1985 seuraavasti: 

Testipyora 1 

Ham1na 
Lappeenranta 
Helsinki, RH 

• , la 
, rata 

Pasilan konepaja 

21. 01 • 01 . 02 
04.02 - 15.02 
18.02 - 08.03 
11.03 - 15.03 
18.03 12.04 
15.04 - 18.05 

Testipyora 3 
Kemijarvi 
Rovan1emi 
Tornio 
Kemi 
Kokkola 
Pietarsaari 
SeinaJoki 
Haapamaki 
Jyvaskyla 

21.01 - 25.01 
28.01 - 15.02 
18.02 - 22.02 
25.02 - 08.03 
11.03- 15.03 
18.03 - 22.03 
25.03 - 26.04 
29.04 - 10.05 
13.05 - 17.05 

Testipyora 2 
Pori 
Rauma 
Turku 
Salo 
Hyvinkaa, lr.np 
Hiimeenlinna 
Tampere 

21.01 - 25.01 
28.01 - 01.02 
04.02 • 15.02 
18 .02 - 22.02 
25.02 - 29.03 
01.04 - 12.04 
15 .~4 - 17. 05 

Testipyora 4 
Lahti 
Mikkel i 
Pieksamaki 
Kuopio 
lisalmi 
Savonl inn a 
Pasila, knp 

21.01 - 01.02 
04.02 - 08.02 
11.02 - .22.02 
25.02 - 15.03 
18.03 - 2~.03 
01.04 - 12.04 
15.04- 17.05 

Testivaunu (A 95) Kierto ilmoitetaan my(jhemmin 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarke!:lmin tyopis
teissa sein~julisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urheilutoimikunta 
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ALOITTEIOEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVlLLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Toimistosihleeri Laila Viljanen, Jarvenpaa 

Vyohyketariffialueen k~rjainn&uhaleimasimen muutos 
200 mk 

Vaunumies Kalle Kumpu, Helsinki 

Matkustajavaunun pannuhuoneen kromatun pikasalpalaitteen korvaa
minen sinkitylla 
200 mk 

Tyoesimies Pellervo Paivinen, Joensuu 

Ov12- JB Or14-vetureiden akselinkayttolaitteiden suojaus veturei
den alustapesun alkana 
5000 mk 

Varikonpaallikko Matti Seppanen, Pieksamaki 

Huomion kiinnittaminen mahdollisuuteen kayttaa paineilmaa esta
maan veden paasy akselinkayttolaitteisiin vetureiden alustapesun 
aikana 
300 mk 

Vaunumies Kalevi Vakevainen, Helsinki 

Vaunuhuollossa kaytettava kaapeleiden kelaus- ja sailytysteline 
200 mk 

Vaunustonkaytonvalvoja Eino Pullinen, Imatra 

Oe-autonkuljetusvaunujen pyoranvastimien hyodyntaminen 
300 mk 

Sahkoasentaja Eino Mahlamaki, Seinajoki 

Suuren poytapuhelinkeskuksen korvaaminen pienella junasuoritus
paikalla TN-automaattipuhelimeen tehdyilla muutoksilla 
1000 mk 

Vaunumestari Matti Kopakkala, Kokkola 

Henkilovaunujen ulkoverkkoon liittamista koskevat kytkentaohjeet 
ratapihakeskuksiin 
200 mk 

Veturinsahkoasentaja Jouko Seitcja, Helsinki 

Kokeilun suorittaminen Sm2-junan ja Sr1-veturin viestilaitemuut
tajien korvaamisesta ns. kuiva-akulla ja vakiojannitevaraajalla 
200 mk 

lnsinoori Rauno Lindroos, Tampere 

Toimistorakennusmestari Timo Laine, Tampere 

Terasrakenteen maalausten tarkastustietojen kirjaaminen 
Kummallekin 100 mk 
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Vaununtarkastaja Ahti Kastinen, Kouvola 

Rataplhaoloissa kaytettava sadevirkalakki 
200 mk 

Vaununasentaja Mauri HeinoJa, Kokkola 
Hkb-vaunujen pylvastuppiloiden kaasuleikkaustyossa kaytettava 
leikkausohjain 
1500 mk 

Toimistosihteeri Ossi Vainio, Kouvola 

Rautatiepiirien leimasimien yhdenmukaistaminen 
200 mk 

Toimistorakennusmestari Aarne Jaaskelainen, Tampere 

Vaihte1den sijoittamista ja uusimista koskevien RAMO:n ohJeiden 
taydentaminen 
200 mk 

Dipl . insinoori Lauri Lohtari Pasila 
Yliteknikko Eero Koskinen, 
Teknikko Seppo Tarkkonen, 
Viilaaja Ilmari Rissanen, 

Toimintaventtiili KE 1c releventtiilin runkoaihioiden tiiveys
tarkastus tarkoitukseen suunnitellulla laitteella 
Kullekin 1500 mk 

L1ikennevirkailija Reijo Keskikallio, Kemi 

Kolmipyoraresiinoiden turvallisten nostokohtien merkitseminen 
maalilla 
300 mk 

Tyonjohtaja Seppo Varis, Pieksamaki 

Gbl- ja Gblk-vaunun akseliaukon vetositeen sokallisten klinni
tysmuttereiden korvaaminen muovilukitteisilla muttereilla 
1500 mk 

Teknikko Olavi Sokka, Pasila 

Makuuvaunun vuoteen pysayttimen parantaminen 
300 mk 

Liikennejarjestelyt konepajan porteilla 
200 mk 

Ylimaaraisen palosuojelukaluston hankinta huoltoon vietavien 
jauhesammuttimien tilalle 
500 mk 

Pirjo Kousa, Pasila 
Paula Sallinen, 

Laskennan helpottaminen tllinumerohinnoittelussa 
Kummallekin 200 mk 

5 
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Peltiseppa Matti Reponen, Pasila 

Paineilmat yokalujen letkujen liittamis en helpottaminen erityisen 
tyokalun avulla 
300 mk 

(Nro Hlo 82 / 125 / 84, 15.1 . 85 ) VT 5 /85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Osoitepaikkaluet
telo, kappaletavara" tehdaan seuraavat korjaukset: 

Harviala; ohjausnumeron pitas. olla 3 
Kiikala " 39 

' 
Kisko II " 39 
Muurla 39 
Toija 39 

Syvaniemi; osoitepaikan nimen pitaS. olla Syvanniemi. 

Vastaavat korjaukset tehdaan Transpoint-osoitepaikkaluetteloon. Kor
jaukset on saatettava myos asiakkaiden tietoon. 

(Yt 377/549/85, 21 .1.1985) VR 5/85 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

INTERRAIL- ja RAIL EUROP S (RES)-korteilla myytavat alennusliput 

Suomessa ostettu INTERRAIL-kortti ja ulkomailla ostettu RES-kortti oi 
keuttavat 50 ~:n alennukseen VR:n radoilla. Lippu myydaan alennukaella 
matkan pituudesta riippumatta. Alennua ei koske kuitenkaan Helaingin 
vyohykealueen sisaisia matkoja. 

Myos konduktoorit junassa voivat myyda edella mainittuja alennualippu
ja. 

(Lht 355/563/85, 22.1.1985) VT 5/85 

POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pohjoiamaisen kappaletavaratariffin Suomen oauuden valimatkataulukkoon 
(sivu VR 81) lisataan Turku/ST kilometrisarakkeeaeen 3 (km). 

(Lt 21.1.85) VT 5/85 

NORDEG-VAUNUKUORMATARIFFI (9927) 

Nordeg-vaunukuormatariffiin tehdaan 4.2.1985 lukien seuraavat muutok
aet: 
- sivut 27-61: sarakkeesta 6 poistetaan alaviittamerkki 1) ja aivujen 

alaosaata vastaava teksti 
- aivulle 83 lisataan aakkosjarjestykseen 

Glinde 1,5 1,5 
Hamburg-Moorfleet 1,5 1,5 

0 

0 
- DB:n aaemaluetteloon lisataan aakkosjarjestykaeen 

sivulle 113: 40490 5 Glinde AKN OK 203 192 90 66 
sivulle 115: 40480 6 Hamburg-Moorfleet AKN OR 196 185 83 59 

(Ltkj 24.1.85) VT 5/85 
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RYHMAMATKAKAMPANJA KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE 1.5 .-31 . 5 . 1985 

Koululais - ja opiskelijaryhmille voidaan myyda VR : n lipputoimistoissa 

1 . 5. - 31.5 . 1985 valisena aikana tehtavia matkoja varten ryhmalippuna 
meno - paluulippu menolipun hinnalla . 

Ryhmaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 oheisen mallin mukaan: 

rasti (x) ruutuun 

ryhma 20 erikoisal . henkiloiden 
tarkistusliput lukumaara 
nro XXX - XXX 

Ryhmalippua myytaessa on huomattava: 

2 35 

hinta maaraas . kautta 
lyhenne kulut 

- lippu myydaan vahintaan 20 henkilon koululais - tai opiskelijaryhmal 
le, johon voi kuulua enintaan 2 ohjaajaa 

- lippu myydaan aina toiseen luokkaan 

- ensimmainen kelpoisuuspaiva aikaisintaan 01 . 05 . 1985 ja voimassaolo-

aika paattyy viimeistaan 31.05.1985 
- matkan oltava vahintaan 76 kilometria yhteen suuntaan 
- matka ei voi olla vyohyketariffialueen sisainen matka 

hinnat yhta henkiloa kohti saadaan tariffitaulukoista 2A ja 2B 

Paikkalipuista kannetaan normaalihintaiset maksut . 

(Lht 383/545/85, 23 . 1 . 1985) VT 5/85 
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VR:N PUHELINLUETTELO 

Loviisan sataman selektorinumerot poistetaan kaytosta viikolla 5. Kayt
toon on otettu uudet automaattikeskusnumerot. Myos Loviisaan on otettu 
kayttoon automaattikeskusnumero. Numeromuutokset pyydetaan korjaamaan 

VR:n puhelinluetteloihin: 

- Hki sivu 30, lisataan, 
Loviisa, ap Kinos Eero 243 

- Hki sivu 30, muutetaan, 
Loviisan satama , ap Tikander Holger 245 (ent. 169-38) 

koti y (915) 532 776 (ent. 52 079) 

Junatoimisto 242 (ent. 169-39) 

Hki sivu 31, lisataan, 
Loviisan tavara-asema, Tavaratoimisto 243 

VT 5;85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan ap (A 17) virka ja liikennetarkastajan 

ap (Al6) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosaston 

yleisessa jaostossa. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 4.3.1985 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Kaksi toimistosihteerin (A 13) virkaa, toistaiseksi rautatiehal

lituksen rataosaston yleisessa jaostossa. Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 4.3.1985 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: opastinesimiehen (A 10) toimeen (Tpe) 

rataesimies Martti Ensio Matikainen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o 5 a 5 t o: apu1aisjohtaja (S 25) Erkki 
01avi Rouramo. 

R a t a o s a s t o: y1im . varastomestari (A 9) Toimi Tapio 

Sa u kkonen . 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1985 
N:o 6 
7.2.1985 

Tyosopimuslain muuttaminen .... ..... .... .... .. s . 2 

Vuosilomalain muutos........... .. .......... . . 5 

Virkamiesasuntojen vuokrat ja luontaisetujen 
korvaukset v. 1985...... .. ................... 6 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet.......... 8 

Aikataulun 184 lisaykset......... .. ... .... ... 8 

Vuokratut tavaravaunut....................... 9 

Itainen tavarayhdysliikenne. . ................ 10 

Korjaus VT 4/85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Kaukokirjoitinverkon uudet liittymat..... .... 11 

RAMO:n kohta 9.3... ... ............ . .......... 11 

Avoimia virkoja ja toimia .. . ................. 12 

408500173X 



6 

TYOSOPIMUSLAIN MUUTTAMINEN 

S~~doskokoelmassa on julkaistu 11 . 1 . 1985 annettu eduskunnan p~~

tos (30/85) laki tyosopimuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan p~~toksen mukaisesti 

m u u t e t a a n 30 p~iv~n~ huhtikuuta 1970 annetun tyosopimus

lain (320/70) 34 - 34 b § sek~ 37 §:n 4 momentti 

sellaisina kuin niist~ ovat 34 a § 8 p~iv~n~ huhtikuuta 1982 

annetussa laissa (269/82), 34 b § 3 p~iv~n~ helmikuuta 1984 anne

tussa laissa (125/84) ja 37 §:n 4 momentti 1 p~iv~n~ joulukuuta 

1978 annetussa laissa (925/78), sek~ 

l i s ~ t ~ ~ n lakiin uusi 34 c § seuraavasti: 

34 § 

Aitiys-, isyys- ja vanhempainloma sek~ hoitovapaa 

Tyontekij~ll~ on oikeus raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoi

don vuoksi saada ~itiys-, isyys- tai vanhempainlomaksi se aika, 

johon h~nelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan ~itiys - , isyys

tai vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei h~nell~ ole 

oikeutta kyseiseen etuuteen, katsottaisiin kohdistuvan, jos h~nel-

1~ sellainen oikeus olisi . T~m~n lis~ksi tyontekij~ll~ on oikeus 

lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi 

t~ytt~~ kolme vuotta . Hoitovapaan edellytyksen~ on kuitenkin , et

tei toinen lapsen vanhemmista k~yt~ samanaikaisesti oikeutta hoi 

tovapaaseen . 

Sopimus, jolla tyontekij~ osittain tai kokonaan luopuu oikeudes

taan ~itiyslomaan, on mit~ton . Tyontekij~ voi kuitenkin, jos tyon

antajakin siihen suostuu, tehd~ ~itiysloman aikana tyot~ , jota 

ei voida pit~~ h~nelle eik~ syntyv~lle lapselle vaarallisena , 

kuuden viikon aikana synnytyksen j~lkeen kuitenkin vain eritt~in 

kevytt~ tyot~, jonka vaarattomuus, paitsi maa- ja kotitaloustyoss~ 

sek~ tyontekij~n kotona teht~v~ss~ tyoss~, osoitetaan l~~k~rinto

distuksella. Sek~ tyonantajalla ett~ tyontekij~ll~ on oikeus mil 

loin tahansa keskeytt~~ ~itiysloman aikana teht~v~ tyo . 
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~itiys -, isyys - tai vanhempainloman taikka hoitovapaan ajalta ei 

ty5nantaja ole velvollinen maksamaan palkkaa . Jos ty5ntekij~ on 

raskauteen tai synnytykseen liittyv~n sairauden johdosta estynyt 

tekem~st~ tyot~~n muuna kuin aitiys - tai vanhempainloman aikana , 

on hanella oikeus sairausajan palkkaan 28 § :n saannosten mukai 

sesti . 

34 a § 

Vanhempainloman jaksottaminen ja ty5ntekijan ilmoitusvelvoll i
suus 

Ty5ntekijalla on oikeus pitaa vanhempainloma enintaan kahdessa 

jaksossa . Jakson vahimmaispituus on 12 arkipaivaa . 

Ty5ntekijan on ilmoitettava tyonantajalle vanhempainloman kaytt~ 

misesta , sen alkamisesta , pituudesta ja jaksottamisesta mikali 

mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa , kuitenkin 

viimeistaan kahaen kuukauden kuluttua lapsen syntym~sta . Otto 

lapsen hoidon vuoksi pidettavan vanhempainloman alkamisesta , pi 

tuudesta ja jaksottamisesta on ilmoitettava viimeistaan kuukautta 

ennen vanhempain loman alkamista . Isyyslomasta on ilmoitettava ty5n 

antajalle viimeistaan kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa . 

Ty5ntekij~lla on oikeus perustellusta syysta muuttaa vanhempain

loman ajankohta ilmoittamalla siita tyonantajalle viimeistaan kuu

kautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdo llista. 

Isyysloman ajankohta voidaan perustellusta syysta muuttaa erityis 

ta ilmoitusaikaa noudattamatta . 

34 b § 

Hoitovapaan jaksottaminen ja ty5ntekijan ilmoitusvelvollisuus 

Tyontekij~ll~ on oikeus yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen a lle 

kaksivuotiasta lasta ja yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen kaksi 

vuotta tayttanytta , mutta alle kolmivuotiasta lasta . Jakson vahim

maispituus on kaksi kuukautta . 

Tyontekijan on ilmoitettava tyonantajalle hoitovapaan kayttamises 

ta , sen a lkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen a lle 

kaksivuotiasta lasta viimeistaan kuukautta ennen vanhempainloman 

paattymista seka hoitovapaan kaytt~isesta tam~n jalkeen hyvissa 

6 
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ajoin , kuitenkin viimeistaan kuukautta ennen kuin lapsi tayttaa 
kaksi vuotta . Tyontekijalla on oikeus perustellusta syysta muut

taa hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siita tyonantajalle vii

meistaan kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian 

kuin mahdollista . 

34 c § 

Tyontekijan oikeus palata aikaisempaan tyohon 

~itiys - , isyys - tai vanhempainlomalta taikka hoitovapaalta palaa

valla tyontekijalla on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rin

nastettavaan tyohon . 

37 § 

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 

Tyonantaja ei saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta raskauden joh

dosta . Jos tyonantaja irtisanoo raskaana olevan tyontekijan tyoso

pimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan tyontekijan raskaudesta ,. 

jollei tyonantaja muuta perustetta nayta . Tyontekijan on esitetta

va selvitys raskaudestaan tyonantajan sita pyytaessa . Tyonantaja 

ei saa irtisanoa tyontekijan tyosopimusta aitiys-, isyys - tai van 

hempainloman taikka hoitovapaan aikana eika myoskaan, saatuaan 
tietaa tyontekijan olevan raskaana tai kayttavan edella mainittua 

oikeuttaan, paattymaan sanotun loman taikka hoitovapaan alkaessa 

tai aikana . Muu sopimus on mitaton . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana helmikuuta 1985 . 

Taman lain 34 § : n 1 momentissa tarkoitettu oikeus saada hoitovapaa

ta vanhempainloman jalkeen toteutetaan kuitenkin asteittain tyonte

kijan nuorimman lapsen ian perusteella ja vain kertaalleen saman 

lapsen hoidon vuoksi siten , etta : 

1) tyontekijalla , jolla on huollossaan vahintaan yksi alle kolmi 

vuotias lapsi ja lisaksi vahintaan kaksi alle kouluikaista lasta, 

on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi tayttaa kol -
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me vuotta; 

2) tytlntekij~lla, jolla on huollossaan vahintaan yksi alle kolmi

vuotias lapsi ja lisaksi vahintaan yksi alle kouluikainen lapsi, 

on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi tayttaa kak

si vuotta, ja 1 paivasta tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, 

kun lapsi tayttaa kolme vuotta; 

3) ty5ntekijalla on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun 

lapsi tayttaa yhden vuoden, 1 paivasta tammikuuta 1986 alkaen 

siihen saakka, kun lapsi tayttaa kaksi vuotta, ja 1 paivasta tam

mikuuta 1989 alkaen siihen saakka, kun lapsi tayttaa kolme vuotta. 

Taman lain 34 b § : ssa tarkoitettua hoitovapaan kayttamista koske

vaa ilmoitusaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos vanhempainloma 

paattyy kuukauden kuluessa lain voimaantulosta . 

(Hloj n : o Hlo 91/119/85, 24 . 1.1985) VT 6/85 . 

VUOSILOMALAIN MUUTOS 

Saadtlskokoelmassa on julkaistu 11 . 1 . 1985 annettu eduskunnan paat5s 

(31/85) laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 30 paivana maaliskuuta 

1973 annetun vuosilomalain 3 § : n 5 momentin 5 kohta, sellaisena 

kuin se on 24 paivana helmikuuta 1978 annetussa laissa (153/78), 

nain kuuluvaksi: 

3 § 

Tyossaolopaivien veroisina pidetaan myos niita tyopaivia, Jo 1 na 

tytintekija tyosuhteen kestaessa on ollut estynyt tyota suoritta 

masta: 

5) ty5sopimuslaissa saadetyn aitiys-, isyys- tai vanhempainloman 
aikana; 

Tama laki tulee voimaan paivana helmikuuta 1985. 

(Hloj n:o Hlo 92/114/85, 24.1.1985) VT 6/85 

6 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT JA LUONTAISETUJEN KORVAUKSET V . 1985 

Valtiovarainministeritl on kirjeell!Hi.n P 5906, l7 .1.1985 ilmoitta
nut , ett~ valtioneuvosto on em.p~iv~~ara1l~ antamal1aan pa~tok
se1l~ muuttanut valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja 1uontais
etuj en korvauksista antaman.sa p~atoksen l §: n l moment in, 2 j a 4 
§ : t , 5 §:n 1-4 momentit ja 6 §:n 1 momentin. Pa~tos tu1ee voimaan 
huhtikuun 1 paivana 1985 ja se julkaistaan saadoskokoe1massa. 

P~atoksen mukaan vuokrapisteen hinta on 1 paiv~sta huhtikuuta 1u

kien 6,88 penni~ ja l~mpokustannuksista perittava korvaus 3,71 mk/ 
m2/kk . Lisaksi p~~toksella on muutettu muita kuin lampim~st~ ve 

dest~ peritt~via korvauksia. 

Virastojen ja laitosten on ilmoitettava pa~toksest~ virkamiesasun 

noissa asuville valittom~sti. Korotettua vuokraa voidaan peria 
virkamiesasunnosta vasta ku1lekin vuokralaise11e erikseen annettua 

erityistiedoksiantoa seuranneen kuukauden a1usta 1ukien. 

Edel1a o1evan johdosta tilitoimisto ilmoittaa, etta erityistiedok

sianto , jolla virkamiesasunnoissa asuvi11e i1moitetaan uusi asun
non vuokra, jaetaan is~nnoitsij~n toimesta tietokonetoimiston 1aa

timan vuokra1aske1man va1mistuttua . VR:n u1kopuolisi11e vuokra1ai 

sil1e erityistiedoksianto 1ahetetaan ti1itoimiston toimesta. 

Saadoskokoe1massa on julkaistu va1tioneuvoston paat5s (66/85) va1 -
tion virkamiesasun1ojen vuokristaja 1uontaisetujen korvauksista 

annetun va1tioneuvoston p~atoksen muuttamisesta. Annettu Helsin

giss~ 17 p~iv~na tammikuuta 1985. 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta muuttanut 

va1tion virkamiesasuntojen vuokrista ja 1uontaisetujen korvauksis 

ta 6 p~ivan~ lokakuuta 1966 antamansa paat5ksen 1 §:n 1 momentin, 
2 §:n, 4 § : n, 5 §:n 1- 4 momentit ja 6 § :n 1 momentin, se11aisina 

kuin niista ovat 1 §:n 1 momentti, 4 §, 5 §:n 1- 4 momentit ja 

6 § :n l mamentti tammikuun 12 paiv~n~ 1984 annetussa va1tioneuvos
ton paat5ksessa (32/84) seka 2 § tammikuun 20 paivana 1983 anne

tussa valtioneuvoston paatoksess~ (95/83), nain kuuluviksi : 

1 § 

Vuokrapisteen, minka mukaan asunnon perusvuokra kuukaudelta maa-
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r~ytyy, on 6 , 88 penni~ 1 p~iv~st~ huhtikuuta 1985 1ukien . Peritt~

v~ vuokra m~~r~ta~n tasaisin kymmenpennein. 

2 § 

Korvauksena keskus1~itysasunnon 1~pBkustannuksista perit~an kuu

kaudessa va1tioneuvoston p~atBksen (508/64) 7 ja 8 § :n mukaisesti 
ma~ratyn asuntopinta- a1an ne1iBmetria kohden 3,71 markkaa. 

4 § 

Korvauksena asunnossa k~ytett~v~ksi 1uovutetuista huoneka1uista 
perita~n , ka1uston ma~rasta ja 1aadusta seka kunnosta riippuen 

7- 19 markkaa 2 §:ssa mainitun va1tioneuvoston paat5ksen (508/64) 
9 §:ssa tarkoitettua huoneyksikkBa kohden kuukaude1ta . 

Asunnossa kaytett~viksi 1uovutetuista 1iina- ja vuodevaatteista 

seka niiden pesusta , korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huo1 -
1osta perita~n korvausta , vaatteiden maarasta ja 1aadusta riippu
en 18- 30 markkaa henki1Ba kohden kuukaude1ta . 

5 § 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayv~n keskimaaraisen hinnan mu 

kainen korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin va
hinta~n seuraavat maar~t: 
Asuntoon kuu1umattoman perhesaunan 1~ityksesta, po1ttoaineesta, 
siivouksesta ja muista kustannuksista perittav~ korvaus on 13,10 
markkaa kayttBvuoro1ta tai 56 , 00 markkaa kuukaude1ta . 

Y1eissaunan kaytosta perittava korvaus on henge1t~ kertarnaksuna 

4 , 00 markkaa tai 17,50 markkaa kuukaude1ta . 

Mi11oin asuntoon kuu1uva sauna on yhden tai usearnrnan perheen yk

sinomaisessa kayt5ssa, jo11oin saunan kaytosta suoritettava kor 

vaus sisa1tyy asunnon vuokraan, mutta vuokranantaja kustantaa sau 

nan 1~itt~iseen tarvittavat po1ttoaineet , on korvaus 9 , 90 mark 
kaa kaytt5vuoro1ta tai 41,40 markkaa kuukaude1ta . 

Tama paatBs tu1ee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1985. 

(N : o Slt 95/122/85 , 31 . 1.1985 ) VT 6/ 85 . 

6 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET 

Julkaisuun Kotimaisen rahtikirjan t~yttoohjeet (VR 2657), voimassa 

1 . 1 . 1985 tehd~an seuraavat muutokset 11.2 . 1985 lukien: 

Kentt~ 33 (Yhteislahetys) 

Kooditetaan seuraavasti: 

Koodi 1 = pa~rahtikirja (vaunukuormatariffia sovellettaessa: kooditus, 
rahditus jatilitys kuten vaunukuormarahtikir
joilla ; kappaletavaratariffia sovellettaessa: 

kooditus, rahditus ja tilitys kuten kappaleta 

vararahtikirjoilla) 

Koodi 2 

Koodi 3 

Osal~hetysrahtikirja (kooditus, rahditus ja tilitys kuten kap 
paletavararahtikirjoilla) 

tavara tarvitsee laatunsa puolesta eri vaunun (TS 32 § 3 lm) 

tai asiakas varaa kuljetusta varten oman vaunun. 

(Nro Lko 2115/510/84, 31.1 . 1985) VT 6/85 

AIKATAULUN 184 LIS~YKSET 

Lisays 8 aikatauluun 184 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukirjan 

til anneille . 

Lisays 9 aikatauluun 184 ilmestyy ja jaetaan aikataulukirjan ryhman 2 . 3 

tilanneille . 

Lisaysten voimaantulopaiva on 4 . 3 . 1985 

(Lkkj 31.1 . 1985) VT 6/85 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn . VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravau 
nut tehd~~n seuraavat muutokset : 

Poistetaan : 

Vaasanmylly Oy 

Lt 32194/652/83 , 28 . 11 . 83 
Tabd - vaunut 42541 - 42550 
sopimus pa~ttynyt 01 . 12 . 1984 

Muutetaan : 

Kemira Oy 
Lt 22388/652/82 , 22 . 2 . 1982 

Sor- vaunut 

poistetaan 196~1-3, 196095- 4 , 196096- 2 , 196097- 0 , 196099 - 0 
lisatlln 196120 -~ 196121 - 8 , 196123 - 4 , 196128 - 3 , 196129 - 1 

Lisat~ln : 

Kemira Oy , PL 330 , 00101 HELSINKI 

Lt 336/552/85 , 09 . 01 . 1985 , voimassa toistaiseksi . 
Zags - vaunut (A ' 43PM3) , r i kkidioksidin ku l jetuksiin 

85107811001 - 8 , 85107811002- 6 

Kemira Oy , PL 330 , 00101 HELSINKI 

Lt 2905/552/84 , 19 . 9 . 1984 , voimassa 01 . 10 . 1984 - 31 . 12 . 1988 
Zac - vaunut (A ' 40M3) , fosforihapon kuljetuksia varten 

194001- 4 , 194002- 2 , 194003- 0 , 194004 - 8 , 194005- 5 , 
194006-3 , 194007- 1 , 194008- 9 , 194009 - 7 , 194010- 5 

(Nro Lt 2108/552 / 85 , 30 . 01 . 1985) VT 6/85 

6 
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ITXINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Vaunulista 

Lahetysasemille huomautetaan , etta suomen ja SNTL : n yhdysliikennetarif 
fin toimitusohjeiden q § : ssa mainittu vaunulista (lomake VR 4756) laa 
ditaan vaunukohtaisesti eika lahetyskohtaisesti . Vaunulle laaditaan siis 

vain yksi vaunulista , johon merkitaan kaikki vaunuun kuormatut lahe 
ty kset . 

Yhdysliikennerahtikirjan tayttoohjeet 

Painosta on ilmestynyt as ia.kaskir j e VR MARKKINOI - TAVARALIIKENNE nro 
85/8q , joka sisaltaa 1 . 5 . 198q kayttoon otetun A4 - kokoisen yhdysliiken 

ner ahtikirjan uudet tayttoohjeet . Asiaskaskirjetta voi tarvittaessa ti 
l a t a omatarvepainosta Hyvinkaalta . Luovutettaessa asiakkaille kansiota 
RAUTATEITSE IT~~N , on syyta tarkistaa , etta vanhan A3 - kokoisen rahti 

kir jan tlyttoohjeet "Ohjeita rahtikirjan tayttajalle " on poistettu ja 
ti l al l e pantu em . asiakaskirje . 

(Ltkj 29 . 1 . 1985) VT 6/85 

Korjaus VT 4/85 

VR: N TURUN P~~VARASTOSSA K~YTCST~ VAPAUTUNEITA VAKIOLOISTELAMPPUJA 

Huom ! Tilausrnerkint!i : 

12785- 26 vakio l oistelamppu AIRAM L 20W - 3X (kaytettlvissa 
15 . 1 . 1985 248 kpl) 

8954 - 06 vakio l oistelamppu AIRAM L 40W- 3X (kaytettavissl 
15 . 1.1985 
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KAUKOKIRJOITINVERKON UUDET LIITTYMAT 

Tiistaina 19. he1mikuuta 1985 Hovinsaaren, Kotkan sataman ja tava
ra-aseman ja Hietasen kaukokirjoitin1iittymat kytketaan Kouvo1an 
EDX-keskukseen omiksi 1iittymiksi seuraavasti: 

Paikka Liittymanumero 

Hovinsaari 7124 
Has, Hietanen 7138 
Kotkan satama 7139 
Kotkan tavara-asema 7139 

Tunnus 

7124 HOS JNT 
7138 HOS H 
7139 KTA SAT 
7139 KTA SAT 

Haminan Hiir-enkariin asennetaan kaukokirjoitinliittyma, jonka ja1-
keen Haminan kaukokirjoittimien numerot ja tunnukset ovat: 

Paikka Liittymanumero 

Hamina, jnt 7126 
Hamina,Hiirenkari 7155 

Rto IJ18 / 43! /8 5 VT 6/85 

RMIO:n kohta 9.3 

Tunnus 

7126 HMA JNT 
7155 HMA HIIR 

RAMO:n kohta 9 . 3 Putkijohtojen rakentaminen radan alitse on 

laadittu ja hyvaksytty (Rto 2210/340/84, 26.11 .1984). VR:n 

omata rvepaino on tehnyt painatuksen ja perusjakelun. 

(N:o Rt 268/340/85, 25.1.1985) VT 6 /8 5 

6 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llikon (A 19) virka toistaiseksi Keravan (Ke lap) l iikenneal u 

ee lla . Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjall iset hakemuk 

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 4 . 3 . 1985 . 

Apulaisasemap~~llikon (A 16) virka toistaiseksi Karjaan (Kr tap) liiken

neal ueella . Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemuk 

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 4 . 3 . 1985 . 

Rautatiehallituksen koneteknisen toimiston palvelukseen otetaan tyosopunussuhteeseen !;lie: 
lq_mi-•nsin<?_i?.!:_! tai kielitanoinen !.nsin§§£.1 hoitamaan: 

sahkovetur ien muutostoita 

vetokaluston os1en vastaanottotarkastuksia koti- ja ulkomaisten hankkljoiden 

luona 

tulevan Sx- vetunn vastaanottotarkastuksiin ja koeajoihin liittyv1a tehtavia. 

L1sat1etoja antaa kone1nsinoori Aatos Vuokko, puh. 9!1-2431, 

seka !;J!£.l_5>ml-.!..!).~noo.!:.' tal msmoo!:.) tyosoplmussuhteeseen liikkuvan kaluston sahkolaitejaos

toon lukkuvan kaluston nukroprosessoripohjaisten jarjestelm1en kehittamistehtaviin. 

Hak1jalta edellytetaan S<ia to- ja nukroprosessoritekni1kan tuntemusta seka ruots1n- ja englan

nmkJelen kaytannon k1ehtanoa. Kokemus UNJ X-kaytto ja rjestelmasta katsotaan eduks1. 

La hempia tJetoja antavat kl Juha Ahola, puh. 911-2486 tai ins. Martti Poutanen, puh. 911 -

352 1. 

Koneosaston johtajalJe osoitetut hake mukset palkkatoivomuksineen pyydetaa n lahettamaan 

rautatJehallituksen koneosastoon 28.2. 1985 mennessa . 





Palo-ovi on turvat· 
kun se on\ 
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TAVARANIMI KELUETTELO 

Tavaranimikelue t teloon (VR 2645) tehdaan seuraavat muutokset 

Aa kkosel l isessa osassa 
- poistetaan (sivulta 3) merkinta 

7531 Asemavaunu , asiakkaan kuormaama 
- lisataan (sivulle 78) merkinta 

7531 Yhteislahetykset 

Ryhmittaisessa osassa (sivulla 37) merkinta 7531 Asemavaunu , asiakkaan 
kuormaama , muu tetaan merkinnaksi, 7531 Yhteislahetykset . 

(Ltsj 6 . 2 . 1965) VT 7/85 

RATAPIHOJEN LIIKENNOI!liSSAANNOT 

Helsingin ratapihoj en liikennoimissaanto osa I I otetaa n kayttoo n 18 . pai

vana helmikuuta 1985, jolloin samalla kumotaan tammikuun 1 . paivasta 1942 
alkaen kaytossa ollut Helsingin satamaradan liikennoimi s maa r ayksia . 

(Nro Yt 31257/521/84) VT 7/85 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG Wel 9927) lisataan DB:n asemaluette
loon sarakkeeseen 2 merkinta "Zu" asemien Glinde (sivu 113) ja 

Hamburg-Moorfleet (sivu 115) nimen jalkeen . 

NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG Stg 9929) lisataan Suomen os uuden 
valimatkaluetteloon (siVll 54c) Turun kondalle kilometrisarakkeeseen ST 
"3" (km) . 

(Ltkj, 5.2.1985) VT 7 

) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sahkotarkastajan (A 20) virka toistaiseksi Oulun (c, ohjaus- ja turvalai
tetoimiala) sahkoalueella . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemuksen on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 18 . 03.1985 . 

R a t a o s a s t o: Karjaan rata - alueen paallikon tehtavista 

kiinnostuneita pyydetaan toimittamaan kirjalliset ilmoittautumiset 

Paajohtajalle osoitettuina rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

taan 28.2 . 1985. 

Lahempia tietoja antaa rataryhman paallikko T.Sivunen , p . 911-3313 . 

Toimistosihteerin (A 8} virka ja toimistovirkailijan (A 3} toimi tois 

taiseksi Helsingin ratapiirissa . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

18.3 . 1985 ennen viraston aukioloajan pattymista. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Liikenneosasto : liikennetarkastajan (A 19) virkaan (RR/Lko) alemman palk

kaluokan liikennetarkastaja- (A 18) Solveig Beat Lindholm , alemman palkka

luokan liikennetarkastajan (A 18) virkaan (RH/Lko) ylim. alemman palkka

luokan liikennetarkastaja (A 16) Aira Inkeri Kakkonen, alemman palkkaluo

kan liikennetarkastajan (A 15) virkaan (RH/Lko) toimistesihteeri (A 12) 

Kalevi Antero Sella, aikataulunsuunnittelijan (A 16) virkaan (RH/Lko) 

ylim . aikataulunsuunnittelija (A 16) Sakari Kalervo Sale, toimistosihtee

rin (A 12) virkaan (RH/Lko) teimistesihteeri (A 8) Seija Kaarina Koreneff 

ja toimistesihteeri (A 10) Erkki Kalevi Myllynen, toimistesihteerin 

(A 11) virkaan (RH/Lko) toimistesihteeri (A 8) Leila Maria Kuvaja , tei 

mistosihteerin (A 10) virkaan (RH/Lko) toimistosihteerit (A 8) Ri i tta 

Kaarina Isomaki ja Eeva Kaarina Willberg seka ylim. toimistosihteeri 

(A 10) Helena Marjatta Jokivuo , toimistovirkailijan (A 4) toimeen 

(RH/Lko) toimistovirkailija (A 3) Raili Anneli Karjalainen , toimistovi r

kailijan (A 3) teimeen (RH/Lke) tilap. toimistovirkailija (A 1) Mar jut 

Tuulikki Pykala- aho. 
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Asemapaallikon (A 21 ) vi rkaan (Lr) liikenneohjaaja (A 12) Heikki Aulis 

Karhu , asemapaallikon (A 20) virkaan (Hma) apulaisasemapaall i kko (A 15) 

Seppo Samuli Saari , apulaisasemapaallikon (A 16) vi r kaan (Sk) apulaisase

mapaallikko (A 13) Sakari Esa Mannila , liikennemestar in (A 10) virkaan 

(Vs) asemapaallikko (A 13) Lars Bror Ahlberg , toimistosihtee r in (A 10) 

virkaan (Roi) ylim. liikennev irkailija (A 5) Antti Edvar d Talvensaari , 

jarjes t elymestarin virkaan (Tpe) konduktoo r i Mauri Tervakari. 

ylim. vaununsiivoojan toimeen (Hki) tyosuhteiset vaununsiivoojat Aini 

Inkeri Halonen, Leila Anneli Hermunen, Maila Anneli Martikainen , Terttu 

Kyllikki Moilanen , Taimi Elina Niiranen , Helena Pievilainen , Alli Irma 

Helena Riikola, Kaija Marjatta Sura kka ja Hi lkka Kaarina Vepsalai ne n, 

y l imaaraiseen siivoojan toimeen (Hki) tyosuhteiset siivoojat Rauha Raakel 

Laaksonen, Liisa Tuul i kki Rouhiainen ja Silja Sisko Kaar in Saavala . 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (S 24) virkaan Joensuun rata

p!iriin ratainsinoori Hannu Ensio Reijonaho , ratainsinoorin 

(S 23) virkaan Seinajoen ratapiiriin ratainsinoori Eino Jaakko 

Hantula , koneinsinoorin (S 24) virkaan Oulun ratapiiriin ratainsi

noori Kalle Vilho Haanpaa , rakennusmestarin (A 15) virkaan (Kouvola) 

rakennusmestari Seppo Kaarlo Syrjanen , toimistosihteerin (A 1 1 ) toi 

meen (Helsinki) toimistovirkailija Raija-Riitta Koskinen , teknilli

sen apulaisen (A 8) toimeen (Helsinki) piirtaja Ritva Marjaana 

Nevalainen , rataesimiehen toimeen (Kotka) raidemies Markku Juhani 

Elomaa . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : rataesimiehet Pentti Arimo Tuovila , 

Erkki Alarik Junnila . ja Mikko Ruusunen. 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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VR:N ORGANISAATIOUUDISTUKSESTA VIRASTODEMOKRATIAOHJES~~NTOtlN 
VALITTtlM~STI JOHTUVAT (1.3 . 1985 LUKIEN TOTEUTETTAVAT) MUUTOKSET 

Rautatieha11itus on 12 . 2.1985 pitam&ss&&n istunnossa muuttanut 
seuraavat virastodemokratiaohjes&&nntln kohdat, jotka johtuvat 
1 . 3 . 1985 toteutettavasta organisaatiouudistuksesta: 

2 . 2 Henki15stoneuvosto rautatiepiirissa 

2.2.1 Kokoonpano 
Henki1ostoneuvoston jasenina ovat henki1Bkuntajarjestojen 
Rautatie~aisten Liitto ry:n (RL), Rautatievirkamies1iitto 

ry:n (RVL) , Veturimiesten Liitto ry:n (VML) ja VR Tekni11i
set ry:n (VRT) va1itsemat 1uottamushenki1ot seuraavasti: 

(1uette1o enna11aan) 

3 -3 Yhteistyokomitea rautatiepiirissa 

3 . 3 . 1 Kokoonpano 
Yhteistyokomiteassa VR:n edustajina ovat rautatiepiirin 
paal1ikko seka ne1ja hanen nimeamaansa rautatiepiirin edus
tajaa. Henki1okunnan edustajat nimeal henki1ostoneuvosto 

keskuudestaan seuraavasti: 
Rautatie1aisten Liitto ry:n edustajia 3 
Rautatievirkamies1iitto ry:n edustajia 1 
Veturimiesten Liitto ry:n edustajia 1 
Henki1osttlneuvosto nimeaa 1isaksi keskuudestaan ku11ekin 
henki1oston edustaja11e varamiehen . 

3 . 3.2 Jarjestaytyminen 
Yhteistyokomitean puheenjohtana toimii rautatiepiirin paa1-

1ikko , joka nimeaa varapuhe enjohtajan yhteistyokomiteaan 
kuu1uvista VR:n edustajista . 

3 . 3 . 4 Tehtavat 
Yhteistyokomitea kasitte1ee neuvoa antavana e1imena rauta 
tiepiirin 
..: eri. aikava'lien . t,oimintasuunni~e1mat ja budj etit, 

henki1-5stop.oH . .j.ttisten periaateobjelmien yl€isHl sove1 -
tamiskysymyksi~,, 

-muut. henkil<:ikunrian· ja toiminnan kannalta merkityksel1is ~t 

suunnite1mat, esitykset ja 1ausunnot , 

.. 
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virastodemokratian kehitt~mist~ sek~ 

sis~isen tiedotustoiminnan kehittamist~ ja toteutta

mista . 

4 Rautatiepiirin , varaston ja s~hk~asennuskeskuksen yht e is

ty~ryhm~ 

4.1 Kokoonpano 

Rautatiepiireissa, varastoissa ja s~hk~asennuskeskuksessa 

on kussakin yksikon paa11ik~n puheenjohdo11a toimiva yh

t eisty~ryhma , johon pa~11ik~n kutsumien henki1~iden 1i

saksi kuu1uu kasite1tavien asioiden 1aadusta riippuen 

enint~&n ne1ja henkil~stoneuvoston tai henki1~st~n kokouk 

s e n luo~shenkil~ista nimeama& henki1oa tai heidan vara 

miest&an. 

5 Vastuua1ueiden yhteisty~ryhma 

5 .1 Kokoonpano 

A1uetason yksikoi11& on ku11akin yksik~n pa&11ik~n puheen

johdo11a toimiva yhteisty~ryhma, johon p&a11ik~n kutsumien 

henki1~iden 1is&ksi kuu1uu kasite1tavien a s ioiden 1aadusta 

riippuen enintaan nelja henki1~stoneuvoston asianomaisen 

vastuualueen 1uottamushenki1oist& nimeamaa henki1~a tai 

heidan varamiestaan. 

7 Ohjes&ant~ on voimassa 1.3 . 1985 a1kaen ' yhden vuoden ajan . 

(N:o RH 160/131/85, 12.2.1985) VT 8/85 . 

PAATOS VALTI ON VIRKAMI ESTEN HOITOVAPAASTA 

Perhepoli i tt i sta l afnsKtidKntijK on uudfstettu laflla tyosopi.u5lain muut
tamfsesta (30/85), lailla vuosfla.alafn IUUttamfsesta (31/85) ja laflla 
sairausvakuutuslafn muutt~Mfsesta (32/85). Laft tuleva~ vof.aan 1 plfvanK 
hel~fkuuta 1985. Valtioneuvosto on pllttlnyt uudfstukseen sfsiltyvKn 
hoftovapaan jlrjestKmfsestl valtfon vfrtamfehflle seuraavaa. 

Virkamfehelle ~onnetlln lapsen hofdon vuoksf hakemuksesta vfrkavapautta 
(hoftovapaata) sifhen saakka, kunnes lapsf tKyttll kolme vuotta . Vfrka-
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vapauden ~~ntKm1sen edellytyksenK on, ettK vanhempa1nloma pKKttyy helmi
kuun 1 ~ivln 1985 jKlkeen . Moleaaat lapsen vanhemmista efvlt vof saman
a1ka1sest1 kKyttKK ofkeutta hoftovapaaseen . 

Hoi t ovapaata varten myijnnettian vfrka.fehelle hakemuksesta paltatonta 
vfrkavapautta seuraavastf. 

Vfrkamiehelle myonnetlln vfrkavapautta yksf hoftovapaajakso alle kaks1-
vuot1aan lapsen ja yksf hoftovapaajakso kaksf vuotta tlyttlneen, -utta 
alle kolmevuotfaan lapsen hoita.ista varten. Jakson vlh1.-11sp1tuus on 
klksf kuukautta. 

Vfrkavapautta on haettava alle kaksfvuotfaan lapsen hofta.fsta varten 
vff~fstlln kuukautta ennen vanhe.pafnla~an plltty.fstl sekl vfrta
vapautta ylf taksfvuotfaan lapsen hoftalrlsta varten hyvfssl ajofn, 

kuitenkin viimeistaan kuukautta ennen kutn lapsi tayttaa kaks i vuotta. 
Jos vanhempafnloma paattyy ennen maa l iskuun 1 paivaa 1985, voidaan 
virkavapaus myontaa vaikka edella main ittuja maaraaikoja ei ole nouda
tettu. Hakemuksessa on ilmoitettava virkavapauden alkamisesta, pituudesta 
j a jaksottamisesta. Jo myonnetyn virkavapauden aj ankoht aa voi daan vi rka 
miehen hakemuksesta perustellusta syysta muuttaa . Vi r kamiehe n on ha ettava 
virkavapauden ajankohdan muuttdmista vii mei staan kuu kautta ennen muutok
sen toteutumista tai niin pian kuin ma hdol l i sta . 

Tama paatos tulee voimaan paivana helmikuuta 1985. 

Mahdollisuus saada hakemuksesta virkavapaut ta ho i tovapaata vart en 
vanhempainloman jalkeen toteutetaan kui tenk in as t ei ttain virkami ehen 
nuorimman lapsen ian perusteella ja vain kertaalleen saman lapsen hoidon 
vuoksi siten, etta: 

1) virkamiehelle, jolla on huollossaan vah int aan yks i all e kolmevuotias 
lapsi ja lisaksi vahintaan kaksi alle kouluika i sta lasta , myonnetaan 
1 paivasta helmikuuta 1985 alkaen virkavapautta si i hen saakka, kun lapsi 
tayttaa kolme vuotta; ja etta 
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2) virkamiehelle, jolla on huollossaan vahintaan yksi alle kolmevuo
tias lapsi ja lisaksi vahintaan yksi alle kouluikainen lapsi, myonnetaan 
1 paivasta helmikuuta 1985 alkaen virkavapautta siihen saakka, kun lapsi 
tayttaa kaksi vuotta, ja 1 paivasta tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, 
kun lapsi tayttaa kolme vuotta; seka etta 

3) muutoin virkamiehelle myonnetaan virkavapautta 1 paivasta helmikuuta 
1985 alkaen siihen saakka, kun lapsi tayttaa yhden vuoden, 1 pafvasta 
tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, kun lapsi tayttaa kaksi vuotta, ja 
1 paivasta tammikuuta 1989 alkaen siihen saakka, kun lapsi tayttaa kolme 
vuotta . 

Tarkempia maarayksia taman paatoksen soveltamisesta antaa tarvittaessa 
valtiovarainministerio. 

RASKAUD£N JA SYNNYTY KSEN SEKJI LAPSEN HOIDON VUOKSI I.WtiNNETIIIVII VIRKAVAPAUS 

Perhepoliittisen tyosuhdeturvan kehittamista koskevat lainmuutokset 
tulevat voimaan 1 paivana helmikuuta 1985. lainmuutosten johdosta valtio
varainministerio antaa raskauden ja synnytyksen seka lapsen hoidon vuoks i 
myonnettavasta virkavapaudesta seuraavat ohjeet. Samalla kumotaan asiaste 
afkaisemmin annetut ohjeet (VM :n yleiskirjeet 27.5.1981 P 5674 ja 22.12 . 
1981 P 5704). Nyt annettavat ohjeet koskevat virkamiehia. Yksityisoikeu
dellisessa tyosopimussuhteessa valtfoon olevia henkiloita koskevat ohjee: 
annetaan erikseen. 

Sairausvakuutuslakia on muutettu siten, etta nykyisen 258 arkipaivan 
pituisen aititysrahakauden sadalta ensimmaiselta arkipaivalta suoritetaa· 
lapsen aidille aitiysrahaa ja sen jalkeen 158 arkipaivalta aidille tai 
isalle vanhempainrahaa. Lapsen syntyman yhteydessa voidaan suorittaa 
lapsen isalle vahintaan kuudelta ja enintaan 12 arkipaivalta isyysrahaa . 
Myos niin sanotuille avoisille voidaan suorittaa isyys - ja vanhempain

rahaa . 

8 
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Xidin oikeus aitiysrahaan ja vanhempainrahaan ja hanelle 
myonnettava virkavapaus 

Xitiysrahaa suoritetaan yhteensa 100 arkipaivalta siten, etta 25 arki
paivaa siita kohdistuu laskettua synnytysaikaa valittomasti edeltaneeseen 
ja 75 arkipaivaa sita valittomasti seuraavaan aikaan. Jos raskaus on 
keskeytynyt aikaisemmin kuin 25 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa, 
aitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden keskeytymispaivaa valitto
masti seuraavaan 100 arkipaivaan . Oikeus aitiysrahaan sailyy, vaikka 
lapsi syntyy kuolleena tai kuolee 75 arkipaivan kuluessa synnytyksesta 
taikka lapsen aiti tana aikana luovuttaa pois lapsensa tarkoituksella 
antaa hanet ottolapseksi . 

Vanhempainrahaa suoritetaan aidille 158 arkipaivalta valittomasti aitiys
rahan suorittamisajan paatyttya, ellei sita aidin suostumuksella koko
naan tai osaksi makseta lapsen isalle, joka on lapsen hoidon takia poissa 
ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta . Oikeus 
vanhempainrahaan paattyy, jo$ lapsi vanhempainrahan suorittamisaikana 
kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksena antaa hanet ottolapseksi. Xiti 
voi pitaa vanhempainloman enintaan kahdessa jaksossa. Jakson vahimmais
pituus on 12 arkipaivaa. Hanen on ilmoitettava tyonantaja l ie vanhempain
loman kayttamisesta , sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta 
mikali mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin 
viimeistaan kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymasta. Perustellusta 
syysta aiti voi muuttaa vanhempainloman ajankohdan ilmoittamalla siita 
tyonantajalle viimeistaan kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin 
pian kuin mahdollista. Perusteltuna syyna tulee kyseeseen sellainen 
ennalta arvaamaton ja oleellinen muutos lapsen hoitamisedellytyksissa, 
jota aiti ei ole voinut ottaa huomioon tehdessaan ilmoitusta kyseisen 
loman ajankohdasta. Perusteltu syy ajankohdan muuttamiseen on esimerkiksi 
lapsen tai lapsen toisen vanhemman sairastuminen tai kuolema taikka 
lapsen vanhempien avioero tai muu lapsen hoitoedellytyksissa tapahtunut 

olennainen muutos. 

Virkasuhteessa olevalle aidille raskauden ja synnytyksen ja lapsen 
hoidon vuoksi myonnettavasta virkavapaudesta .aarataan valtion ylefsen, 
11.4.1984 tehdyn virkaehtosopimuksen 16 §:ssa. Sovellettaessa mainftun 
pykalan maarayksfa safrausvakuutuslafn .uutosten vofmaantulon jalkei
selta ajalta on otettava huomioon aitiysrahanimityksen muuttumfnen 

aftfys-, fsyys- ja vanhempainrahaksf seuraavasti: 
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hanet ottolapseksi aitiysrahakautena, aidilla on siita huoli
matta oikeus virkavapauteen aitiysrahakauden loppuun saakka, 
jos lapsen kuolema tai luovuttaminen sen sijaan tapahtuu aidin 
saadessa vanhempainrahaa, paattyy aidin oikeus virkavapauteen 
lapsen kuolin- tai luovuttamisajankohtana . 

Lapsen kuolemasta tai luovuttamisesta aitiys- tai vanhempainrahakautena 
on aidin valittomasti ilmoitettava tyonantajalle . 

Isan oikeus isyysrahaan ja vanhempainrahaan ja 
hanelle myonnettava virkavapaus 

Lapsen isalle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyosta tai 
muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta, suoritetaan lapsen 
aidin suostumuksella isyysrahaa lapsen syntyman yhteydessa vahintaan 
kuudelta ja enintaan 12 arkipaivalta, jolloin vanhempainrahan 158 arki
paivan suorittamisaika lyhenee vastaavasri. Vanhempainrahaa suoritetaan 
enintaan 158 arkipaivalta valittomasti aitiysrahan suorittamisajan (100 
arkipaivaa) paatyttya lapsen aidin suostumuksella isalle, .ioka on lapsen 
hoidon takia poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritet
tavasta tyosta. Isa voi pitaa vanhempainloman enintaan kahdessa jaksossa. 
Jakson vahimmaispituus on 12 arkipaivaa . Kuten edella on selostettu, 
lapsen isalla tarkoitetaan myos niin sanottua avoisaa, joka avioliittoa 
solmimatta jatkuvasti elaa lapsen aidin kanssa yhteisessa taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa . 

Myos isan oikeus vanhempainrahaan paattyy, jos lapsi vanhempainra
han suorittamisaikana kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksella 
antaa hanet ottolapseksi. Tasta isan on valittomasti ilmoitettava 

tyonantajalle. 

Virkasuhteessa olevalle isalle myonnetaan hakemuksesta palkatonta 
virkavapautta (isyyslomaa) lapsen syntyman yhteydessa samaksi ajaksi, 
jolta hanelle suoritetaan sairausvakuutuslain 23 §:n 4 momentin 
~kaan isyysrahaa . Lapsen syntyman yhteydessa pidettavaa virkavapautta 
on haettava viimeistaan kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. 

Palkatonta virkavapautta lapsen hoitoa varten (vanhempainlomaa) isalle 

myonnetaan hakemuksesta ajaksi, jolta hanelle sairausvakuutuslain 23 §:n 

8 
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16 §:n 1 momentin nojalla voidaan aidille myontaa hakemuksesta 
raskauden ja synnytyksen vuoksi virkavapautta samaksi ajaksi, 
johon hanelle sairausvakuutuslain 23 §:n mukaan tulevan aitiys
rahan ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan, tai jollei ha
nella ole oikeutta niihin, katsottaisiin kohdistuvan jos 
hanella olisi sellainen oikeus, el i talla hetkella enintaan 
258 arkipaivaksi. 

2. 16 §: n 2 momentin soveltamisessa on otettava huomioon, etta 
sairausvakuutuslain muutoksen jalkeen lapsen isalle voidaan 
suorittaa lapsen syntyman yhteydessa vahintaan kuudelta ja 
enintaan 12 arkipaivalta isyysrahaa (ei siis enaa aitiysrahaa), 
etta isalla tarkoitetaan sairausvakuutuslaissa paitsi miespuo
lista vakuutettua, joka on avioliitossa lapsen aidin kanssa eika 
asu valien rikkoutumisen vuoksi hanesta erillaan, myos miespuo
lista vakuutettua, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elaa 
lapsen aidin kanssa yhteisessa taloudessa avioliitonomaisissa 
olosuhteissa; momenti1 sisalto on siis se, etta ne paivat, 
joilta sairausvakuut11 ~ laissa tarkoitetulle isalle on maksettu 
isyysrahaa, vahentavat vastaavasti aidille myonnettavaa virka
vapautta silta ajalta johon hanelle tulevan vanhempainrahan 
katsotaan kohdistuvan . 

3. 16 §:n 3 momentti tulee asteittain menettamaan merkityksensa, 
koska tyosopimusla i ssa saadettya lapsen hoitovapaata vastaa
vasti lapsen vanhemmat voivat edella olevan valtioneuvoston 
paatoksen mukaisesti saada vanhempainrahakauden jalkeen 
1 apsen hoi don vuoks i hoi tovapaa ta. 

4. 16 §:n 4 momenttia sovellettaessa on otettava huomioon, etta 
oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen aitiysrahaan sailyy vaikka 
lapsen aiti luovuttaa pois lapsensa tarkoituksella antaa hanet 
ottolapseksi, mutta etta oikeus vanhempainrahaan paattyy jos 
lapsi vanhempainrahan suorittamisaikana kuolee tai luovutetaan 
pois tarkoituksena antaa hanet ottolapseksi; jos siis lapsi 

kuolee tai aiti luovuttaa lapsensa pois tarkoituksena antaa 
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2 momentin mukaan suoritetaan vanhempainrahaa. Tata virkavapautta isan 
on haettava mikali mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, 
kuitenkin viimeistaan kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymasta. 

Hakiessaan virkavapautta isan on ilmoitettava tyonantajalle sen alkamis
ajankohta, pituus ja jaksottaminen. Samalla hanen on esitettava puolison 
tai avopuolison raskauden kestoajasta terveyskeskuksen tai laakarin 
antama todistus tai oikeaksi todistettu jaljennos siita. Isa voi perus
tellusta syysta muuttaa vanhempainloman ajankohdan ilmoittamalla siita 
tyonantajalle viimeistaan kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai 
niin pian kuin mahdollista. Isyysloman ajankohdan han voi perustellusta 
syysta muuttaa erityista ilmoitusaikaa noudattamatta. 

Jos lapsen aiti kuolee aitiys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana, 
maksetaan isalle, joka vastaa lapsen huollosta sairausvakuutuslain 
mukaan vanhempainrahaa enintaan niin monelta arkipaivalta, kuin milta 
aitiys- ja vanhempainraha on jaanyt aidin kuoleman johdosta suoritta
matta. Jos myos lapsi aitiys-, isyys- tai vanhe~painrahan suorittamis
aikana kuolee tai luovutetaan ·lois tarkoituksella antaa hanet ottolap
seksi, lapsen isalla ei ole t:iman jalkeen oikeutta saada vanhempainra
haa. Lapsen aidin kuoltua isalle voidaan siis myontaa palkatonta virka
vapautta samaksi ajaksi kuin hanelle maksetaan vanhempainrahaa. Jos 
myos lapsi kuolee tai jos hanet annetaan ottolapseksi, paattyy isan 
virkavapaus samasta ajankohdasta lukien. 

Ottovanhempien oikeus vanhempainrahaan ja 
heille myonnettava virkavapaus 

Oikeus saada vanhempainrahaa on myos sellaisella naispuolisella vakuu
tetulla, joka on ottanut hoitoonsa kahta vuotta nuoremman lapsen tar
koituksenaan ottaa hanet ottolapsekseen, edellyttaen, etta vakuutettu 
on taman vuoksi poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suo
ritettavasta tyosta ja etta han on asunut Suomessa 180 paivaa valit
tOmasti ennen lapsen hoitoon nttamista. 

Ottolapsen hoidon johdosta suoritetaan vanhempainrahaa vakuutetulle 
jokaiselta arkipaivalta, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen syntymasta 
on kulunut 234 arkipaivaa, kuitenkin vahintaan 100 arkipaivalta. 

8 
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Ottoa1din suostumuksella voidaan vanhempainrahaa suorittaa hanen puoli
solleen vanhempainrahakauden 100 arkipaivalta edellyttaen, etta tama 
on lapsen hoidon vuoksi poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta tyosta. 

Ottoaidille ja taman aviopuolisolle myonnetaan hakemuksesta palkatonta 
virkavapautta ottolapsen hoitoa varten ajaksi, jolta heille sairaus
vakuutuslain 23 §:n 3 momentin perusteella suoritetaan vanhempainrahaa . 
Virkavapautta on haettava viimeistaan kuukautta ennen sen alkamista. 
Hakijan tulee, saatuaan sosiaalilautakunnalta tai lapseksiottamisesta 
annetun lain (32/79) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulta ottolapsitoimis
tolta-todistuksen lapsen ottamisesta hoitoon ottolapseksi ottamistarkoi
tuksessa, esittaa todistuksesta oikeaksi todistettu jaljennos tyonanta
jalle. 

Yoimaantulo 

Edella selostetut virkavapautta koskevat maaraykset tulevat voi-
maan 1 pliivan.a. helmikuut~ 1985 eli samanaikaisesti sairausvakuutuslain ja 
tyosopimuslain muutosten kanssa. 

Jos sairausvakuutuslain mukainen oikeus aitiysrahaan on alkanut ennen 
ennen 1 paivaa helmikuuta 1985, lapsen isallli on oikeus saada vanhempain
rahaa yhteensa enintaan 158 arkipaivalta ottaen huomioon myos ne arki
paivlit, joilta hanelle on suoritettu a1tiysrahaa ennen 1 paivaa helmi
kuuta 1985. Yastaavasti nlima paivat on otettava huomioon myonnettaessa 
isalle palkatonta virkavapautta lapsen hoitoa varten. 

(H1oj n:o H1o 91/ 119/ 85, 11.2.85.) VT 8/85 . 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista a~iak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan: 

692319 Vapo Oy Mikkelin Saha 
Lastaajankatu 3 
50 100 MIKKELI 



758078 

758417 

757484 

757492 

757500 

757773 
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oy Fiskars Ab Elesco 
Soukantie 13 
02360 ESPOO 

Oy Huolintakeskus Ab 
Kansainvalinen rautatieliikenne 
Metsalantie 2 
00620 HELSINKI 

Konesokos Mikkeli 
PL 1 
50101 MIKKELI 

Konesokospiste Savonlinna 
Nojarunaa 
57210 SAVONLINNA 

Konesokospiste Lappeenranta 
Puhakankatu 11 
53600 LAPPEENRANTA 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 
Sokos-Kouvola 
Kauppalankatu 13 
45100 KOUVOLA 

. ., 
J' 

Luettelosta poistetaan 

620062 

631754 

665638 

Teras Oy 
PL 208 
65101 VAASA 

Keske Oy K-Rauta 
04310 TUUSULA 

Sotka Oy Metallitehdas 
14700 HAUHO 

. " 
I i 

'f' •• I' 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavarilaisekseksi: 

Uusi Entinen 

619999 Oy Tampella Ab 

8 

Lapinniemen Puuvillatehdas Oy 
PL 216 
33101 TAMPERE 

Lapinniemen Puuvillatehdas 
PL 266 

639484 Lapinniemen Puuvillatehdas Oy 
Tampella Habit 
Rauhanniementie 15-17 
33180 TAMPERE 

(Tlk 83/85, 12 . 2 . 1985) VT 8/85 

33101 TAI-1PERE 

Oy Tampella Ab Habit 
Rauhanniementie 15- 17 
33180 TAMPERE 
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IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSTA KOSKEVAT OHJEET (VR 1498.91) 

Irtaimen omaisuuden tarkastuksesta annettujen ohjeiden (N:o To 265/ 

252/81, 13.5.1981) alla mainitut kohdat muutetaan 1.3.1985 lukien 

seuraavan sisaltoisiksi: 

212 Keskushallinnossa olevasta PK- ja KK-kalustosta on 

kunkin osaston pidettava kirjanpitoa osaston paallikon 

maaraamassa toimistossa. 

351 Tarkastustoiminnan valvonta ja kehittaminen kuuluvat 

rautatiehallituksen sisaiselle tarkastukselle, joka 

suorittaa tarpeellisessa laajuudessa myos edella mai

nittuja tarkastuksia. 

412 Kalusto- ja materiaaliasioita hoitavan yksikon on sel

vitettava vastuualueellaan kayttoa vailla tai vahai

sessa kaytossa oleva kalusto ja materiaali seka pyrit

tava yhteistoiminnassa muiden vastuuyksikoiden kanssa 

saamaan se taloudelliseen kay ttoon. 

413 Kaluston yhteiseen kayttoon eri vastuuyksikoiden kes

ken on pyrittava mahdollisuuksien mukaan. 

512 PK-kaluston hylkaysesityksen perusteluineen tekee kes

kushallinnossa kalustoasioita hoitavan toimiston paal

~ikko ja piirihallinnossa piirin kalustoasioita hoita

van yksikon paallikko. 

513 PK-kaluston hylkaa keskusnallinnossa asianomaisen 

osaston paallikko ja piirihallinnossa piirin paaLUkko . 

621 Kaluston vuokraamisesta rautateiden ulkopuoliseen 

kayttoon paattaa keskushallinnossa asianomaisen osas

ton paallikko ja piirihallinnossa piirin paallikko 

tai hanen maaraamansa. 

(To 57/299/85, 14.2.1985) VT 8/85 
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VALTIOIIEUVOSTON MYONTAHAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Val t~ onettvos to on 14.02. 1985 tekemal Uian piiatokselHi myontany t 

1.1.-30.06.1985 vallseksi ajkasi seuraavat tavarallikenteen kuljetusa

lennukset: 

Kot1maisen polttoturpeen rautat1ekuljetuks1sta 10 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

8 

Kehitysalueelta lahetettavien sahaus- yms. sivutuotte1den (saha

teolllsuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 8 prosen

tin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle sekii Kuopion Rauta

ja Koneyhtyman A1rakselan paloittamolle tapahtuvista auto- ja 

peltiromun vaunuormalahetyksista 30 prosentin alennus 

avovaunuluokan muka1sesta rahd1sta vahintaan 100 k1lometrin 

pituisista kuljetuksista . 
Kotlmaasta talteenotetun lumpun ( tekstiilijatteen) rauta t iekul

jetukslsta kotimaisllle jalostuslaitoksille 20 prosentin alen

nus. 
Kot1maasta talteen otetun jiitelas1n (lasiromun) rautatiekulje

tuksista vaunukuormin kotlmalsllle jalostusla1toksille 20 pr o
sentin alennus' avovaunuluokan muka1ses ta rahdista . 

Kot1maasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekuljetuk

sis ta vaunukuormin ko t1 maisi lle sulatoille ja valimollle 20 p r o
sen tin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuks1sta 

vaunukuormin kotimaisllle jalostusla1toksille 25 prosent1n alen

nus. 
Rautateitse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantola1toksille 

tuotav1en haapa- ja koivuku1tupu1den seka puujiitteden (hakkeen, 

sahajauhon yms.) rautatierahdista kuljetusmatkasta riippumato n 5 

prosentin alennus Suomen rahtiosuttks1sta . 

Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat maksut pentaan yleis 

ten maiiraysten mukaan. 

Alennuksen alaiseks1 kerayspaperiksi katsotaan tavaranimlkelue t

telon (VR 2645) n1m1kke1S11n 5312 ja 5313 kuuluva jiitepahvi ja 
-paperi sekii nimikkeeseen 5311 kuuluva jatepahv1 ja -paper1, 
joka lahetetaan muilta tuotantolaitoksllta ja tehtailta kuin 

paper1- ja kartonkitehta~lta. 
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Edella sanotut alennukset, lukuunottamatta lumpulle tarkoitettua rahtia
lennnusta , myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille. M1kali 1umppua 
(tekstlllijatetta) kuljetetaan kappaletavarana , annetaan sanottu alennus 
talta osin toistaiseksi asiakkaan esittaman takaisinmaksupyynnon perus
teella . 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Oy:n rautarikastekulje

tuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka Nakovammaisten Keskus

liitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille . 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten vaunukuormalahetysten rahtikir
joihin on aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin viiden
neksi numeroksi merkittava numero kolme (3) , kuten rahtikirjan tayttami

sesta annetut ohjeet edellyttavat . 

Alennukset myonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeutetulle 
asiakkaa11e kuukausittain rahtiluottotilin valityksella . 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao . asiak
kaal l e. 

(Nro Lt 320/545/85, 14 . 02 . 1985) VT 8/85 

TAVARALIIKENTEEN KULuETUSKALOSTO-KANSION UUSIMINEN 

Tavaraliikenteen kuljetuskalusto- kansio (VR 2679) tullaan sita ajan 

tasalla pitamaan nirnetyn tyoryhman toimesta perusteellisesti uusi

maan. Ty6 on tarkoitus saada tehdyksi taman vuoden aikana . 

Uusirn1sty6n yhteydessa voidaan kansioon sisallyttaa uusiakin asia

kohtia, mikali tarvetta on . Taman vuoksi pyydamme lahettarnaan ehdo

tuksia sellaisista asiakasinformaatioon liittyvista asioista , joi

den mukaan ottaminen vaikuttaa perustellulta. 

Esityksia ottaa vastaan tyoryhman sihteeri Torsten Barlund , RH , 

h . 154a , Tiedotusjaosto , puh. 911-28 11 . Ne pyydetaan lahettamaan 

1 .5 .1 985 mennessa . 

VT 8/85 
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MARKKIN01NNIN PERUSKURSSI l:N HARJOITUSTYOT 

Markkinoinnin peruekurssille osallistuneet ovat tehneet seuraavat harjoi
tuetyot, joita voi lainata Rautatiehallituksen kirjaetosta, puh. 
9l~-2827: 

Kauppinen Pekka 

Kiuru Seppo 

Mantymaki Reino 

Pitkii.ranta Juha 

Parssinen Veli-Matti 

Saukkonen Martti 

Simola Reijo 

Viilomaa Seppo 

Virkkunen Vesa 

Ahola Matti -
Hyvii.rinen Jouko 

Artell Jorma -
Kerotie Eeko 

Huuhka Raimo -
Kiviniemi Seppo 

Pirhonen Oemo 
Pitkii.nen Timo 

Reiman Erkki -
Taina Heikki 

(Yt ~178/14l/85, 8.2.1985) 

Savon rataan keekittyvan henkiloliikenteen 
markkinointikamppanjan suunnittelu ja to
teutus 

Imatran terminaalin kaytto ja markkinointi 
VR/KTK 

"Imatra Express" 

Markkinointieuunnitelma Oy Ford Ab:n kes
kusvaraston tuotekuljetuksiin 

Turun eataman huolintaeektorin ja liikenne
virtojen kartoitue, markkinointisuunnitel
man laadinta ja toteutus · 

Oy Wilh. Schauman Ab Savonlinnan tehtaiden 
kotimaan levykuljetukeet 

Enso-Gutzeit Oy Lahden tehtaan kotimaan 
kuljetusten VR:n osuuden lisii.ii.minen 

Oy Lohja Ab:n Oitin harkkotehtaan Leca
kevytharkkojen rautatiekuljetukset 

Rautatiekuljetueten markkinointi G A Ser
lachius Oy Takon aaltopahvitehtaalle 

Forssa- Jokioisten seudun kuljetustarpeen 
selvitys ja rautatiekuljetusten markki
nointi 

Talkin kuljetuemahdollisuudet ja markki
nointitoimenpiteet rautateillii. tarkasteltu
na lii.hemmin Myllykoski Oy:n kannalta 

Yksipihlajan sataman ja VR:n yhteistoimin
tojen lieaii.minen ja kehittaminen 

Kemira Oy:n Siilinjii.rven tehtaiden rauta
teitse tapahtuvat lannoitekuljetukset 

Uusien henkilo- ja pakettiautojen rautatie
kuljetusten markkinointisuunnitelma 

VT 8/85 

8 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

(Lisays VT 5/85 Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen) 

Konduktoorit voivat junissa myyda INTERRAIL- ja RES - korteilla alennus
lippuja. Mainittu alennuslippu voidaan myyda konduktoorin maksumerkeilla, 
mikali matka koskee konduktoorin omaa matkaosuutta. Muussa tapauksessa on 
kirjoitettava oheisen mallin mukainen konduktoorinlippu, joka kirjoite
taan yksinomaan menolippuna. Lipuntarkastuksen yhteydessa on ko . alennue
kortti myoskin esitettava. 

(Lht 355/563/85, 1l . 2. 1985) VT 8/85 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Julkaisuun KANSAINVALINEN TA VARALIIKENNE, LANTINEN, osaan II "PIM" 
(VR 4669) ilmestyy lisalehti nro 21, joka on voimassa 03 .01.~985 lukien. 
Omatarvepaino suorittaa jakelun painoksen valmistuttua. 

(Lt 7.2.l985) VT 8/85 

Julkaisuun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toi.mitusohjeet, 
lantinen " (VR 4672), ilmestyy lisalehti nro 12, joka on voimassa 
l .2.3985 lukien. Omatarvepaino suorittaa lisalehden jakelun. 

(Lt 13.2.1985) VT 8/85 

Koneosaston johtaja on hyvaksynyt !.3.1985 lukien kayttoonotettavaksi ohjeen MATKUSTAJA

VAUNUJEN ALKALIAKUSTOJEN KUNNOSSAPITO-, HUOLTO- JA KORJAUSOHJEET (korvaa 

ohjeen Stt 2188/1+12/81, 26.!.1981). Ohjeen kasittelijayksikkona toimii liikkuvan kaluston 

sahkolaJtejaosto. Omatarvepaino suorittaa perusjakelun. 

Ohje sijoitetaan kansioon: Liikkuvan kaluston sahkolaitteet, painotuote n:o lt3lt8.3. 

(N:o Ksl 162l/lt12/8lt, 15.!.1985) VT 8/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 18) virka ja alemman 

palkkaluokan liikennetarkastajan (A 16) virka toistaiseksi rautatie 
hallituksen talousosastolla . 
Paajohtajal l e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau 

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 3 . 1985 ennen virka- ajan 

paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois

taiseksi seuraavasti : 

liikennetarkastaja ap (A 18) : materiaalitoimisto/varastotilikirjan
pidon hoitajan tehtavat 

l iikennetarkastaja ap (A 16) : materiaalitoimisto/tuontitavarain huo 

lintatehtavat 

Kolme toimistosihteerin (A 12) virkaa , kolme toimistosihteerin (A 11) 

virkaa ja kolme toimistosihteerin (A 8) virkaa toistaiseksi talous 

osastolla . Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 3 . 1985 ennen 

virka- ajan paattyrnista. 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai 

seksi seuraavasti: 

toimistosihteerit (A 12) : tietokonetoimisto 

toimistosihteerit (A 11) : 2 tilitoimisto 

1 materiaalitoimisto 

toimistosihteerit (A 8) : tilitoimisto 

Kaksi toimistovirkailijan (A 5) tointa ja kaksi toimistovirkailijan 

(A 4) tointa toistaiseksi talousosastolla. Talousosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava talousosaston kansliaan (h . 228) 

viimeistaan 25 . 3 . 1985 ennen virka-ajan paattymista . 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai 

seksi seuraavasti : 

toimistovirkailijat (A 5) : 1 tilitoimisto 

1 tietokonetoimisto 

toimistovirkailijat (A 4) : tilitoimisto 

Kaksi vlimaaraista toimistosihteerin (A 8) tointa toistaiseksi ta 
lousosaston tilitoimistossa . Talousosaston johtajalle osoitetut ha 

kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

25 . 3 . 1985 ennen virka - ajan paattymista . 
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Kaksi ylim~~r~ist~ toimistovirkailijan (A 6) tointa toistaiseksi 

talousosastolla . Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

t ni~itettava talousosaston kansliaan (h . 228) viimeist~~n 25 . 3 . 1985 

ennen virka - ajan p~~ttymist~ . 

'l'oimiin atetut tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 

1 taloustoimisto , 1 tilitoimisto 

Viisi toimistosihteerin (A 11) virkaa ja yksi toimistosihteerin 

8 

(A 8) virka toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa . Talousos a s 

ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha l li 

tuksen kirjaamoon viimeist~~n 25 . 3 . 1985 ennen virka - ajan p~~ttymis 

tiL 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois 

taiseksi seuraavasti : 

toimistosihteerit (A 11) : 3 Hyvink~~n varasto 

2 Turun varasto 

toimistosihteeri (A 8) : Helsingin varasto 

Kolme varastomestarin (A 10) tointa toistaiseksi talousosaston pi i 

rihallinnossa . Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on to i

mitettava Turun varaston p~~ l likBlle viimeist~~n 25 . 3 . 1985 ennen 

virka - ajan p~~ttymist~ . 

Toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti : 

2 Turun varasto 

1 Vaasan sivuvarasto 

Toimistovirkailijan (A 2) toimi toistaiseksi Pieks~m~en varastossa . 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Piek 

s~m~en varaston p~~llikolle viimeist~an 25 . ) . 1985 ennen virka - ajan 

p~~ttymist~ . 

Ylim~~r~inen varastonp~allikon (A 18) toimi toistaiseksi Turun va 

rastossa ja ylim~~rainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(A 1 5 ) toimi toistaiseksi Pieks~maen varastossa (varaston ostajan 

tehtavat) . Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau 

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 3.1985 ennen virka - ajan 

pa~ttymista . 

Ylimaarainen toimistosihteerin (A 8) toimi toistaiseksi Pieksamaen 

varastossa. Talousosaston johtajalle osoitetu t hakemukset on toi -
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mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist[[n 25 . 3 . 1985 ennen 
virka- ajan p[[ttymista . 

Ylim[[r[inen toimistovirkailijan (A 6) toimi toistaiseksi Sein[joen 

sivuvarastossa. Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava Turun varaston pa[llikolle viimeistaan 25 . 3 .1 985 ennen 

virka- ajan p[attymista . 

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle haetaan tyosopimussuhteeseen 

KONETEKNIKKOA 

toimimaan koneistusosaston tyonjohtajana . 

Hakijalta edellytet~ koneistuskokemusta, yhteistyokyky[ seka koke
musta numeerisista tyostokoneista . Kokemus numeeristen tyostokoneiden 

ohjelmoinnista seka valtt[v[ englannin kielen taito katsotaan eduksi . 

Lis[tietoja antaa dipl . ins . Jorma Salomaa puh . 90 - 707 3377 . 

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydet~ lahett~ 1. 3.1985 men
nessa osoitteella VR PASILAN KONEPAJA Aleksis Kiven katu 17 A, 
00510 Helsinki . 

Kuoreen merkinta "Koneteknikko". 
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Valtionrautateiden Turun konepaja etsii palvelukseensa tyosopimussuhteeseen 

SAHKOTEKNIKKOA ja nuorehkoa KONETEKNIKKOA 

Sahkoteknikko otetaan kehnys- ja rationalisointitehta viin. Toi menkuvaan tulee la hinna slsa l

tyma an korjattavan vaunukaluston korjausmenetelmien ja - sisaltojen kehittam1nen ja suunnit

telu. 

Koneteknikko otetaan suunnittelutehtavlin. Toimenkuvaan tulee sisaltymaan korjattavan 

vaunukaluston muutostoiden suunnittelu. 

Lisatietoja antavat tarvlttaessa ins. T-P Lehti, puh. 921-653313 ja ins. E Makinen, puh. 921-

653373. 

Hakemukset tavanmukalsine selvityksmeen ja palkkatoivomuksineen pyydamme lahettamaan 

4.3.1985 mennessa osoitteeJJa: VR Turun konepaja, 20120 Turku. Kuoreen merktnta "Sahko

teknikko" tai "Koneteknikko". 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastajan (A 20) virkaan ylim . 
lkt (A 19) Erkki Antero Valkonen , toimistosihteerin (A 8) virkaan 
vt . tsiht . (A 8) Ulla Maija Mirjami Rajala . 

R a t a o 5 a 5 t o: rak e n n u 5me5t a ri n ( A1 6) vi rka a n (Sk ) 

rake nnu5 me5tar i (Al4) Raimo Tuur e Herma n Kr i5tola, v a r a 5tome5-

t ar i n ( A9) t o i meen (Pm) vt . ylim. va r a5tome5ta r i Jorma J uhan i 

Tuuna i n e n ja yl i maar a i 5een t oimi5t ov i rkailijan ( A 1 ) t o i meen 

(L r ra ) v t .ylim. toimi5tov irkailija (A 1 ) Ki r 5i Kr i5tiina 

Lauka5. 

8 
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EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 

kel~. 
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toimistosihteeri (A 11) Irma Talvikki M~-

R a t a o s a s t o: rataesimies Saini Ilmari Nousiainen ja 

ylirn. toimistovirkailija (A 3) Aila Ilmi Leppanen. 
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KOULUTUSOHJELMAT 

Ko u1utustoimikunta on hyvaksynyt 18.1.1985 junasuoritustutkintoon 
va1mentavan kou1utusohje1man KOTO 4.2.1.2 Het 149/140/85. 
Kou1utusohje1man perusjake1u on suoritettu ja 1isakappa1eita on 

saatavi11a rautatieopiston kans1iasta . . 

Ktj , 19.2.1985 VT 9/85 

VR:N PUHELINLUETTELO 

Loimaan asema11e on 7.2.1985 kytketty kaksi uutta Turun puhe1in
keskuksen numeroa: 

asemapaallikko 
tavaratoimisto 

Vanhat numerot sailyvat enna1laan. 

921-548 
546 

Lisaykset pyydetaan tekemaan Tampereen puhe1inluette1on sivu1-
le 14 . 

VT 9/85 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a nro 109 , 15.2 . 1985, on kansainva1isessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 18 . 2 . 1985 1ukien seuraavasti : 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 770,00 mk 
100 Norjan kruunua 73,30 mk 

100 Puo1an z1otya 4,70 mk 
100 Ranskan frangia 69,10 mk 

100 Ruotsin kruunua 74,30 mk 

100 Sveitsin frangia 248,50 mk 

(Nro Tru 5342, 18 . 2 . 1985) VT 9/85 
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TILITYSS~NN~N MUUTOS 

Tilityssaannon 2 . osan liitteessa nro 2 olevat PL:n kuljetuskorvaus

laskutusta ja tilitysta koskevat ohjeet on uusittu 1.3.1985 lukien. 

Ohjeet toimitetaan monisteina kappaletavara-alueen paallikoille . Pai

kallisjakelun suorittavat kappaletavara-alueet. Tilityssaannon lehdet 

tullaan painattamaan uudelleen ja lehtien petusjakelun suorittaa oma

tarvepaino. 

(Tlt 9/230/85 , 19.2 . 1985) VT 9/85 

KANSAINVALINEN HENKIL~LIIKENNE , LANTINEN 

15 paivan INTERRAIL - kortti 

UIC:n kokouksissa on tutkittu 15 paivan INTERRAIL - kortin vaikutusta 

muihin alennuslippuihin ja tultu siihen lopputulokseen, ettei tata 

korttia viela toistaiseksi oteta kayttoon . Asiaa tutkitaan edelleen . 

(Lht 355/563/85, 20 . 2.1985) VT 9/85 

AUTOJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Henkiloautojen seka naihin kytkettyjen matkailu - tai tavarankuljetus 

peravaunujen kuljetusmaksuihin , jotka on maksettu ennen 1 . 1 . 1985, so 

velletaan vuonna 1984 voimassaolleita peruutusmaksuja . 

(Nro Lht 2242/544/85, 20.02 . 1985) VT 9/85 
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TARIFFIS~~NN~N MUUTOKSIA 1 . 3 . 1985 LUKIEN 

Henkiloliikenteen maksujen tasoittamiseen liittyen lisataan tariffi

saann6n 2 § : n 3 lm:n kolmanneksi kappaleeksi: 

Henkiloliikenteessa maksut tasoitetaan kuitenkin lahimpaan kymmenella 

tasan jaolliseen pennilukuun siten, etta viitta pennia pienemmat pen 

niluvut tasoitetaan alaspain ja viisi pennia seka sita suuremmat pen 

niluvut ylospain lahimmaksi taydeksi kymmeneksi penniksi lukuunotta

matta tariffitaulukoissa olevia poikkeuksia . 

Valtioneuvoston 14 . 02 .1 985 tekeman paatoksen mukaan myonnetaan 

1.3.1985 lukien 50 prosentin alennus normaalin yli 75 kilometrin mukaan 

lasketun meno - tai meno - paluulipun hinnasta henkiloille , joille Val

tion tapaturmavirasto on antanut sotilasvammalain nojalla prosenttilu 

vun mukaisen haitta - astepaatoksen sotapalveluksessa aiheutuneen ruu

miinvamman tai sairauden johdosta . 

Tasta johtuen tariffisaannon 24 §:n viidetta lisamaaraysta muutetaan 

seuraavasti: 

Lisataan toiseen kappaleeseen: 

Lisaksi i - kortti myydaan henkilolle, jolle Valtion tapaturmavirasto 

on antanut sotilasvammalain nojalla prosenttiluvun mukaisen haitta 

astepaatoksen sotapalveluksessa aiheutuneen ruumiinvamman tai sairau 

den johdosta. 

Muutetaan neljas ja viides kappale: 

Myytaessa i - korttia on elakepaatoksesta aina tarkastettava, etta hen

kilolla on oikeus Kansanelakelaitoksen myontamaan tyokyvyttomyy~elak 

keeseen pohja - ja lisaosineen , rintamasotilaselakkeeseen , 12-1 5 vuo

tiaan hoitotukeen, rintamalisaan tyokyvyttomyys - tai tyottomyyselak 

keineen tai etta Valtion tapaturmavirRsto on antanut em . haitta-aste

paatoksen . Entisen i - kortin perusteella ei myyda uutta i -korttia. 

Rintamasotilaselakkeen ja rintamalisan saajien i - korttiin seka em . 

haitta - astepaatoksen perusteella myytavaan i - korttiin on rastitetta 

va tunnusruutu "RS" ja 12 - 15 vuotiaan hoitotukeen oikeutettujen i 

korttiin tunnusruutu "Kela-16v". Tyokyvyttomyyselakkeen saajalle myy

tavaln matkalippuun on merkittavl " i - kortti" tai rastitettava vastaa 

va ruutu, Rintamasotilasellkkeen ja rintamalisan saajan matkalippuun, 
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haitta-astep~~toksen perusteella myyt~v~an matkalippuun seka hoito 

tukeen oikeutetun matkalippuun on lipun "lis~merkinnat" -kenttaan mer 

kittav~ i - korttia vastaavat tunnukset (RS, Kela-16v) ja kenttaan "muu " 

ao. myyntiperusteen koodi. Matkalippua myytaessa on korttiin rastitet 

tava matkojen lukua osoittava ruutu . 

(Nro Lht 2201/544/85, 18 . 02 . 1985) VT 9/85 

KOIRIEN KULJETTAMINEN KISIMATKATAVARANA 

Matkustajajunissa kasimatkatavarana ilman paallysta kuljetettavista 

koirista ja muista pienista elaimista kuljetusmaksuna perittavaan puo 

lilippuun sovelletaan samoja poikkeamismaarayksia kuin menolippu i hin 

(ks . TS 6 §11m) . 

(Nro Lht 2237/544/85, 20 . 02 . 1985) VT 9/85 

RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET , VR 2775 

VR : n omatarvepaino on painanut ja jakanut seuraavan erillis

ohjeen: 

VR 2775.2.22 Vaihteen lumisuojien asennus ja huolto 

Erillisohjeen voi tilata VR:n omatarvepainosta Hyvinkaalta ja 

sailyttaa esim . RAMO:n kansiossa. 

(Rt 268/340/85, 18.2.1985) VT 9/85 
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AVOIMIA VIRKOJA 

Tutkijan virka (S 22) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosas

tolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 1.4.1985 ennen virka

ajan paattymista. 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi 

taloustutkimusjaoston paallikkona. 

Apulaisasemapaallikon virka (A16) toistaiseksi Helsingin liikennealueella 
(Hrt tap). Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 29.03.1985. 

Koneinsinoorin~Jmuspalkkainen (S 23) virka (konetekniset tehta viit) on avoinna rautatJehal

lJ tuksen koneosastolla. 

KautatlehallJtuksen paajohtajalle osoitetut k1rjalliset hakemukset pyydetaan toimntamaan 

rautatlehallltuksen k1rjaamoon. 

Konemsmoo_r.!.!:!_vJrkeJ~il (konetekniset tehta vat) sijoituspaikkana toJstaiseksJ rautatiehallJ

tuksen koneosasto. 

RautatiehallJtuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toim1tettava rautatie

hallituken k1rjaamoon viimeistaan 1.4.1985 ennen viraston auk ioloajan paa ttymista . • 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o : ylemman palkkaluokan insin5orin(A 22) 

virkaan (Sake) koneinsin55ri {A 21) Unto Tapio Myllyntausta, 

toimistosihteerin (A 8) virkaan (rpt Kv) toimistovirkailija 

(A 5) Pirjo Briitta Anneli Kortesniemi, rataesimiehen toimeen 

(Kv) raidemies Timo Tujula, piirtajan (A 4) toimeen (~pt Kv) 

ylim. toimistovirkailija (A l) Tuija Riitta Muhonen, ylimaa

raiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 16) toi

meen (RH Rkt) toimistosihteeri (A 11) Lyyli Nousiainen ja 

ylimaaraiseen toimistovirkailijan (A 2) toimeen (rpt Hki) 

tilap . toimistovirkailija .(A 1) Aili Anneli Juvonen. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastaja ap (A 13) Alina Helmi 
Peltonen , toimistosihteeri (A 12) John Oliver , toimistosihteeri 
(A 11) Elna Edit Marttila, toimistosihteeri (A 10) Irja Inkeri 
Kettunen ja varastomestari (A 9) Alpo Olavi Osvald Iitta . 
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VAPAALIPPUASETUKSEN LISAMAARAYSTEN MUUTTAMINEN 

Rautatiehallitus on 26 helmikuuta 1985 pitamassaan istunnossa 

muuttanut vapaalippuasetuksen 3, 5, 9, 12, 13, 16 ja 18 § :n li

samaaraykset seuraavasti : 

3 § :n 2 lm, 5 § :n 2 lm, 9 §:n 2 lm, 12 § :n 2 lm seka 18 § :n 4 

ia 6 lm 

Hallintotoimisto korvataan sanalla hallinto-osaston hallintopal

veluyksikko . 

12 § :n 3 lm 

Paajohtaja myontaa asetuksen 2 § : ssa tarkoitettuja henkilokohtai

sia kansainvalisia ja pohjoismaisia vapaalippuja. 

Hallinto-osaston johtaja tai hanen maaraamansa myontaa asetuksen 

2 §:ssa tarkoitettuja vuosivapaalippuja. 

Osaston paallikko tai hanen maaraamansa myontaa asetuksen 3 § : n 

1 mom 5 kohdassa tarkoitettuja erikoisvapaalippuja. Saman kohdan 

perusteella rautatiepiirin paallikko tai hanen maaraamansa voi 

myontaa erikoisvapaalippuja ka upalliset nakokohdat huomioon at

teen. 

Hallinto-osaston hallintopalveluyksikon paallikko myontaa asetuk

sen 3 §:n 1 mom 1 ) - 4)- kohdissa seka 7 § : n 6 mom tarkoitettuja 

vapaalippuja. 

Muita kotimaisia vapaalippuja myontaa rautatiehallituksessa osas

ton paallikko tai hanen maaraamansa seka rautatiepiireissa, ko

nepajoilla, varastoissa ja sahkoasennuskeskuksessa ao . yksikon 

paallikko tai hanen maaraamansa. Terveydenhuoltoalueiden henki

lokunnalle a~nettavat vapaaliput myontaa hallinto-osaston johta

ja tai hanen maaraamansa. 

13 §:n 1 lm : n 2 mom : n viimeista edellinen lause 

Kortit ja kotelot tilataan omatarvepainosta . 

16 §:n 1, 2 ja 3 lm seka 18 § : n 5 lm 

Hallintotoimiston paallikko korvataan sanalla hallinto-osaston 

hallintopalveluyksikon paallikko. 

(N:o RH 206/126/85, 26.2.1985) VT 10 / 85 
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PIENTAPATURMIA KOSKEVAT LASKELMAT 

Pientapaturmia koskevat laskelmat tapaturmakorvauksista (lorn. VR/TTV 
654) lahetetaan 1 . 3 . 1985 lukien hallinto- osaston hallintopalveluyk

sikk51ln. 

(Slt 192/151£85, 1.3.1985) VT 10/85 

MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA 

Valtionrautateiden palveluksessa olevan tulee majoittuessaan virkamatkalla 

jaljempana luetelluilla paikkakunnilla ensisijaisesti yopya luettelossa mai
nituissa hotelleissa (mikali paikkakunnan kohdalla on mainittu useampia ho
telleja, on yovyttava jossain niista): 

Paikkakunnat ja hotellit 

Helsinki: 

Hameenlinna: 

Iisalmi : 

Imatra: 

Hospitz 
p. 90-170481 
Aurora 
p. 90-717400 

Metrocity 
p. 90-171146 

Vouti 
p. 917-25928 
Cumulus 
p. 917-28811 
Kaupungin Hotelli 
p. 917-23561 

Koljonvirta (SOKOS) 
p. 977-23511 

Niskahovi 
p. 954-32644 
Imatra 
p. 954-63555 
Valtionhotell i 
p. 954-63244 

1 heny.huone/ 
henkl o 

190,-

210,-

240,-

235,-

200/240,-

198,-

153,-

225,-

2 henl.huone/ 
henk1 o 

145,-

290, -

165, -

160,-

162,-

135/150,-

144,-

100,-

145 , -

185,-

10 
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Paikkakunnat ja hotellit 

Joensuu: 

Jyvaskyla: 

Kajaani: 

Kemi: 

Kemijarvi: 

Kokkola: 

Kotka: 

Kouvola: 

Kuopio: 

Kuusankoski: 

Lahti: 

Pohjois-Karjala (SOKOS) 
p . 973-27311 

Kimmel (SOKOS) 
p. 973- 34521 

Jyvashovi ( SOKOS) 
p. 941-213322 

Vanha Valskari (SOKOS) 
p. 986 - 25661 
As tel i 
p. VR 991-376 

Palomies 
p. 980-23322 

Cumulus 
p. 980-20931 

Koilliskunt 
p. 9692-11841 

Milton 
p. 968-14044 
Seurahuone 
p. 968-12811 

Kotkan K 1 ubi 
p. 952-15020 

Seurahvone (SOKOS) 
p. 952 - 11090 

Cumulus 
p. 951-18211 

. Puijonsarvi (SOKOS) 
p. 971-123333 
Cumulus 
p. 971-123555 

SollJllelo 
p. 951 - 491910 

Lahti (SOKOS) 
p. 918- 49901 

1 henT . huone/ 
henk1 t:i 

2 henT . huone/ 
henk1 t:i 

225 , - 142,50 

172,50 

247,- 164,-

240, - 160,-

162,- 103,-

170,- 115,-

157,50 

147,50 

165,- 120,-

198,- 139,50 

170 , - 115,-

185,-

162,-

250,- 170,-

162,-

250, - 175,-

1551175. - 102/110,-
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Paikkakunnat ja hote11it 1 heng.huone/ 
henki Hi 

2 hen¥. huone/ 
henk1 b 

Lappeenranta: Viikinkihovi (SOKOS) 200,- 130,-
p. 953-14910 

La~peenranta (Arctia) 16'),-
p. 953-14940 

~: Aigabriha 170,- 105,-
p. 975-22922 

~: Kaleva (SOKOS) 200/225,- 132,50 
p. 955-12041 145,-

1 .6. alk. 

Nurmes: Nurmeshovi 240,- 140,-
p. 976-20750 

Oulu: Cumulus 200,- 150,-
p. 981-220222 
Gasthaus Lanamaki 220:- 145,-
p. 981-229555 

Pieksamaki: Savonsolmu (SOKOS) 247,- 162,-
p. 958-14022 

Pori: Karhun Kruunu (SOKOS) 210,- 150,-
p. 939-18041 
Satakunta (SOKOS) 170,-
p. 939-11451 

Rauma: Raumanlinna (SOKOS) 220,- 155,-
p. 938-221111 
Cumulus 157,50 
p. 938-221122 

Rovaniemi: C i ty-Hote 11 i 230,- 145,-
p. 960-14501 

Salo: Kaupunginhotelli 220,- 145,-
p. 924-7474 
Rikala (SOKOS) 180,-
p. 924-2453 

Savonlinna: Seurahuone 195,- 135,-
p. 957-22267 

Seinajok i : Aapo (Kantarav.) 250,- 170,-
p. 964-142111 
Cumulus 171,-
p. 964-141620 
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Paikkakunnat ja hotell it 1 hent.huone/ 2 hent.huone/ 
henk1 o henk1 o 

Tampere: Tampere (Arctia) 250,- 190,-
p. 931-21980 
Cumulus 162,-
p. 931-35500 

Tornio: Tornio 205,- 135,-
p. 980-42401 

Turku: Seurahuone (SOKOS) 250,- 185,-
p. 921-20681 

Uusikaupunki: Panketti 180,- 130,-
p. 922-24021 

Vaasa: Coronet (SOKOS) 207,- 140,-
p. 961-121044 
Fenno (SOKOS) 198,- 140,-
p. 961-121055 

Valkeakoski: Keski-Hame (SOKOS) 125/153,- 103/113,-
p. 937-42400 

Ylivieska: Kaenpesa (SOKOS) 216,- 133,-
p. 983-23611 

Jokainen huolehtii itse hotellipaikan varaamisesta ennen matkaa. Jokaisen 
tulee itse varmistua siita, ettei majoittumiskorvauksen enimmaismaara ylity. 

Virkamatka on tehtava niin vahin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen 
virkamatkan ja virkamiehen hoidettavien tehtavien tarkoituksenmukainen suo
rittaminen on mahdollista. Taman vuoksi samalle virkamatkalle osallistuvien 

tulisi pyrkia majoittumaan 2-hengen huoneisiin, mikali ei ole erityisia syi
ta poikkeuksien tekemiseen. 

Valtionrautatiet saa majoittumiskorvauksista Arctia- ketjun hotelleissa jal

kikateen maaratyn suuruisen hyvityksen, joka maaraytyy vuotuisen kayttomaa
ran mukaan. SOKOS ja Cumulus- ketjun hotelleista on etukateen sovitut alen
netut hinnat. Luettelossa mainitun alennetun hinnan saamiseksi tulee mene
tella seuraavasti: 

Arctia- ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava 
varaustunnus "VCR ERIKOISHINTA". 
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Cumulus- ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava, 
etta tilauksen tekija on Valtionrautateiden palveluksessa. Taman toteamisek
si hotellin vastaanotossa on saapuessa esitettava virkavapaalippu. 

SOKOS- ketjun hotelli: V. 1984 kaytossa ollut SOKOS-kortti tai voimassa ele
va virkavapaalippu on saapuessa esitettava hotellin vastaanotossa. 

Mikali luettelossa mainitussa hotellissa ei ole tilaa, voidaan majoittaa mui

hin paikkakunnan hotelleihin. Taman varalta on Cumulus- ja SOKOS- ketjujen 
kanssa sovittu, etta 1-hengen huoneen hinta on enimmallaan sama kuin valtion 

majoituskorvauksen enimmaismaara silloin, kun hotellihuoneen listahinta on 

korkeampi. 

Taman kirjeen maaraykset koskevat seka virka- etta tyosuhteisia. Tilaisuuden 

jarjestaja on talloin vastuussa siita, etta majoitukset rekisteroidaan Val
tionrautateiden hyvaksi, mikali kaytetaan Arctia- ketjun hotellia. 

( RH 230/059/85, 28.2. 1985) VT 10/85 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisataan 

691048 

691055 

691063 

691071 

Ilmavoimien Esikunta 
PL 30 
41161 TIKKAKOSKI 

Satakunnan Lennosto 
PL 31 
33701 TAMPERE 

Karjalan Lennosto 
PL 5 
70901 TOIVALA 

Kuljetuslentolaivue 
PL 5 
45411 UTTI 

10 
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691089 Ilmavoimien Viestikoulu 
PL 7 
41161 TIKKAKOSKI 

691097 Ilmasotakoulu 
PL 5 
62201 KAUHAVA 

691105 Ilmavoimien Teknillinen Koulu 
PL 5 
35601 BALLI 

691113 Ilmavoimien Varikko 
PL 210 
33101 TAMPERE 

758995 CITY-SOKOS 
Tehtaankatu 5 
67100 KOKKOLA 

759316 Oy Nokia Ab Kaapeli 
PL 419 
00101 HELSINKI 

759571 Outokumpu Oy Elektroniikka 
PL 27 
02201 ESPOO 

759589 Outokumpu Oy Laitosprojektit 
PL 27 
02201 ESPOO 

759597 Outokumpu Oy Konepajateollisuus 
PL 27 
02201 ESPOO 

759639 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Raf Haarla saapuva kappaletavara 
PL 53 
33101 TAMPERE 

759647 Yhtyneet Paperitehtaat Oy Santalahti saapuva kappaletavara 
PL 32 
33231 TAMPERE 

Luettelosta poistetaan: 

617787 Out~kumpu Oy Teknillinen vienti 
PL 27 
02201 ESPOO 

(Tlk 111/85, 28.2 . 1985) VT 10/85 



- 9 - 10 

LINJA - AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI - PANNAINEN JA RAAHE - VIHANTI 

Linja - autoliikenteen henkilotaksaa on liikenneministerion paatoksella 

2937/74/84, 20 . 2 . 1985 ko r otettu 1 , 3.1985 lukien . Myytaessa yhdyslii 

kennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77) mukaisia matkalippuja kel 

paaviksi linja - autoissa valilla Pieta r saari - Pannainen tai Raahe- Vi 

hanti on asiakkailta perittava korotetun taksan mukainen maksu . Uudet 

1 . 3 . 1985 alkaen sovellettavat maksut aikuisten matkalippujen osalta 

ovat: 

Pietarsaari - Pannainen 

Raahe - Vihanti 

11 km 

36 km 

6 , 00 mk 

13,60 mk 

Samasta paivasta lukien on liikenneministerio vahvistanut myos uuden 

linja - autoliikenteen tava r ataksan . Taman johdosta yhdysliikennelin 

jalla valilla Raahe - Vihanti peritaan matkatavara~ kuljetettavasta 

yhdysliikennetavarasta 1 . 3 . 1985 lukien korotetun taksan mukainen mak 

su , joka on 13. ma rk kaa alkavalta 30 kg : lta (polkupyoran kuljetusmak 

suna peritaan linja - automatkan osalta 13 mar kkaa kultakin polkupyo

ralta l . 

(Nrc Lht 3175/544/85 , 27 . 02 . 1985) VT 10/85 

MAKUUPAIKKAMAKSUT 

Makuupaikkalippujen hinnat nousevat 1 . 6 . 1985 lukien te r asrakenteisissa 

makuuvaunuissa perjantain , sunnuntain seka pitkaperjantain , juhannus 

aaton, jouluaaton ja naita juhlapa i via edeltavan neljan paivan ja 

naiden juhlapaivien viimeisen pyhapaivan jalkeisena yona kulkevissa 

junissa . 

Maksut em . paivina ovat: 3 vuoteen osastossa 

2 vuoteen osastossa 

56 mk 

79 mk 

Korotettuja makuupaikkamaksuja sovelletaan 1 . 4 . 1985 alkaen sellaisiin 

makuupaikkalippuihin , jotka varataan 1 . 6 . 1985 jalkeen lahteviin juniin . 

(Nrc Lht 3183/544/85 , 27 . 2.1985) VT 10/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon (A 21) virka toistaiseksi Pieksamaen liikennealueel
la (Pm lap) . Rautatiehallituksen ptiajohtajalle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii
meistaan 9 . paivana huhtikuuta 1985 . 

Kouvolan rautatiepiirin sahkoalueelle otetaan 

V A H V A V I R T A T E K N I K K 0 

tyonjohtajaksi sahkoratasektorille . 

Hakemukset pyydetaan lahettamaan Kouvolan rautatiepiirin paallikol

le 22 .3 .1 985 mennessa . Lahempia tietoja antavat ins. Erkkila puh . 

971-2521 ja ins . Lehto puh . 971-2301 . 

Korjaus VT 6/85 olleisiin asernapaallikon (A 19) viran, toistaiseksi 
Keravan liikennealueella ja apulaisasemapaa llikon (A 16) viran , 

toistaiseksi Karjaan liikennealueella koskeviin ilmoituksiin : Ko. 

virkojen hakuaika paattyy 11 . 3 .1 985 . 

NIMITYKSIJ:\. 

H a 1 lint o - o sa s t o: toimistovirkailijan (A 1) toimeen 

vt. ylim . toimistovirkailija Eija Maritta Jarvi. 
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L i i k e n n e o s a s t o : Asemapaallikon (A 17) virkaan (Mi) 
apula sasemapaallikko (A 16) Jarmo Johannes Ikonen , apulaisasema
paall kon (A 13) vi r kaan (Kuo) ylim . toimistosihteeri (A 12) Sirk
ka-Li sa Jantunen, liikenneohjaajan (A 12) virkaan (Pm) liikenneoh
jaaja (A 10) Veikko Kale~i.~antti, liikenneoh~aajan (A 10) ~irkaan 
(Pm) ylim . lilkennev1rka1l1Ja (A 5) Seppo Tap1o Puranen , tolmisto
sihteerin (A 10) virkaan (Mi) toimistovirkailija (A 5) Marja Anneli 
Hakanen, tomistosihteerin (A 10) virkaan (Jy) toimistosihteeri 
(A 8) Sirkka Aino Maria Manninen , toimistosihteerin (A 10) virkaan 
(Ilm) liikennemestari (A 8) Raimo Aatami Lappalainen t veturinkul
jettajan (A 12) virkaan (Ilm) veturinlammittaja (A 6; Hannu Pekka 
Antero Kauppinen t veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Pm) veturin
lammittajat (A 61 Timo Kalevi Raisanen, Hannu Olavi Leikas , Pentti 
Olavi Nurmi , Hannu Veikko Kalevi Sivonen ja Jarmo Olavi Ensio Suti
nen , ylikonduktoorin virkaan (Pm) junamies (A 6) Mauri Uolevi Tar
vainen, konduktoorin virkaan (Pm) junamies (A 6) Oiva Sojakka , kon
duktoorin virkaan (Jy) junamiehet {A 6) Esko Armas Jylba ja Leevi 
Myllyabo seka asemamies (A 1 ) Erkki Olavi Ikonen, konduktoorin vir
kaan (Kuo) junamies (A 6) Eino Ensio Vartiainen , toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Kv) toimistovirkailija (A 4) Armi Sisko Orvokki 
Loikala , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Kv) toimistovirkailija 
(A 4) Tuija Arja Helena Ritamaa , toimistosihteerin (A 8) virkaan 
(Kv) toimistovirkail i ja (A 2) Soili Marjatta Makinen ja ylim . toi 
mistovirkailija Sinikka Anneli Vesalainen , liikennemestarin (A 10) 
virkaan (Jas) yl i m. liikennevirkailija Erkki Paavo Isola . 

Apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan (Sk) toimistosihteeri (A 13) 
Juha Kuronen , apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan (Yv) ylim . apu
laisasemapaal likko (A 15) Ee r o Olavi Makinen , apulaisasemapaallikon 
(A 16) virkaan (Kv) toimistosihtee r i (A 13) Veikko Juhani Lehtinen, 
apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan (Kv) alemman palkkaluokan lii 
kennetarkastaja (A 15) Pekka Anton Tommiska , toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Hma) toimistosihtee r i (A 8) Eija Maarit Liikkanen , 
toimistosihtee r in (A 10) virkaan (Lr) toimistosihteeri (A 8) Juha 
Kalervo Holkki, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Vna) toimistovir 
kai l ija (A 4) Leena Marjatta Vaisanen , toimistosihteerin (A 8) vi r
kaan {Imr) ylim . toimistovi rkailija (A 1) Arja Kyllikki Raakana 
toimistovirkailijan (A 3) toimeen (Imr) toimistovirkailija (A 2\ 
Liisa Sisko Makila , toimistovi rkailijan (A 1) toimeen (Kv) tilapai
nen toimistovirkailija Pirjo Irja Anneli Nappi , varastomestarin 
toimeen (Pm) varastotyontekija Jorma Sakari Ruotsalainen, vaihde
miehen toimeen (Pm) junamies (A 6) Otro Kalevi Eskelinen , asemamies 
(A 2) Martti Onttonen ja asemamies (A 1) Uuno Allan Ensio Ylonen , 
vaihdemiehen toimeen (Kuo) junamies (A 6) Matti Anselmi Hamalainen , 
vaihdemiehen toimeen (Ilm) junamies (A 6) Eino Johannes Eskelinen, 
junamiehen toimeen (Pm) asemamiehet (A 2) Martti Juhani Moilanen, 
Juha Tapani Soikkeli , Pertti Kalevi Saamanen , Vilho Kalevi Rytko
nen , Matti Olavi Markkanen , Vilho Tapani Laitinen , Juha Olavi Jun
nilainen ja Eero Henrik Lappi , junamiehen toimeen (Mi) asemamies 
(A 2) Huugo Armas Myyrylainen, junamiehen toimeen (Suo) asemamies 
(A 2) Esko Ilmari Makinen , junamiehen toimeen (Kuo) asemamies (A 1 ) 
Matti Juhani Hoffren ja asemamies (A 1) Urho Juhani Lehtolainen , 
junamiehen toimeen (Ilm) asemamies (A 1) Eero Juhani Paltemaa. 
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Veturinlammittajan (A 6) toimeen (Rma) tilapaiset veturinlammitta
jat Hannu Tapia Lehtinen ja Jukka Pekka Makinen, veturinlammittajan 
(A 6) toimeen (Pri) tilapaiset veturinlammittajat Hannu Juhani Ruu
sujoki, Olli-Pekka Kivela ja Timo Tapio Huhta~elto, veturinlammit
tajan (A 6) toimeen (Tku) veturinlammittajat (A 4) Ismo Tapani Ke
sonen, Timo Juhani Saanisto, Kai Clavi Kurki, Tom Johannes Korpi 
nen, Rauno Rainer Ruusunen, Osmo Uolevi Suomi, Pekka Matias Junno, 
Jukka Tapani Sainio, Hannu Tapani Miettinen , Tapia Olavi Fagerstrom 
ja Simo Ensio Tuominen , vaunumiehen (A 3) toimeen (Tku) tilapainen 
vaunumies Jyrki Olavi Haapala , autonkuljettajan (A 7) toimeen (Tpe) 
asemamies (A 1 ) Mauri Kalevi Salminen , asemamiehen (A 2) toimeen 
(Tl) ylim . tallimies Frans Lauri Johannes Heinonen ja ylim . asema
mies (A 2) Simo Lauri Kalevi Valimaki , asemamiehen (A 1) toimeen 
(Ur) tilapainen asemamies Jyri Petri Juomoja , huoltomiehen toimeen 
(Tpe) ylim . huoltomies Tauno Veli Eemil Kallio , asemamiehen (A 2) 
toimeen (Kr) tilapainen asemamies Johan Michael Henrik Ranta, ase
mamiehen (A 2) toimeen (Hl) ylim. asemamies (A 2) Mauri Johannes 
Rantakangas , asemamiehen (A 2) toimeen (Ke) ylim . asemamies (A 1) 
Ari Kalevi Kolehmainen , asemamiehen (A 1) toimeen (Ke) ylim . asema
mies (A 2) Antti Antero Nironen , asemamiehen (A 1) toimeen (My) 
tilapainen asemamies Sauli Johannes Hetekorpi , tallimiehen toimeen 
(Jfpk) ylim. tallimies Markku Juhani Virtanen , vaunumiehen (A 3) 
toimeen (Hpk) tilapainen vaunumies Rauno Johannes Honkamaki , vaunu
miehen (A 1) toimeen (Hpk) tilapainen vaunumies Arto Olavi Jaakko
la , huoltomiehen toimeen (Ri) tallimies Osmo Taisto Poskiparta . 

EROJA 

H a l l i n t o - o s a s t o: apulaisjohtaJa (S 25) Eino Johannes 
Vainioinen. 

R a t a o s a s L o: ratapiirin pllllikHt (5 2Sl P ntti Allan 

Kal rvo II lenius ja Matti Wilhelm Lepplnen ~ek~ liikennetarkas

taja (A 20) Lauri RiehL. 
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Poytiikirja (virk<•ehtosopiruus), joka lu«ditti in 
7 ptiiv~n~ helmikuuta 1985 valtiovarainministe
rion sek~ valtion virkamiehi~ edustavien virka
miesyhdistysten keskusjiirjestojen Akavu ry:n, 
Julkisten tyoalojen ammattijarjesto JTA ry:n ja 
TVK:n Virkamies j arjestot TVK-V ry:n val ill~ 
11 p~ivan~ huhtikuuta 1984 tehdyn p0ytakirjan 

(virkaehtosopimukserr) 5 §:n ? momentissa ja 
6 §:ss~ tarkoitetusta valtion virkamiesten 

palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta. 

Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin n~hden nou~atetaan, mita niista 
on sa~detty tai maar~tty taikka valtion virkaehto~opimuslain nejal1a 
sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 § 

Valtiovarainministerion seka valtion virkamiehia edustavien virkamies
yhdis~ysten keskusjarjestojen Akava ry:n, Julkisten tyoulojen ammatti
jarjesto JTA ry:n ja TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n valilla on 
11 paivana huhtikuuta 1984 tehty virkaehtosopimus valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta. 

Edella mainitun virkaehtosopimuksen 5 §:n 2 momentin ja 5 §:n nojalla 
tarkistetaan valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtoja 1 paivastb 
maaliskuuta 1985 lukien siten kuin jaljem~ana on sovittu. 

3 § 

Virkamiesten peruspa l kat, vuosipalkkiot ja tilap~isten toimihenkiloiden 
vastaavat palkkiot seka sopimuspalkkojen taulukkopalkat tarkistetaan 
1.3.1985 lukien liitteessa 1 olevien A, S- ja C-taulukoiden mukaisiksi. 

Vfrat ja ylimaaraiset toimet sijoittuvat liitteen 2.1. mukaisiin palk
kausluokki1n. Lisaksi noudatetaan, mita allamainituissa liitteissa on 
sanottu. 

Liite 2.2. 
Liite 2.3. 

Muistutusten muutokset 
Lisapalkkioiden muutokset 



/ 

Liite 2.4. 

Lifte 2.5 . 

Lffte 2.6. 

Lifte 2.7. 

Lfite 2.8. 

Lffte 2.9. 

Liite 2.10. 

Lifte 2.11. 

Lifte 2.12. 

Lifte 2.13. 
Liite 2.14. 

Lfite 2.15. 
Lffte 2.16. 
Lffte 2.17. 

Lffte 2.18. 

L11te 2.19. 

- 3 -

T1 l apafsten toimihenkiloiden palkkaus1uokkiin sijoit
telun tarkistukset 
Varvattyjen palvelussuhteen ehtoja koskevan vfrkaehto
sopfmuksen muutokset 
Rajavartijoiden palvelussuhteen ehtoja koskevan virka
ehtosopimuksen muutokset 
Postf- ja telelaitoksen postiaseman hoitajien seka 
postinjakajien ja postipalveluauton hoitajien pal
velussuhteen ehtoja koskevan virkaehtosopimuksen muu
tokset 
Posti- ja telelaitoksen tilapaisia toimfhenkiloita, 
satunnaisia apulaisia ja lifkenneoppilaita koskevan 
virkaehtosopfmuksen muutokset 
Puolustusvoimien virkamiesten tyoaikasopimuksen muu
tokset 
Rajavartiolaitoksen virkamiesten tyoaikasopimuksen 
muutokset 
Sis~vesiluotsien, vaylamestareiden ja v~ylahoitajien 
tyoaika ja palkkausjarjestelyt 
Virkaehtosopimus kaupunkien ulosottolaitoksen henki
lostolle suoritettavista siirtolisist~ 
Laakarien palkkausjKrjestelyt 
Opetusalan (C-palkkaustaulukot) virkaehtosopimusten 
muutokset 
Valtion yleisen virkaehtosopimuksen muutokset 
Valtion virkamiesten ikalisasopimuksen muutokset 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustannus
ten korvaamisesta 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten ulkomaflla 
tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta. 
Valtfon virkamiesten koulutuksesta tehdyn virkaehto
sopimuksen muuttaminen 

4 § 

Yhdenmukaisesti 3 §:ss~ tarkoitettujen tarkistusten kanssa tarkistetaan 
virkamiehiin verrattavien valtloon p~~toimisessa virkasuhteessa tai 
sfihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevien 
henkflijfden palkat ja palkkiot, jollei erikseen toisin sovita, samoin 
kuin ne palkanlis~t · ja lisKpalkkiot, jotka maarKytyvat suhteessa 
varsinaiseen palkkaukseen . 
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5 § 

Tam~n sopimuksen mukaan 1 paivasta maa11skuuta 1985 voimaantulevat 
edella 3 §:ssa tarkoitetut taulukkotarkistukset maksetaan 1 paivasta 
maaliskuuta 1985 lukien. Mu11ta osin korotukset maksetaan huhtikuun 
palkanmaksun yhteydessa. 

6 § 

Tama sopimus on voimassa 1 paivasta maa11skuuta 1985 helmikuun 28 pai
vaan 1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolelta 1rtisanota vahintaan kolmea kuu
kautta ennen sopimuksen paattymista. 

7 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 
tyotaistelutoimenpiteisi in sopimuksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syn
tyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi 
tai uuden sopimuksen a1kaansaam1seks1. 

Li~aksi vfrkaehtosopimukseen sfdottu yhdfstys on velvollfnen valvomaan, 
etta sen alafset yhdfstykset ja virkamiehet, jofta sopimus koskee, eivat 
rfko ede111sessa momentfssa tarkoftettua tyorauhavelvoftetta eivatka 
sopfmuksen maarayksia. Tama virkamfesyhdfstyksille kuuluva velvollisuus 
sfsaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea taf avustaa kiellettya tyo
taistelutofmenpfdetta efka muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin 
tofmenpftefsffn, vaan on velvollfnen pyrkimaan nfiden lopettamiseen. 
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t -3. I 'i'B5 LUK . 

TAULUKKO 4 CA-YHDISTELM~TAULUKKO) 

A- PALKKAUSLUOK I( IEN PERUSPALKAN TAI VUOSIPALKK ION , K~LLIINPAIKANLISAN, IICALISIEN 
SEKA ERILLISEN 15-VUOTISKO~OTUK SEN YHTEISHio.ARA Y.UUKAUI>ESSA. 11K 

PALKKAUS- KALLEUSRYHMA 
LUOKKA tiL. 15-VUOTIS· 

IKALISIEN LKM KOROTUS 
e I 2 3 4 5 

A I 3 481 3 6'i'O 3 'i'll 4 107 4 312 4 528 4 732 
A 2 3 541 3 753 3 978 4 !77 4 386 4 605 4 812 
A 3 J 606 3 822 4 051 4 254 4 467 4 690 4 901 
A ,4 3 677 3 898 4 132 4 339 4 SS6 4 784 4 999 
A s 3 7S8 3 983 4 222 4 433 4 6SS 4 886 s lOB 

A 6 3 842 4 073 4 3!7 4 533 4 760 4 998 s 2:!3 
A 7 3 see 4 I 13 4 360 4 S7B 4 807 s 047 s 274 
A 8 3 976 4 215 4 468 4 691 4 926 5 172 s 40S 
A 9 4 077 4 322 4 S81 4 810 5 e5e 5 30::! 5 541 
AIG 4 166 4 416 4 681 4 91S s 161 s 419 5 663 

All 4 274 4 530 4 802 5 842 s 294 5 559 5 809 
Al2 4 396 4 660 4 940 5 187 s 446 5 718 s 975 
Al3 4 51S 4 786 5 073 5 327 s S93 s 873 6 137 
Al4 4 660 :q 940 5 236 5 498 s 773 6 06;! 6 335 
AIS 4 834 s 124 s 431 5 703 s 988 6 287 6 570 

Al6 5 046 5 349 5 670 5 953 6 2S1 6 564 6 859 
Al7 5 288 5 605 5 941 6 238 6 sse 6 877 7 186 
AlB 5 564 5 898 6 252 6 565 6 893 7 238 7 5 6'1 
Al9 5 874 6 226 6 600 6 930 7 276 7 61~ 7 964 
A2G 6 !74 6 544 6 937 7 284 7 648 8 OJ& B 391 

A21 6 496 6 886 7 299 7 664 8 047 8 449 8 829 
A22 7 611 8 068 8 5S2 8 980 9 429 9 806 9 953 
A2J 7 979 8 448 8 955 9 403 9 873 IG ~68 IG 4~2 
A24 8 468 8 976 9 51S 9 991 I& 491 10 91~ 11 07S 
A25 9 061 9 605 10 181 10 690 It 224 II 673 II 848 

A26 9 786 10 373 10 995 II 54S 12 1:!2 12 607 12 796 
A27 10 647 II 286 II 963 12 561 13 189 13 717 13 923 
A28 II 629 12 327 13 067 13 720 14 406 14 982 15 207 
A29 12 74'1 13 SG9 14 320 15 036 IS 738 16 42G 16 666 
AJO IJ 966 14 804 15 692 16 477 17 3GI 17 993 18 263 

AJ1 IS 366 16 288 17 265 18 t28 19 034 19 795 20 092 
A32 16 900 17 914 18 989 19 938 20 9 :::-s 21 77';: 22 099 
AJ3 18 S90 19 705 20 887 21 931 23 o:::a 23 94<;1 2 4 3013 
A34 20 448 21 675 22 97S 24' I c4 25 33i) 26 34:> ::!6 738 
A35 22 494 23 844 25 275 26 S39 27 866 28 981 29 416 

A36 24 743 26 228 27 802 29 192 :>e 6S2 31 878 3:! 356 
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TAULUKKO ~ JATKOA 

PALKKAUS- II I<ALLEUSRYHHA 
LUOKKA HL. 1 5-VUOTIS -

IKALISIEN LKH ·KOROTUS 
6 1 2 '3 ~ 5 

A 1 3 '386 '3 ' 589 3 80~ 3 99~ ~ 19~ 4 404 4 602 
A 2 3 ~44 3 651 3 87'0 4 063 4 266 4 .479 4 681 

A 3 3 506 3 . 716 3 939 ~ 136 4 343 4 560 4 765 
A 4 3 575 3 789 4 616 4 217 4 428 4 649 4 858 
A 5 3 655 3 874 4 106 ~ 311 4 527 4 753 4 967 

A 6 3 736 3 966 4 198 ~ 408 4 628 4 859 5 078 

A 7 3 77~ ~ 000 4 240 4 452 4 675 4 909 5 130 

A 8 3 867 4 099 4 345 4 562 4 790 5 029 5 255 
A 9 3 964 4 202 4 454 4 677 4 9 11 5 157 5 389 
A10 4 651 4 294 4 552 4 780 5 019 5 270 5 507 

A11 ~ 156 ~ ~05 4 669 4 902 5 147 5 ~04 5 647 

A12 4 275 4 531 4 803 5 043 5 295 5 56'0 5 810 

A13 4 391 4 654 4 933 5 180 5 439 '5 711 5 968 

A14 4 531 4 803 5 091 5 346 5 613 5 894 6 159 

A15 4 701 ~ 983 5 282 5 546 5 8 23 6 114 6 389 

A16 4 907 5 201 5 513 5 789 6 078 6 382 6 61>9 

A17 5 1~2 5 451 5 778 6 067 6 370 6 688 6 989 
AlB 5 411 5 736 6 080 6 384 6 7 03 7 038 7 355 
A19 5 712 6 055 6 418 6 -739 7 076 7 430 7 764 
A20 6 06~ 6 3M 6 746 7 083 7 437 7 809 8 160 

A21 6 318 6 697 7 099 7 454 7 827 8 218 3 588 

A22 7 402 7 846 a 317 8 733 9 170 9 537 9 680 

A23 7 751 8 216 8 709 9 144 9 601 9 985 10 135 
A24 8 235 8 729 9 253 9 716 10 2G2 10 610 10 769 

A25 8 812 9 341 9 901 H> 396 10 916 11 353 11 523 

A26 9 517 10 088 19 693 11 228 11 789 12 261 IJ 445 

A27 19 354 10 975 11 633 12 215 12 8~6 13 33? 13 539 
A28 11 309 11 988 12 707 13 342 14 009 14 569 14 788 
A29 12 394 13 138 13 926 14 622 15 353 15 967 16 206' 

A30 13 582 14 397 15 261 16 024 16 825 17 498 17 760 

A31 14 943 15 840 16 790 17 '6 29 18 510 19 250 19 539 

A32 16 435 17 421 18 466 19 389 20 358 2 1 172 ~1 490 
A33 18 078 19 163 20 313 21 329 22 395 23 291 ~3 640 
A34 19 886 21 079 22 344 23 461 24 634 ~5 619 26 003 
A35 21 875 23 187 24 578 25 807 27 097 28 181 28 604 

A36 2~ 062 25 506 27 036 28 388 29 807 30 999 31 464 
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1. 3. 1 9 8 5 LUK • 

TAULUKKO 5 (S-YHDISTELM.i(TAULUKKO) 

S-PALKKAUSLUO KKI EN SOPIMUSPALKAN, KALLIINPAIKANLISAN , lKALISIEN SEK.i( 
ERILLI SEN 15-VUOTISKOROlUKSEN YHTEISM••R4 KUUKAUDESSA, MK 

SOPIMUSPALKKA- I KALLEUSRYHM.i( 
LUOKKA HL. 15-VUOTIS 

IKALISIEN LKM KOROTUS 
0 I 2 3 " 5 

sn 5 7G2 & 044 6 407 6 727 1 063 7 346 7 '156 
SIB 6 080 6 '145 6 832 7 174 7 533 7 834 7 952 
Sl9 6 '195 6 885 7 298 7 663 8 046 8 368 8 494 
S20 6 96'1 1 382 7 825 e 216 8 627 8 972 9 107 

S21 1 389 1 832 8 302 8 717 9 153 9 51 9 9 662 
S22 1 611 8 068 8 55:! 8 980 9 429 9 806 9 953 
S23 1 970 8 448 8 955 9 '103 9 873 10 268 10 422 
S2'1 8 468 8 976 9 515 9 991 10 491 10 911 11 075 
S25 9 061 9 605 10 181 10 690 II 2:!4 11 673 II 848 

S26 9 786 10 373 10 995 11' 545 12 122 12 607 12 796 
S27 10 6'17 II :!86 II 963 12 56f 13 189 13 717 13 9:!3 
S28 I 1 629 12 327 13 067 13 720 14 406 14 982 15 207 
S29 12 744 13 509 14 320 15 036 15 788 16 420 16 666 
S30 13 906 14 804 15 692 16 477 i7 30 1 17 993 18 263 

S31 15 366 16 288 17 265 18 128 19 034 19 795 :!0 ()92 
S32 16 900 17 914 18 989 19 938 20 935 21 712 ~2 099 
S33 18 590 19 705 20 887 21 931 23 028 23 949 24 308 
S34 20 44~ 21 675 22 975 2'1 124 25 330 26 343 26 738 
S35 22 494 :!3 844 25 275 26 539 27 866 28 981 29 416 

S36 24 743 26 228 :!7 802 29 192 30 652 31 878 32 356 

SOPIHUSPALKKA- II KALLEUSRYHMA 
LUOKKA I'll. 15-VUOTIS" 

IK.AliSIEN LKM KOROTUS 
a I 2 3 4 5 

Sl7 5 545 5 878 6 231 6 543 t. 870 7 145 7 252 
SIB 5 913 6 268 6 644 6 916 7 325 7 61 8 7 732 
Sl 9 6 317 6 696 1 098 1 -453 7 826 8 139 8 261 
S20 6 112 1 178 7 609 7 989 8 388 B 724 8 855 

S21 7 186 7 617 8 G74 8 '178 a 9G2 9 258 9 397 
$22 7 402 7 846 8317 -8 733 9 170 9 537 9 68() 
S23 1 751 8 216 8 7()9 9 144 9 6()1 9 985 10 135 
S24 8 235 8 729 9 253 9 71 6 1e 2G2 10 6 10 {() 769 
S25 8 812 9 341 9 9G1 IG 396 1G 916 11 353 11 523 

S26 9" 517 1() !>88 10 693 11 228 11 789 12 261 12 _445 
S27 10 354 10 975 11 633 12 215 12 826 13 339 13 5 39 
S28 11 309 II 988 12 707 13 342 14 GG9 14 569 14 788 
S29 12 394 13 138 1•3 926 1-4 622 15 3.53 15 967 16 206 
S3G 13 5132 14 397 15 261 16 &24 16 8:!5 1'1 498 1 7 71.9 

S31 14 943 15 840 16 79G 17 629 18 51& 19 25 0 19 5:!9 
S32 16 435 17 421 18 466 19 389 20 358 21 172 21 49G 
S3;3 18 078 19 163 2G 313 21 329 22 395 ~3 ;!91 :!3 .!- 40 
S34 19 886 21 079 22 344 23 461 24 634 25 619 26 0 03 
SJ5 21 875 23 187 24 578 25 807 27 097 28 181 :!0 ·60'1 

S36 2'1 062 25 5G6 27 G36 28 388 29 807 30 999 31 464 
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I YIRKA TAl TOIHI 

31.90 VALTlOMRAUU'l'IET 

konetnstnllllrl ....... . .. .. ..... 
konetnstnllllrl • • • • •••• 0 • •• •• 0 . 

konetnstnllllrt •• • 0 • • •• 0 0 . 0 ..... 

koneinslnllllrl . . . ......... .... .. 
konelnslnllllrl • 0 0 ••••• 0 • •• 0 •• • 

konetnslnllllrl . . . .... . ... ..... . 0. 
koneinstnllllrl • • •• ••• • 0 • • 0 0 0 • • 

konelnsinllllri .. ... .... ..... .. 
3 konetnstn66ri . ... . . . ... .. .... 0 

konelnstn611rt • •• •• • •• 0 . .. 0 . 0. 0 

arkkltehtt • •• 0 •• •• • • •• • •• 0 . 0 0 

ratatnstn68rl . .... .. .. ... 0 .. . . ... 

ratalnsln86rt • • ••• •• • 0 • • 0 . 0 . 0 

ratalnsln68rl ••• • • 0 ••• 0 .... .. 0 

ratalnsln66ri • •••••• 0 .. . . . 0 • • • 

ratatnsin86ri . .. .... 0 • • 0 • • • •• 0. 

ratalnsin66rl •••• •• • • •• •• 0 0 •• 

koulutuspllllikkll .. . ... ... .. . 
suunnlttelupllllikklS • 0 • •• 0 ••• 

tutki ja ... .... . 0 • • •• • • •• • •• 0 •• 

tutk I ja •••••• 0 0 .... . . ... 0. 0 .. .. . 

tutkija .. ... 0 .. . . . . .. . 0 •••• • • 0 •• 

tutkt Ja ... .. ... . ... . ........ 0 . 0 0 

ylllllklrt 0 •• • •• • • • •• •• • 0 •••• 

ke•isti-tnslnllllri • •••••• 0 • • 0. 

ke•tstJ-Jnsln86rt • • •• • • 0 0 0 0 • • 

klyttllpUlll kkll 0 •• • •••••• 0 ••• 

suunnt ttel J ja ........... . ... . 
suunnltteltja • ••• •• ••••• • • 0 • • 

tylltorveyslllklrl .... ....... . 
•••••plllllkklS ••• •• •••• • 0 ••• • 

••••apllll tkklS • • 0 • • •••••••••• 

PERUSTlii11S 
LAKKAUTtlll1 
TAPA PVH 

01 . 03 . 85 LUKIEH 

EMTIHEM 
PALKKA
LUOKKA 

s zs 
s Zlf 
s 23 
s u 
A zs 
A Zlf 
A u 
A u 
A u 
A z' 
s Zit 
s Zll 
s 23 
s u 
A Zll 
A 22 
A 2' s Zl 
s 23 
s 23 
s u 
s 21 
A zo 
s Z3 
s u 
A zo 
s u 
s Z1 
A zo 
s Z1 
A Zll 
A u 

LKr'l JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

3 - S Zit 
1 - s u 

Z - A Ill 
If- A U 

. 3 - S Zll 
1 - s 23 

-A U 

1 - S Ill 
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LlKKAUTTAI1 PALKKA- PALY.Y.A-
TAPl PVM LUOKKA LUOKKA 

31.90 JATKUU 

5 asC!aapllll i kk8 .. . .. .. . ... .... . . A u z - A Z3 
10 ••••• , •••• ikk& .. .. ... ....... .. A 21 1 - A u 

9 ..... , •••• ikk& .... . . . .. .. . .. .. A 10 .. - A Z I 
6 anaapllllikk8 . ... .. . . ... ... . . A 19 A zo 
z •••••pllllikk8 . .. . .. ... . .. ... A 11 A 19 

13 •••••pllllikk8 •••• •• • •••• 0 ••• A 17 5 - A 18 
u ueaapllllikk8 ... ....... ..... l 16 ' - A 18 

" - A 17 
ItO auaapllll ikk8 ... .... ....... .. A 15 10 - A 16 
71 anaapllll ikk8 e • e e. e. e e . e Ieee A 13 .. - A 11f 
Z I ueaapllll i kk8 .. . ...... . .... .. A 12 II 13 

' vartkonpll11ikk8 J'P ...... .... l Z'l 
8 varikonpllliikk8 yp ..... .. ... l Z3 
3 asianvalvoja .. ............... l Z3 1 - II 21f 
3 konttoripllllikk& ..... . .. ... . II Z3 
3 konttoripllllikk& ... .. . ... ... II u l Z3 

konttoriplllllkk8 ...... ...... A 22 A 23 
I konttoripllllikk8 .. ... .. ... .. II 2 1 
z konttortplllllkk& ............ A 20 II 21 

10 konttoriplllllkk& ... .. .. ... .. II 18 3 - A 19 
7 konttoriplllllkk& .... ... .... . l 17 

2 konttorlpllllikk& .... .... .. .. l 17 .. iiikennetarkastaja . .... ... .. .. l Z3 
10 liikennetarkastaja . . . . .. .. . .. A u 1 - II Z3 
lit lllkennetarkastaja .... ....... II 2' .. - l Z3 

5 - II 22 
9 lilkennetarkastaja .. .... ... .. l z 1 

11t lllkennetarkastaja . ... ..... .. l 20 6 - l 21 
3 lllkennetarkastaja ... ....... . l zo 

9 lllkennetarkastaja ... .. .. ... . II 19 
3 llikennetarkastaJa . . . ........ II 19 

13 liikennetarkastaJa ap .... .... II 19 
3 liikennetarkastaja ap . ...... . ... l 19 .... lilkennetarkastaja ap . . ...... .. l 11 

1 lilkennetarkastaja ap ..... ... YJ PS OI.U.U A 11 
llikennetarkastaja ap .. ....... VJ LS 01. U . llt " " 15 ltlkennetarkastaja ap .. .. ... . A. " 

, - ' A 19 ,.. lllkennetarkastaja ap ...... ... l 17 
12 l ltkennetarkastaja ap .. .. .... l 17 

u liikennetarkastaja ap ..... ... l 16 
7 l ii kennetark as taja ap ......... A 16 

18 llikennetarkastaja ap ...... .. A 15 
6 liikennetarkastaja ap ...... .. l 15 
7 liikennetarkastaja ap .. ... .. . A 111 

:u liikennetarkastaja ap • •••• 0 0. A 13 
6 slhk8tarkastaja • • •• • ••• • •• 0 •• A 23 
1 slhk8tarkastaJa •••••• • ••• 0 • • 0 A 22 
6 slhk&tarkasta j a ............. . . A 20 
2 slhk&tarkastaja ••• 0. 0 •••••••• II 19 1 - A 20 

slhk&tarkastaja • ••• • •••••• 0 • • A 19 
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2 
2 

3 

23 
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13 

1 
6 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
6 

2 
6 

a 
2 
6 

19 

13 
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2 

8 

5 

2 

31.90 JATKUU 

sahkotarkastaja • ··•••·•·• · ••· 
sahkotarkastaja .•••••..•••.•. 
sahk6tarkastaja ·••·•··•····•• 
apulalsasianvalvoja •.•.••..•• 
apulaisasianvalvoja ••••.••.•. 
apulalsasianvalvoja •.•• • •..•. 
insinoori liP ................ • 
ins inoor i liP .•••.•••••.••.. • • 
insinoori .................. .. 
insinoori 
insinoori liP ................ · 
ins-in6ori liP ............... .. 
lnslnoori 
insinoori 
lnsin6ori liP ................ . 
insinoori 
insinoori 
insinoori 
insinoori 
insinoori .. .. .............. .. 
PSllkote~n laboratorion hoitaja 
tarkastajainsino6ri ••••••.••• 
varastonpaallikko •.•••••••••• 
varastonpaallikk6 •.••••... • .. 
varastonpaallikk5 •.•••..•..•• 
varastonpaallikko ••••••••.••• 
llliaktuaari ................ .. 
lll ikamreeri ................ .. 
lllitarkastaja .............. .. 
lakimies ................... .. 
lakimies .................... . 
paamatemaatikko •••.•••.••.••• 
varikonpaillikk6 .• • ••.•••...• 
var ikonpiillllikk6 .•.•.•••.••. • 
varikonplUillikk!l .••..•••.•••• 
kamreer i ........•.....•.••.•• 
kainreer i ...........•...•••..• 
kamree r i . . ....•.••...••...••. 
tarkastaja ....... . ......... .. 
tarkastaja ........ . ......... . 
tarkastaja ................. .. 
tarkastaja ........ . •..•..•.•• 
toimlstorakennusmestari 
toimistorakennusmestari 
toimistorakennusmestari 
tolmistorakennusmestari 
toimistorakennusmestari 
toimistorakennusmestari 
toi•lstorakennusaestari 
toiaistorakannusaastari 

P£1lUSTAMIS
LAKKAUTTAM 
TAPA PVH 

01 . 03.15 LUKIEM 

!!HTIHEH 
PALKKA
LUOKKA 

A 18 
A 18 
A 17 
A Z2 
A 21 
A 21 
A Z2 
A 22 
A 21 
A 21 
A 21 
A 21 
A 20 
A 20 
A 20 
A 19 
A 19 
A 18 
A 18 
A 16 
A 22 
A 22 
A 20 
A 18 
A 18 
A 17 
A Z2 
A 22 
A 2Z 
A 21 
A 20 
A 21 
A 21 
A 20 
A 19 
A 20 
A 19 
A 19 
A 20 
A 19 
A 19 
A 18 
A 20 
A 18 
A 18 
A 17 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 

LICM JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

- A 19 
- A 18 

-AU 

1 - A 23 
I -A U 

3 - A 21 
. 1 - A Z1 

A 21 
Z - A 20 
1 - A 20 

A 23 
A 23 

A 18 

A 23 
A 23 

2 - A ZO 

II - A 19 

13 - A 18 

- A 17 

- A 16 
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S+P y VUIKA Tll TOIMI PERUSTAHIS- EHTIHEH LKn "A UUSI 
tAKKlUTTAH PlLKKl- PlLKKl-
TAPA PYH LUOKICA LUOIU:A 

31. 90 "ATKUU 

q tolaiatorakennusaeatari 0 •• •• • • 15 
z k ie lenkllntljll ....... 0 ... . .... . A 19 

' kielenkllntljl 0 • • 0 .......... . .... l 11 
3 ostoplllll ikkll .... . 0 0 ... 0 • • 0 • •• • l 19 
1 psykologi • • 0 0 0 • • •• 0 . .. . ....... l 19 • 20 

10 yllteknikko 0 • ••• 0. 0 .. . 0 ••••••• l 19 
5 yllteknikko .. .. . .... . ... .. . 0 0 •• l 19 

! 1 yllteknikko •• • ••• 0. 0 . 0 .. .. . ... l 18 6 - • 19 
16 y 1i tekn i kko • 0 •• • •••• 0 0 ... 0 .... .. l 18 1 - l 19 

lilt yliteknikko •••• 0 . . .. . 0 . .. ..... . . l 17 1 - • 19 
13 - l 18 

ylltellnikko 0 • • 0 •••••• 0 ....... .. .. VJ PS 01.12.811 A 17 
yll teknikko ••••••• 0 .............. VJ LS 01.12 . 811 A 17 

18 yltteknikko ••••••• 0 •••• 0 . 0 •• 0 l 17 " - • 18 
zo yltteknikko .. ... . . .... 0 0 .. 0 0 0 0. l 16 7 - A 17 

11 yltteknikko • • • • • •• 0 0 ....... . 0 •• A 16 
II yliteknikko ....... . ....... 0 ....... • 15 

16 yliteknikko •• • ••• 0 0 ••• 0 • •• 0 •• l 15 11 - l 16 
3 yliteknikko . ..... 0 ••••• 0 . .. ... . . • 111 1 - l 15 

1 aktuaari • • ••• 0 0 0 ••• 0 .. . . . . .. 0. l 18 
3 apulaisase•apllllikkll .. ....... l 18 

18 apulaisaseaapllllikkll . .. ...... l 17 
52 apulaisaseaapllllikkll • 0 .. . ..... l 16 
Z9 ap»laisaseaapilllikkll . ........ A 15 

9 apulaisaseaapilllikkll 0 ....... . 0 l 15 
u apulaisaseaapllllikkll ..... .. .. A 13 5 - l , .. 

q apulaisaseaapllllikkll .. .. .... l 13 z - l 111 
osastosihteeri ... .... ....... . . A 18 
osastosihteeri • 0 ........ . .. . ... l 18 .. osastosihteeri .. .. ..... .... .. l 17 

2 osastosihteeri • •• 0 •• 0 ••••• • •• l 17 
6 rakennusaestari 0 •• • •••••• • ••• • 18 I - l zo 

" - A 19 
9 rakennus•estari • 0 . ... ...... .. . l 17 1 - A 19 

8 - l 18 
rakennus•estari . . . . . . . . . . . . . . A 17 • 18 

16 rakennusaestari .... . ...... . .. l 16 3 - l 18 
11 - l 17 

z rakennus•estari 0 .. .. . .. .. ..... • 16 
30 rakennus•estari • 0 • ••••• • ••••• l 15 II - A 17 

9 - l 16 
rakennus•estari . . .. ... . . .. . .. . A 15 

18 rakennusaestari ... . . ... .. .... l 111 l - l 15 
rakennus•estari .... . . . . . .. .... A 1q .... rakennusaestari • •• 0. 0 0 . . .. .. .. A 13 10 - A 111 

10 rakannus11estari ... . . .... . . . .. l 12 
z rakennus•estari 0 •• ••••••• •• • • A 11 

z kir jeenvaihtaja • • • 0 •• •• • ••••• A 17 
3 aikataulunsuunnittelija l 16 A 17 

I ••••taulunsuunnlttelija . . ..... l 16 A 17 
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3 

10a 

10 
1 
1 

25 
1 
6 

1 
5 
z 

z 

37 

93 

117 

360 
1 
1 
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Y VJRKk TAl TOIMI 

7 

13 

25 

a 

5 

z 
1 

6 

65 

z 
2 

3 

5 

z 
1 
1 

a 

zo 

31.90 

teltn1kko 
tekn1kko 
tekn1kko 

.JkTKUU 

tekn1kko .. . .... ... . .... • . .. • . 
tekn1kko . . .•. . .. . .. ..... ....• 
tekn1kko . . . ........... .. . • .. • 
tekn1kko . ... • • .. .•......•. . . • 
tekntkko . . .• .. . • . . ..... . . • .. • 
tekn1kko . . ........ ... . . . . . .. . 
tekn1kko .. .. . ......... • .. .. . • 
tek~t1kko . • .• . .. .. . .• .. . . .. ... 
teknikko . ... . . . • . ......... . • . 
teknikko ... . .. . .... .. •. . •.. .. 
yl 1 puutarhur 1 . . .... .... • .. . . . 
kustannuslask1Ja •.• . . .. . . . . . . 
rlkostutk1Ja .. ... . •... .•.. . . . 
rlkostutkija . . . ..... • ...... . . 
jlrjestely~estar1 .... . ...... . 
jlrjestel)IMestarl .. ....... . . . 
jlrjestelyaestar1 ..... . . .. . . . 
k1r jaaja . . .. . . ......... .... . . 
terveysoloJen tarkkaaja ..... . 
tyllnJohtaja .. . ..•.....•. . ... • 
tyllnjohtaja . • .. • .•••.••••... • 
ylikondukt68r1 . . . . ..•• ... . . . . 
aJo•estar 1 ...... .... ..•..•... 
aJo•estari . . . .. ... .. •........ 
ajoJiestar 1 . •. .. . . ..•. ........ 
tekn1111nen apulalnen ... . ... . 
teknlll 1nen apula1nen .. .. . .. . 
tekn1111nen apula1nen ·· ~ ... . . 
tekn1111nen apula1nen . ..... . . 
tekn1111nen apulalnen • . ..•. . . 
tekn1111nen apula1nen .. . . ... . 
tekn1lllnen apulalnen .. . .... . 
teknilllnen apulalnen . . .... .. 
teknlllinen apulalnen •• • ..... 
teknllllnen apulainen •. . .. .. . 
tolaistosihteeri . . . .. . . .... . . 
tola1stos1hteer1 . ...... • •.... 
tola1stos1hteer1 .• ... ... ... . . 
tolalstoslhteeri . . . .. . . . . .. . . 
tola1stoslhteer1 
toi•lstoslhteer l 
tolaistosihteeri 
toiaistosihteeri 
tolaistosihteeri 
tol•lstosihteeri 
to1•1stos1hteeri 

PERUSTAMJS
LAKKAUTTAM 
TAPA PYM 

V.J PS 01.10.a11 
V.J LS 01.10 . a11 

01 . 03.a5 LUKJEH 

EHTJHEH LKM .Jk UUSI 
PaLY.Kl- PaLKKa-
LUOKKl LUOY.Ka 

a 16 
a 16 
a 15 

a 15 
a ,., 
a 11f 
a 13 
l 13 
l 12 
k 12 
a 11 
a 9 
a a 
a 16 
a 15 
a 15 
l 15 
a 11f 
a 11f 
a 13 
l 111 
a 111 
a 11f 
a 13 
a 11f 
a 13 
a u 
a u 
a 13 
a 11 
a 10 
l 10 
a 9 
a 9 
1 a 
a a 
l 7 
a 6 
a n 
a u 
a 12 
l 12 
l 11 
l 11 
a 10 
a 10 
l 10 
l 10 
a a 

5 - A 17 
1 - A 17 
1 - l 17 
5 - A 16 
~ - l 16 
5 - l 15 
1 - l 15 
1 - l 15 
I - A 111 

3 - A 13 

a 16 
l 16 

l 111 

a 15 

a 111 

a 7 

a 11 
k 11 

A 11 
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"' 75 
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1 

281 
1 
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18 
It 

5Z 

7 
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2 

61 
25 

103 

9 

16 

3 

155 

16 
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toi•lstosihteerl ............ . 
tol•istoslhteerl .....•.... ..• 
lllkenneohjaaja ....•. .. ... ... 
liikenneohjaaja ...•... ....... 
llikenneohjaaja ....•......... 
veturtnkuljettaja . .. .... ... . . 
veturtnkuljettaja ........... . 
veturlnkuljettaja ...........• 
yliasentaja ................ .. 
yllasentaja ................. . 
yltvirastomestarl ..•........• 
puutarhur i .......•..........• 
ty8terveysholtaja ....••....•• 

ty8tervevshottaja 

vaunuaestari .........•.....•. 
asetlnialteales ...•.......... 
autonasentaja .......... .. .. . . 
autonasentaja ..•............. 
autonasentaja ............... . 
kondukt61Srl ................ .. 
koneaestar 1 . .. .... ......... , . 
kone•estar 1 .... ....•.. ...... . 
kuoraausmestarl ...•.......... 
laboratoriohoitaja .......... . 
laboratorlohoitaja .•......... 
lilkennemestari . ......... ... . 
liikenne•estari .. ....... .... . 
lllkintlvolmistelija ........ . 
opastinestaies .............. . 
slhk6asentaja ............... . 
slhk8asentaja ............... . 
vaihdeaiesten esiaies ....... . 
varastomestarl .............. . 
varastomestarl .............. . 

varastoaestari 
varastoaestarl 
varastoaestari 

huoltomestart ............... . 
huoltoaestari ............... . 
polttoainetyiSnjohtaja ....... . 
vahttaestart ................ . 
vahttaestart ... .. .. . ........ . 
vahttaestari . ... ... ......... . 
vahtiaest11rl ..... . .......... . 
virastomestari .............. . 
vlrasto111estari .............. . 

PERUSTAI1JS
LAKICAUTTAI1 
TAPA PVI1 

V.J PS 01. 12. 814 
v.r u o 1. u. 811 

lOa 

01 . 03 .85 LUY.IEK 

EMTIKEN LKI1 .JA UUSI 
PALKKA- PALKKA-
LUOKKA LUOKKA 

A 8 
l 7 
l II 
l II 
l 10 
l 12 
A 12 
A 11 
A 12 
l 12 
A 12 
A 11 
A 11 

A II 

l II 
A 10 
A 10 
A 10 
A 9 
A 10 
A 10 
A 8 
A 10 
A 10 
A 9 
A I 0 
A 8 
A 10 
A 10 
A 10 
A 10 
A 10 
A 10 
A 9 

A 9 
A 9 

" 9 

A 9 

" 9 
A 9 

" 9 
" 8 . " A II 
• 9 
A 7 

I 8 
A Ill 
I 111 
I 111 
I 13 
a 13 
A 13 

5 - a 111 

" - a 13 
3 - A lit 

13-A13 
A 12 

A 10 

A 11 
A 10 
A 11 

A 10 
A 12 
A 10 
A 11 
A II 
A 1 I 
A 11 
A 11 
A 11 

1l - A 11 
39 - A 10 

A 10 

1 - A 11 
2 I - A I 0 

A 10 
A 10 
A 10 
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LAKKAUTTAM PAJ.KKA- PALKKA-
TAPA PYM LUOKKA LUOY.KA 
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Zll koneenho l taja • 0 0 • • •• • • 0 •••• 0 0 a • 
3 konaenholtaja • 0 0 •• ••• 0 0 • ••• •• a • .. koneenholta.Ja 0 • • 0 • • 0 •• 0 . 0 • •• • a 7 A • 
3 koneenholtaja •• 0. 0 . 0 • •••• • 0 0 0 a 7 a • 

II koneenhoitaja 0 ••• 0 • ••• • • •••• • " 6 A II 
laborantti •• • 0 .. . ..... 0 • • 0 • •• • A • A 9 

5 piirtljl •• ••••••• 0 •••• 0 • • 0 . 0. " • 3 piirtljl •• ••• •• • •• • 0. 0 . 0 ••• •• II • 
6 piirtljl ••••• • • • 0 •• • •• • 0 •• • 0 . " 7 

7 piirtiJI • • 0. 0 •• ••• 0 •••• • • 0. 0 . II 7 
6 piirtljl •••• 0 ••••• 0 •••• • ••••• II 6 

II piirtljl 0 • ••• • 0 • • • 0 0 •• 0 • • •••• II " II 5 
11 piirtiJI • • 0 • • • • •• •• •• 0 •• • •••• II " II 5 

3 piirtljl •• 0 . 0 . 0 • • • •• 0 • •• 0 •••• II 3 l 5 

" piirtljl • 0 •• • •• 0 0. 0 • • 0 • • 0 ••• • II 3 A 5 

566 rataesl•les • • 0 0. 0 ..... . ..... . . A • 551 - II 9 
II toi•istovirkaillja 0 0 . 0 0 •••• 0 . " • .. tol•lstovlrkall i ja •• 0 ••••• • 0. A 7 " • 11 toi•istovirkailija •• 0 ••• •• •• • A 6 

tot•istov i rkal l lja • • •• 0 0 . .. ... YJ PS 01.12 . 111f II 6 " II toiai s tovirkailija • •• • ••••• • 0 YJ LS 01.U . IIIf II 6 

"' tol• i stovirkailija 0 •• • •• • •• • 0 " s 
119 toiaistovirkaillja •• • 0 •• • •• 0. A s II 6 

172 toiaistovirkailija 0 •• 0 •• • •• 0. " .. II toiaistovirkailija • 0 0 . .. ...... " .. " 5 
311 toiaistovirkailija • 0 ••• 0. 0. 0. " 3 

1011 toiaistovirkailija •••• • • 0 •••• " 3 102 - " .. 153 toial s tovirkailiJa .. ......... " z 
89 toi~istovlrkallija ........... " 2 62 - " 3 

32 toialstov irkailija . .... . ..... II 1 
Z38 toi•istovirkailija .. .... .... . II 1 

153 autonkul jettaja .... . . .. . .. . . . " 7 
122 autonkuljettaja ........... . .. " 7 

13 autonkuljettaja .. .... . .. . .... L 01.01.85 II 7 
10 autonkuljettaja .. .. .. .. .. ... . " 6 " 7 

1269 juna•les . .... . .. . . .. ... .... . . II 6 " 7 
1 puhelunvllittljl ..... ... .. . .. " 6 

II puhelunvllittljl . . . ... ....... " 5 
3 puhelunvllittljl .. .. .. ....... " 5 
1 puhelunvllittljl ...... . ..... . " II 1 puhelunvllittljl .. ... ... . ... . L 01.01.85 " II 

6 puhelunvllittljl ..... . ... .... " z 
3 puhelunvllittljl . .. ..... . . . .. " 1 .. talon01les ... .. .. .. . . .. ... .. . . " 6 " 7 
2 talon~ies ..... ..... . . . .. .... . " 6 " 7 

10 trukinkuljettaja .. .. .. . ..... . " 6 A 7 
113 trukinkuljettaja . ... . .. . . .. . . " 6 A 7 

737 vaihdeaies ...... .. .. . ....... . A 6 " 7 
10 vaihdeaies .. .. . .. . .. ... . .. . . . II 6 " 7 

Zll3 vaununtarkasteja 0 • • •• 0 0 •• • •• 0 II 6 l 7 
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2.2 HUISTUTUSTEN MUUTOKSET 

Y L E I S M 0 I S T 0 T 0 K S E T 

Entinen 

21. Konekirjoittajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja ylL~~~r~isen konekirjoittajan toimen haltijal• 
le sek! konekirjoittajan tointa viransijaisena tai v~liaikaisena 
hoitavalle sek! tilapaiselle konekirjoittajalle, jonka kirjoit~s
nopeus on v!hint!!n 7500 nettoly6ntia puolessa tunnissa, s~orite
taan palkkaus v!hinta!n A3 palkkausl~okan ~ukaan. 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoitusnopeus on 8 500 - 9 499 netto
lyOnti~ puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus kahta pal~kaus
luokkaa korkeampana kuin mit! kyseisessa virassa, toimessa tai 
tehtavassa muutoin suoritetaan. 

Konekirjoittajalle, jonka lyOntinopeus on 9 500 - 10 499 netto-
1y0nti! puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus nelj!! palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita kyseisessa virassa, toimessa tai 
tehtavassa muutoin suoritetaan. 

Konekirjoittajalle, jonka ly6ntinopeus on vahinta~n 10 500 netto-
1y6ntia puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus viitt! palkkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mit! kyseisessa virassa, toimessa tai 
tehtav!ssa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 21400, 21401 ja 21402 

Uusi 

21. Konekirjoittajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja ylimaaraisen konekirjoittajan toimen ha1tijal-
1e seka konekirjcittajan tointa viransijaisena tai va1iaikais~~a 
hoitavalle seka tilapaiselle konekirjoittajalle, jonka kirj~~ ~~3-
nopeus on vahintaa~ 75 0 0 r.ettoly5~tia puolessa tunnissa, s~ : = ~ ~ ~ 
taan pal'kkaus vahintaan A4 pal~kausluokan mui:aan. 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoi~usnopeus ~n 8 500 - 9 499 ~~ ~~ ~ 
lyHntia p~olessa tunn1ssa, suoritetaan pal~kaus kahta palk~a~a 
luokkaa korkeampana kuin ruita kyseisessa virassa, toimessa ~ ~ ~ 
teht~v~ss~ muutoin suoritet~an. 

Kon e kirjoittaj a ile, jonka ly6nt~nopeus on 9 500 - 1~-~99 nctto
lyontia puoles~a tur.nissa, suor1te~aan ~alkkaus nelJ~u palkka~~
luokkaa kor~e a r.~ana kuin rnita kyse~sessa v~r.assa, toJ.messa tal. 
tehtlvassl muuc~ in suoritetaan. 

Konekirjoittajalle, jonka lyontinopeus on vahinta~~ 1? 500 netto
lyonti a puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus v11t~a palkka~s
luokkaa korkca~pana kuin mita kY.seisessa virassa, to~messa tal. 
tehtlvass l muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 
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31.90 VALTIONRAUTATIET 

Entinen 

Muist. 1 

Toimistovirkailijalle A1 sekK vakinaiselle toimistovirkailijalle 
A2, jotka ovat palvelleet mainituissa toimissa tai vastaavissa 
teht~viss~ valtiolla tyasopimussuhteessa yhteens~ kolme vuotta ja 
ovat suorittaneet virkatutkinnon, suoritetaan palkkaus yht~ palk
kausluokkaa korkeampana kuin mit~ n!iss~ toimissa muutoin suori
tetaan. 

Muistutuksen palkkatekijKtunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 1 

Toimistovirkai1ija11e A1 - A6, jotka ovat pa1ve1leet mainituissa 
toimissa tai vastaavissa tehtKvissa valtio11a ty6sopimussuhteessa 
yhteensa kolme vuotta ja ovat suorittaneet virkatutkinnon, suori
tetaan pa1kkaus yht~ pa1kkausluokkaa korkeampana kuin mit! n~issK 
toimissa muutoin suoritetaan 

Muistutuksen pa1kkatekij~tunnukset: 

Entinen 

Muist. 3 

Y1im~arKisi11e 1iikennevirkailijoi1le ja toimistovirkai1ijoil1e 
A2 - A6,jotka ovat y1eisen liikennevirkatutkinnon, hallinnollisen 
virkatutkinnon taikka kone- ja varasto-osastojen tai tariffiosas
ton virkatutkinnon tahi toimistotutkinnon suoritettuaan palvel 
leet viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus kahta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mit~ n~iss~ toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 

Uusi 

Muist. 3 

Poistetaan 

Entinef\ 

Muist. 5 

Ylikondukt6areil1e, konduktaareil1e, kuormausmestareil1e, asetin -
1aitemiehille, vaihdemiesten esimiehil1e ja jarjestelymestarei1-
le, jotka ovat palvelleet mainituissa peruspa1kkaisissa viroissa 
tai y1im~araisiss~ tai tilapaisissa toimissa tai muissa naita 
vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suori
tetaan palkkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana seka kuormaus
mestareil1e, asetinlaitemiehille ja vaihdemiesten esimiehille 
kymmenen vuotta palve1tuaan 1isaksi yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita n~issa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij!tunnukset: 01535 ja 01540 

Uusi 

10a 



lOa - 18 -

Muist. 5 

Ylikondukt6Breille, kondukt6Breille, kuormausmestareil le, 
· · · vaihdemiesten esimiehille ja jarjestelymestareil-

le, jotka ovat palvelleet mainituissa peruspalkkaisissa viroissa 
tai ylimaaraisissa tai tilapaisissa toimissa tai muissa naita 
vaativammissa t ehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suori
tetaan palkkaus yhta ja asetinlaite
miehille kaksi palkkausluokkaa korkeampana, seka konduktBBreille, 
kuormausmestareille, a setinlaitemiehille ja vaihdemiesten esimie
hille kymmenen vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suori
tetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 6 

Huoltomiehelle ja tallimiehelle, jotka ovat palvelleet peruspalk
kaisena, ylimaaraisena tai tilapaisena huoltomiehena, tallimiehe
na tai muissa na ita vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan 
viisi vuotta, suorite~aan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita naissa toimissa muutoin suoritetaan seka niille 
peruspalkkaisille, ylimaaraisille tai tilapaisille vaunumiehille, 
huoltomiehille tai tallimiehille, jotka ovat palvelleet maini
tuissa tehtavissa vahintaan kymmenen vuotta, kahta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mita naissa toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen pa lkkatekijatunnukset: 01535 ja 01540 

Uusi 

Muist. 6 

Huoltomiehelle, joka on palvellut huoltomiehena, tallimiehena tai 
muissa naita vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisl 
vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
seka niille vaunumiehille ja huoltomiehille, jotka ovat palvel
leet mainituissa tehtavissa vahintaan kymmenen vuotta, kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa toimissa muutoin 
suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 7 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tilapaiselle asemamiehelle, 
joka on palvellut naissa tai vaativuudeltaan vahintaan naita vas
taavissa tehtavissa yhteensa vahintaan kaksi vuotta , suoritetaan 
palkkaus A4 palkkausluokan mukaan ja vahintaan kymmenen vuotta 
palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
tassa toimessa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01532 ja 01540 

Uusi 

Muist. 7 
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Asemamiehe11e ja ta11imiehe11e, joka on palve11ut nllissll tai vaa
tivuude1taan vllhintlllln nllitll vastaavissa tehtllvissll yhteensll vll
hintlllln kaksi vuotta, suoritetaan pa1kkaus A 4 palkkaus1uokan mu
kaan ja vllhintlllln kymmenen vuotta palveltuaan 1isllksi yhtll palk
kausluokkaa korkeampaa kuin mitll nllissll toimissa muutoin suorite
taan. 

Huistutuksen palkkatekijlltunnukset: 

Entinen 

Huist. 15 

Peruspalkkaise11e, y1imallrllise11e ja ti1apllise11e asemapllll11ik61 -
1e A12, liikennemestari11e A10, toimistosihteerille AlO ja All 
seka liikenneohjaajalle AlO, joka on palve11ut mainituissa perus
pa1kkaisissa viroissa tai y1imllllrllisissll tai ti1apllisissa toimis
sa tai muussa rautatie1aitoksen vastaavan1aisessa tai vaativam
massa peruspalkkaisessa tai ylimllllrllisessll virassa tai toimessa 
tai ti1apllisessll tehtllvllssll tai muissa vaativuudeltaan vllhintlllln 
nllitll vastaavissa tehtavissll yhteensa kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhtll palkkausluokkaa korkeampana kuin mitll tllssa virassa 
tai toimessa muutoin suoritetaan. 

Huistutuksen palkkatekijlltunnukset: 01533 

Uusi 

Huist. 15 

Liikennemestari1le seka toimistosihteeril1e A 10 ja A 11, joka on 
palve1lut mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai y1imllllrlli
sissll tai tilapllisissa toimissa tai muussa rautatielaitoksen vas
taavanlaisessa tai vaativammassa peruspalkkaisessa tai y1imllllrlli
sessll virassa tai toimessa tai tilapllisessll tehtllvllssa tai muissa 
vaativuudeltaan vllhintaan nllitll vastaavissa tehtllvissll ybteensll 
kolme vuotta, suoritetaan palkkaus yhtll palkkaus1uokkaa korkeam
pana kuin mitll tllssll virassa tai toimessa .muutoin suoritetaan. 

Huistutuksen palkkatekijlltunnukset: 

Entinen 

Huist. 16 

Peruspalkkaise11e, ylimllllrlliselle ja tilaplliselle liikennemesta
rille AB ja toimistosihteerille A7 ja AB, joka toimii junasuorit
tajana, maksetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana sekll 
sellaisille em. virkamiehille, jotka ovat palvpl1eet nllissll vi
roissa tai toimissa tai tilapllisissll tehtllvissa tai muissa vaati
vuudeltaan vahintlllln niitll vastaavissa tehtllvissll yhteensll kolme 
vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhtll palkkausluokkaa ja viisi vuotta 
palvelleil1e kahta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mitll nllissll 
viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Huistutuksen pa1kkatekijlltunnukset: 01533, 01535 ja 11340 

Uusi 

Huist. 16 

10a 
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Toimistosihteerille A 8, joka on palvellut t~ssa virassa tai toi
messa tai tilap~isessa teht!v!ss~ tai muissa vaativuudeltaan va
hintaan tat~ vastaavassa tehtMv!ss~ yhteens! kolme vuotta, suori
tetaan palkkaus yht~ palkkausluokkaa ja viisi vuotta palvelleelle 
kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ tass! virassa tai 
toimessa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij!tunnukset: 

Entinen 

Muist. 17 

Asemap~allik~lle A13, AlS ja Al6, apulaisasemapa~llik~lle, lii
kennetarkastajalle ap. Al3, A14 ja A15, toimistosihteerille A12 
ja A13, liikenneohjaajalle A12 ja aikataulunsuunnitte1ijalle, 
joka on palvellut mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai yli
ma!r!isiss~ toimissa tai muissa rautatie1aitoksen vastaavan1ai
sissa tai vaativammissa viroissa tai toimissa tai tilap!isissa 
tehtavissa tai muissa vaativuudeltaan v~hint~an niit~ vastaavissa 
tehtavissa viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yht~ palkkausluok
kaa korkeampana sek~ asemap!!llik~lle Al3, apulaisasemap!!llik~l
le Al2, A13, A14 ja AlS, liikennetarkastajalle ap. Al3, Al4 ja 
AlS toimistosihteerille Al2 ja Al3 sek! liikenneohjaajalle Al2 
kahdeksan vuotta palveltuaan lis!ksi yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535 ja 01538 

Uusi 

Muist. 17 

Asemapaa11ik~lle A13, A14, A15 ja A16, apulaisasemapa!l1ik~lle, 
liikennetarkastajalle ap. Al3, A14 ja A15, seka toimistosihtee
rille A 12 ja A 13,joka on palvellut mainituissa peruspalkkaisis
sa viroissa tai y1im~!raisissa toimissa tai muissa rautatielai
toksen vastaavanlaisissa tai vaativammissa viroissa tai toimissa 
tai tilapaisiss~ teht~vissa tai muissa vaativuudeltaan v!hinta!n 
niita vastaavissa tehtaviss! viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 
yht~ palkkausluokkaa korkeampana seka asemap!!llik~lle Al3, apu
laisasemap!allik~lle Al2, Al3, Al4 ja Al5, liikennetarkastajalle 
ap . Al3, A14 ja AlS seka toimistosihteerille Al2 ja Al3 kahdeksan 
vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist . 19 

Peruspalkkaisel1e, ylimaar~iselle, tilapaiselle ja ep~patevalle 
seka ylim!!raiselle epapatevalle veturinlammittajalle, joka on 
palvellut edella mainituissa toimissa tai vastaavissa tai tila
p~isiss~ teht~vissa yhteensa vahintaan kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa toi
missa tai tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij!tunnukset: 01533 

Uusi 
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Muist. 19 

Peruspalkkaiselle, y1imaar~iselle, tilap~ise1le ja ep~p~tevalle 
seka ylimaaraisel1e epapateva11e veturinl~mmittajalle , joka on 
palvellut naissa tehtavissa yhteensa vahintaan kolme vuotta , suo
ritetaan palkkaus A7 palkkausluokan mukaan ja v~hintaan kuusi 
vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita tallaisissa toimissa tai tehtavissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 21 

Teknillisen koulun suorittaneelle peruspa1kkaiselle ja ylimaarai 
selle sahk6tarkastajalle, peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle 
yliteknikolle ja teknikolle, jotka toimivat liikenneosaston pii
rihallinnon sahk6huollossa ja ovat palvelleet Valtionrautateilla 
teknikkona yhteensa kolme vuotta, suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimi s 
sa muutoin suoritetaan. 

Mikali 30.9.1977 ti1anteen mukaan V26 (V25) palkkausluokkaan kuu 
luvan viran palkkaus muistutuksen perusteella maaraytyy yhta 
(kahta) palkkausluokkaa korkeampana, lasketaan 1.10 . 1977 lukien 
muistutusta sovellettaessa AlB ja A22 palkkausluokkien vali yh
deksi palkkausluokaksi. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 21 

Tekni1lisen koulun suorittaneel1e peruspalkkaise1le ja y1imaarai
selle sahkotarkastajalle, peruspa1kkaisel1e ja y1imaaraiselle 
yliteknikolle ja teknikolle, jotka toimivat rautatiepiirin sah
k6alueen tai varikon sahkolaitehuo1lossa ja ovat palvel1eet Va1 -
tionrautateil1a teknikkona yhteensa kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus kahta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa vi
roissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 23 

Al3 tai sita alemman palkkausluokan mukaan pa1kkansa saaval1e 
virkamiehe1le, joka toimii junasuorittajana Kirkkonummen, Kar
jaan, Keravan, Hyvinkaan, Riihimaen, H~eenlinnan, Lahden, Kouvo
lan, Lappeenrannan, Vainikkalan, Seinajoen, Kokkolan, Ou1un, Tor
nion, Rovaniemen, Pieksamaen, Kuopion, Iisalmen tai Joensuun li i 
kennepaikoilla tai junaohjaajana oman toimensa ohella, suorite 
taan palkkaus Al4 palkkausluokan mukaan. 

Edella mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut t~an muistu
tuksen mukaisissa ta~ vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus lisaksi yhta palkkausluo~kaa 
korkeampana. 

lOa 
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Huistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535, 11335 ja 11345 

Uusi 

Huist . 23 

Virkamiehelle, joka toimii junasuorittajana Inkeroisten, Kirkko
nummen, Karjaan, Keravan, Hyvink~~n, Riihimaen, Hameenlinnan, 
Lahden, Kouvolan, Lappeenrannan, Vainikkalan, Seinajoen, Kokko
lan, Oulun, Tornion, Rovaniemen, Pieksam~en, Kuopion, Iisalmen 
tai Joensuun liikennepaikoilla tai junaohjaajana oman toimensa 
ohella, suoritetaan palkkaus Al4 palkkausluokan mukaan. 

Edell~ mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut tam~ muistu
tuksen mukaisissa, vastaavanlaisissa tai vaativammissa teht~viss~ 
yhteensa v~hint~an viisi vuotta, suoritetaan palkkaus lis~ksi 
yhta palkkausluokkaa korkeampana. 

Huistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Muist . 24 

Al5 tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle 
virkamiehelle, joka toimii ratapihap~~llikOn~, vaununjakajana, 
vaununjakajan apulaisena tai p~~toimisesti junaturvallisuuden 
valvontatehtavissa, suoritetaan palkkaus A16 palkkausluokan mu
kaan seka Al4 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa 
saavalle virkamiehelle, joka toimii kauko-ohjaajana tai paatoimi
sena junaohjaajana, suoritetaan palkkaus Al5 palkkausluokan mu
kaan. 

Edella mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut tam~n muistu
tuksen mukaisissa tai vaativammissa tehtavissa yhteens~ vahinta~ 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus lisaksi yht~ palkkausluokkaa 
korkeampana. 

Huistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535, 11375 ja 11752 

Uusi 

Huist. 24 

Al S tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle 
virkamiehelle, joka toimii ratapihap~allikOn~, vaununjakajana, 
vaununjakajan apulaisena tai p~~toimisesti junaturvallisuuden 
valvontatehtavissa, suoritetaan palkkaus Al6 palkkausluokan mu
kaan seka Al4 tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa 
saavalle virkamiehelle, joka toimii kauko-ohjaajana tai pa~toimi
sena junaohjaajana, suoritetaan palkkaus AlS palkkausluokan mu
kaan. 

Edell~ mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut taman muistu
tuksen mukaisissa, vastaavanlaisissa tai vaativammissa tehtavissa 
yhteensa vahinta~ viisi vuotta, suoritetaan palkkaus lisaksi 
yht~ palkkausluokkaa korkeampana. 

Muistutuk~en palkkatekijatunnukset: 

Entinen 
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Muist. 26 

Tekni11isen kou1un tutkinnon suorittanee11e peruspa1kkaise11e ja 
y1imaaraise11e sahk~tarkastaja11e, y1itekniko11e ja tekniko11e, 
joka toimii rautatieha11ituksen turva1aitejaostossa ja joka on 
teknikoksi va1mistuttuaan pa1vel 1ut yhteensa vahintaan ko1me 
vuotta mainituissa viroissa tai toimissa taikka vastaavissa teh
tavissa ty~sopimussuhteisena, suoritetaan pa1kkaus yhta palkkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muu
toin suoritetaan. -

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 26 

Tekni11isen kou1un tutkinnon suorittanee11e peruspa1kkaise1le ja 
y1imaaraiselle sahkotarkastajalle, tarkastajalle, teknikolle ja 
yliteknikolle, joka toimii rautatieha1lituksen sahk~tekni1lisessa 
t oimistossa ja on palvellut Valtionrautateilla teknikkona yhteen
sa kolme vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus1uokkaa kor
keampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suorite
taan . 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 29 

Virkamiehelle, joka toimii asetinlaitemiehena Helsingin keskusa
setinlaittee1la, maksetaan palkkaus A13 palkkausluokan mukaan . 
Virkamiehelle, joka toimii asetinlaitemiehena Seinajoen, Riihi
maen, Tampereen tai Kouvolan keskusasetinlaitteil1a tai Pieksa
maen laskumaessa, maksetaan palkkaus A12 palkkausluokan mukaan. 

Ede11a mainitulle virkamiehe1le, joka on palvellut kondukt~ori
tutkintoa edel1yttavissti viroissa, toimissa tai ti1apaisissa teh
tavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus 
yhta pa1kkausluokkaa ja yhteensa vahintaan kymmenen vuotta pal
vellee11e 1isaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
naissa viroissa, toimissa tai ti1apaisissa tehtavissa muutoin 
suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535, 01540 ja 11815 

Uusi 

Muist . 29 

Virkamiehe1le, joka toimii Helsingin keskusasetin1aitteella, mak
setaan pa1kkaus A 13 pa1kkaus1uokan mukaan. Virkamiehe11e, joka 
toimii Seinajoen, Riihimaen, Tampereen tai Kouvolan keskusasetin
laitteilla taikka Pieksamaen, Kouvolan tai Riihimaen laskumakioh
jaamossa, maksetaan palkkaus A 12 palkkausluokan mukaan. Edella 
mainitulle virkamiehelle, joka on palvellut konduktooritutkintoa 
edellyttavissa viroissa, toimissa tai tilapaisissa tehtavissa yh
teensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa ja yhteensa vahintaan kymmenen vuotta palvelleelle 
lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa virois
sa, toimissa tai tilapaisissa tehtavissa muutoin suoritetaan. 

lO a 
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Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 30 

Peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle rakennusrnestarille, teknikol
le ja yliteknikolle, joka toimii rata-alueen paallikkOna tai pii
rin vastaavan opastinmestarin, hitsausmestarin tai koneteknikon 
tehtavissa, radan perusparannus- tai rakennusten peruskorjaustyO
maan vastaavana rakennusrnestarina tai urakoitsijatOiden paatoirni
sena valvojana, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa seka 
rautatierakennustyOmaan vastaavana rakennusmestarina toimivalle 
peruspalkkaiselle tai ylimaaraiselle rakennusmestarille kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimis
sa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11745 

Uusi 

Muist. 30 

Peruspalkkaisel1e ja ylimaaraiselle rakennusmestari1le, joka toi
mii radan perusparannus- tai rakennusten peruskorjaustyomaan vas
taavana rakennusmestarina tai urakoitsijatoiden paatoimisena val
vojana, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist . 35 

Konepajan ja materiaalitoirninnan peruspalkkaiselle ja ylimaarai
selle tekniko1le ja yliteknikolle, joka on palvellut naissa teh
tavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 
yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin rnita naissa viroissa ja 
toirnissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 

Uusi 

Muist . 35 

Konepajan ja materiaalitoiminnan seka sahkoasennuskeskuksen pe
ruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle teknikolle ja yliteknikolle, 
joka on palvellut naissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi 
vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita naissa viroissa ja toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 36 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittaneelle konepajan peruspalk
kaisel1e ja ylirnaaraiselle sahkotarkastajalle, joka on palvellut 
valtionrautateilla teknikkona yhteensa ko1me vuotta, suoritetaan 
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palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa vi ·
roissa ja toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 36 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittaneelle sahkBasennuskeskuksen 
ja konepajan peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle sahkBtarkasta
jalle, joka on palvellut valtionrautateilla teknikkona yhteensa 
kolme vuotta, suoritetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita naissa viroissa ja toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Entinen 

Muist. 41 

Vastaanottoapulaisena toimivalle, jolla on apuhoitajan, vastaa
nottoavustajan tai osastoavustajan koulutus, suoritetaan palkkaus 
vahintaan AS palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11924 

Uusi 

Muist. 41 

vastaanottoapulaisena toimivalle, jolla on apuhoitajan, vastaa
nottoavustajan tai osastoavustajan koulutus, suoritetaan palkkaus 
vahintaan A6 palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Uusi 

Muist. 42 

Virkamiehelle, joka on suorittanut liikenteenhoitotutkinnon, suo
ritetaan palkkaus A 7 palkkausluokan mukaan ja junasuorittajana 
toimiessaan A 10 palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Uusi 

Muist. 43 

A 17 tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle 
virkamiehelle, joka on suorittanut markkinointitutkinnon ja toi
mii markkinointitehtavissa, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimiessa muu
toin suoritetaan. 

Muistuksen palkkatekijatunnukset: 

lOa 
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Z.3 LlSXI'ALKXIOIDEN MUUTOKSET 

31.90. VALTIONRAUTATIET 

17. Vetur1m1esten es1m1espalkk1o 

Vetur1m1esten es1m1espalkkiota saadaan maksaa 1.3.1985 lukien 300 - 400 
aarkkaa kuukaudessa ni1lle veturimiesten esimiehille, jotka hoitavat 
sanotun tehtav~nsa muun virkansa ohella seka vuorosuunnittelussa, ope
tuskuljettajana ja muissa vastaavantyyppfsissa tehtavissa oleville ve
tur1wt11!hille. 

18. Huo 1 toraha 

Huoltoraha on maaraosa laskennallfsesta tuntfpalkasta, joka saadaan ja
kamalla p~lkkausluokan A 6 mukainen peruspalkka kullofnkfn v1rkaehtoso
pimuksella maaritel]ylla" jakajalla. 

Huoltorahaa maksetaan 1.3.1985 lukfen seuraavastf: 

Valt1onrautatefden koneenhoftajflle, huoltomfehflle, tallfmfehille, ylf
asentajllle ja sahkoasentajille suorftetaan huoltorahaa 1 tuntfpalkasta. 

27 

Edella mafnittu huoltoraha suoritetaan kolminkertaisena yliasentajalle 
ja sahkoasentajalle sellaiselta tyovuorolta, jonka aikana han on tofmi
nut sKhkoradan huoltoauton (Tta) kuljettajana. 

1$. Asemaraha 

Asemaraha on ma~raosa laskennallisesta tuntipalkasta, joka saadaan 
jakamalla palk~ausluokan A6 mukainen peruspalkka kulloinkin virkaehto
sopimuksella maarftetylla jakajalla. 

Asemaraha maksetaan 1.3.1985 seuraavastf: 

Kuo~ausmestarille, asemamiehelle, trukfnkuljettajalle, ajomestarille, 
a~ton~sent~jalle ja autonkuljettajalle, joka palvelee junasuorfttajana, 
matkustaja•asemilla, tavara-asemilla tai huoltokorjaamoissa seka vastaa-
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vfssa tehtavissa toimfvalle konduktoorflle, vafhdemiehelle ja junamfe
helle maksetaan asemarahaa 1 tuntfpalkasta. 

~7 

Asemarahaa ei makseta lfnjaliikenteessa toimiville autonkuljettajille. 
Sellaisille edella mainituille virkamiehille, jotka palvelevat paaasial
lisesti Transpoint-kuljetusten edellyttamissa tehtavissa maksetaan ase
marahaa kaksinkertaisena. 

20. Nosturinkayttajien tehopalkkiot 

Valtionrautateilla suoritetaan kiintean ja demang -nosturin kayttajana 
toimivalle virkamiehelle kaikesta kuormaus- ja purkaustyosta tehopalkkio
na 75 pennia vaunuarvolta. 

Ns. rautakanavatyoskentelyssa suoritetaan nosturinkayttajana toimivalle 
·virkamiehelle vaunujen kuormaus- ja purkaustyosta tehopalkkiota 50 pennia 
vaunuarvolta ja hanen apulaisinaan toimiville virkamiehille 25 pennia 
vaunuarvolta. 

31.90. VALTIONRAUTATIET 

31.94. POST!- JA TELELAITOS 

21. Eraiden tyoaikalain alaisten virkamiesten tyohonsidonnaisuuslisa 

Posti- ja telelaitoksen seka valtionrautate1den eraille tyoaikalain alai
sille virkamiehille suoritetaan jaljempana mainituin edellytyksin tyovuo
rojen jakamisesta aiheutuneiden haittojen korvauksena tyohonsidonnaisuus
lisaa. 

Posti- ja telelaitoksessa tyohonsidonnaisuuslisaa maksetaan kiinteissa 
toimipaikoissa postivirkamies- ja postimiestehtavissa tyoskenteleville 
virkamiehille, niille postiaseman I hoitajille, joiden virantekotaulu
kon muk~inen paivittainen tyoaika on vahintaan 7! tuntia seka alue- ja 
paikatliskuljetustehtivissi toimiville autonkuljettajille. 

lOa 
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Tyohonsidonnaisuuslisaa maksetaan jol;aiselta sellaiselta tyotuntijarjes
telman mukaisesti jaetulta tyovuorolta, jonka osien valinen aik~ on va
hintaan 2 tuntia. Jos tyovuoron osien valinen aika on vahintaan 8 tuntia 
tai tyOaikasopimuksen soveltamisohjeiden 13 §:n 10 momentin mukaisin edel
lytyksin tata lyhyempi aika ovat kyseessa eri tyovuorot. 

Tyohonsidonnaisuuslisana maksetaan 7 markkaa kultakin edella mainitulta 
tyovuorolta .Tyohonsidonnaisuuslisaa ei kuitenkaan makseta osa-aikatyota 
tekevflle TAL 6 §:n alaiselle virkamiehelle, eika sellaiselle TAL 5 §:n 
alaiselle virkamiehelle,jonka paivittainen tyoaika on alle 7! tuntia. 

Tyohonsidonnaisuuslisaa ei myoskaan makseta jos tyovuoron osien valinen 
tauko ajoittuu virkamiehen koti- tai sijoituspaikkakunnan ulkopuolelle 
taikka siita osakin lasketaan tyoajaksi tai siita maksetaan erillista 

korvausta (kuten varallaolokorvaus) . 

Valtiovarainministerio voi erityisista syista oikeuttaa viraston tai 
laitoksen maksamaan tyohonsidonnaisuuslisaa myos muille tyoaikalainalai
sille virkamiehille mikali naiden tyoajat on jarjestetty edella tassa 
pykalassa mainitulla tavalla. 
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2.15 YALTION YLEISEN YIRKAEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 

Muutetaan valtion yleisen virkaehtosopimuksen 16 ~:n 1 ja 2 momentti 
seka kumotaan 3 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 3 momen
tiksi, seuraavasti: 

16 §. Naispuoliselle virkamiehelle myonnetaan hakemuksesta raskauden 
ja synnytyksen vuoksi virkavapautta samaksi ajaksi, johon hanelle sai
rausvakuutuslain 23 §:n mukaan tulevan aitiysrahan ja vanhempainrahan 
katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta niihin, katsot
taisiin kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus, eli talla het
kella enintaan 258 arkipaivaksi. Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 
25 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa virkavapaus synny
tyspaivaa seuraavasta paivasta lukien. 

Mikali naispuolisen virkamiehen puoliso on lapsensa syntyman yhteydessa 
lapsen hoidon takia poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella 
suoritettavasta tyosta ja hanelle on sairausvakuutuslain 23 §:n 2 mo
mentin perusteella maksettu isyysrahaa, myonnetaan 1 momentissa mainit
tu virkavapaus lyhennettyna vastaavasti niin monella arkipaivalla, kuin 
lapsen isalle on suoritettu edella mainittua isyysrahaa . 

Naispuolisella virkamiehella, joka saadessaan aitiysrahaa luovuttaa 
lapsensa pois tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi tai jonka l~psi 
aitiysrahan suorittamisaikana kuolee, on oikeus virkavapauteen vain sik
si ajaksi, jolta hanelle suoritetaan aitiysrahaa. Jos lapsi luovute~aan 

tai kuolee vanhempainrahan suorittamisaikana, paattyy oikeus virkavapau
teen luovuttamis- tai kuolinajankohdasta lukien. Virkamiehen on v~litto
masti ilmoitettava tallaisesta lapsen luovuttamisesta tai kuolemasta 
asianomaiselle virastolle tai laitokselle. 

2.16 VALTION VIRKAMIESTEN IKXLISXSOPIMUKSEN MUUTOKSET 

Valtion virkamiesten ikalisasopimuksen 3 §:n 3 ja 4 momentti ja 5 § 

muutetaan seuraavasti: 

3 § 

lkalisat maaraytyvat perus- tai sopimuspalkan, vuosipalkkion taikka ti
lapaisen toimen tai muun kuin korkeakoulun paatoimisen tuntiopettajan 

lOa 
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enintaan asianomaisen aineen opettajan opetusvelvollisuutta vastaavan 
tuntimaardn mukaan laskettavan palkkion tahi virkasuhteeseen verratta
vassa j ulkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan henkilon palkkion, 
edellisten ikalisien .seka kalliinpaikanlisan yhte1smaaran perusteella 
siten, etta ensimmainen ja toinen ikalisa ovat kumpikin kuusi prosent
tia ja kolmas, neljas ja viides ikalisa kukin viisi prosenttia. Edelli
sesta poiketen on A 22 -A 36-palkkausluokkiin ja C 55 - C 70-palkkaus
luokkiin sijoitetui lla virkamiehilla seka S-sopi~uspalkkaluokkaan kuu
luvalla, sijoituspalkkausluokan mukaista taulukkopalkkaa saavalla vir
kamiehella viides ikalisa 4.0 prosenttia. Samoin paatoimisen tuntiopet
tajan, j onka palkkaus maaraytyy c 55 - c 70-palkkausluokkien perusteel
la viides ikalisa on 4.0 prosenttia. 

Edella 2 §:ssa tarkoitetulle muulle kuin C-palkkausluokkaan, A22-A36-
palkkausluokkaan tai S-sopimuspalkkausluokkaan kuuluvalle , sijoituspalk
kausluokan mukaista taulukkopalkkaa saavalle virkamiehelle ja virkasuh
teeseen verrattavassa j ulkisoikeude11isessa palvelussuhteessa olevalle 
henkilolle, j oka on ollut paatoimiseksi katsottavassa valtion palveluk
sessa yhteensa va hintaan viisitoista vuotta suoritetaan 4.5 prosentin 
suuruinen peruspalkan ja edellisessa momentissa mainitun muun vastaavan 
palkan, i kalisien ja ka lliinpaikanlisan summasta laskettava erillinen 
maaravuosikorotus. A22-A36palkkausluokkaan ja S-sopimuspalkkaluokkaan 
kuuluvalle, sijoituspalkkausluokan mukaista taulukkopalkkaa saavalle 
virkamiehelle suoritetaan vastaavasti maaraytyva 1.5 prosentin suuruinen 
erillinen maaravuosikorotus. Tassa momentissa tarkoitettuun maaravuosi
korotukseen oikeuttavia palvelusaikoja laskettaessa ei sovelleta ikalisa
sopimuksen palvelusaikojen laskemista koskevia maarayksia, vaan kyseisia 
palvelusaikoja laskettaessa noudatetaan mita siita on erikseen maaratty. 

5 § 

Ikalisaan oikeuttavia palvelusaikoja laskettaessa ei vahenneta aikaa, 
jonka virkamies on oll ut vi rka~paana saaden silta ajalta palkkaa tai 
aitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa . Opintovapaalaissa (273/79) tarko i 
tettu opintovapaa, kuitenkin enintaan 30 paivaa kalenterivuodessa, ei 
vahenna ikalisaan oikeuttavaa aikaa, mikali virkamies on opintovapaan 
jalkeen palannut valittomasti valtion palvelukseen. Vahennykseksi ei 
lueta myoskaan saman kalenterivuoden aikana olleesta palkattomasta vir
kavapausajasta yhta sellaista kalenterikuukautta, jonka aikana virka
mies on ollut valtion palveluksessa vahemman kuin kahdeksantoista pai
vaa seka aikaa , j onka virkamies on rationa lisoinnin vuoksi ollut tila
paisesti poissa virantoimituksesta. 
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2.17 VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN MATKA
KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

Valtion vfrkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 7.3.1984 
tehdyn virkaehtosopimuksen 28 §:n 2 momentin mukafsesti 
muutetaan valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 
tehdyn virkaehtosopfmuksen 7 §:n 1 momentti, 9 §, 13 § sek~ 
19 § 1.3.1985 lukien seuraavasti: 

7 § 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien 
perusteiden mukaan: 

Matkustustapa 

Muulla 
tava 11 a 

Matkaluokka 
I I 

31 pennia kilometrilta taikka se korkeampi 
kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka toimi
tusmies osoittaa suorittaneensa 

9 

Virkamiehen omalla tai ha1litsema11aan ku1kuneuvo11a teke
masta virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten 
korvausta seuraavasti: 

Autolla •.•• Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilo
metrien laskentakauden 
-5 000 ensimmaiselta kilometrilta 120 pennia 
kilometrilta ja seuraavilta kilometreilta 
108 pennia kilometrilta. 
Edella mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan 
korotettufna seuraavfssa tapauksissa: 
1) 14 pennia silloin kun virkatehtavien suo
rittaminen ede11yttaa peravaunun k~ljettamista 
autoon kiinnitettyna ja 30 pennia si11oin, kun 
virkatehtavien suorittaminen edellyttaa tauko
tuvan tai asuntovaunun kuljettamista autoon 
kifnnitettyna, ja 
2) 4 pennia silloin, kun 
a) virkamies joutuu kuljettamaan autossaan ko
neita tai laitteita, joiden paino ylittaa 80 
kiloa tai joiden koko on suuri, 
b) virkamies on viranhoitoonsa kuuluvien teh
tavien vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan 
koiraa, tai 
3) 6 pennia silloin, kun virkamiehen virkatehta
vien hoito edellyttaa paaasiallisesti liikkumista 
autolla metsaautotiella tai muulta liikenteelta 
suljetulla tierakennustyomaa11a, kyseisten kilo
metrien osalta. 

lO n 
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Moottori-
ver.eella .. • 150 pennU kilometrilta 
Moottori-
kelkalla .. 98 pennia kilometrilta 
Moottori-
pyoralla .. 64 pennia k i1 ometril ta 
Moottori-
pol kupyo-
ra 11 a 57 pennia k il ometri 1 ta 
Muulla 
tavalla ... 31 pennia kilometrilta 

Korotetut korvaukset suoritetaan 1. 3.1985 lukien. Ajokilomet
rien laskentakausi vaihtuu 1.4.1985. 

13 § 

Paivaraha suoritetaan 
1) osapaivarahana 50 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeutta
valta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on kaytetty 12 §:n 
1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitut vahimmaisajat, ja 
2) kokopaivarahana 114 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeutta
valta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on kaytetty 12 §: n 
2 momentissa mainittu vahimmaisaika. 

19 § 

Edella 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enim
maismaarat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit 
Muut kunnat 

330,00 
270,00 

Taman sopimuksen mukaisesti muutettuja matkakustannusten 
korvauksia suoritetaan 1 pa1vasta maaliskuuta 1985 ja si
ta myohemmin alkavilta matkavuorokausilta. 
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2.18 VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN ULKOMAILLA 
TEHTYJEN VIRIW4ATKOJEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

Valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten 
korvaamisesta 7.3.1984 tehdyn virkaehtosopimuksen 13 §:n 2 momentin 
mukaisesti tarkistetaan mainitun sopimuksen 7 §:n 6 momentissa tar
koitetut pKivarahojen mKKrat ja 9 §:n 3 momentissa tarkoitetut ho
tellikorvausten enimmaismaarat 1.3.1985 lukien taman sopimuksen lift· 
teen mukafsesti. 

Lisaks1 kumotaan valt1on v1rkam1esten ulkoma111a tehtyjen vfrkamatko
jen kustannusten korvaami sesta 7.3.1984 tehdyn virkaehtosopimuksen 
2 §:n 1 momentti ja muutetaan 5 § 1.3.1985 lukien seuraavasti: 

5 § 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan matkustustavasta johtu
en seuraavien perustefden mukaisestf: 
l) Rautateilla: maksu I luokan pa1kasta. 
2) Laivalla: maksu I luokan paikasta; kuitenkin enintaan 2 vuorokautta 
kestava laivamatka korvataan. 
3) Lentokoneella: 
a) alle kahdeksan tunnin matkalla maksu turistiluokan paikasta; puolus
tusvoimain komentajalla, oikeuskanslerilla, korkeimman ofkeuden ja kor
keimman hallinto-oikeuden presidentilla seka diplomaattisen edustuston 
paallikolla omalla toimialueellaan on kuitenkin oikeus korvaukseen 
I luokan paikasta. 
b) yli kahdeksan tunnin matkalla A 25-, S 25- ja C 60-palkkausluokkaan 
tai korkeampaan palkkausluokkaan kuuluvilla virkamiehilla maksu I luokan 
paikasta. Muilla virkamieh111a maksu turistiluokan pa1kasta. Reittifn 
kuuluva lentokoneen valiton vaihto ei keskeyta matkaa. 
4) Raitiotiella, linja-autolla tai muulla linjal11kenteen kulkuneuvolla: 
maksu yhdesta paikasta. 
5) Vuokra-autolla: suoritettu, tositteella osoftettava kuljetusmaksu. 

Taman sopimuksen mukaisesti tarkistettuja matkakustannusten korvauks1a 
suoritetaan l paivasta maal1skuuta 1985 ja sita myohemmin alkavilta 
matkavuorokausilta. Samasta ajankohdasta lulden sovelletaan myos sop1-
mustekstiin tehtyja muutoksia. 

lOa 
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L11te 

Tyomatkasta ulkomaille suor1tetaan p~1v~rahaa matkavuorokaudelta ja 
hote111korvausta korvaukseen o1keuttavalta matkavuorokaudelta seuraavat 
en1mmaism~~rat: 

MAA TAl ALUE 

Afganistan 

Alankomaat 

Algeria 

Amer1kan yhdysvallat 

An~ola 

Arabiemiraattien 1i 1tto 

Argentiina 

Australia 

Bahamasaaret 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belg1a 

Bennuda 

Bolivia 

Botswana 

P~1varaha 

210,-

220,-

320-, 

275,-

175,-

345,-

220, -

240,-

200,-

270,-

165,-

210,-

250,-

260,-

230,-

205,-

Hotell i
korvauk
sen enim
maismaara 

270,-

380,-

530,-

750,-

390-, 

870,-

550,-

520,-

600,-

550,-

450,-

550,-

380,-

700,-

400,-

350,-
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Brasilia 175,- 400,-

Brunei 250,- 500,-

Bulgaria 185,- 300,-

Burundi 230,- 320,-

Chile 260,- 510,-

Costa Rica 210,- 300,-

Djibouti 240,- 390,-

Ecuador 165,- 470,-

Egypti 210,- 500,-

El Salvador 200,- 350,-

Espanja 220,- 330,-

Etelii-Afrikan tasavalta 185,- 330,-

Etiopia 160,- 410,-

Fidzi 200,- 450,-

Filippi i nit 170,- 670,-

Gabon 250,- 300,-

Gambia 150,- 320,-

Ghana 280,- 350,-

Guatemala 180,- 390,-
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Guinea 290,- 500,-

Haiti 180,- 250,-

Honduras 205,- 330,-

Hongkong 205,- 530,-

Indonesia 215,- 650,-

Inti a 165,- 420,-

Irak 320,- 540,-

Iran 380,- 540,-

I rl anti 195,- 380,-

Islanti 220.- 450,-

Iso-Britannia 225,- 500,-

Israel 200,- 540,-

Italia 250,- 440,-

Itavalta 210,- 420,-

Jamaika 260,- 530,-

Japani 350,- 580,-

Jemenin arabitasavalta 245,- 480,-

Jemenin kansandemokraattinen tasavalta 160,- 300,-

Jordania 300,- 500,-
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Jugoslavia 165,- 350,· 

Kame run 150,- 340,-

Kanada 230,- 550,-

Kenia 150,- 350,-

Keski-Afrikan tasavalta 200,- 300,-

Kiln a 220,- 400,-

Kolumbia 200,- 450,-

Kongo 250,- 460,-

Korean tasavalta 310,- 600,-

Korean demokraattinen kansantasavalta 200,- 500,-

Krei kka 150.- 270,-

Kuuba 200,- 300,-

Kuwait 330,- 800,-

Kypros 160,- 380,-

Libanon 280,- 480,-

Liberia 280,- 380,-

Libya 310,- 460,-

Liechtenstein 190,~ 280,-

Luxemburg 210,- 320,-
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Malesia 230,- 560,-

Malawi 150,- 300,-

Mali 235,- 350,-

Malta 150,- 340, -

Marokko 170,- 250,-

Meksiko 190,- 470,-

Monaco 250,- 500,-

Mongolia 175,- 350,-

Mosambik 170,- 330,-

Nepal 150,- 330,-

Neuvostoliitto 200,- 500,-

Nicaragua 235,- 430,-

Nigeria 300,- 500,-

Norja 260,- 520,-

Norsunluurannikko 210,- 400,-

Oman 310,- 570,-

Pakistan 180,- 380,-

Panama 250,- 530,-

Papua - Uusi Guinea 200,- 500,-
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Paraguay 175, - 300,-

Peru 210,- 460, -

Portugali 150,- 280, -

Puola 170, - 320,-

Qatar 300,- 540,-

Ransf(a 250,- 450,-

Romania 175,- 400,-

Ruanda 170,-. 350,-

Ruotsi 215,- 550,-

Sale. san demokraattinen tasavalta 220,- 300,-

Saksan 1 iit;totasavalta 220,- 400, -

Sambi a 205,- 350,-

Saudi -Arabi.a 380,- 650,-

Senegal 175,- 300,-

Sierra Leone 200,- 350,-

Singapore 205,- 550,-

Sri Lanf(a 150,- 400,-

Sudan 2iO,- 700,-

Sveitsi 230,- 430,-

Syyria 310,- 820,-
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Taiwan 200,- 400,-

Tansania 230,- 350 , -

Tanska 215 ,- 480 , -

Thaimaa 175,- 580, -

Trinidad -Tobago 240,- 540,-

Tshekkoslovakia 175,- 500,-

Tunisia 190,- 350,-

Turkki 200,- 590,-

Uganda 170,- 400,-

Unkari 165,- 440,-

Uruguay 180,- 300,-

Uusi-Seelanti 185,- 300,-

Venezuela 220,- 670,-

Vietnam 250,- 250,-

Zaire 280,- 550,-

Zimbabwe 180,- 350,-

Maa, jota e1 ole er1kseen mainittu 150,- 250,-
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2.19 YALTION YIRKAMIESTEN KOULUTUKSESTA TEHDYN 
YIRKAEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 

Yaltion virkamiesten koulutuksesta 11 . 4.1984 tehdyn virkaehtosopimuk
sen 16 §:n 2 momentin mukaisesti 
muutetaan val t fon vi rkamiesten koulutuksesta tehdyn vi rkaehtosop imuk
sen 6 § 1.3.1985 lukfen seuraavasti : 

6 §. Luottamusmiessopimuksen edellyttama~n luottamusmieskoulutukseen 
myonnetyn virkavapauden ajalta tyonantaja maksaa palveluksessaan ole
val le paaluottamusmiehelle, paaluottamusmiehen varamfehelle , luotta
musmiehel l e, luottamusmiehen varamiehelle seka ammattfpsaston tai vir
kamfesyhdistyksen puheenjohtajalle kfintean palkkauksen seka matkakus
tannusten korvaami sesta tehdyn virkaehtosopimuksen 15 §:n mukafsen ate
riakorvauksen ja majoittumiskustannusten korvausta korkefntaan 95 mk 
vuoro~a~delta enintaan kuukauden ajalta koulutustilafsuutta kohti. 

(N:o H1o 142/1 11 /85 , 14.2 . 85) VT 10 a /85 
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MUUTETTUJA JA PERUUTETTUJA VRS-STANDARDEJA 

Seuraavat standardit on muutettu ja korjattu, 28 ,2 ,1985; 

VRS 1320 Hitsattavat saumattomat putkenosat, kayrat 3D . 
(korvaa VRS 1320, 28,2,1979) 

VRS 1321 Va1urautaiset kiertee11iset putkiyhteet, 
(korvaa VRS 1321, 28,2,1979) 

VRS 1322 Teraksiset kiertee11iset putkiyhteet. 
(korvaa YRS 1322, 28,2.1979) 

VRS 1323 Ruostumattomat teraksiset kiertee11iset putkiyhteet. 
(korvaa VRS 1323, 28,2,1979) 

VRS 1325 Terasputkiyhteet. Yhdiste1ma standardeista . 
(korvaa VRS 1325, 28 .2,1979) 

VRS 1327 Kupariset kapi11aariyhteet, 
(korvaa VRS 1327, 28.2. 1979) 

VRS 1328 Messinkiset putkiyhteet ja -1 iittimet. 
(korvaa VRS 1328, 28,2.1979) 

VRS 1332 Leikkuurengas1iittimet. 
(korvaa VRS 1332, 19,9,1979) 

Seuraavat standardit peruutetaan, 28.2.1985: 

VRS 1324 Ruostumattomat hitsattavat putkikayrat,28.2.1979, 

VRS 1326 Kupariset juotettavat putkikayrat, 28.2.1979, 

VRS 1329 Messinkiset puserrus1iittimet, 28,2.1979, 

Standardikansioiden ha1tioiden tu1ee poistaa korvatut ja peruutetut 
VRS-standardit, Omatarvepaino huo1ehtii korjattujen standardien pe
rusjake1usta. 

VT 11 / 85 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 213, 28,2.85, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.3.1985 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaan floriinia 185,00 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 773,00 mk 

100 Portugalin escudoa 3,80 mk 

100 Ranskan frangia 68,60 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markka 210,00 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan 

markkaa 210,00 mk 

100 Sveitsin frangia 247,00 mk 

100 Tanskan kruunua 58,30 mk 

(Nro Tru 5419 , 1. 3. 1985) VT 11/85 

VR : N VARASTOSSA OLEVA YLIJAAMATAVARA 

Hyvinkaan varastossa olevaa ylijaamatavaraa luovutetaan 

VR:n omaan kayttoon tai myydaan 

terasputkia 38/30 x 6500 mm 

teraslankaa, sinkittya 0 4 mm 

metallinen karpasverkko nrc 16/16, 

vihrea, leveys 0,6 m (rullassa 25 m) 

kuusioruuvi sinkitty SFS 2063 

M12 x 220 - 5.8 - ZNA 1 

VT 11 / 85 

370 kpl 

2000 kg 

29 rla 

910 kpl 

11 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Lantisessa tavaraliikenteessa on otettu kayttoon kirjekuori , jossa 
lahetetaan ennakkomaksulaskelmat, jalkivaatimuskirjat, oikaisulaskel
mat, ilmoitukset luovutusesteesta ja rahtikirjat. Ko. kirjekuoren 
painotuotenumero on VR 1765 ja sita voi tilata Omatarvepainosta. 

(Lt 4.3.1985) VT 11/85 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Kouvolan ratapihan liikennoimissaanto on uusittu . Saanto tulee voi
maan 18.3.1985, jolloin samalla kumoutuu Kouvolan ratapihan nykyinen, 
marraskuun 4 . paivasta 1983 lukien kaytossa ollut liikennoimissaanto 
siihen myohemmin tehtyine korjauslehtineen. 

(Nro Lko 31799/521/84) VT 11/85 

Haminan ratapihan liikennoimissaanto on uusittu . Saanto tulee voimaan 
18.3.1985, jolloin samalla kumoutuu Haminan ratapihojen tilapainen, 
toukokuun 23. paivasta 1982 lukien kaytossa ollut liikennoimissaanto 
siihen myohemmin tehtyine korjauslehtineen . 

(Nro Lko 31814/521/84) VT 11/85 

Oulun ratapihojen liikennoimissaantoon on tehty muutoksia, mm. rata
pihakaavio on uusittu. 

Muutoksista on julkaistu korjauslehti nro 1, jossa ilmoitetut muutok
set tulevat voimaan maanantaina maaliskuun 18 . paivana 1985. 

(Nro Yt 31792/521/84) VT 11/85 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 15.03.1985 lukien 
seuraavat muutokset: 

Lisataan Kolarin liikennepaikan kohdalle sarakkeeseen 6 merkinta: 
Henkiloliikennetta ja kirjattua matkatavaraa vain autopikajunien 
kulkuaikoina. Poistetaan samalla entinen kulkurajoitusmerkinta . 

Lisataan Aavasaksan ja Pellon liikennepaikkojen kohdille sarak
keeseen 6 merkinnat: Henkiloliikennetta ja kirjattua matkatavaraa 
vain autopikajunien kulkuaikoina. Kirjatun tavaran luovutus ja 
vastaanotto suoraan junista/-iin. Poistetaan myos entiset kulku
rajoitusmerkinnat. 

(Lkoy 2295/571/85, 7.3.85) VT 11/85 

TAPAHTUMAILMOITUS 

Tapahtumailmoituslomake (VR 1315) on uusittu ja sen perusjakelu toi
mitettu. Vaikka lomakkeen painoasu on huomattavasti muuttunut, ta
pahtumailmoituksen kayttotavat ja sen laatimisvelvollisuus sailyvat 
ennallaan. 

Esimiehelle on tehtava kirjallinen ilmoitus mm. tapahtumista, jotka 
ovat vaarantaneet junaturvallisuutta tai aiheuttaneet hairiota lii
kenteelle. Lisaksi on maaratty, etta esimiehelle on viipymatta il
moitettava, kun rautatien kaytossa tai tyossa on tapahtunut henkilo
tai omaisuusvahinkoja. Em. tapauksista valittomasti suullisesti tai 
puhelimella tehdyn ilmoituksen lisaksi on laadittava kirjallinen 
tapahtumailmoitus kayttaen lomaketta VR 1315. Laskumaki- ja vaihto
tyovaurioista voidaan kayttaa myos lomaketta VR 1313. 

Tapahtumailmoituksen laatii tapahtuman havainnut henkilo. Junalii
kenteessa sattuneesta tapauksesta laatii tapahtumailmoituksen juna
suorittaja tai kauko-ohjaaja ja kuljettaja, usein myos junamiehiston 
vastaava. Vaihtotyossa sattuneesta tapauksesta tekee ilmoituksen 
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yleensa kuljettaja ja vaihtotyonjohtaja. Myos vaihde- tai asetinlai
temiehen on tehtava ilmoitus alueellaan sattuneesta tapauksesta. Sa
masta vauriotapauksesta tehdaan siis yleensa ainakin kaksi tapahtu
mailmoitusta. 

Uuden lomakkeen etusivulle laaditaan tapahtumaselostus entiseen ta
paan. (Samaa lomaketta kaytetaan ilkivaltatapauksissa, ilmoituksissa 
tyosta poissaoloista yms.) Sattuneista henkilovahingoista, tasoris

teysonnettomuuksista ja ilkivaltatapauksista, on aina ilmoitettava 
myos poliisille . Henkilo, joka ilmoituksen poliisille tekee (yleensa 

junasuorittaja), kirjaa ilmoituksen omassa tapahtumailmoituksessaan 

etusivun ao. kohdassa. 

Etusivun alalaitaan tapahtumailmoituksen laatija kirjoittaa nimensa 

seka tyopuhelinnumeronsa tutkijan mahdollista yhteydenottoa varten . 

Jos tapahtumailmoitus koskee juna- tai vaihtotyovauriota , taytetaan 
myos lomakkeen takasivu, kukin ilmoituksen laatija kuitenkin vain 
omalta osaltaan. 

Tapahtumailmoitus jatetaan tai lahetetaan aseman, alueen tai varikon 
paallikolle, jonka tulee lahettaa se edelleen 1 a u s u n t o i -
n e e n rautatiepiirin paallikolle . 

VT 11 / 85 
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~r;; TAPAHTUHAILHOITUS 

Luti j an y ks i kld:S Lut imisp8iv0 

JAKELU: 

Ttp..,....,alka ja -pa lkka 
pvm 1 klo [Pa i kka 

Topohtuo-loatua 
Jun e- hi vaih to t yOveu r iosta on taytett8vi myOs l01n t kkeen takes i vun ao kohda t 

1 e.::lossa olevat henk • l civah •n<JO t 

l lmo i tus poli i sille 

~ on teh ty 

v .. rtoltunut koluoto J• laltt.et 
Li ikkuva kalu.sto {1 itt . j a n rot) 

Ra ide nro I Vai hde nro I Rait._:l:__ ~ Turveh i te I 
VR 1315 A4 
20000 85-02 laat i jan a ll ek i r joitu.s 

po lii sipi i r-iin 

--·-

Dier inumero 

1 km,m 

[] el ole tehty 

teht.ayj ja puh,nro -----------------------

11 
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l ap ehh.,.. ailmoitukser"l leatija tlfytth oslltaan myaa seur88vat kohdat 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Insinoorin (A20) virka, yliteknikon (A17) virka, liikennetarkasta
jan (A15) virka, apulaisasemap~allikon (A15) virka, apulaisasema
pa~llikon (A13) virka, 2 liikenneohjaajan (A14) virkaa, liikenne
mestarin (A12) virka, 2 liikennemestarin (A10) virkaa, 2 toimisto
sihteerin (A13) virkaa, toimistosihteerin (A12) virka, 4 toimisto
sihteerin (A11) virkaa, 4 toimistosihteerin (A8) virkaa, 4 j~rjes
telymestarin virkaa, 15 veturinkuljettajan virkaa, 4 konduktHorin 
virkaa, 2 kuormausmestarin virkaa, vaihdemiesten esimiehen virka, 
ylim teknikon (A15) toimi, ylim toimistosihteerin (A12) toimi, 
7 vaihdemiehen tointa, 13 junamiehen tointa, autonkuljettajan toimi, 
16 veturinl~mmitt~j~n (A6) tointa, toimistovirkailijan (A4) toimi, 
2 toimistovirkailijan (A2) tointa, 14 asemamiehen (A2) tointa ja 
12 asemamiehen (A1) tointa. Rautatiepiirin p5~llikHlle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava Kouvolan rautatiepiirin 
toimistoon viimeist~~n 15.4.1985. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

insini:ii:iri (A20) 

yliteknikko (A17) 

liikennetarkastaja (A15) 

apulaisasemapaallikko (A15) 

apulaisasemapa~llikko (A13) 

liikenneohjaaja (A14) 

Kouvolan rautatiepiirin toimis
tossa (1 varikkoryhm~) 

Kouvolan rautatiepiirin toimis
tossa (1 varikkoryhm~) 

Kouvolan rautatiepiirin toimis
tossa (1 tiedotussihteeri) 

Haminan (1 Hma tap) liikennealueella 

Lahden (1 Lh lipputoimiston esimies) 
liikennealueella 

Kouvolan (1 Kv junasuoritus) ja 
Imatran (1 Imr junasuoritus+vaunun
jako) liikennealueella 

11 

liikennemestari (A12) Kotkan (1 Kta junasuoritus) liikenne
alueella 

liikennemestari (A10) Lappeenrannan (1 Lr junasuoritus), 
Kotkan (1 Jri junasuoritus) liikenne
alueella 
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toimistosihteeri (A13) 

toimistosihteeri (A12) 

toimistosihteeri (A11) 

toimistosihteeri (AS) 

j~rjestelymestari 

veturinkuljettaja 

konduktoori 

kuormaus~estari 

va~hdemiesten esimies 

ylim teknikko (A15) 
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Kouvolan rautatiepiirin toimis
tossa (1 materiaalitoiminnot ja 
1 tilitysasiat sek~ kassantarkas
tukset) 

lahden (1 Lh palkkaus) liikenne
alueella 

Kouvolan rautatiepiirin toimis
tossa (1 palkkaus), Kouvolan 
(1 Kv kappaletavara-alueen rah
ditus), Lahden (1 Lh kappaleta
vara-alueen markkinointi) ja Lap
peenrannan (1 Lr kappaletavara
alueen markkinointi) liikenne
alueella. 
Kouvolan (1 Kv lipputoimisto), 
Lahden (1 Lh lipputoimisto) ja 
Lappeenrannan (1 Lr lipputoimisto, 
1 Vna tavaratoimisto) liikenne
alueella. 

Lahden (1 Lh junatoimisto), Lap
peenrannan (1 Lr junatoimisto) 
ja Haminan (2 Hma junatoimisto) 
liikennealueella. 

Kouvolan (1 lh, 13 Kv, 1 Hma) 
varikkoryhmass~. 

Kouvolan (2 Kv), Haminan (1 Hma) 
ja Kotkan (1 Kta) liikennealueella. 

Kouvolan (1 Kv kappaletavara-alue) 
ja Kotkan (1 Kta) liikennealueell a . 

Kouvolan (1 Kv) liikennelaueella 

Kouvolan rautatiepiirin varikko
ryhmassa ~ Lh toimintayksikon 
esimies) 



ylim toimistosihteeri (A12) 

vaihdemies 

junamies 

autonku 1 jetta ja 

veturinl~mmitt~ja (A 6) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkailija (A2) 

asemamies (A2) 

asemamies (A1) 
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Kouvolan (1 Kv lipputoimiston 
esimies) liikennealueella 

Imatran (2 lmr), Haminan (3 Hma) 
ja Kotkan (2 Kta) liikenne
alueella. 

Kouvolan (5 Kv), Lahden (2 Lh), 
Lappeerannan (1 Vna), lmatran 
(1 Imr), Haminan (1 Hma) ja. 
Kotkan (3 Kta) liikennealueella 

Kouvolan (1 Kv) liikennealueella 

Kouvolan (9 Kv, 1 Lh, 1 Lr, 2 lmr, 
1 Hma ja 2 Kta) varikkoryhm~ss~ 

Lappeenrannan (1 Vna) liikenne
alueella 

Kouvolan (1 Kv) ja Lappeenrannan 
(1 Vna) liikennealueella. 

KotJvolan (2 Kv), Lahden (5 Lh), 
Lappeenrannan (1 Lr ja 1 Vna), 
Imatran (1 lmr), Haminan (1 Hma) 
ja Kotkan (3 Kta) liikennealueella. 

Kouvolan (8 Kv), Imatran (1 lmr 
ja 1 Jts) ja Kotkan (2 Kta) 
liikennealueella. 

Liikennetarkastajan (A22) virkaa toistaiseksi 

Seinajoen rautatiepiirissa (Hrpl. Rautatiehal

lituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 13.04.1985 . 

11 
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!_nstn22!:.!!' vtrka (_A 19), totstaiseksi Pteksamaen konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut 

ktqalltset hakemukset on toimitettava RH:n koneosa~ton kirjaamoon viimeistaan 15.1+.1985. 

_!5akst te_[<ntkon ~rkaa~J5), joista totnen totstatseksi Pieksamaen ja toinen Turun konepajassa. 

Kirjalltset hakemukset on osottettava Ja toimitettava ao. konepajan paallikolle J 5.1+.1985 

mennessa . 

IEimtstosth!_eenn vir~~!J, !.~l..'!!istovtrkailijan totmi (A 6) ja toimtstovtrkailijan toimi (A 2), 

totstatseksi Hyvinkaan konepajassa. Ktrjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava 

Hyvinkaan konepajan paallikolle viimeistaan 15.1+ . 1985. 

Teknikon virka (A 14), toistaiseksi Kuopion konepajassa . Kirja11iset 

hakemukset on osoitettava ja toimitettava Kuopion konepajan paal1i

ko11e viimeistaan 15.4.1985. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o: Asemapaallikon (A 13) virkaan (Mh) ase
m~paallikko (A 12) Eino Eero Pudas, aeemapaallikon (A 13) virkaan 
(Am) asemamies (A 1) Kalevi Edvard Lesonen, toimistosihteerin (A 11) 
virkaan (01) toimistosihteeri (A 10) Aune Sylvia Hiltunen, toimisto
sihteerin (A 11) virkaan (01) toimietosihteeri (A 10) Alice Kaarina 
Karhula, toimistosihteerin (A 10) virkaan (01) toimistovirkailija 
(A 5) Sirkka Liisa Weman, toimistosihteerin (A 10) virkaan (Ol) toi
mistosihteeri (A 8) Anja Rauni Inkeri Hautala, toimistosihteerin 
(A 10) virkaan (Tor) toimistovirkailija (A 5) Eila Maija Vahajarvi, 
liikennemestarin (A 10) virkaan (Kaj) ylim. liikennevirkailija (A 5) 
Kari Olavi Lehto, liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Roi) toimisto
sihteeri (A 10) Hilkka Inkeri Lindholm, liikennemestarin (A 8) vir
kaan (Tor) ylim. liikennevirkailija (A 5) Timo Johannes Karenlampi, 
ylikonduktoorin virkaan (01) vaihdemiee Tauno Antero Papunen, toi
mistovirkailijan (A 2) toimeen (01) ylim. toimistovirkailija (A 2) 
Marja-Liisa Paakkola, junamiehen toimeen (01) asemamies (A 2) Aimo 
Kalevi Lappalainen, junamiehen toimeen (Kem) asemamiehet (A 2) Risto 
Pekka Juhani Petasnoro ja Matti Antero Pihlajamaki, vaihdemiehen 
toimeen (Tor) asemamies (A 1) Esko Karjalainen, toimistosihteerin 
(A 8) virkaan (Kem) toimistovirkailija (A 2) Saara Tellervo Karki, 
konduktoorin virkaan (Ol) vaihdemies Erkki Olavi Tolonen seka juna
miehet Matti Juhani Kilponen ja Seppo Aarne Tikka, konduktoorin 
virkaan (Kem) junamiehet Arvo Anselmi Macklin ja Aarne Aukusti 
Macklin. 

Liikenneohjaajan (A 12) virkaan (Pko) ~lim. liikenneohjaaja (A 12) 
Leo Uolevi Toivonen, liikennemestarin (A 10) virkaan (Vi) liikenne
mestari (A 8) Vuokko Marjatta Elijoki, toimistosihteerin (A 8) vir
kaan (Tl) toimistovirkailija (A 2) Raija Hannele Kantola ja ylim. 
toimistovirkailija (A 1) Riitta Margit Jyramo, vaununtarkastajan 
toimeen (Tpe) vaunumies (A 3) Markku Jaakko Teirila, vaihdemiehen 
toimeen (Tl) junamiehet Pauli Rafael Salmi ja Martti Juhani Rokka
nen, junamiehen toimeen (Tpe) asemamies (A 1) Kalle Tuomo Mustan
oja seka asemamiehet (A 2) Maune Armas Selkala ja Pentti Tevaniemi, 
junamiehen toimeen (Tl) asemamies (A 2) Vilho Juhani Salminen, juna
miehen toimeen (M~) asemamies (A 1) Arvi Johannes Nikkola, veturin
kuljettajan (A 12) virkaan (01) veturinlammittajat (A 6) Alpo Allan 
Honkanen, Matti Juhani Vaananen, Vaino Juha Antero Haapakoski, Asko 
Aulis Louhela, Eero Juhani Vaananen ja Jyrki Tapio Eronen, veturin
kuljettajan (A 12) virkaan (Kem) veturinlammittaja (A 6) Martti 
Kustaa Keksi, veturinkuljettajan (A 12) virkaan (Kon) veturinlammit
taja (A 6) Hannu Ilmari Karjalainen, konduktoorin virkaan (Kaj) 
kuormausmestari (A 10) Seppo Keijo Kullervo Turunen, konduktoorin 
virkaan (Kja) junamies Lippe Kullervo Harju, vaununtarkastajan toi
meen (Kon) ylim. vaununtarkastaja (A 6) Teuvo Antero Hyttinen, vaih
demiehen toimeen (Kaj) asemamies (A 2) Reine Olavi Ovaekainen seka 
aeemamiehet (A 1) Pentti Armas Halonen ja Veikko Juhani Leinonen, 
vaihdemiehen toimeen (Ken) junamies Paavo Arvi Kustaa Niskanen, ju
namiehen toimeen (Rei) asemamiehet (A 2) Veli Kalevi Pekkala ja 
Reine Albert Sakkinen, ylim. siivoojan (A 1) toimeen (Ri) tyosuh
teinen veturinpuhdistaja Eira Anneli Gronroos. 
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K one o sa s to: kemlstl-lnslnoorln (S 22) vlrkaan (RH/Ktt) vt. kei (S 22) Lea Liisa Annell 

Virtanen, yliteknikon (A 17) virkaan (Ps1 knp) tkn (A 15) Raimo Ka1evi Sa1ovaara, yliteknlkon 

(A 18) virkaan (Ps1 knp) ytkn (A 17) Reijo Tarmo Vuotela, toimlstosihteerln (A 11) virkaan (Psi 

knp) ylim.tslht (A 8) Lea lrmeli Aaltonen, pilrtajan (A 7) tolmeen (RH/Ktt) vs.ylim.piirtaja 

Tarja Maant Kaukialnen ja (RH/Kpt) ylim.piirtaja (A 6) Helena Liisa Maenpanen, koneklrjoit

tajan (A 4) tolmeen (RH/Koy) kkja (A 3) Teija Birgitta Virtanen, ylimaaraiseen pilrtajan (A 8) 

toimeen (RH/ Ktt) piirtaja (A 7) Hely Helli Helena Kauranen, ylimaliraiseen toimistosihteerin 

(A 8) toimeen (RH/Ksl) tvirk (A 4) Selja Anitta Savimaki, ylimaarliiseen toimistovirkailijan 

(A 5) toimeen (Tku knp) ylim. tv irk (A 4) Kaisa Liisa Lindqvist. 

K o n e o s a s t o : koneinsmoori Reino Johannes Lounimo, ylimaarainen yliteknikko Erkki 

Albin Heiskanen. 
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Asetus 
Valuonrau!lltciden hallinnosta 

Anneuu Hds•n~ 1 s:sl 22 piiv.ini hdmikuuta 1985 

Liikenneminisr~rin esinelystil siiiid~taan : 

I luku 

Yleiset wnnokset 

1 § 
Valtionrautat~idc:n tchtavana on harjoiuaa 

rautatidiik~nncn2 J2 muuta Valtionrautatcidcn 
kuiJ~tuksiin liirtyviiii palveluroimintaa sekii huo
lehtia valrion ratojen ja nii hin kuuluvien rak~n 
nusten ja laineiden rakentamisesra ja yllapidosra . 

2 § 
Valrionraurareiden roiminraa johtaa liikenne

mlnistcriOn alaiKna kcskusvirastona rautatichalli 
tus 

Vahionraucareiden yleisinii piirihallincoyksik
koinii roim ivar raucariehalliruksen alaiser raura
ciepiirir. Niiden lukumoaran vahvisraa liikenne
mlntStcriO . 

Lisalcsi Valcionrautateiden piirihalhnnossa on 
mutta rauraciehallicuksen alaisia vasruuyksikoira , 
kuten konepajoja ja varastoja . Niisra sekii alue
hallinnoS!a miiiirariian raurariehallinnon cyojar
jesryksessii 

3 § 
Tarkemmat maaraykset Vahionrautateiden 

h•llinnon j2rjestelysrii amaa pujohtaja ryojarjes-

tyksessa . Virkamiesren ja coimihenkiloiden rar
kajsuvaltaa ja scn siirtimista koskcvien maarays
ten osalta tyojarjesryksen antaa kuitenkin paajoh
tajan csityk.sesta liikcnncminisrcriO. 

2 luku 

Rautariehallitus 

4 § 
Rautariehallituksessa on: 
1) hallinto-oS2StO; 
2) talousosasro ; 
3) liikenneosasro; 
4) rataosastO; sekii 
5) koneosasto. 
Osastoissa on S('uraavat toimastot: 
1) hallinto-osasrossa koulurus- ja kehirtiimis

toimisro. palvelussuhdetoimisco . lainopillin~n 
toimisto scka sosi:aali- ja tcrvcystoimisto; 

2) talousosastossa taloustoomisro. tilitoimisto. 
tictojenkasittelywimisto ja materiaalitoimisto; 

3) liikenneosasrossa tavaraliikenneroimisro, 
henkiloliikennetOimisto, kiiyuocoimistO sekii tur
vallisuus- ja valmiustoimislO; 

4) rotaosasrossa ratatekninen toimisro, sahko
tcknincn toimisto ja rakcnnustoimislo; sek2 
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~) koneosastossa konetc:kninen toimisto ja ko
nepajatoimisto. 

H 
Hallinto-osaston roimialaan kuuluvat asiat , 

jotka koskcvat yleistii haJJintoa , henkiliistiihallm
toa ja oikcuddlisia kysymyksiii . 

6 § 
Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat. j01ka 

koskcvat talous-. marcriaali- ja tic:tohallintoa . 

7 § 
liikcnneosaston toimialaan kuuluvat asiat , jor

ka koslr:cvat ravara- ja hc:nkiliiliikentcen markki
nointia, lculjetuksiin liittyviili muuta kaupallista 
toiminraa, liikcnncruotannon ohjausra ja rurvaJ
Iisuutta, liikkuvan kaluston kaytiin ja kunnossa
pidon ohjausta konepajaroimintaa lukuun otta
matta sekii poikkcusoloihin varautumista . 

8 § 
Rataosaston toimialaan kuuluvar asiar. jotka 

koskevat radan rakennustcn, alueiden ja laittei
dcn ylliipitoa ja rakcntamista . 

9 § 
Koncosasron toimialaan kuuluvar asiar. jorka 

koskcvat liikkuvan kaluston rakcnn<rra . rakcnra
mista , kunnossapitoa sckii muuta koncpajaroi 
miotaa. 

IO § 
Tyiijiitjc:srykscssii miiiiriitiiiin tarkcmmin osasto

jcn rchriivutii samoin kuin toimistojen tchtiivistii 
ja niiden jakami5csta jaostoihin. Tyiijiirjcstyksdlii 
voidaan rautatichalliwksccn pcrustaa <rillisiii 
jaostoja rai yksikiiitii . 

II§ 
Raurariehallitus vastaa Valtionraurat<iden ta

louddlisc:sta tuloksesta ja ascrcrrujcn tulosravoit
teidcn toteurtamisesra liikennepoliittisten p32t0s
teo mukaisesti. 

Tiissii tarkoituksessa sc johtaa Valtionrautatci · 
den toimintaa, a.seuaa tavoiucer' maariuia toi
mintapolitiikat, tekce rautariepoliiuisia esityksi2. 
antaa hallinnolliser miiiirayksct ja roimintaohjcct , 
sovirraa yhtcen <ri yksikiiidcn suunnitdmat ja 
toiminnan sckii ratkaiscc silk saiidctyt ja maarii
tyr asiaL 

12 § 
Piiiijohtaja on rauratichallitukscn piiiillikkii ja 

han johraa raUiauchallirukstn 1oiminraa. H:in 
vasta.a rarviuavien suunnirdmten laaomiscn:a ja 
vahvistcttujcn suunnilelmtcn totmcenpanosta 
sckii rauratiepiircillc ja osastoillc asetcllujen tu 
lostavoitrcadcn toreutumiscn scurannasta . 

Piiiijohtajan rukc rchdii aloitteita ja csityksiii 
Valtionrautateiden toiminracdcllytystcn paranta
miscksi . 

13 § 
Ylijohtajisra toincn toimii liikcnnc.osaston 

piiiillikkiinii ja toincn tcknisc.nii ylijohtajana. 
Liikc.nneosaston piiiillikkiinii toimivaan ylijoh 

rajaan sovdlcraan myiis, mitii johrajasta on siia
dcny tai miiiirany . Muun osaston piiiillikkiinii 
toimii johtaja . 

Teknincn ylijohtaja ohjaa Valtionrautatcidcn 
tcknistii kchi11iimisrii . 

14 § 
Toimisron paallikkonii toimii •pulaisjohtaja. 

yli -ins..inOOri tai rautati~h:.tllitukscn mil2r2:imi 
muu virkamic!>. 

3 Juku 

Asioiden kiisincly rauratichallitukscssa 

I5 § 
Rautatichallituksellc kuuluvar asiat ratkaiscc : 
rauratieh.:a.Jiitus istunnossaan ; 
piiiijohtaja ; 
ylijohtaja : 
johraja : ••• 
muu virkamies tai tOimihcnkilii, jollc scllaincn 

toimivalta on anncttu sitcn kuin jiiljcmpiinii 
siiiidctiiiin tai ryiijiirjcsrykscssii maariitiilin . 

Tyiisopimussuhtccssa olcvallc. hcnkilollc ei voi
da antaa toimivaltaa ratkaista asiaa. jok.a sisahaa 
julkiscn vall>n kay11iimistii . 

16 § 
Rautariehallitukscn IStunnossa: 
I) piiatctiiiin toiminnan ja taloudcnhoidon 

ylciser pcrustcc<; 
2) hyviiksytiiiin tulo- ja mcnoarviochdotus. roi

minta- ja taloussuunnitclma scka uudistusrahas
ton k:iytrOsuunnitclma; 

.3) hyviiksytiiiin rautatiepiirien ja osastoj<n toi
mmta· J2 taloussuunnndmar scka vahv1stetaan 
tulostavoittcet : 

11a 
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4) vahv•stctaan Vahionraulaletdrn rulo~ ja ri
linpiiiiltis: 

) ) ann<taan lausunno1 vahioneuvos1oli<. mi
nasceriOIIc 1ai muulk viranomaisdk periaaucclll
scsti tirkc•sta tal laajakantotslsra asiotsta; 

6) ratkaistaan mcrkiuavat organisaation rakcn
ncua. 1ytijaqeslysra J• 10imm1aporiliikkaa koske
vat asiat sucn kuin tyOjirjcstyksessa rarkcmmm 
maararaan: 

7) ra1kais1aan vali10kser asioissa. JOissa raula
r•challitus on valirusviranomaiS<'na; 

X) kas11elliiiin as1a1, jo1ka koskev•1 voran- 1ai 
w•mcnhahijan nimiuamist2, virkavapauua. vi
ra.sra tai toim('Sta vapauuamis12, viranhalrijan 
s•in2misti toisccn virkaan, cron my6nt2masli, 
yilmiiiiraiS<:n 1oimenhalrijan onam1sta, irusano
mlsla rai miiiiriyksen peruuuamisra 1aikka vorka
ehdowksen 1ekemistii, jollei as1as1a paauam•nen 
taman axtuksen tai sen nojalla annertujcn maa
riiySien mukaan kuulu paajoh1ajalle 1ai muulle 
mkamiehelle: S<:kii 

9) kiisi<elliin muu1 periaaueelliscs1i 1•rkeii1 1ai 
laaJakaniOiS<:r asiar. jo1ka paiijoh1aja miiiiriiii is
tunnossa kasirehiviksi . 

17 § 
Piiiijohraja kiisittdee ja ra1kaisee asia~. jmka 

koskeval: 
I) laajakamois1a ja periaaneelliseSii 1iirke11ii 

k)'symyksia taikka uS<:ita osas1oja 1ai raulaliepiire
J> . jollei nii1ii kiisirelli raurauehalli1uksen isiUn
nossa raikka jollei nii1a 1iissii aS<:IUkS<:ssa 1ai 
rau~atiehallinnon lyojirjeSiykS<:ssa ole saadwy ~ai 
mil2r2uy muun virkami~h~n tai toimih~nkiiOn 
ratkaistaviksi: 

2) Val1ionraulal<iden hallinnollim jako• ja 
rau1a1iep1irien tyojiirjesryksii ja rau~atieh•lliluk
sen jasemen 1arkempaa ryonjakoa: 

3) yleiSien hallinnollisren ohjesaan1ojen ja wi
mlmaohj~iden antamista scka niiden muuuamis. 
'"· mikali n~ koskevat Vahionrau121ei1ii kokonai
suudessaan: 

4) tyoeh1osopimuksen hyviiksym1s1a. 
S) liikenndajiuaiSien markkinoin11- ja liiken

tccnhoitosuunnitelmien vahv1stamisra. 
6) rau121iekuljetusase1uksen (714/7)) noJalla 

anneUUJC'O yleiKhtojen muuuamista. 
7) 1ariffisiiiinnon lisamaiiriiySien muunamiSia: 
8) junaiUrvallisuussaintoi: sekii 
9) valtioneuvoston nimiu~man v1rkamichen 

to1m1pa1kan mairaamista . 
Paajohraj• voi siiniiii I momenun )-8 koh

dassa mainiuuja asioita kirjalliscs1i .alaisC'nsa vir· 

kamiehen 1ai 10imihenkilon ratkaiSiavaksi, jos 
ratkaisujcn pcriaatdinjat tal noudatcuava tOi· 
mm1apoli1iikka on niniiviisu miiarirehy, eddlyt
dicn, euci toimivailan siinoa ole asetuksessa, 
•yojiirjeSiykS<:ssii tai muissa siiinnoksissii rai miiii
riyksissa kiellcuy. 

)os ilmenee epi1ie1oisuuua, kenen ratkaista
viin asia kuuluu, piiiijohraja miiiriiii asian kiisitte
lyjiirjesryksesrii. 

18 § 
Tckninen ylijoh~aja: 

I) huoleh1ii kiiy1euiviin 1eknologian sovdru
vuudeSia ja kehiuimiS<:Siii S<:ka osasrojen suun
niuelemien teknisren ratkaisujen yhreensopivuu
desra rehokkaiden, taloudellisren ja kilpailuky
kyisren kuljeruspalvelujen ruouamiseksi; 

2) huolehrii investointien ja kunnossapidon 
riippuvuuksien S<:lviuamisesrii ja kunnossapirouo
son miiiiriuiimiS<:sta kokonaiskustannukS<:t ja pal
vduta.sovaatimuk.scn huomioon ottaen; 

3) hyviiksyy yleise1 rautarieSiandardir, kun rck
niikaJJc asctettavat toiminnalliset vaatimuksct on 
hyviiksyuy: seka 

4) valvoo, euii tyonjako 1eknisissi asioissa ro
leutuu rautarieralouden kannalta edullisimmalla 
12valla . 

19 § 
joh1aja vastaa osasrolleen vahvist~ttujen roi

minta· tai tulostavoiueidcn S2avuttamiscsta, toi· 
m1alansa kehiuiimiS<:Stii, toimialaansa koskevien 
IUioSiavoiueiden maiirinelemiS<:Stii ja suunnitel
mien laatimisesra S<:kii osal1aan niiden roreutta
misesta ja valvonnasta. 

Tiissii 1arkoiruksessa johraja: 
I) huoleh1ii roimialansa toimintalinjojen mu

riuelyssii rarviuavien kehiuiimissuunnitelmien, 
tarveS<:Ivitysren ja tu tkimus1cn tekemisesta; 

2) vahvistaa osas1onsa vasruuyksikoiden toi
minca- ja. raloussuunnirelmat ja valvoo oiiden 
IOU:Utl2ffi1St2: 

3) amaa roimialaansa koskev21 yleiser loimio
taohjeer siten kuin rau121iehallinnon tyojiirjesryk
scssa tarkemmin maararaan: 

4) huolehtii osastonsa wiminnan, henkiloSitin 
ja hallinnon kehittamisesrii: 

5) hyvaksyy menopiatoks~n tavoitebudjerin ra
joissa, hyvaksyy menon makS<:ttavaksi S<:ka maii
riiii henkilot. joilla on oikeus suorittaa paikallis
ja sopimusosroja: 

6) piiiuiii alaisensa virkamiehen toimipaikasra, 
jollei sitii ole miiiiriiuy nimiuiimis- rai mUcays-
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kirjassa, lukuun orramatta vahioncuvosron nimir
tamiil virkamichiii.; scka 

7) Uyuaa raman ascrukscn mukaista kurinpi
rovalua ja paarw kurinpiromcnctrdyn vircillr
panosra osasroll:un . 

Johraja voi siirril I momenrin 3-) kohdassa 
maininuja asioira lcirjalliscsri alaisensa virkamie
hcn tai.roimihenkiltio raikh raurariepiirin paalli
kOn ratkaistavaksi, kun rarkaisuvallan siirrosra on 
sovirru paajohrajan kanssa . 

Tarkemmar maarliykscr johrajan criryisrehravis
ta annetaan rauratiehallinnon ryiijarjcsrykscssi. 

20 § 
Rauratiehallirukscn isrunroon onavar osaa paa

johraja puheenjohrajana scka ylijohrajat ja johra
jar. Kisitelraessa Valtionraurareiden puolustus
valmium koskevaa asiaa paaesikunnan raurarie
hallirukseen maarliimalla yhreysupscerilla on oi
keus otla lasni istunnossa scki kayrraa siina 
puhe- mutta ei aanivalua. 

21 § 
Rauratiehallirus on tstunnossaan paarosvalrai

nen, kun puhecnjohraja ja vahimaan kolmr 
jascnrii on paik:i.lla, naiden joukossa sr jascn rai 
nc jascnet, joidcn roimialaa kasirdriivana olrva 
asia olcnnaiscsri koskcc . 

Jos raurarichallirukscn isrunnossa ilmcncc rri
midisyytt2 2Sian r:ukaisemisesta, asia piitc~taJin 
iianesramalla noudanacn samaa mcneudyii kuin 
monijbc:nisasi ruomioiStuimessa . 

22 § 
Esindystii ratkaistaan nc asiat , jorka kasirdlaan 

rauratichall.irukscn isrunnossa , sckii paajohrajan 
ratkaisravar asiar. Tyojarjestykscssa maarliraan . 
mitkl muut asiat ratkainaan esiuelyst2 . 

Rautatiehallirukscn isrunnossa sckii esirelraessii 
asiaa paajohrajallc csindcc asian sr johraja , jonka 
osasron roimialaan asia kuuluu , raikka hancn 
mairaamiinsi virkamics. jolki ryojiirjcsryksessi 
ole roisin miiirlirry . 

23 § 
Asioisra, jorka kasircllaiin istunnossa , laaditaan 

esindylistat, joihin mrrkiraiin. kcrkii ovar ona
ncct osaa asian kasiudyyn , ja asiassa rchry piiii · 
lOS. 

Poytiikirja laadiraan , milloin asiasra on iiiincs
teuy. ~iudija on ilmoinanut eriavan mirlipi 
reensa tai kun puhecnjohtaja katsoo sen muuten 
rarpcclliscksi . Muussa rapaukscssa katsoraan is-

runnon paytiikirjaksi I momrmissa maininu rsit 
rdylisra . 

Esiudylistan allckirjoiuavar esindijii ja lisnii 
ollur sihtrcri . Poyriikirjan allckirjoinavar puhrrn
johraja ja sihrerri . Esinelylim ja payriikirja katso
raan rarkisrcruksi , kun se on allckirjoirenu 

24 § 
Milloin esitrdijiin midipide eroaa piiiitokscstii . 

hanella on oikeus saada midipirccnsa merkiryksi 
rautarieha.llirukscn isrunnossa paytiikirjaan ja 
muussa esittelyssii rarkaisravia asioita Usiteltiiessa 
esirrelylisraan , jos scllainen on laadinu , rai paii
rokscn perusrcella laadinavan asialcirjan ra.lrio
kappa.lces«n. Eriava midipidc on viimcksi mai 
nirussa rapaukscssa esinelijin allckirjoireuava ja 
rarkaisijan samaan asiakirjaan rchdylla mcrkin
niillii rodenava. 

2~ § 
Rautatichallirukscn isrunnossa kasirdlyisri asi 

oiSta laadirut romiruskirjat allckirjoittaa puheen
johraja ja varmcntaa asian rsindijii . Asioissa, 
jorka rarkaistaan muussa esinelyssa, allrkirjoinaa 
roimiruskirjat sc, joka on asian rarkaissut, ja 
varmemaa csirtdijii . Muut roimiruskirjar allrkir
joinaa asoan rarkaisija yksin . 

Kun on kysymys viranomaiscllc annenavasra 
lausunnoSta rai esiryksesrii , joka on kitsirelry rau 
rarichalliruksen isrunnossa . tulcc asiasra laadirus
ra roimiruskirjasta ilmctii, wii asia on kitsirclry 
asr u n nossa . 

Minisrerioillc. korkcimmalle oikeudclle ja kor
keimmalk hallinro-oikcudelk annenaviin lau 
suntoihin r• tchraviin rsiryksiin, jorka on kisitd · 
ty rautatichallitukstn islunnossa. on liiltnava 
p6yrakirjanore , milloin asiassa on aanesretty rai 
esinclija on ilmoiuanut (fi2van miclipitttnsa 

Muidcn kuin I momcmissa m:Uniuujcn asikir· 
jojcn allckirjoiuamiscsra miiiiriitiiin tyojiirjrsryk 
sessa . 

26 § 
Paiijohrajan ollessa estynyt toimii hanen sijaise 

naan liikcnncosasron piiiillikkonii ol~a ylijohraja , 
toincn ylijohuja rai virassa vanhin johraja rissii 
jiirjesrykscssii . jollro liikennrministcrio roisin 
m22r3:i . 

Paiijohraja m2iirii:i nr vtrkamichct, jorka roimi
vat ylijohtajan ja johta)an sijaiscna tiimin ollcssa 
cstynyt. 

11a 
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27 § 
Pujohtajan , ylijohtajan tai johtajan poissa ol

l<ssa ei ilman painavia syitii saa ryhtyii sdlaisiin 
tOimenpiteisiin. jotka saauavat poiketa heidiin 
totminnassaan noudauamisuan pcriaatteista . 

Piiiijohtajan , ylijohtajan tai johtajan poissa ol 
kssa ei 1lman heidiin tai heidiin esimiestensii 
suostumusta saa tiiyuaa virkoj:a tai coimia. joissa 
he ovat nimiuavana vi~nomaisena . Sarna koskee 
lausunnon amamista ja virkaehdoruksen u.i -esi
tyksen tekemistii virkanimirysasiassa . 

28 § 
Paajohtaja, ylijohtaja tai johtaja vo1 o!!aa yksir

tiilstapauksessa ratkaistavakseen asian. jonka han 
on siininyt aJaiKnsa tai muun virkamiehen tai 
to1mihenkilon ratkaistavaksi . 

29 § 
Milloin asia vaarii kiireellisiii toimenpiteita 

eikii sitii ehditl kiisitellii siiiideryssii Jiirjestyksessa, 
vo1 paajohtaja, ylijohtaja seka osastonsa asiassa 
myth johtaja siita piiii!!ilii , mu!!a asia on viipy
m:iui saateuava siinnOnmukaiscsti kasitdtavalc~ 
si . 

4 Juku 

Rautatiepiirit ja asioiden kiisi!!dy rautatiepiirusa 

30 § 
Rautatiepiirit hoitavat rautatiehallituksen miiii

raamiin tyonjaon mukaisesti palvdujen markki
nointiin, liikcnnctuotanroon scka cri voimavaro
jen kiiynoon ja ylliipitoon kuuluvia tehtaviii . 

31 § 
Rautatiepiirin paiill1kko JOhtaa rautauepiiriii ja 

vastaa raut.atcidcn toiminna.sta piirins2 alucdla 
lukuun ottamatta rautatiehallituksen osastojen 
alaisten yksikoiden toimimaa. 

Rautatiepiirin paallikko vastaa rautatiepiorin 
toiminnallisesta ja taloudellisesta 1uloksesta rau 
taricpiirillc vahvistc~tun roimima- ja taloussuun ~ 
nitdman sc:ki tulostavoittciden mukaascsti . 

32 § 
Rau tatiepiirin paiillikko r•tkaisee piiro aan kos

kevat asiat , jollei muuta ole saadeuy tai tyojarjes
tyksessii maarata . Rautatiepiirin piiiill1kko myos 
myOmaa nimiuimillccn virkamichtllc viraston 
piiiill1kon myonne!!aviit s1vuwimiluvat Mikali 
ra1kaisuvallan lc.iiytosta syntyy epiito<IOISUu!!a , -

piiiijohtaja miiariiii, kenen ratkaistaviin asia kuu
luu . Esittdyn kiiy!!iimisestii rautatiepiirissii mU
ratiiiin tyojarjestyksessii. 

Rautatiepiirin piiallikollii on oikeus siiniiii k.ir 
jallisesti alaisensa virkamiehen cai toimihenk.ilon 
ratkaistavaksi asioita siina laajuudessa kuin se 
piirin johtamisen ja toiminnan kannalta on tar
peen, jollei ratkaisuvallan siinoa ole rautariehal
linnon tyojiirjestyksessa kielleny . 

Tyosopimussuhteessa olevalle henkilolle ei voi
da antaa toimivaltaa ratkaista asiaa, joka sisaltU 
julkisen vallan .ltiiyttamista. 

Rautatiepiirin piiallikko voi ottaa yksitt2ista
pauksessa ratkaistavalc.seen asian, jonlca han on 
siinanyt alaisensa tai muun virkamiehen tai roi
mihenkilon ratkaistavaksi. 

33 § 
Rautatiepiirin piiallikon poissa ollessa ei ilman 

painavia syitii saa ryhryii sellaisiin toimeopitei
siin, jotka saattavat poiketa hiinen toiminnassaan 
noudattamina.an periaauc:ista . 

Rautatiepiirin piiallikon poissa ollessa ei ilman 
hanen tai hinc:n c:simiestc:nsa suostumusta saa 
taytciiii virkoja tai toimia, joissa hiin on nimitt2-
vanii viranomaisena. Sarna koskee lausunnon an
tamista ja virkaehdotuksen tai -esiryksen tekemis
t2 virkanimitysasiassa . 

34 § 
Yleiset maiiriiykset piirihallinnosta ja sen teh

tiivista sekii rautatiepiirin paallikon ja muiden 
virlcamiesten ja toimihenkiloiden ratkaisuvallasta 
annetaan rauratiehallinnon tyojiirjestyksessa. 

Yleisen rautatiehallinnon tyojarjesryksen lisiksi 
rautatiepiirillii on piiiijohtajan vahvistama piiri
kohtainen tyojarjestys, jossa miiiiri.t:iiiin tarkem
mio raut2ticpiirin lehtavista, organisa.atiosta ja 
ratkaisuvallan kiiytostii . 

Mitii 15 §:n 2 momemissa on siiadetty, koslcee 
vastaavasti rautatiepiiria . 

5 Juku 

Virkojen ja roimien kelpoisuusehdot 

35 ~ 
Vahionrautatcidcn vJrotsta J2 toimtsta on s32-

detty erikseen . 

%§ 
Kelpoisuusehtoina Valtionrautateiden virkoi· 

hin ja toimiin vaaditaan. eua asianoma.inen on 



- 7 -

aib.iscmmalla roiminnallaan osoiuanut omaa
vansa sella.iscon taidon ja kyvyn, jota viran tai 
roimen meneS<ylcsdlinen hoitaminen edellyuilli . 

Paajohtajalta, ylijohtajalta, johrajalra, rauratie 
piirin pillillikolta, konepajan pillillikolra ja rei
miston pillillikkona roimivalta virkamiehdrii vaa
diraan Uytiinn&sii osoirerrua johramistairoa. 

Lisaksi vaadiraan: 
I) paajohrajalu virkaan sovdruva ylempi kor

keakoulututkimo ja aikaisemmalla roiminnalla 
joko julk.isessa vi.rassa rai liikeyricyksessii osoirer
rua huomauavaa jarjesrdy- ja hallinrokykya sekii 
maan liiltenneolojen hyva runremus; 

2) ylijohujalu virkaan sovdruva .ylempi kor
keakoulurutkinto seka aikaisemmalla roiminnalla 
osoiterrua huomauavaa jarjesrdy- ja hallinroky
kyii, minka lisiiksi liikenneosasron paallikkona 
toimivalta ylijohtajal<a vaadiraan maan liikenne
olojen hyva runremus ja roisdta ylijohrajalra hyvii 
per<hcyneisyys alan tekrtisiin kysymylcsiin ; 

3) hallinro-osanon johrajalra oikeustieteen 
kandidaatin rutkinro seka kiiyriinniin perehtynei
syys hallinnollisiin rehraviin, Jainopillisen toimis
ron pillillikkonii toimivalta >pulaisjohrajalra oi· 
keusriereen kandidaarin rutkinro stkii kaytiinniin 
perehcyneisyys hallinnollisiin ja ruomarin rehrii
viin seka muulra hallinro-osasron roimisron piiiil
likkona roimivalra apulaisjohrajalta virkaan sovd
ruva korkeakoulururkinro ja kiiyriinniin perehry
neisyys hallinnollisiin rehriiviin; 

4) talousosaston johtajalta virkaan sovdruva 
ylempi korkeakoulururkinro stkii perehryneisyys 
raloushallinroon ja maan ralouseliimiiiin; 

~) raloUS<oimiston ja rilitoimisron piiiillikkoinii 
roimivilra apulaisjohtajilta virkaan sovdruva kor
keakoulurutkinro sekii perehcyneisyys ralous
hallinroon ja maan talousdamiian, rietokoneroi
miston piiiillikkona roimivalra apulaisjohtajalta 
virkaan sovdruva korkeakoulururkinto seka pe
rehtyneisyys rietohallintoon ja materiaalitoimi•
ron pillillikkonii roimivalra apulaisjohrajalta vir
kaan sovdmva korkeakouluturkinto sekii perehty
ndsyys matcriulit:aJoutccn : 

6) rataosasron johtajaha, koneosasron johraja.l 
ta, yli-insinooriha ja konepojon piiiillikohii dip· 
lomi-insinoorin rutkinto sekii kiiytiinnon perehry
neisyys alaan ; 

7) liikenneosasron tovor>liikenneroimisron ja 
henlcililliikenneroim•ston piiiillikkonii roimivalro 
apulaisjohtajalta roi yli -insinoorihii virkoan sovd
tuva korkeokoulutu1kimo . moan kuljerusolojen 
runremus stkii perehryneisyys kaupollisiin i• lii 
kenreenhoidollisiin rchriivim . kayuoroimisron 
stkii rurvallisuus· i• valm•usro•misron piiiillikkonii 

roimivolro opulaisjohrojalra rai yli-insinooriha vir· 
kaan sovdruva korkeakoulururlcimo scka perchry
neisyys liikcnreenhoidollisiin t<hriiviin ; 

8) raurariepiinn piiiillikiilta virkaan sovchuva 
korkeakoulururkimo. perchryncisyys rautatcidcn 
roimialaan kuuluviin rehraviin ja maan liikcnno
olojcn tuntcmus: 

9) asianvalvojalta, apulaisasianvalvojaha ja la
kimiehdrii oikeusriereen kandidaatin rurkimo 
sekii lainopillisen roimisron jaostopiiiillikkona ro•
mivalta asianvalvojal<a lisiilcsi perchtyneisyys tuo
marin tcht2viin : 

10) rata- ja konemsinooriltii seka arkkitchdiltii 
diplomi-insinoorin rutkinto tai vastaavasti arkki 
rehdin rurkmto taikka insinoorin tai rakcnnus
arkkirehdin rurkinro ja ldiyriinnossii hankiuu hy
vii perchtyncisyys alaan stldi toiminnassa osoitct
tu crityincn ammani- tai johta.mlstaitO; 

11) aktuaariha , kamrceriha, kcmisti-insinooril 
rii, kirjcenvaihtajalra. konuoripiiiillikolrii 12Uta
tichalliruksessa. kouluruspaallikolra, kayuopiiiilh
kiilrii, piiiimarcmaaukolta, suunnirrdijalra, suun
niudupaallikoltii, rurkijalca, yliakruaarilra, yli
kamrccrilta J• ylirarkasrajalra virkaan sovdruva 
korkcakoulurutkinro. kidcnkaiinriijiilta virkaan 
sovcltuv• korkcakouluturkinto tai diplomikiclcn
kiiiinriijiln rurkmro , minkii lisiiksi hiincn rulcc 
olla valanrchnyt kidenkaiinriijii vahintiiiin yhdes
sa k.ansainv:iliscsti titrkds.sa vicraassa kidcssa . 
sekii psykologilra ja psykoreknillisen laborarorion 
hoitajalta psykologian kandidaarin tutkimo; 

12) ylilaiikariltii ja tyorerveysliiiikiirilra, wa he 
ovar laillisrerruja liiiikiireita ; 

13) jaosropaallikkona rai rautariepiirin ryhmii
paallikkiini ro•mivaha liikennetarltasrajalta stka 
liikennealueen piiallikoha ja liikennealueen piiiil 
likkonii toimivalta ascmapiiiillikoltii tchtiiviiiin so
velcuva korktakoulututkinto tai ylioppilasrurkin 
ro ja kaytannossa hankinu hyvii perehryneisyys 
ala.an scka wiminnass2 osoitcttu criryincn am 
manr - ja joht amistaito; ~ka 

14) ylemman palkkaluokan varikonpiiiilhkolta 
diplomi-insmOOrin tutkimo rai insinOOrin tutkin 
to ja byrannoss:O hankinu hyvii perthryneiSyys 
alaan srk2 101minnassa osoncuu erityincn am 
m:aui - 12 johtamJstano. 

Muihm vHkorhrn ja toimtm sck2 ylimii:iriiisun 
roimiin vaadinav~1 kelpoisuusehdor vahviSraa 
rauJauehallitus . Samoin rautatiehallirus vahvistaa 
kdpoisuusehdot sellaiSim tehriiviin. jo1ssa yle1Sla 
kelpoisuusehwja ci pidtta ninavinii. jollti kysy
myk.sessa ole tas2vallan prcs&dcntin r:u valtioncu 
voswn nimucuava virkam1cs . 

11a 
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Saman kdpoisuudcn kum ylioppila.stutkinro 
tuouaa r<knilliscssii oppilaitokscssa suorncttu in
sinoorin tutkinto tai kauppo.opistoS>a suoritcuu 
pwrotutkinto. 

6 luku 

Virkojen ja roimicn tiiyttimincn scki virbv:apau.s 
ja virkacro 

37§ 
Paajohrajan nimiuaa tasavallan prcsidcnui val-

1tioncuvoston csi tykscstii . 
Tasavallan prcsidcnui nimiuaii myos ylijohta

jan ja johrajan valtioncuvoston tchtya piiiijohta
jaa kuultuaan nimitykscstii csitykscn . 

Valtioncuvosto nimittiiii apulaisjohtajan , rau
nticpiitin paallikon ja yli-insinoorin. Sopimus
pallliisen viran haltija nimitctiiiin siucn kun 
pU.johtajaa on kuultu . Pcruspalkkaisccn virban 
nimitctiiln viran oltua kolmcnkymmcncn piiiviin 
ajan hacuavana ja rautatichallitukscn tchtyii vir
bchdotukscn. 

38 § 
Paajohtaja nimiuiiii rautatichallitukscn jaosto· 

ptillikon , rautaticpiirin ryhmiipiillikon ja aluc
hallintoyksikon tai vastaavan paiillikon scki sih
kOascnouskcskukscn paallikon tchtiivaan osoitc
run viran tai toimen haltijan . Piiiijohtaja nimiuii 
myOs konepajan ja varaston piiiillikon sckii scllai
scn viran tai toimen haltijan , joka on sijoitetru 
suor2an hinen alaisuudessaan olevaan toiminta
yksikkoon . 

Rautatiepiirin paillikko nimiuaii ptirwaan 
muihin kuin edellii mainiuuihin tehtiiviin osoi
teuujcn virkojcn ja toimicn haltijat. 

Osaston johtaja nimiuaa osasroonsa tai sen 
alaiscen vastuuyksikkoon sijoitetun viran tai toi
men haltijan lukuunouamaua niitii virkoja tai 
toimia, jotka valtioneuvosto tai paiijohraja tiiyt
tiiii . Tyojarjestykscssii voidaan miiiiriitii virat ja 
toimct, jotka tiiyuiiii koncpajan , varaston tai 
sihkoascnnuskeskukscn piiiillikko. 

39 § 
Eddla 38 §:ssii tarkoitcrut virat tiiytetiiiin nii

dcn oltua kolmenkymmcncn piiiviin ajan haena · 
vana. Toimct voidaan tiiyuiiii n ti tii hacuavaksi 
julistamatta. 

Ylimaiiriiisen roimcnhaltiJan ja ulapiiiscn toi 
mihenkilOn onaa ~ viranomainen, joka nimittii 
vastaavan pcruspalkkaiscn viran tai toimcn haiti · 

jan , jollci onamista tyojiirjcstykscssii ole anneu u 
alcmmallc viranomaiscllc . 

40 § 
Piiiijoh~ajallc myiintiiii virkavapaudcn liikcnnc· 

ministcrio . Yli kolmc kuukautta kcstiivin virka· 
vapaudcn myontiiii kuitcnkin valtioncuvosto. 

Ylijohrajallc, johtajallc ja rautaricpiirin paalli
kolle myontiii virkavapaudcn paajohtaja. Ylijoh· 
taj:lllc ja JOhtajalle myontaa kuitcnkin yli kolmc 
kuukauua kcstiiviin virkavapaudcn liikcnncminis· 
teriO. 

Valtioneuvoston nimittiimillc virkamiehclle, 
rautaticpiirin pliillikkoa lukuun ouamaua, 
myontaa virkavapauden johtaja. Yli kuusi kuu
kautta kcstiiviin virkavapauden myontfi kuiten
kin piiiijohtaja . 

Virkavapaudcn myontiimiscstf muullc kuin 
1- 3 momentissa mainitulle virkamiehcllc maa· 
riitun tyojarjcsrykscssa. 

41 § 
Viran tai toimcn hoidosta virkavapoudcn aika

na taikka viran tai toimcn ollcssa avoinna pltiittiiii 
sc viranomainen , joka myiintaa siira virkav:apaut· 
ta. 

42 § 
Eron virasta ta.i t01mesta myOntU ~ viran

omainen. joka tiyttii viran tai toimcn . Rautatie
h:lllituksen jascn tai rautatiepiirin paallikko voi 
siinaa eron myOntimiscn aJa.iscn.sa virk:amiehen 
ratkaista vo.ksi . 

7 luku 

Erinaisiii wnnoksi5 

43 § 
Virkamiehellii tarkoitctaan tiissii asctukscssa vi

ran tai toimcn taikka ylimiiiiriiisen toimcn haiti· 
jaa, tilapiistii toimihcnk.iloi scki harjoiudua 
vartcn tai muutoin p:llvduksceo oteuuja henki
liiitii , jotka civiit ole tyii · tai oppisopimussuhtecs
sa Valtionraurareiden palvdukscssa . 

To imihcnkiloll ii tarkoitctaan tiissii asctukscssa 
tyiisopimussuhtccssa olcvaa hcnkiloa . 

44 § 
Virkamics, jonka toimipaikkaa ci ole m!liirauy 

nimittiimis- tai miiariiyskirjassa , on vdvollinen 
olcmaan virantoimitukscssa milia toimipaikalla 
tahansa . 
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4) § 
Piiijohtajaa , ylijohtajaa ja joh~ajaa syytetaan 

virkavirhecstii Hdsingin hovioikeudessa. Hdsin
gin hovioikeud<SSa kasitdlaan myos syyte , joka 
nostctaan 47 §:ssa tarkoitetun kurinpitoisrunnon 
jiis<nti tai lisajasenta vastaan kurinpitoasiaa kasi
tdticssa tchdysta virkavirhc<sti. 

46 § 
Valrionrautatciden muuta kuin 4) §:ssii mai

nittua virka.miesti voida.a.n virkavirhecsra. asian· 
mukais<n tiskyn tiyttamatta jarramis<:sta tai toi 
minnalla virassa tai sen ulkopuoldla osoitetusta 
virkavdvollisuutcen sopimattomasta kiiytoks<sta 
kurinpitoimin rangaisra: 

I) varoiruksclla; 
2) sakolla ; tai 
3) virantoimituksesta crottamisclla cnintiiiin 

kuudcksi kuukaudeksi . 
Jollei I momcntissa tarkoitettua kurinpitomc

nettdya ole pantu vircille vuoden kuluessa siita 
kun se seikka, joka olisi voinut aiheuuaa tiillaiscn 
mcncttdyn, on tullut asianomaisen viranomaiscn 
tictoon, on mahdollisuus sen vircille pancmiseen 
rauennut. 

Viraltapanosta kurinpitotoimin on siiadetty 
crikscen. 

47 § 
Asia, joka koskee paajohtajan ja hiinta alem 

mm viranomaiscn nimiuaman virka.michcn viral . 
tapanoa kurinpitotoimin , seka 46 §:ssii tarkoite
tut kurinpitOasiat kasitell:iiin kurinpitoistunnos
sa, johon ottavat osaa hallimo-osaston johtaja 
puheenjohujana sekii muina jiis<:ninii lainopilli 
sen toimiston piiiillikko ja palvdussuhdetoimis
ton paiillikko. Lisaksi kurinpitoistuntoon onaa 
osaa aanivaltaisina lisiijiisenina kolmc rauutic
hcnkilokunnan edumjaa. jotka rautatichallirus 
kuultuaan enimaan kolmcn kcskcisen rautatie
laisjarjcston midipidena miiiiraa kolmen vuoden 
ajaksi kerrallaan . 

KurinpitOistunto on paiitiisval<ainen, kun saa
puvilla on puheenjohtajan ja muiden jascnten 
lisiiksi vahintiiiin yksi lisiijiiscn . 

Milloin kurinpitOiswnnossa kasitellaan juna
rurvallisuussiiiinnon rikkomista , on liikenneosas
ron paallikollii tai hiinen nimciimiilliian junarur
vallisuusasioihin pcrehtynedlii henkilolla oikeus 
olla lasna isrunnossa ja kiiyttiiii puhe- mutta ei 
Univaltaa . 

48 § 
Sen esriimiittii , mira 47 §:ssa on siiiidcuy, voi 

paajohtaja. johtaja seka rautariepiirin. konepajan 
ja varaston paallikko antaa alaiselleen virkamic
helle varoituksen . 

Rautatiehallituksessa ajaa 46 §:ssii tarkoitcttua 
kurinpiwsyyt«tii paajohtajan maariiiimii syyuaja, 
jonka tulc< olla oikeustietc<n kandidaarin turkin
non suorinanuL 

Kun virk.amicsta vastaan on pantu vircill~ 
kurinpiromenettely , on handle varauava tilai
suus kirjallisen sdityksen antamiseen . 

49 § 
Kun virkamiestii vastaan on vireilla syyre ylei

scssa tuomioistuimessa, ci h2.nti vastaan S2a aloit
tll samasta syysti kurinpiromeneudya. 

Jos kurinpitomenendyn kcstii<SSii nosterun 
syyte yleisessii ruomioisruimessa saman syyn joh
dosra , joka on aiheuttanut kurinpiromcncudyn, 
on kurinpiwmencndy keskcytettavii siksi aikaa 
kun syyrc on virdlla. 

Jollei I ja 2 momentissa mainituissa tapauksis
sa kurinpitomcncndya ole pantu vircillc rai jat 
kenu kolmen kuukauden kuluessa siirii , kun 
tuomioisruimen piitOs on saanut lainvoiman, 
raukeaa mahdollisuus sen vireill~ panemisecn tai 
jatk.amiscen . / 

Jos tuomioistuin on vapaunanut virkamichen 
syytteesti, ei kurinpitomcnettc:lya saa panna vi
reille eika jatkaa samasta syystii . 

50§ 
Mdlqin virkamicst2 syytetiin ylciscssa tuomio

iscuimcssa rai hama vastaan on pantu virciHe 
kurinpitomencttdy tai han on rikoksesta cpiiilty
na tutkittavana , voidaan hiinct pidauaa viranroi
mitukscsta silla ravalla kuin siira on etiksccn 
saaderry . 

Maaraykscn virantoimituk~sta pid2ttimiscst2 
antaa kirjaltisesd se viranomainen . jolle virkamie
hcn nimiuaminen kuuluu . 

51 § 
Jos joku csiimyy paihtynccnii viramoimitukses

sa. on hanet hcti poistcttava siira . Asianomaisclla 
paallikolla on oikeus poisraa alaiscnsa viramoimi
rukscsta tai tyosta muulloinkin . kun sc fiaran 
valuamisc ksi tai jlirjcstykS<:n vuoksi on tarpccn . 

)2 § 
Paajohnj~ tai hincn miiriiminsa virkamies 

voi tulo- ja mcnoarvion najoissa myOntiii palk-

11a 
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kioita emy1sesta valppaudesta ja aloitteista sa
moin kuin Valtionrautateiden henkilokuntaan. 
omaisuuteen tai kuljeruksiin kohdisruneen rikok
sen selvittamiseksi saaduista rai kadonneen omai
suuden takaisin sa.ami~en johtaneista tiedoista. 

H§ 
Hallinto-osaston johtajalla ja lainopillisen toi 

mi.ston paallikollii on oikeus ilman eri valruutusta 
valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan Valtion
rautateiden etua ja oikeuna kaiki.ssa Valtionrau
tateita koskevi.ssa asioissa, joira kasitdliian ruo
mioisruimissa, muissa viranomaisissa tai erilaisissa 
roimituksissa. 

Rautatiepiirin piiiillikolla on oikeus ilman eri 
vahuutwta valvoa tai valtuuuaa asiamies valvo· 
maan Valtionrautatcidcn ctua ja oikeutta viran
omai.si.ssa tai roimituksissa, joihin rautatiehallirus 
ei lahctii cdustajaa. 

~4 § 
Jos Valrionrautatciden virkamics on haastctta

va tai kuuuuava oikcutecn kuult:avaksi , on sita 
koskcva hakcmus tchtava rautatichallituksellc tai 
sen rautaticpiirin piiiillikollc, jossa virkamies pal
vekc, niin hyvi.ssa ajoin enncn maaripaivaa . etta 
hanclle chditiiiin antaa siitii ticto ja ryhtya toi
mcnpiteisiin viran tai roimcn hoitamisdcsi sill:i 
aikaa. 

Hdsingissa 22 paiviina hclmikuuta 198~ 

)H 
Jollci ctiksccn ole toisin saadctty ' haetaan 

rautatichallituksen piiatoksecn muutosta kor
keimmalta hallinto-oikcudclta tai virkachdorus
asioissa valrioncuvostolta . 

Paatoksccn , jolla paajohraja, johraja raikka 
rautaticpiirin , koncpajan tai varaston piiiillikko 
on antanut varoitukscn, hactaan muutosta rauta· 
tichallituksdta . Muurosta haetaan siina jarjcstyk
sessa kuin muutokscnhausta hallintoasioissa an
necussa laissa (1)4/)0) on saadetty . 

Paatoksecn , joka koskcc viran tai toimen haiti
jan nimiuamista taikka ylimaaraisen toimen hal
rijan tai tilapaisen toimihenkilon ottarni.sta tahi 
virkamaaraysra tai sen peruuttamista, ei saa ha
kca valinamalla muutosta . Valittamalla ei muu
tosta myiiskaan saa hakea paatiiksttn , jolla rauta
tichallitus on antanut varoituksen tai jolla on 
miiarany uhkasakko. 

8 luku 

Voimaantulo 

)6 § 
Tama asctus tukr: voimaan 1 piivana ma.alis

kuuta 198) . Talla asetuksella kumotaan valtion
rautatciden hallinnosta 14 paivana maali.skuuta 
1969 annwu ascrus (183/69) siihen myiihemmin 
tchtyinc muutoksinccn. 

T asavallan Pr~idcnui 

liik~nnc:mimst c: n 
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VALTION TYONTEKIJ~IN TERVEYDENHUOLLON OHJES~XNNON MUUTOS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu )1 . 1 . 1985 annettu valtioneuvoston 

paatos (120/85) valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaan

non muuttamisesta . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta 

k u m o n n u t valtion tyontekijain terveydenhuo l lon ohjesaan

nosta 17 paivana toukokuuta 1978 annetun valtioneuvoston paatok 

sen (~6B/79) 18 - 19 a § : t , 

naista 18 § : n sellaisena kuin se on 9 paivana huhtikuuta 1981 

annetussa valtioneuvoston paatoksessa (25)/81) , 19 § : n sellaisena 

kuin se on 15 paivana toukokuuta 1980 annetussa valtioneuvoston 

paatoksessa (3~9/80) seka 19 a § : n sellaisena kuin se on 5 paiva

na toukokuuta 1983 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (~1~/83) , 

ja 

m u u t t a n u t 2 § : n 2 momentin , 8 § : n edella olevan otsikon , 

12 § : n 2 momentin , 16 § : n ja 17 § : n , 

naista 16 § : n sellaisena kuin se on 5 paivana toukokuuta 1983 

annetussa valtioneuvoston paatoksessa (~14/83) , seka 

1 i s an n y t 16 § : n edelle uuden otsikon seuraavasti : 

2 § 

Tyontekijalla ei kuitenkaan sen estamatta mita edella on maarat 

ty , ole oikeutta 1 momentissa mainittuihin etuuksiin sina aikana , 

jo l ta hanelle suoritetaan tyokyvyttomyyselakett'a , eika lomautuk

sen tai palkattoman loman aikana , ellei silta ajalta ole suori 

tettu sairausvakuutuslain (364/63) mukaista aitiysrahaa , isyys

rahaa tai vanhempainrahaa . 

Pal kkaus sairausloman ajalta 

8 § 

12 § 

Sen estamatta , mita edella on saadetty , ei tyosuhteen kestoajaksi 

kuitenkaan lueta aikaa , jolloin tyontekija on saanut tyokyvytto 

myyse l aketta tai ollut lomautettuna tahi palkattomalla lomalla 
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ellei siltM ajalta ole suori"ettu sairausvakuutuslain mukaista 
aitiysrahaa , isyysrahaa tai vanhempainrahaa. 

~itiys-, isyys - ja vanhempainloma seka hoitovapaa 

16 § 

Tyontekijalla on oikeus raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoi 

don vuoksi saada aitiys - , isyys - tai vanhempainlomaksi se aika , 

johon hanelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan aitiys-, isyys 

tai vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole 

oikeutta kyseiseen etuuteen, katsot taisiin kohdistuvan, jos hanel 
la sellainen oikeus olisi . 

Lapsen aidille maksetaan edella 14 § : ssa maaritellylla tavalla 

keskipaivaansion mukaan laskettua palkkaa aitiysloman alusta lu 

kien ajalta , johon sisaltyy 72 arkipaivaa . Palkan saamisen edel 

lytyksena on , etta han on ollut valtion palveluksessa vMlittomas 
ti ennen loman alkamista vahintaan kuusi kuukautta . 

17 § 

~itiys -, isyys - ja vanhempainloman lisaksi tyontekijMllM on 

oikeus hoitovapaaseen siten kuin siita on tyosopimuslaissa saa
detty. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana maali~kuuta 1985. Lapsen 

aidille voidaan 16 § : n 1 momentissa tarkoitetun vanhempainloman 

jatkoksi myontaa kuuden kuukauden palkaton lorna edellyttaen , 

etta hMn on tasta poissaolostaan sopinut tyonantajan kanssa ja 

hMnelle tyosopimuslain mukaan tuleva hoitovapaa olisi mainittua 
lomaa lyhyempi . 

12 
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Edella olevan vuoksi on valtiovarainministerio paattanyt muuttaa kir
jee1laan p 5918 , 11 .2.1985 mainitun ohjesaannon 26 §:n noja11a 1 pai
vana syyskuuta 1981 antamiensa ohjesaannon sove1tamismaaraysten kohda n 
2.5. otsikon ja ko hdat 2.5.2. ja 2.5.3 . 1 paivasta maa1 i skuuta 1985 al

kaen na i n kuu 1uvaksi: 

2.5. Pa1kkaus sairaus1oman ajalta, ~ftiys-, isyys- ja vanhempain
loma seka hoitovapaa 

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

2. 5.2. Xitiys-, isyys - ja vanhempainloma 

2.5.2.1. Xidin oikeus aitiysrahaan ja -lomaan sek~ vanhempainrahaan 
ja -1omaan 

Terveydenhuo11on ohjesaannon 16 §:n mukaan tyontekija11a on oikeus 
raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada aitiys-, 
i syys- tai vanhempa i nlomaksi se aika, johon hanella sairausvakuutus
lain mukaan tulevan aitiys-, isyys- tai vanhempainrahan katsotaan koh
distuvan tai, jollei hanella ole oikeutta kysefseen etuuteen, katsot
taisiin kohdistuvan jos hanella sellafnen oikeus olfsf . 

Sairausvakuutuslain mukaan aitiysrahaa suoritetaan yhteensa 
100 ~rkipaivalta siten, etta 25 arkipaivaa siita kohdistuu 
laskettua synnytysaikaa valittomasti edeltaneeseen ja 75 
arkipaivaa sita valittamasti seuraavaan aikaan. Jos raskaus on 
keskeytynyt aika i semmin kuin 25 arkipa i vaa ennen laskettua 
synnytysaikaa, aitiysrahan katsotaan kohdistuvan raskauden 
keskeytymispaivaa va1ittomasti seuraavaan 100 arkipaivaan . 
Oikeus aitiysrahaan sailyy, vaikka 1apsi syntyy kuolleena tai 
kuo1ee 75 arkipaivan ku1uessa synnytyksesta taikka lapsen aiti 
tana aikana luovuttaa pois lapsensa tarkoitukse11a antaa hanet 
ottolapseksi. 



- 5 -

Vanhempainrahaa suoritetaan aidille 158 arkipatvalta valit
tomasti aitiysrahan suorittamisajan paatyttya, ellei sita af
din suostumuksella kokonaan tai osaksi makseta Tapsen isalle, 
joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyosta tai muusta ko
din ulkopuolella suoritettavasta tyosta. Oikeus vanhempainra
haan paattyy, jos lapsi vanhempainrahan suorittamisaikana kuo
lee tai luovutetaan pois tarkoituksella antaa hanet ottolap
seksi. ~iti voi pitaa vanhempainloman enintaan kahdessa jak
sossa. Jakson vahimmaispituus on 12 arkipaivaa. 

Mikali lapsen isalle on lapsen syntyman yhteydessa maksettu 
isyysrahaa, lyhenee vanhempainrahan 158 paivan suorittamis
aika isyysrahan suorittamisaikaa vastaavasti . 

. ~itiyslomaa on haettava kirjallisesti viimeistaan 70 paivaa ennen las
kettua synnytysaikaa. Hakemukseen on liitettava sairausvakuutuslain 
28 §:n mukaan tyonantajalle suoritettavan aitiysrahan hakemista var
ten terveyskeskuksen tai laakarin antama todistus raskauden kestoajas
ta. Vanh.empainloman kayttamisesta, alkamisesta, pituudesta ja jaksot
tamisesta ~idin on ilmoitettava tyonantajalle mikali mahdollista vii
meistaan kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin vifmefs
taan kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymasta. Perustellusta syys-
ta aiti voi muuttaa vanhempainloman ajankohdan ilmoittamalla sfita tyon
antajalle vifmeis~aan kuukautta ennen .uutoksen toteutumista tai niin 
pian kuin mahdollista. Perusteltuna syyna tulee kyseeseen sellainen 

ennalta arvaamaton ja ole111nen muutos lapsen hoitamisedellytyksissa, 
jota aiti ei ole voinut ottaa huomioon tehdessaan ilmoitusta kyseisen 
loman ajankohdasta. Perusteltu syy ajankohdan muuttamiseen on esimerkiksi 
lapsen tai lapsen toisen vanhemman sairastuminen tai kuolema taikka 
lapsen vanhempien avioero tai muu lapsen hoitoedellytyksissa tapahtunut 
olennainen muutos. 

Xidin on valittemasti ilmoitettava tyonantajalle jos lapsi vanhempain
rahakautena kuolee tai luovutetaan pois tarkoituksella antaa hanet otto
lapseksi. ~idin on synnytyksen jalkeen kaytava laakarin suorittamassa 
jalkitarkastuksessa. Jalkitarkastusaika alkaa viisi ja paattyy kaksi
toista viikkoa synnytyksen jalkeen. 

12 
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2.5.2.2. Isan oikeus isyysrahaan ja -lomain sek~ vanhempainrahaan ja 

-lomaan 

Terveydenhuollon ohjesaannon 16 §:n mukaan tyontekijalla on oikeus 
raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada aitiys-, 
isyys- tai vanhempainlomaksi se aika, johon hanelle sairausvakuutus
lain mukaan tulevan ait iys-, isyys- tai vanhempainrahan katsotaan koh
distuvan tai, jollei hanella ole oikeutta kyseiseeen etuuteen, katsot
ta i siin kohdistuvan jos hanella sellainen oikeus olisi . 

Sairausvakuutuslain mukaan lapsen isalle, joka on lapsen hoi
don takia poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolla suo
ritettavasta tyosta, suoritetaan lapsen aidin suostumuksella 
isyysrahaa lapsen syntyman yhteydessa vah intaan kuudelta ja 
enintaan 12 arkipaivalta, jolloin vanhempainrahan 158 arki
paivan suorittamisaika lyhenee vastaavasti. Vanhempainrahaa 
suoritetaan enintaan 158 arkipaivalta valittBmasti aitiysra
han suorittamisajan (100 arkipaivaa} paatyttya lapsen aidin 
suostumuksella isalle, joka on lapsen hoidon takia poissa 
ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta 
tyosta. Isaa voi pitaa vanhempainloman enintaan kahdessa jak
sossa. Jakson vahimmaispituus on 12 arkipaivaa . Lapsen isalla 
tarkoitetaan myos niin sanottuaa avoisaa, joka avioliittoa 
solmimatta jatkuvasti ela~ lapsen aidin kanssa yhteisessa 
taloudessa av1o111tonoma1s1ssa olosuhteissa. 

Myos isan oikeus vanhempainrahaan paattyy, jos lapsi vanhem
painrahan suorittamisaikana kuolee tai luovutetaan pois tar
koituksella antaa hanet ottolapseksi .' 

Jos lapsen aiti kuolee aitiys- tai vanhempainrahan suoritta
misaikana , maksetaan isalle, joka vastaa lapsen huollosta, 
sairausvakuutusla i n mukaan vanhempainrahaa enintaan niin monelta 
arkipaivalta, kuin milta aitiys- ja vanhempainraha on jaanyt 
aidin kuoleman johdosta suorittamatta. Jos myos lapsi aitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana kuolee tai luo
vutetaan pois tarko i tuksella antaa hanet ottolapseksi, lapsen 
isalla ei ole taman jalkeen oikeutta saada vanhempainrahaa . 
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Jos sairausvakuutuslain mukainen oikeus aitiysrahaan on alka-
nut ennen 1 p~ivaa helmikuuta 1985, lapsen isalla on oikeus 
saada vanhempainrahaa yhteensa enintaan 158 arkipaivalta ottaen 
huomioon myos ne arkipaivat, joilta hanelle on suoritettu aitiys
rahaa ennen 1 paivaa helmikuuta 1985. 

Isyyslomasta on ilmoitettava tyonantajalle viimeistaan kuukautta ennen 
laskettua synnytysaikaa. Samalla on esitettava puolison tai avopuolison 
raskauden kestoajasta terveyskeskuksen tai laakarin antama todistus tai 
oikeaksi todistettu jaljennos siita. Vanhempainloman kayttamisesta, 
alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta isan on ilmoitettava tyon
antajalle mikali mahdollista viimeistaan kuukautta ennen laskettua 
synnytysaikaa, kuitenkin viimeistaan kahden kuukauden kuluttua lapsen 
syntymasta. Isa voi perustellusta syysta muuttaa vanhempainloman ajan
kohdan ilmoittamalla siita tyonantajalle viimeistaan kuukautta ennen 
muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista. Isyysloman ajan
kohdan han voi perustellusta syysta muuttaa erityista ilmoitusaikaa 
noudattamatta. 

Isan on valittomasti ilmoitettava tyonantajalle jos lapsi vanhempain
rahakautena kuolee tal luovutetaan pois tarkoituksella antaa hanet 

ottolapseksi. 

2.5.2.3. Ottovanhenpien oikeus vanhempainrahaan ja -lomaan 

Tyontekijalla on oikeus saada vanhempainlomaksi ottolapsen hoidon vuoksi 
se aika, johon hanelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan vanhempainrahan 

katsotaan kohdistuvan. 

Sairausvakuutuslain mukaan on sellaisella naispuolisella vakuu
tetulla, joka on ottanut hoitoonsa kahta vuotta nuoremman lapsen 
tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapsekseen, oikeus saada vanhem
painrahaa edellyttaen, etta vakuutettu on taman vuoksi poissa 
ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta 
ja etta han on asunut Suomessa 180 paivaa valittomasti ennen 

lapsen hoitoon ottamista. 

Ottolapsen hoidon johdosta suoritetaan vanhempainrahaa va
kuutetulle jokaiselta arkipaivalta, jonka hoito jatkuu, kun-

12 
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nes lapsen syntymasta on kulunut 234 arkipaivaa, kuitenkin 
vahintaan 100 arkipaivalta. 

Ottoaidin suostumuksella voidaan vanhempainrahaa suorittaa 
hanen puolisolleen vanhempainrahakauden 100 arkipaivalta 
edellyttaen, etta tama on lapsen hoidon vuoksi poissa an
siotyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta 
tyosta . 

Ottolapsen hoidon vuoksi pidettavan vanhempainloman alkamisesta, pi
tuudesta ja jaksottamisesta on ilmoitettava tyonantajalle viimeistaan 
kuukautta ennen vanhempainloman alkamista. 

Tyontekijan tulee saatuaan sosiaalilautakunnalta tai lapseksi ottami
sesta annetun lain (32/79) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulta ottolap
sitoimistolta todistuksen lapsen ottamisesta hoitoon ottolapseksf 
ottamistarkoituksessa, esittaa todistuksesta oikeaksi todistettu 
jaljennos tyonantajalle. 

2.5.3. Hoftovapaa 

Terveydenhuollon ohjesaannon 17 §:n mukaan tyontekfjalla on ~ftfys-, 
fsyys- ja vanhempafnloman lfsaksf ofkeus hoftovapaaseen sften kufn 

sifta on tyosopimuslaissa saadetty. 

Tyosopimuslain mukaan tyontekfjalla on oikeus yhteen hoitova
paajaksoon hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta ja yhteen 
hoitovapaajaksoon hoitaakseen kaksi vuotta tayttanytta, mut
ta alle kolmevuotiasta lasta. Jakson vahimmaispituus on kaksi 
kuukautta. 

Tyontekijan on ilmoitettava tyonantajalle hoitovapaan kayttami 
sesta, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta hoitaak
seen alle kaksivuotiasta lasta viimeistaan kuukautta ennen 
vanhempainloman paattymista seka hoitaakseen yli kaksivuotiasta 
lasta hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistaan kuukautta ennen kuin 
lapsi tayttaa kaksi vuotta. Jos vanhempainloma paattyy ennen 
maaliskuun 1 paivaa 1985, voi ilmoitusaika kuitenkin olla lyhy
empi. Tyontekijalla on oikeus perustellusta syysta muuttaa 
hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siita tyonantajalle vii-
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meistaan kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian 
kuin mahdollista. 

Oikeus hoitovapaaseen koskee vain niita tyontekijoita, jofden 
vanhempainloma paattyy helmikuun 1 paivan 1985 jalkeen. Oikeus 
saada hoitovapaata vanhempainloman jalkeen toteutetaan asteit
tain tyontekijan nuorimman lapsen fan perusteella ja vain 
kertaalleen saman lapsen hoidon vuoksf siten, etta: 

1) tyontekijalla, jolla on huollossaan vahintaan yksi 
alle kolmivuotias lapsi ja lisaksi vahintaan kaksi 
alle kouluikaista lasta, on oikeus 1 paivasta helmi
kuuta 1985 alkaen saada hoitovapaata siihen saakka, 
kun lapsi tayttaa kolme vuotta; 

2) tyontekijalla, jolla on huo11ossaan vahintaan yksf alle 
kolmivuotfas lapsi ja lfsaksi vahintaan yksi alle koulu
ikainen lapsi, on ofkeus 1 paivast~ helmikuuta 1985 alka
en saada hoftovapaata siihen saakka, kun lapsi tayttaa 
kaksf vuotta, ja 1 paivasta tammikuuta 1986 alkaen sfihen 
saakka, kun lapsi tayttaa kolme vuotta; 

3) tyontekijalla on ofkeus 1 paivasta helmikuuta 1985 alkaen 
saada ho1tovapaata sffhen saakka, kun lapsi taytt~a yhden 
vuoden, 1 paiv~sta tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, 
kun lapsi tayttaa kaksi vuotta, ja 1 paivasta tammikuuta 
1989 alkaen siihen saakka, kun lapsi tayttaa kolme vuotta. 

(Hlo 91/119/85, 11.3.85) VT 12/85. 

12 
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ULKOMAAN VIRKAMATKOJA KOSKEVAT PAIKANVARAUKSET 

U1komai11e tehtavien vi rkamatkoj en juna -, 1aiva - ja hote11ipaikkoja 

koskevat ti1aukset He1singin aseman 1ipput oimistosta on tehtava mi

ka1i mahdo11ista viime i staan ko1me viikkoa ennen matkan a1 kami s ta. 

Hote11ihuoneiden t i1aaminen voidaan hoitaa myos ma t katoimistoj en 

kautta . 

(Hpy 262 / 054 / 85 , 14 . 3 . 1985) VT 12 / 85 

NIMITTAMISMENETTELY JA MENETTELYTAVAT ERAISSA HENKILOSTOHALLINNON ASIOISSA 

Nimittamismenettelyssa ja eraissa muissa henkilostohallinnon asioissa 

noudatetaan seuraavia menettelytapoja. 

1. Nimittamismenettely 
Nimittava viranomainen on maaratty AVH:n 38 ja RTJ:n 37-39 §§: ssa. 

1. 1. Nimityspaatosten esittely 
Nimitykset tapahtuvat esittelysta. Esittelya koskevat saannokset ovat 
RTJ:n 46 § :ssa . Rautatiepiirien nimitykset esittelee hallinto-osaston 
johtaja paajohtajalle (RTJ 2 §) . Osastojen nimitykset esittelee osaston 
johtaja. Rautatiepiirin paallikko ja osaston johtaja maaraavat esitteli

jan niiden virkojen osalta, jotka he tayttavat. 

1 . 2. Lausunnot 
Ennen virkojen tayttamista hankitaan lausunnot asianom~stenyksikoiden 

paallikoilta. 

Piirihallinnossa taytettavien virkojen ja toimien kohdalla on asianomai
sella henkiloston luottamushenkilolla ( -piirinpaaluottamusmies tai vastaava) 
mahdollisuus tutustua, antaa lausuntonsa tai yhtya annettuihin lausuntoihin 

nahdaan asianomaisten paallikoiden antamat lausunnot . 
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1.3. Hakumenettely 

Saannokset tarkistetaan vastaamaan tulevaa organisaatiota. Haettavaksi 
julistamisesta paattaa se yksikko, joka tayttaa viran ja toimen, kuiten
kin niin, etta tarvittaessa voidaan antaa ohjeet ns. lupamenettelyn 
kayttoonotosta. 

1.4. Nimitysperusteiden soveltaminen 

12 

Siirtymavaiheessa jarjestetaan tarvittaessa rautatiepiirien paallikoille 
ja nimitysten esittelysta ja valmistelusta vastaaville henkiloille 
koulutusta siita, miten virkaylennysperusteita tulee soveltaa eri tehtava
ryhmien kohdalla. 

1.5. Valitusoikeus ja seuranta 

Virkanimityksista ei saa valittaa. Nimityspaataksen jalkeen asiakirjat tule
vat ju1kisiksi, jo1loin asianomaisilla hakijoilla on oikeus saada tietoa 
asiakirjoista. 

Virkanimitysoikeuden siirryttya rautatiepiireihin jarjestetaan tarvittaessa 
myohemmassa vaiheessa erilli~en seurantatutkimus paatosten ja lausuntojen 
valisista eroista seka muista nimitykseen mahdollisesti vaikuttavista 
perusteista. 

2. Virkojen ja toimien perustaminen ja jako 

Neuvottelu virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta ns. jar
jestelyvaltuusasetuksen perusteella seka perustettavien virkojen ja toi
mien jaosta kaydaan hallinto-osaston ja henkilostojarjestojen kesken. 

3. Virkojen ja toimien palkkaluokkiin sijoittelu 

Hallinto-osasto kokoaa yhteen esitykset virkojen ja toimien palkkaluokkiin 
sijoittelusta ja ns. kuoppakorotuksista seka kay taman jalkeen neuvottelut 
ao. henkilostojarjestojen kanssa. 

Nimittava viranomainen paattaa, mitka virat ja toimet sijoitetaan uusiin 
palkkaluokkiin. Ennen naita paatoksia nimittavan viranomaisen on kuultava 
ao. henkilostojarjeston paaluottamusmiesta tai vastaava luottamushenkiloa. 

(N:o Hlo 203/011/85, 28.2.1985) VT 12/ 85. 
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TY~H~NTULOTARKASTUS-TIEDOTE JA KYSELY TARKASTETTAVALLE 

Tyoterveyshuoltoon tyohontulotarkastukseen saapuvalla tulee ella mu 

kanaan teht~v~nkuvauslomakkeen ja sairaanpassin lis~ksi lorn . VR 3322 

kyselyn osalta valmiiksi t~ytettyn~ . Tyohonottajat voivat tilata lo 

makkeita omatarvepainosta . 

(Slt 14 . 3.1985) VT 12/85 

KIELITUTKTNNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henkilostohallinnon m~~yksi~" kohdan A.4.11. mukaiset kie1i
tutkinnot ruotsin, eng1annin, venaj~, saksan ja ranskan kie1is
s~ j~jestetaan Rautatieopistossa toukokuussa 1985 osanottaji1-
le myOhemmin ilmoitettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoihin tulee sisaltya osanottajan taydel1inen 
nimi, virka-asema, virantoimi t uspaikka, tutkittava kie11 sek~ 

suoritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3-6).Myos 
aikaisemmin ko.kie1ess~ mahdo1lisesti suoritettu arvosana on 
mainittava. 

Ilmoittautumiset l~etet~ koulutusjaostoon 22.4.1985 mennessa. 

Kielitaito tutkitaan vain yhdessa kie1ess~ kerra11aan ja vain 
sen asteista arvosanaa varten, mit~ ilmoittautuminen ede11yttali. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on jou1ukuussa 1985. 
(Kkt 248/141/85, 1).).85) VT 12/85 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

Uusi "INTERRAI L + laiva" 

1.6.1985 tulee voimaan uusi nuorisokortti INTERRAIL + laiva. Se 
sisaltaa samat edut kuin tavallinen INTERRAIL-kortti, mutta lisaksi 
se on voimassa ilman lisamaksua seuraavilla laivareiteilla (yhteis
luokassa): 

Yhtio 
Silja Line 
Stena Line 
Cie Trasmediterranea 

ADN/HML 
B + I Line 

ICL 

Laivareitti 
Turku - Tukholma 
Goteborg - Fredrikshavn 
Algeciras - Ceuta/Tanger 
Barcelona - Palma de M./Mahon - Ibiza 
Melilla - Almeria/Malaga 
Valencia - Palma de M./Ibiza 
Brindisi - Korfu/Igoumenitsa - Patras 
Dublin - Liverpool/Holyhead 
Rosslare - Bembroke Dock 
Rosslare - Le Havre/Cherbourg 
Cork - Le Havre 

Talla uudella kortilla on siis Helsinki - Tukholma reitilla Silja 
Linen laivoilla ostettava 50 %:n alennuslippu. 

Kortin hinta on 1050 mk, eli siis 150 mk kalliimpi kuin tavallinen 
IR-kortti . 

Kayttoehdot ovat samat kuin IR-kortilla. Uudella kortilla on oma 
tilauskaavakkeensa ja lipun ulkonako poikkeaa hieman tavallisesta 
IR-kortista ja vari on sinivalkoinen . 

Ne laivaosuudet, joilla uusi kortti kelpaa ilman lisamaksua, paine
taan kortin sisasivulle. 

(Lht 355/563/85, 11.3.1985) VT 12/85 

12 
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VR : N JA VAASANLAIVAT OY:N YHDISTELMALIPUT 1 . 4 . 1985 LUKIEN 

VR : n ja Vaasanlaivat Oy : n valinen sopirous Mt 22399/645/83 kurootaan ja 

uusi sopirous VR : n ja Vaasanlaivat Oy : n kesken tulee voimaan 1 . 4.1985 

lukien . 

Sopimus nro Lht 3162/543/85 , 28 . 2 .1 985 koskee varustamon laivamatkoihin 

lii{tyvia junamatkoja, joita myydaan kaikissa VR : n lipunkirjoitusoikeu 

det omaavissa roatkatoimistoissa ja VR : n keskusasemien lipputoimistois

sa seka varustamon toirnistoissa Vaasassa , Tarnpereella ja Kokkolassa . 

Junamatkat ovat aina Vaasaan tai Kokkolaan tapahtuvia 2 luokan meno-pa 

luumatkoja lyhinta tieta siten, etta mika tahansa henkiloliikenteelle 

avattu liikennepaikka voi olla lahtoasemana . 

Myyntipiste kirjoittaa junarnatkasta meno - paluulipun (lornake VR 2202) 

2 luokassa 50 %: n alennuksella (tariffitaulukon 3 B mukainen maksu) . 

Alennus on henkilomaarasta r iippumaton . 

Lippuun tehdaan oheisen rnallin mukaiset merkinnat : 

voirrassa 1 kk 
sanat "paat
tyy" ja "ut
gar" pyyhi-
taan yli ~ 

lahtoasema --------~ 

Vaasa tai Kokkola _ ____:. __ -> 

Vaoaoolaiva~ 
tarkistusliput 
(ryhma) 

ruutuun 

Jl~~' 500010 

24400 2 

I 
r 

henkiloluku 
(ryhma) 

\ r Va ~i Kok lahto- tiemerkinnat 
as . lyh. 

hinta 

Liput kelpaavat junamatkalla vain , kun ne on nidottu varustamon lippu

kansiin . Junalippu on kirjoitettava ja lunastettava samanaikaisesti 
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laivalipun kanssa . 

Sopimus ei koske paikkalippuja, lastenlippuja eika mui~a alennushintai 

sia lippuja . 

Matkasta 1 luokassa peritaan lisamaksuna normaalihintaisten 1 ja 2 luo 

kan lipunhintojen erotus ja kirjoitetaan erikseen lisalippu . Matkalip 

pujen voimassaoloaika on yksi kuukausi . 

Osittain kaytetysta junalipusta ei suoriteta takaisinmaksua . Taysin 

kayttamattomasta lipusta suoritetaan takaisinmaksu VR:lla voimassa ole 

vien saannosten mukaan. 

Myyntipisteet tilittavat junaliput normaalin kuukausitilityksensa yh 

teydessa VR:lle vahennettyna silla myyntipalkkiolla , rnika on sovittu 

VR:n ja ao. rnyyntipisteen kesken . Varustamon liput ja rnaksut matkatoi 

mistot tilittavat suoraan varustamolle . 

VR : n keskusasemat tilaavat laivaliput tarkastusjaostosta norrnaalia ti 

lausmenettelya noudattaen ja tilittavat ne kuukausittain tarkastusja 

ostoon normaalilla tilikirjasaatteella . Yhteissumma rnerkitaan erilli 

sena kk - yhdistelmaan riville viisi . 

(Nrc Lht 3162/543/85, 14 . 3 . 1985) VT 12/85 

KORJAUS ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSEIHIN TAVARALIIKENNETT~ VAR
TEN 

VT 11/85 ilmoitettu kurssi Ranskan frangille on virheellinen. 

Oikea kurssi 1.3 . 85 lukien on 100 Ranskan frangia = 68,50 mk. 

(Nrc Tru 5419, 14 . 3 . 1985) VT 12/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TO l MIA 

Li~k e nn e lark as taJ an (A 2 3) virka, tois l a i seksi He l s1ng1n ra u la

t iepi i r issa (tavara li ike nn e r y hm a n p aa ll ikko) . Rauta t le ha l li l uk 

s e n paajoht a j a ll e os o i t e tu t ki r Ja ll ise t ha kem ukset on t o i ml tet 

tava r a ut a t ie hall i tuk se n k ~rj aa m o on vii meistaa n 22 . paiva n a huh 

tikuut a 198 5 . 

Helsingin vaunuvarikol l e otetaan tyosopimussuhteeseen s~hkotyotek 

nikko matkustajavaunujen s~hkolaitehuollon tyonjohtotehtaviin ja 

ammattikoulun k~yneit~ sahkoasentajia erilaisiin vaunujen huol~o 

ja korjaustehtaviin . El ektroniikkalaitteiden kunnossapitokokemus 

katsotaan eduksi . L~hempi~ tietoja antaa vaunumestari Jouko 

Hyvlrinen (puh . 911- 3334) tai yliteknikko Peter Dannberg (puh . 

911 - 3187) . Kirjallise hakemukset todistusjlljennoksineen pyyde 

taan lahe t tlmaan 31 . 3 . 1985 mennlssa osoitteella : VR Helsingin 

vaunuvarikko , 00240 HELSINKI . 

Apulaisase mapaal likon {A17 ) v irka toistai 

seksi Seinajoen liike nn e alueella (ratapiha

paallikko). Seinajoe n rautati e pi i rin paal

likolle osoitetut kirjallise t hakemukset 

on toimitettava Seinajoen rau t ati e piirin 

toimistoon viimeistaan 20 . 4. 1985 . 

IMITYKSI A 

R a t a a a s t o : al e mman palkkaluokan lilk e n" eL arkast ajan 

( A 17 ) virkaan (R il Rt o y ) t o imisLos ih Lee ri (A 1 3 ) Ke rL t u Este r 

Heland e r , al e mman palkkaluo kan li i k e nn e Larka~t ajan (A t 6 l virkaan 

(R II Rt oy ) t oimisLos ihL e ri (A t O ) S irkka Lii s a Vainl o seka 

t o i mis t os iht ee rin (A 11 l virk o ihin ( Rll ) t oimi s tos ihL Per i (A I I l 

Lii s a Orvokki Pes on e n ja Loimi s Lo sihLeer i (A ~ ) Ki r sL i Kaarina 

Talvikki Kan g a s ni e ml . 

He! inki 1985 . Valtion painatuskeskus 
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VALTlO~ VlRASTOlSSA JA LAITOKSISSA J~RJESTETTAV~ OSA-AIKATYO 

Va 1tiovarainministerio on kirjee11 aan n:o P 5907, 6.2.1985 anta nut 
osa - aikatyon jarjestami sesta seuraavat y1eisohjeet . 
Tama ohje korvaa 19.1.1 983 annetun y1eisohjeen P 5762 ja muut osa -ai

katyoaset ukse n sove1tam ista koskevat aikaisemmat ohjeet. 

1. Yleista 

1.1. Asetuksen sove1tamisa1a 

Mahdo11isuus hakea osa-aikatyoti on iSetuksen mukaan valtion pysyvaisluon
teisessa pa1ve1uksessa o1evalla henkilolla. Asetuksen saannokset mahdolli
suudesta hakea osa-aikatyota koskevat siten perus- ja sopimuspalkkaista 
viran tai toimen haltijaa, ylimaaraista toimenhaltijaa, tilapaista toimi
henkiloa ja pysyvaisluonteisessa tyosopimussuhteessa olevaa t1ontekijaa. 
Saannokset eivat koske viran tai toimen valiaikaista hoitajaa, viransi
jaista, satunnaista apulaista, liikenneoppilasta, virkasuhteeseen v~rrat
tavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaa henkiloa e1vatkM 
maaraaikaisessa, kausiluontoisessa tai muutoin valiaikaisessa ty~sopi

mussuhteessa olevia tyontek1jo1ta. 



- £ -

1.2. Osa-aikatyohon hakeminen 

Virkamiehen tai tyontekijan, joka haluaa siirtya osa-aikatyohon, tulee 
hakea palkatonta virkavapautta tai vastaavaa vapautusta kokopaivatyosta . 
Virkavapautta osa-aikatyota varten voidaan hakea vahintaan 6 kuukaudeksi 
ja enintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Virkavapautta tai sita vastaavaa 
vapautusta voidaan nain ollen myontaa uudelleen, vaikka asianomainen olisi 

jo aiemmin ollut enimmaisajan asetuksen mukaisesti virkavapaana tai 
saanut vastaavaa vapautusta . Virkamiehen -tai tyontekijan halutessa jatkaa 

osa-aikatyossa tai myohemmin uudelleen hakeutuessa osa-aikatyohon nou
datetaan samaa menettelya ja samoja ohjeita kuin ensikertaa osa-aikatyo

hon haettaessa. 

Osa-aikatyohon siirrytaan vastaavaksi maaraajaksi kuin virkavapautta tai 
sita vastaavaa vapautusta on myonnetty . Hakemus osa-aikatyohon tehdaan 
tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella, jota on saatavissa Valtion 
painatuskeskuksesta. 

Mahdollisuudella antaa valtion palveluksessa olevalle taman hakemuksesta 
osa-aikatyota on muun ohessa tarkea henkilostopoliittine: merkitys. 
Myonteisella suhtautumisella osa-aikatyomahdollisuuksien hyvaksikayt
toon voidaan esimerkiksi tukea henkiloston omaehtoista opiskelua ja 
sita kautta edesauttaa ammattitaidon kasvua. Samoin voidaan sailyttaa 
virastojen ja laitoksien palveluksessa kokenutta ja ammattitaitoista 
henkilostoa, joka tilapaisesti, esimerkiksi lastenhoitoon liittyvasta 

syysta, ei voi tehda taytta tyopaivaa. Osa-aikatyon jarjestamisen 
henkilosto- ja tyovoimapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen 
edellyttaa , etta osa-aikatyohakemuksiin suhtaudutaan myonteisesti. 

1.3 Osa-aikatyohon palkkaaminen 

Tulo- ja menoarvion perustelujen mukaan voivat virastot ja laitok-
set palkkausmomentin (01) alamomentin 2 (tilapaisten palkkiot ja tyo

suhdepalkat) ja alamomentin 3 (muut palkat ja palkkiot) maararahaa ylit

taen maksaa osa-aikatyosta suoritettavat palkkaukset edellyttaen, etta 
ylitysta vastaava maara saastyy osa-aikatyohon siirtymisen johdosta 
alamomentilla 1 (perus- ja sopimuspalkkaisten seka ylimaaraisten virka-

12a 
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miesten palkkaukset). Palkkausmomentin (01) arviomaararahan ylittamiseen 
osa-aikatyon jarjestaminen ei vaikuta, vaan arviomaararahan ylittamiseen 
on asianomaisessa jarjestyksessa pyydettava ao. ministerion lupa ja asia 

saatettava A- tai B-listakasittelyyn. 

Osa-aikatyohon siirtyvan henkilon kokoaikainen virka tai tehtava on ja

tettava tayttamatta eika siihen saa ilman painavaa syyta ottaa sanotuksi 
ajaksi sijaista. 

Osa-aikatyohon siirtyva virkamies otetaan maaraaikaiseen tilapaiseen 
virkasuhteeseen (tilapaiseksi toimihenkiloksi) taikka siihen verratta
vaan julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen osa-aikatyon ajaksi. Viimeksi 
mainittu julkisoikeudellinen palvelussuhde tarkoittaa lahinna posti- ja 
telelaitosta, jossa voi olla myos osa-aikaisia satunnaisia apulaisia 
ja liikenneoppilaita. Osa-aikatyohon siirtyvalle virkamiehelle anne-
taan kirjallinen maarays tilapaiseen tehtavaan. Maarayskirjaan tulee 
sisallyttaa osa-aikaisen tehtavan nimen lisaksi palkanlaskentaa varten 
maininnat noudatettavasta tyoajasta seka palkkauksesta. 

Osa-aikatyohon siirtyva tyosopimussuhteinen henkilo otetaan maaraaikai
seen tyosopimussuhteeseen. 

Palvelussuhteen ehdot maaraytyvat osa-aikatyossa soveltuvin osin asian
omaisen vastaavassa kokopaivatyossa noudatettavien palvelussuhteen ehtojen 
mukaisesti siten kuin jaljempana ilmenee. Palkkaus ja muut palkanluon
toiset etuudet mitoitetaan osa-aikatyon suhteellista osuutta vastaavaksi. 

Mikali alakohtaisesti noudatettava tyoehtosopimus sisaltaa edellisesta 
kappaleesta poikkeavia maarayksia, osa-aikatyota koskevaa tyosopimusta 
ei saa tehda sellaisesta tyosta tai tehtavasta, jota kyseinen tyoehto
sopimusmaarays koskee. 

Osa-aikatyon tyoaikamuodoista on saadetty asetuksen 2 §:ssa. Osa-aikatyo 
on toteutettava siten, etta tyoaika on keskimaarin vahintaan 20 tuntia vfi
kossa neljan viikon tai esim. vuorotyossa kaytossa olevan muun tasoitus
jakson aikana. Osa-aikatyoasetuksen tyollistamistavoitteista johtuen 
tyoaika ei saa ylittaa mainittua keskimaaraista 20 viikkotyotuntia. 
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Vaikka mahdollisuus hakea osa-aikatyota ei koske posti- ja telelaitoksen 
satunnaisia apulaisia ja liikenneoppilaita, voi valtion pysyvaisluon
teisessa palveluksessa oleva virkamies tai tyontekija kuitenkin poik
keuksellisesti siirtya osa-aikatyohon naihin tehtaviin. Koska satunnai
sen apulaisen ja liikenneoppilaan saannollinen tyoaika kokopaivatoimes
sa on keskimaarin 86 tuntia kuukaudessa, voi naihin tehtaviin asetuksen 
mukaiseen osa-aikatyohon siirtyneiden tyoaika kuitenkin olla keskimaarin 
enintaan 21 t tuntia viikossa. 

Osa-aikatyo tulee mikali mahdollista toteuttaa maanantaista perjantaihin 
tehtavana paivittaisena 4 tunnin tyona. Muita tyoaikajarjestelyja voidaan 
toteuttaa, mikdli virasto tai laitos erityisista syista katsoo sen asian
mukaiseksi. Tallainen erityinen syy voi olla esimerkiksi pitkat tyossakayn
timatkat harvaan asutuilla alueilla. 

1.4. Nuoren tyonhakijan palkkaaminen 

Tulo- ja menoarvion yleisperustelujen mukaan alamomentin 2 maararahaa 
voidaan kayttaa osa-aikatyohon siirtymisesta syntyvaa saastoa vastaava 
maara osa-aikatyoasetuksen 5 §:ssa tarkoitettujen tyontekijoiden 
palkkaamiseen. 

Osa-aikatyohon siirtymisen johdosta vapautuvia tehtavia hoitamaan palka
taan ensisijaisesti nuori tyonhakija. Viraston tai laitoksen on etuka
teen syyta selvittaa paikalliselta tyovoimatoimistolta, onko palvelukseen 
saatavissa kelpoisuusehdot tayttavia asetuksessa tarkoitettuja nuoria 
tyonhakijoita. 

Nuori tyontekija otetaan joko kokopaiva- tai osa-aikatyohon (ks. jal
jempana kohta 5.1) ja tyon kesto mitoitetaan sen mukaan, mihin osa-aika
tyohon siirtymisesta syntyva saasto antaa mahdollisuuksia. Jos osa-aika
tyohon siirtymisesta syntyva saasto ei esimerkiksi riita nuoren tyonte
kijan palkkaamiseen koko osa-aikatyon ajaksi kokopaivatyohon, voidaan 
nuori tyontekija saaston rajoissa palkata joko lyhyemmaksi aikaa koko
paivatyohon tai vastaavasti osa-aikatyohon. Vapautuvia tehtavia hoita-

12a 
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maan otetun nuoren tyontekijan palkkaukseen tarvittavia maararahoja 
ei voida maksaa kahdelta tai useammalta alamomentilta samanaikaisesti. 

Valtion tulo- ja menoarviossa viraston tai laitoksen palkkausmomentin 
asianomaisen alamomentin perusteluissa on ilmoitettu alamomentilta pal
kattavan henkiloston enimmaismaari. Virastossa ja laitoksessa tassa oh 
jeessa tarkoitettuun osa-aikatyohon siirtymisen johdosta tapahtuva vali
aikainen tyontekijamaaran lisays voi kuitenkin tapahtua tulo- ja meno
arvion perusteluissa maarattyja henkiloston enimmaismaaria ylittaen. 

Virastojen ja laitosten tulee jarjestaa nuorelle tyontekijalle tyoteh
tavien edellyttama tarpeellinen perehdyttamiskoulutus. 

2. Virkasuhteesta osa-aikatyohon siirtyvien palvelussuhteen ehdot 

2.1. Palkkaus 

Palkkaus suoritetaan saannollisen tyoajan tyotuntien mukaisena osuutena 
asianomaisen kokoaikatyon kiinteasta palkkauksesta jaljempana esitetylla 
tavalla. Jos virkamies siirtyy osa-aikatyohon poikkeuksellisesti suo
rittamaan muuta vira s ton hyvaksymaa osa-aikatyota kuin omaan kokopaiva
toimeensa kuuluneita tehtavia, tulee tyotuntien mukainen palkkaus maarata 
vastaavia tehtavia virastossa tai l aitoksessa suorittavan viran tai toi
men haltijan palkkauksen perusteella. Jos virastossa ei ole vastaavaa 

virkaa tai tointa, tyotuntien mukainen palkkaus tulee maarata valtion
hallinnossa vastaavasta tehtavasta suoritettavan palkkauksen perusteella. 

Tehtavassa, jossa noudatetaan virastotyoaikaa, on 20 viikkotuntia tal
viaikana (1.9. - 31.5.) 55,20% taydesta saannollisesta tyoajasta ja 
kesaaikana (1.6 . - 31.8 . ) 61,50% taydesta saannollisesta tyoajasta. 

Tyoaikalain alaisissa tehtavissa 20 viikkotunnin mukainen palkkaus on 
kultakin kalenterikuukaudelta 50 % kokopaivatoimen palkasta. 

Palkanmaksuajankohtaan ja palkanmaksun suorittamiseen muutoin noudate
taan niita perusteita, jotka asianomaisen kokopaivatoimesta ovat voimassa 
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(ks. 11.4.1984 solmitun valtion yleisen virkaehtosopimuksen, jaljempana 
YVS, 41 §). 

2.2. Tyoaika 

Osa-aikaiseen tilapaiseen virkasuhteeseen siirtyneeseen noudatetaan so
veltuvin osin asianomaista kokopaivaisessa virkasuhteessa koskeneita tyo
aikasaannoksia ja -maarayksia. 

Osa-aikatyota tekevan henkilon tyoaika on kaytannossa jarjestettava siten, 
etta tyo voidaan tehda normaalina paivatyona hanen osaltaan vahvistetun 
tyoajan puitteissa. Tyoaika on yleensa oltava mahdollista tasoittaa 
seuraavina paivina, jos jonain paivana joudutaan tekemaan ennalta sovittua 
pitempaa tyoaikaa. Jarjestely ei missaan tapauksessa alenna tyoaikakor
vauksiin ja -lisiin oikeuttavia tuntirajoja tai muutoin muuta niiden maksu
perusteita. Mikali osa-aikatyontekija erityistapauksissa maarataan ylitta
maan vuorokautisen tai viikottaisen saannollisen tyoaikansa eika tyoaikaa 
voida tasoittaa muina paivina, lisatyo korvataan maksamalla yksinkertai
nen tuntipalkka. Korvausten ja lisien maksamisen ehdoton edellytys on 
se, etta niihin oikeuttava tyo tehdaan esimiehen maarayksesta. 

2.3. Vuosiloma 

Virkasuhteiseen osa-aikatyohon siirtyvan vuosiloman pituus maarataan 
eraiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien hen
kiloiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksista annetun asetuksen (693/73) 
mukaisesti. Muutoin vuosiloman osalta noudatetaan valtion virkamiesten 
vuosilomasta annetun asetuksen (692/73, vuosiloma-asetus) saannoksia. 
Vuosiloma-asetuksen 18 §:n (A 312/84) mukaan taydeksi lomanmaaraytymis
kuukaudeksi katsotaan lomanmaaraytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, 
jonka aikana asianomainen on ollut virassa vahintaan 18 paivaa tai jonka 
virkamies on ollut osa-aikatyoasetuksen mukaisessa osa-aikatyossa. Ase
tuksen mukaisessa osa-aikatyossa kertyy siten vuosilomaa 18 paivan saan
nosta riippumatta, edellyttaen etta tyoaika on keskimaarin vahintaan 20 
tuntia viikossa. 

12a 
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Vuosfloma-asetuksen mukaan vuosilomapalkka maaraytyy vuosiloman ajalta 
virkamfehelle suoritettavasta kiinteasta palkkauksesta . Jos virkamies 
on vuosilomansa aikana osa-aikatyossa, maaraytyy hanen vuosilomapalkkan
sa nafn ollen osa-aikatyon kiinteasta palkkauksesta (ks. vuosiloma-ase
tuksen 12-15 § ja 17 §). Vastaavasti vuosilomapalkka maaraytyy kokoaika
tyon palkkauksesta, jos asianomainen vuosilomansa aikana on jalleen 
kokoaikatyossa. 

Virkasuhteiseen osa - aikatyohon siirtyneille suoritetaan lomaraha samojen 
periaatteiden muka i sesti kuin muillekin virkamiehille (YVS 39 §). Taman 
mukaisesti esimerkiksi lomarahan maaran perusteena oleva vuosipalkka 
lasketaan osa-aikatyon palkkauksen mukaan, jos asianomainen on kesakuun 
viimeisena paivana ollut osa-aikatyossa, ja vastaavasti kokopaivatyon 
palkkauksen mukaan, jos asianomainen on talloin ollut kokopaivatyossa. 

2.4. Muut palvelussuhteen ehdot 

Asetuksessa tarkoitettu osa-aikapalvelus luetaan valtion palveluksena 
hyvaksi palvelussuhteen perusteella suoritettavaa ikalisaa ja maaravuosi
korotusta varten. Jos osa-aikatyohon siirtyneelle vastaavassa kokoaika
tyossa tulisi tana aikana oikeus uuteen ikalisaan tai maaravuosikorotuk
seen, tarkistetaan osa-aikatyon palkkauksen perustetta ikalisaa tai maa
ravuosikorotusta vastaavasti. 

Osa-aikatyontekijan palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan muutoin sovel
tuvin osin vastaavia periaatteita kuin mita vastaavassa kokoaika i sessa 
vfrkasuhteessa valtioon olevien henkiloiden palvelussuhteen ehdoista on 
saadetty, maaratty tai sovittu. 

3. Kokopafvafsesta tyosopfmussuhteesta osa-afkatyohon 
sffrtyvfen palvelussuhteen ehdot 

Kokopaivaisesta tyosopimussuhteesta osa-aikatyohon siirtyvien osalta 
palvelussuhteen ehtofna noudatetaan soveltuvin osin asfanomaisen 
kokopaivatyon palvelussuhteen ehtoja siten kuin jaljempana ilmenee. 

J 
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3.1. Pal kkaus 

Palkkaus suoritetaan tyotuntien mukaisena osuutena asianomaisen koko
paivatyon palkkauksesta. 

Tehtavassa, jossa noudatetaan virastotyoaikaa, on 20 viikkotuntia talvi
aikana (1.9. - 31.5.) 55.20 % taydesta saannolli~esta tyoajasta ja kesa
aikana (1.6. - 31 .8.) 61,50 % taydellisesta saannollisesta tyoajasta. 
Tyoaikalain alaisissa tehtavissa 20 viikkotunnin mukainen palkkaus on 
kultakin kalenterikuukaudelta 50% kokopaivatoimen palkasta. 

Osa-aikatyohon siirtyminen, milloin palkkausmuoto ei vaihdu, ei muuta 
asianomaisen palkanlaskentakautta eika palkanmaksuajankohtaa. 

3.2. Tyoaika 

Kokopaivaisesta tyosopimussuhteesta osa-aikaiseen tyosopimussuhteeseen 
siirtyneeseen sovelletaan periaatteessa vastaavaa kokoaikatyota tekevia 
koskevia tyoaikamaarayksia. 

Osa-aikatyota tekevan henkilon tyoaika on kaytannossa jarjestettava siten, 
etta se voidaan tehda normaalina paivatyona hanen kanssaan sovitun tyo
ajan puitteissa. Osa -aikatyohon siirtyminen ei missaan tapauksessa alen
na tyoaikakorvauksiin ja -lisiin oikeuttavia tuntirajoja ja maksuperus
tei ta. 

Mikali osa-aikatyohon siirtynyt tyontekija erityistapauksessa maarataan 
ylittamaan osapaivatyota varten sovittu tyoaika, maksetaan ylittavalta 
ajalta lisatyokorvausta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan . 

3. 3. Vuos i1 oma 

Osa-aikatyontekijan vuosiloma maarataan vuosilomalain ja valtion tyon
tekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paatoksen (284/78) mukai
sesti. Taydeksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katsotaan lomanmaaraytymis
vuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana asianomainen on ollut 
tyonantajan tyossa vahintaan 14 paivana. Lisaksi taydeksi lomanmaaray-

12a 
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tymiskuukaudeksi katsotaan sellainen lomanmaaraytymisvuoden kalenteri
kuukausi, jonka tyontekija on ollut osa-aikatyoasetuksen mukaisessa osa
aikatyossa.Tyossaolopaiviksi luetaan todelliset tyossaolopaivat paivlt
taisen tyoajan pituuteen katsomatta. 

Viikko- ja kuukausipalkkaisten osa-aikatyontekijoiden vuosilomapalkka 
maaraytyy vuosiloman ajalta maksetun palkkauksen perusteella (ks. vuo

silomalain 7 § 1 mom., mainitun valtioneuvoston paatoksen 7 § seka 
asianomaiset lomapalkkasopimukset). Jos tyontekija on vuosi-
lomansa aikana osa-aikatyossa, maaraytyy hanen vuosilomapalkkansa siten 

osa-aikatyon palkkauksesta, ja vastaavasti kokopaivatyon palkkauksesta, 
jos han vuosilomansa aikana on kokoaikatyossa. Tunti- ja urakkapalk
kaisten osa-aikatyontekijoiden vuosilomapalkka maaraytyy siten kuin 
vuosilomalain 7 §:n 2 momentissa ja asianomaisissa voimassa olevissa 
lomapalkkasopimuksissa on maaratty . 

Osa-aikatyontekijoille suoritetaan normaalisti lomaraha lomarahan 
suorittamisesta tehtyjen tyoehtosopimusten mukaisesti. 

3.4. Muut palvelussuhteen ehdot 

Asetuksessa tarkoitettu osa-aikatyo luetaan valtion palveluksena hyvaksi 
mahdollista palvelusvuosilisaa varten, jos edellytykset siihen muutoin 
ovat olemassa. Osa-aikatyon hyvaksi lukeminen muita palvelussuhteen 
ehtoja kuin palkkaa ja palvelusvuosilisaa varten maaraytyy kulloinkin 
noudatettavien tyoehtosopimusten mukaisesti. 

4. Virkasuhteesta osa-aikatyohon julkisoikeudelliseen 

palvelussuhteeseen siirtyvat 

Osa-aikainen palvelus julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tulee ky
symykseen posti- ja telelaitoksessa, jossa on muun muassa osa-aikaisiin 
tilapaisiin toimihenkiloihin, satunnaisiin apulaisiin ja liikenneoppi
laisiin soveltuva virkaehtosopimus. Naihin henkiloihin sovelletaan mai
nitun virkaehtosopimuksen maarayksia, lukuun ottamatta palkkiotaulukoita, 
mikali sopimuksessa tarkoitettu tyoaika, vahintaan 86 tuntia kuukaudessa, 
tayttyy. Palkkauksen ja tyoajan osalta noudatetaan soveltuvin osin edel
la kohdissa 2.1. ja 2.2. ilmenevia perusteita. 

j 
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5. Palvelukseen otettavan nuoren tyonhakijan 
palvelussuhteen ehdot 

5.1. Nuoren tyonhakijan palvelussuhteen laatu 

Nuori tyonhakija otetaan paasaantoisesti kokoaikaiseen palvelussuh
teeseen. Osa-aikainen palvelussuhde voi tulla kysymykseen silloin, kun 
kaytettaviksi tulevat maararahat eivat riita kokoaikatyontekijan palk
kaamiseen tai kun nuori tyonhakija erikseen haluaa osa-aikatyota. Mikali 
nuori tyonhakija otetaan palvelukseen osa-aikatyohon, haneen sovelletta
vista palvelussuhteen ehdoista voidaan tarvittaessa pyytaa valtiovarain
ministerion lausunto. 

5.2. Palvelussuhteen ehdot tyosopimussuhteessa 

5.2.1. Yleista 

Nuoren tyonhakijan kanssa on aina tehtava kirjallinen maaraaikai-
nen tyosopimus. Tyosopimus tehdaan enintaan siksi ajaksi, jonka asianomai
nen kokopaivatoimen haltija on asetuksessa tarkoitetussa osa-aikatyossa, 
enintaan kuitenkin yhdeksi vuodeksi. 

Esimerkki: Jos asianomaiset kokopaivatoimen haltijat ovat 
kalenterivuoden alusta osa-aikatyossa kuusi kuukautta, nuoren 
tyonhakijan tyosuhteen kesto ilmaistaan seuraavasti: lama tyo
sopimus on voimassa enintaan niin kauan, kuin asianomaiset ko
kopaivatoimen haltijat ovat osa-aikatyossa, enintaan kuitenkin 
30.6.19 saakka. 

Jos osa-aikatyohon siirtyneet eri paatoksen perusteella jatkavat 
valittomasti osa-aikatyota 1 vuoden jalkeen, nuoren tyonhakijan 
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tyosopimus paattyy ja tilalle otetaan tyovoimatoimiston osoituk
sen perusteella toinen nuori tyonhakija. 

Asetuksen tyollistamistavoitteen vuoksi virastojen ja laitosten tulisi 
hyvaksya se, etta nuori tyontekija voi irtisanoa edella tarkoitetun 
tyosopimuksen enintaan 14 paivan irtisanomisaikaa noudattaen, vaikka 
kysymyksessa onkin maaraaikainen tyosopimus. Virasto tai laitos voi 
myos sallia, etta irtisanominen tapahtuu ilman irtisanomisaikaa. 

5.2.2. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 

Nuoren tyontekijan palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot maaraytyvat 
alalla noudatettavan tyoehtosopimuksen mukaisesti. Jollei asianomainen 
erityistapauksessa kuuluisi minkaan tyoehtosopimuksen piiriin, palvelus
suhteen ehtojen maaratymisen suhteen noudatetaan valtion tulo- ja meno
arvion soveltamisesta voimassa olevissa yleismaarayksissa edellytettya 
menettelya. 

5.3. Palvelussuhteen ehdot virkasuhteessa 

5.3.1. Yleista 

Maarays tilapaiseen virkasuhteeseen annetaan kirjallisesti maaraajaksi. 

Maaraajan keston suhteen noudatetaan edella kohdassa 5.2.1 esitettyja 
periaatteita . 

5.3 .2. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 

Virkasuhteeseen otetun nuoren tyontekijan palvelussuhteen ehdot maaraty
vat asianomaisen virkaehtosopimuksen perusteella . Esimerkiksi posti-
ja telelaitoksessa tallaisen nuoren tyontekijan palvelussuhteen ehdot 
maaraytyvat posti- ja telelaitoksen tilapaisia toimihenkiloita, satun
naisia apulaisia ja liikenneoppilaita koskevan virkaehtosopimuksen mu
kaisesti. Jollei virastossa tai laitoksessa ole erityista virkaehtoso
pimusta tilapaisia toimihenkiloita varten, sovelletaan, mita tilapai
sista toimihenkiloista on valtion yleisessa virkaehtosopimuksessa ja 

muissa virkaehtosopimuksissa sovittu. 
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6. Osa-a1katyohon 111ttyvf@n pKKtosten lahettamfnen 
valtiovara1nmfn1sterioon 

Hinisterioiden, virastojen ja laitoksien tulee lahettaa valtiovarain
ministerion palkkaosastolle jaljennos paatoksesta (1 kpl hakemuslomak
keesta), jolla henkilolle on m¥tinnetty osa-aikatyohon siirtymista varten 
virkavapaata tai vastaavaa vapautusta. Jaljennos lahetetaan ~yos hyla
tyista hakemuksista. Hakemuslomakkeita tulee olla ministerioissa, vi
rastoissa ja laitoksissa virkamiesten ja tyontekijoiden saatavissa . 

Osa-aikatyohon siirtyneen sfjaan palkatun henkilon osalta toimitetaan 
liitteen 1 mukaiset tiedot . 

Ede ll a olevan j ohdos t a hallin to-osast on j oht aja il moi ttaa seuraavaa: 

- Yleisohjeiden kohdissa 1.3. ja 1.4. on todettu, etta tulo- ja menoarvion 
perustelujen mukaan virastot ja laitokset voivat palkkausmomentin (01} maa
rarahojen puitteissa kayttaa osa-aikatyohon siirtymisesta syntyvaa saastoa 
vastaavan maaran osa-aikatyohon siirtymisen vuoksi vapautuvia tehtavia hoi
tamaan palkattujen henkiloiden palkkaamiseen. Paatoksen osa-aikatyohon siir
tamisesta seka vapautuvia tehtavia hoitamaan palkattavan henkilon palkkaa
misesta tekee yleisohjetta noudattaen se viranomainen, jolla on oikeus myon
taa virkavapautta asianomaisille osa-aikatyohon siirtyville henkilo i lle . 

Ennen paatosten tekemi sta on asiasta kuitenkin keskusteltava palvelussuhde

toimiston kanssa . 

Yle i sohjeiden kohdassa 6. tarkoitetut tiedot toimitetaan palvelussuhdetoi
mistoon, josta ne lahetetaan edelleen valtiovarainministerion palkkaosastol

le. Osa-aikatyohon siirtymista koskevia hakemuslomakkeita on saatavana ~

ta rvepa i nos ta. 

(Hlo 140/ 121/85 , 26.2 .85) vm 12a/R5 

12a 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VRIVSJ) ON 

KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Tytlpaikkaterveydenhuollon taloudellinen ohjaus (TERTULVA) I Hlo. 
Tyopaikkaterveydenhuollon taloudellista ohjausta tutkiva tyoryh
m&.- Hki , 1984 . - 9 s ., 3 liitettM. 
(VRIVSJ 1984119) 

Liikennepaikkojen junasuoritusmiehitys I RH . Liikenneosasto . -
Hki, 1984 . - 4 s ., 2 liitettM . 
(VRIVSJ 1984120) 

Selvitys 22,5T akselipainosta I RH. Rataosasto. - Hki, 1985 . -
22 s. , 1 liite. 
(VRIVSJ 198511) 

MUUT RAPORTIT : 

Varikkojen huoltohenkiloston koulutusta selvitt~neen tyoryhm&n 
raportti I RH. Liikenneosasto . - Hki , 1984 . - 12 s ., 15 liites . 

VR:n kuljetussuoritteiden tuottojen ja kustannusten analysointi 
(TUKU) : TUKU - henkiloliikenne : Esiselvitysraportti I RH . Liikenne
osasto, Talousosasto. - Hki 1985 . - 19 s ., 1 liite. 

PieksMmMen ympMristo - ja terveysongelmia selvitt&neen tyoryhm&n 
muistio 1 : Ymp&riston toksikologinen selvitys I Sosiaali- ja ter
veysministerio . - Hki 1985 . - 73 s ., 11 liitetta . 

RAPSU : Radanpidon suunnittelujarjestelman kehitt&misprojekti 
VMliraportti 3 : Tiedostojen l&htoaineisto I RH . Rataosasto . -
Hki, 1984 . - 4 s., 4 liites. 

RAPSU : Radanpidon suunnittelujarjestelm&n kehittamisprojekti : 
Valiraportti 4 : Tavoitetasojen arviointiperusteet I RH . Rata 
osasto. - Hki, 1984 . - 10 s . 

RAPSU : Radanpidon suunnitteluj&rjestelman kehittamisprojekti 
Valiraportti 5 : Toimenpideohjelmien suunnittelun t o imintamal~ 
li I RH. Rataosasto. - Hki , 1984. - 4 s. 

Valtion liikelaitoskomitean mietinttl . - Hki , 1985 . - 154 s . 
(Komiteanmietinto 1985 : 2) 

Raportit ovat lainattavissa RH:n kirjastosta . 
(N:o Hlo 2861051185) VT 13185 
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MATKUSTUSSMNTtl 

S&adtlskokoelmassa on julkaistu valtioneuvoston pa&tos (237/85 , 

7 . 3 . 85) valtion tyontekij&in matkakustannusten korvaamisesta anne

tun valtioneuvoston paattlksen muuttamisesta . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelem&an 

maaratyn ministerin esittelysta ~u~t~t~a~ 12 p&iv&na heinakuuta 
1972 valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta anne 

tun valtioneuvoston p&atoksen (553/72) 7, 9 , 15 § ja 19 § , sellai 

sina kuin ne ovat 12 paiv&n& huhtikuuta 1984 annetussa valtioneu 

voston paatoksessa (283/84) seka 1i~a!a~n_ 15 § :aan , sellaisena kuin 
se on mainitussa 12 paivana huhtikuuta 1984 annetussa valtioneuvos 
ton paatoksessa , uusi 2 momentti , seuraavasti : 

7 § 

Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden 

mukaan : 

Rautateilla : 
Laivalla : 
Lentokoneella : 
Raitiotiella , linja - autolla 
tai muulla linjaliikenteen 

kulkuneuvolla : 

Vuokra - autolla : 

Vuokramoottoriveneella : 

Muulla tavalla : 

Maksu II luokan paikasta 
Maksu I luokan paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 
Suoritettu , kuitenkin enintaan 

virallisen taksan mukainen kulje 
tusmaksu 

Suoritettu , kuitenkin enintaan 

kohtuulliseksi katsottava maksu . 

31 pennia kilometrilta taikka se 
korkeampi kohtuulliseksi katsot 
tava maksu , jonka tyontekija tai 
toimihenkilo osoittaa suoritta -
neensa . 

9 § 

Tyontekijan tai toimihenkilon omalla tai hallitsemallaan kulkuneu 
volla asianomaisella luvalla tekemasta matkasta suoritetaan mat -

13 
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kustamiskustannusten korvausta seuraaxasti : 

Autolla : 

Moottoriveneella : 
Moottorikelkalla : 
Moottoripyoralla : 

Moottoripolkupyor~lla : 

Muulla tavalla : 

Kunkin 1 . 4 . alkavan vuoden mittaisen ajo
kilometrien laskentakauden -

5 000 ensimmaiselta kilometrilta 120 
pennia kilometrilta ; ja 

seuraavilta kilometreilta 108 pennia 
kilometrilta . 

Edella mainitut kilometrikorvaukset suo 
ritetaan korotettuina seuraavissa tapauk
sissa: 

1) 14 pennilla silloin kun tehtavien suo 
rittaminen edellyttaa peravaunun kuljet 
tamista autoon kiinnitettyna ja 30 pen 

nilla , silloin kun tehtavien suorittami 
nen edellyttaa taukotuvan tai asuntovau 
nun kuljettamista autoon kiinnitettyna ja ; 
2) 4 pennilla silloin kun 

a) tyontekija tai toimihenkilo joutuu kul
jettamaan autossaan koneita tai laitteita , 
joiden paine ylittaa So kiloa tai joiden 
koko on suuri , 

b) tyontekija tai . toimihenkilo on tyotehta
viensa vuoksi joutunut autossaan kuljetta
maan koiraa , tai 

3) 6 pennilla silloin , kun tyontekijan tai 
toimihenkilon tyotehtavien hoito edellyt 
taa paaasiallisesti liikkumista autolla 

metsaautotiella tai muulta liikenteelta 
suljetulla tierakennustyomaalla, kyseis 
ten kilometrien osalta . 

150 pennia kilometrilta 

98 pennia kilometrilta 
64 pennia kilometrilta 

57 pennia kilometr il ta 
31 pennia kilometrilta 

Korotetut korvaukset maksetaan 1 . 3 . 1985 lukien . Ajokilometrien las 
kentakausi vaihtuu 1 . 4 . 1985 . 
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15 § 

P~iv~rahaa suoritetaan: 

1) osap~iv~rahana 50 markkaa jokaiselta p~iv~rahaan oikeuttava1ta 
matkavuorokaudelta , josta matkaan on kaytetty 1~ § :n 1 momentin 
1 ja 2 kohdassa mainitut vahimmaisajat, ja 

2) kokopaiv~rahana 114 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeuttaval 

ta matkavuorokaudelta , josta matkaan on kaytetty 1~ § :n 2 momen 
tissa mainittu vahimmaisaika . 

T~m~n paatoksen 1 § : n 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi 
daa n 1 mome ntin m~arayksista poiketa tyoehtosopimuksin erityisten 
syiden niin vaatiessa . 

19 § 

Ede ll~ 18 § : ssa tar koitettujen majoittumiskorvausten enimmaismaa

rat matkavuorokautta kohti ovat : 

Helsingin , Espoon , Vantaan ja Kauniaisten kaupungit . . .... 330 ,-
Muut kunnat . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 ,-

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1985 ja paatosta 

sovelletaan 1 paivana maaliskuuta 1985 ja sita myohemmin alkaviin 
matkavuorokausiin . 

(Hlo 281/115/85 , 19 . 3 . 85) VT 13/85 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKEN 

TEESS~ 

Tilitoi miston sahkeella nro 136 18 . 3 . 1985 on kansainvalisessa 

henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia 

muutettu 1 . 4 . 1985 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 7$0,00 mk 

(Tru 5571 , 21 . 3 . 1985) VT 13/85 

13 
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NORDEG-TARIFFI Stg 9929 

NORDEG-kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 20, joka on voi 
massa 1 . 4.1985 lukien . Lisalehti sisaltaa rahdin korotuksen DB : n osuu
della. 

Kansainvalinen tavaraliikennejaosto ja~aa lisalehden sen saavuttua 

Saksasta . 

(Lt 18 . 3.85) VT 13/85 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy 
lisalehti nro 19 ja rautatierajasopimukseen (VR 4782) lisalehti nro 
17, lisalehdet tulevat voimaan 1 . 5 . 1985 . 

Toimitusohjeisiin (VR 4781) ilmestyy lisalehti nro 8 , joka tulee voi
maan 1 . 4 . 1985 lukien . 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet. 

(Lt 18.3 . 1985) VT 13/85 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Uusi CIM- rahtikirja 

01 . 05.1985 otetaan kayttoon uusittu CIM - rahtikirja , jossa on erilliset 
kentat RID : n alaisia vaarallisia a i neita ja tullin merkintoja varten. 
Em. paivamaarasta lukien on aina kaytettava uutta rahtikirjaa, jos 
lahetys sisaltaa vaarallisia aineita . ~J uut lahetykset voidaan lahettaa 
vanhalla CIM-rahtikirjalla niin kauan kuin painosta riittaa . 

Uuden CIM-rahtikirjan voi tilata Omatarvepainosta. 

Asemia pyydetaan informoimaan asiakkaita uudesta CIM - rahtikirjasta . 

(Ltkj 21. 3 . 1985) VT 13/85 
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HELSINGIN KIITOTAVARAN M~~R~PAIKKAKOODI 

Huomautetaan, ett~ Helsinkiin saapuviin ja sielt~ l~hteviin 

kiitotavararahtikirjoihin tulee merkit~ l~hetys- tai m~Hr~paikka

koodiksi Tilityss~~nn6n liitteen 1 mukainen tilityspaikkakoodi 

003. 

Samalla huomautetaan tallentajille, ett~ kuljetustavaksi n~issa 

tapauksissa on tallennettava 1. 

(Nro Trk 47/85, 19.3.1985) VT 13/85 

INTERCONTAINER-LIIKENNE 

1 3 

IC-liikenteen tilityspaperien lahettamista varten on painettu INTER
CONTAINERIN osoitteella ja rautatievirkalahetys-leimalla varustettuja 

C4-kokoisia kirjekuoria (VR 1768). Kirjekuoria voi tilata omatarve

painosta. 

(Ltkj, 13.3 . 85) VT 13/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin Transpoint-alueelle haetaan tavaraliikeoteen madkkinointitebtayiin 
myyntineuyottelijaa. 

Tavaraliikennerybman paallikolle osoi tetut kir jalliset ilmoi ttautumiset tulee 

toimittaa rautatiepiirin kansliaan 04 .04.1985 mennessa. Tehtavaan ilmoittautu

neille tullaan jarjestamaan psykokoe. Lisatietoja tehtavasta antavat kap Teuvo 
Scheele pub 3203 ja tlrp Jorma Eerikainen pub 4250. 

Korjauksena VT 11 /85 , 14.03.1985 olleeseen hakuilmoitukseen, joka 

koski liikennetarkastajan (A22) virkaa Seinajoen rautatiepiirissa . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 15.04. 
1985. 
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Vahvavirtainsinoori tai -teknikko koneosaston liikkuvan kaluston 

sahkolaitejaostoon tyosopimussuhteeseen tehtavana vaunujen sah

kosuunnittelu. 

Hakijalta edell y tetaan vaunujen sahkolaitteiden tuntemusta, suun

nittelukokemusta seka yhtei s tyokykya. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kasinkirjoitetut hakemukset il

man todistusjaljennoksia on toimitettava koneosaston kirjaamoon 

22.4.1985 mennessa. 

Lisatietoja tehtavasta antaa ins. P Haakanen, puh. 911- 2483 

tai ins. P Saari, puh. 911 - 3533. 

Rautatiehallituksen koneteknisen toimiston palvelukseen otetaan 

DIPLOMI-INSIN~bRI 

toistaisek s i tavaravaunujen suunnittelutehtaviin. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

pyydetaan lahettamaan rautatiehallituksen koneosaston kirjaamoon 

22 . 4 . 1985 mennessa. 

Lisatietoja antaa tavara vaunujaoston paall i kko 01 Antti Kuisma, 

puh. 911-2440. 

Teknikon (A 16) vi r ka toistaiseksi Hyvinkaan kone paj a ssa . Kirj a lli

set hakemukset on osoitettava ja toimitettava Hyvinkaa n kone pa jan 

paalliko l le 29 . 4 . 1985 mennessa . 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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RAUTATIF.HALLINNON TYnJ~RJESTYS (RTJ) 

Paajohtajan , ylijohtajan ja johtajan tehtavat ja ratkaisuvalta 

Rautatiehallituksen istuntoastoista seka paajohtajan ja teknisen 

ylijohtajan tehtavista on m~aratty hallintoasetuksessa . Paajohtaja 

maaraa tarkemmin, mika osasto valmistelee edella mainitut asiat 

paatettavaksi. 

Sen lisaksi , mita johtajan yleisista tehtavista ja ratkaisuvallasta 

on maaratty hallintoasetuksen 19 §:ssa , johtaja 

l) 

2) 

r atkaisee osastonsa henkiloiden virka- ja tyosuhdetta 

koskevat asiat , ellet erikseen ole toisin maaratty tai 

sovittu , sek8 

paattaa rautatiehallituksen vahvistamien perusteiden 

mukaan osaston k~yttOOn varatun erittelemattOman maara

rahan kaytosta. 

Johtaja voi sii r taa hallintoasetuksessa saadetyin edellytyksin l-2 

kohdassa mainittuja asioita alaisensa vi rkamiehen tai toimihenkilon 

ratkaistavaksi . 

Hallinto- osaston paallikkona toimiva johtaja , joka on teht~va

nimikkeeltaan hallintojohtaja, 

1) 

2) 

3) 

4) 

huolehtii yleishallinnon ia organisaation kehittamisesta 

seka niiden kehittamiseen tarvittavien suunnitelmien 

laadinnasta ja toteuttamisesta , 

huolehtii henkilostohallinnon kehittamisesta, 

huolehtii henkiloston maaraa ja rakennetta koskevien 

suunnitelmien valmistumisesta yhteistyossa rautatie

piirien ja osastojen kanssa seka valvoo niiden 

t oteut umista, 

vahvistaa kelpoisuusehdot sellaisiin tehtaviin, joissa 

yleisia kelpoisuusehtoja ei pideta riittavina , 



5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

H) 

l2) 

l3) 

14) 

15) 
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p~attaa henkiloston kehittamisen yleisist~ tavoitteista 

seka henkilostnn kehittamisess~ noudatettavasta tyon

jaosta, 

huolehtii henkiloston koulutuksen ja muun kehittamis

toiminnan suunnittelusta ja keskitetysta toteutuksesta 

seka ohjaa naiden tehtavien hoitoa eri yksikoissa 

vahvistamalla koulutusohjelman ja antamalla toiminta

ohjeen keskitetyn koulutuksen valintamenettelysta, 

toimii virka- ja tyoehtosopimusasioissa Valtionrauta

teiden ylimpana neuvotteluviranomaisena, 

huolehtii tyosuojelu-, terveydenhuolto- ja sosiaali

toiminnan jarjestamisesta, seka ohjaa ja valvoo 

terveydenhuoltoalueiden toimintaa, 

huolehtii Valtionrautateiden tiedotustoiminnan 

jarjestamisesta, 

pa~ttaa, millainen selvitys palvelukseen pyrkivan tai 

virkaa tai tointa hakevan on esitettava terveyden

tilastaan, 

paatt~a virkojen sijoittamisesta rautatiehallitukseen, 

rautatiepiireihin, kone- ja talousosaston alaiseen 

piirihallintoon seka sahkoasennuskeskukseen ja terveyden

huoltoalueelle, 

paatt~ij henkilosiirroista silloin, kun ne tapahtuvat 

osastojen, rautatiepiirien tai rautatiehallituksen ja 

rautatiepiirin taikka rautatiepiirin ja osaston alaisen 

piiri- tai aluehallintoyksikon valilla , 

paattaa avustusten ja apurahojen jaosta, 

antaa toimintaohjeen Valtionrautateiden asuinhuoneiden 

v-uokraamisesta, 

huolehtii oikeudellisten asioiden keskitetysta 

hoitamisesta ja kehittamisest~. 

13a 
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16) 

17) 

18) 

19) 

20) 
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maaraa, milloin tuomioistuimen tai muun viranomaisen 

paatokseen tyydytaan, 

ratkaisee Valtionrautateille aiheutunutta vahinkoa 

koskevat asiat lukuun ottamatta rautatiepiirin paallikon 

ratkaistavia, 

ratkaisee rautatien toiminnasta johtuneen vahingon 

korvaamista koskevat asiat lukuun ottamatta rautatie

kuljetusasetuksen mukaisia korvauksia, 

ratkaisee henk11okunnan anomukset saada pidennysta 

vahingon korvauksen maksamisaikaan, seka 

hyvaksyy rautatiehallituksen henkilon ja rautat1ep11r1n 

paal1ikon matkalaskun. 

Hallintojohtaja voi siirtaa kirjallise11a paatoksella ede11a mainit

tuja asioita muun virkamiehen tal toimihenki1on ratkaistavaksi 4, 5, 

7 ja 10 kohtia lukuun ottamatta, 

Kohdissa 10, 17 ja 18 mainitut asiat ratkaistaan esitte1ysta. 

Talousosaston paallikona toimiva johtaja, joka on tehtava

nimikkeeltaan talousjohtaja, 

1) 

2) 

3) 

4) 

huolehtii yrityssuunnitte1usta seka talous-, materiaali

ja tietohallinnon kehittamisesta seka Valtionrautateiden 

toiminta- ja taloussuunnitelman 1aatim1sesta yhteis

toiminnassa muiden yksikoiden kanssa, 

vahvistaa y1eiset hankintaa ja muita materiaa1itoimintoja 

koskevat maaraykset ja ohjeet, 

ratkaisee hankinta-asian, kun hankinnan arvo on enintaan 

3 000 000 markkaa sekli muutokset tata suurempiin 

hankintoihin, kun muutos on enintaan 500 000 markkaa, 

paattaa hankinta-ajan pidentamisesta seka viivastyssakon 

pidattamisesta ja ennakon koron maaraamisesta, 



5 § 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

W) 

11) 

U) 
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paattaa hankittujen tavaroiden kuljetusten jarjestami

sesta, huolinnasta ja tullauksesta seka niiden sailytys

paikoiksi tarvittavien rautateille kuulumattomien maa

alueiden vuokraamisesta, 

ratkaisee irtaimen omaisuuden myyntia koskevan asian ja 

antaa ohjeet irtaimen omaisuuden myynnista rautatie

piireissa ja varastoissa, 

antaa rahtiluoton myontamista ja niiden vakuuksien 

hyvaksymista koskevat toimintaohjeet, 

ohjaa ja valvoo varastojen toimintaa, 

paattaa laskenta- ja kirjanpitojarjes t elmista, 

paattaa irtaimen omaisuuden ja saatavien tileista 

poistamisesta, 

maaraa varojen nostamisesta Va1tionrautateiden posti

siirto- ja shekkitileilta, seka 

paattaa materiaalinhankintaan liittyvasta ulkomaan 

matkasta, kun matka maksetaan kysymyksessa olevaan 

hankintaan varatusta maararahasta. 

Talousjohtaja voi siirtaa kirjallisella paatoksella erlella mainit

tuja asioita muun virkamiehen tai toimihenkilon ratkaistavaksi 1 

ja 9 koh t ia lukuun ottamatta . 

Kohdissa 3, 4, 6 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

Liikenneosaston paallikkona toimiva ylijohtaja, joka on tehtava

nimikkeeltaan liikenneylijohtaja, 

1) huolehtii kuljetuspalvelujen tuottamiseksi tarvittavien 

toiminta-, investointi- ja kehittamissuunnitelmien 

keskitetysta valmistelusta seka ohjaa niiden toteutta

mista rautatiepiireissa, 

13a 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
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huolehtii pa1velujen tuotekehityksest~, siihen 1iittyv~s

ta tutkimustoiminnasta ja yhteistyosta seka keskitetysta 

markkinoinnista ja rautatiepiirien markkinointitoiminnan 

ohjaamisesta, 

huolehtii palvelutason kehittamisesta seka sis8isen 

markkinoinnin kehittamisesta yhteistoiminnassa hallinto

osaston kanssa, 

antaa toimintaohjeet, jotka koskevat alueen ja kiinteis

ton tai sen osan vuokraamista, myyntia ja mainontaa seka 

muuta kaupallista toimintaa liikennepaikoilla ja junissa 

seka ratkaisee naiden osalta rautatiehallitukselle 

maaratyt asiat , 

tekee Valtionrautateiden edustajana aluevuokrasopimukset, 

kun vuokra-aika on pitempi kuin viis! vuotta, 

antaa toimintaohjeet , jotka koskevat ratatyokoneiden seka 

liikkuvan ja muun kuljetuksissa kaytettavan kaluston ja 

laitteiden vuokraamista, 

paattaa tariffisaannon lisamaar~ysten ja rautatiekuljetus

asetuksen yleisehtojen soveltamisesta, 

hyvaksyy valtakunnalliset tariff!- ja yhdyslilkenne

sopimukset, 

hyvaksyy niirlen suurasiakkaiden kuljetussopimukset , jotka 

on sovittu hoidettavaksi keskitetysti, 

antaa toimintaohjeet rautatiepiirien ratkaistavia rauta

tiekuljetusasetuksen mukaisten korvausvaatimuksien 

kasittelyn varten, 

ratkaisee rautatiekuljetusasetuksen mukaisen korvaus

asian, kun korvausvaatimus on yli 20 000 markkaa, 

paattaa pysyvan liikennepaikan perustamisesta ja 

lakkauttamisesta, 
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13) 

14) 

15) 

16) 
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antaa junaturvallisuusaannon soveltamisohjeet ja juna

turvallisuussaantoon liittyvat tekniset maaraykset ja 

ohjeet seka paattaa niiden ja iunaturvallisuussaannon 

soveltamisesta ja junaturvsllisuuteen liittyvistn muista 

ohjesaannoista ja maarayksista, ellei niita ole maaratty 

rautatiepiirin paallikon tehtaviksi, 

antaa toimintaohjeita, jotka koskevat ltikkuvan kaluston, 

autojen ja muiden kuljetusvalineiden ja -laitte1den 

kunnossapitoa konepajatoimintaa lukuun ottamatta, kun 

kunnossapidon ja tyonjaon periaatteista on sovittu 

teknisen ylijohtajan kanssa, 

huolehtii poikkeusoloihin varautumisesta, seka 

paattaa autojen, terminaalikaluston, varikkolaitteiden ja 

tyokoneiden hylkaamisesta silts osin kuin sita ei ole 

maaratty rautatiepiirin paallikon paatettavaksi. 

Liikenneylijohtaja voi siirtaa kirjallisella paatnksella edella 

mainittuja asioita muun virkamiehen tai toimihenkilon ratkaistavaksi 

1, 10, 12 ja 13 kohtia lukuunottamatta. 

Kohdissa 5, 9, 10, 12 ja 13 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

Rataosaston paallikkona toimiva johtaja, joka on tehtavanimikkeeltaan 

ratajohtaja, 

l) 

2) 

3) 

huolehtii radanpitoon liittyvien yleissuunnitelmien 

laatimisesta ja niiden toteuttamisen ohjauksesta, 

huolehtii radanpidon eri toimialojen yleisesta teknisesta 

kehittamisest li , 

antaa toimintaohjeet, jotka koskevat ratalinjan rata

pihojen, rakennusten ja alueiden seka niihin kuuluvien 

rakenteirlen ja laitteiden kunnossapitoa ja rakentamista, 

huolehtii naita koskevasta keskitetysta suunnittelusta, 

seka ratkaisee naiden osalta rautatiehallitukselle 

ma:\r;.t"tyt asiat, 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

10) 

11) 

l2) 
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pi:iattaa tavoitebudjetin•puitteissa 3. kohdassa mainittui

hin voimavaroihin sisaltyvien hankkeiden suunnittelusta 

ja rakentamisesta, kun hankkeen kustannus on enintaan 

3 000 000 markkaa seka muutoksista tata suurempiin hank

keisiin, kun muutos on enintai:in 500 000 markkaa, ellei 

asiaa ole mai:iratty rautatiepiirin paallikon 

ratkaistavaksi, 

antaa toimintaohjeet, miten ja milla ehdoin rautatie

alueelle tarkoitetut ulkopuolisten johdot ja laitteet 

pitaa asentaa, kaytti:ia ja huoltaa, 

antaa toimintaohjeet, mlten ja milla ehdoin Valtionraura

tiet vuokraa ulkopuolisten si:ihkolaitteisiin kuuluvia 

johtoja ja laitteita kayttoonsa seka miten ja milla ehdoin 

vastaavia Valtionrautateiden johtoja ja laitteira vuokra

taan ulkopuolisten kayttoon, 

antaa toimintaohjeet, jotka koskevat puhel.imen, kauko

kirjoittimen ja vastaavien laitteiden verkkoliityntoja 

ja tekniikkaa seka ratkaisee naiden osalta rautatie

hallitukselle maaratyt asiat, 

antaa toimintaohjeet, jotka koskevat kiinteiden laittei

den ja liikkuvan rautatiekaluston valisten energian- ja 

tiedonsiirtojarjestelmien suunnittelua , rakentamista , 

kayttoa ja kunnossapitoa, kun teknisista ratkaisuista seka 

rata-, liikenne- ja koneosaston valisesta tyonjaosta on 

sovittu teknisen ylijohtajan kanssa, 

paattaa sahkoenergian hankinnasta, myynnista sahkolaitok

sille ja suurasiakkaille seka ohjaa sahkoenergian kayttoi:i, 

paattaa radanpitoon kuuluvien materiaalien, laitteiden ja 

tyokoneiden hylki:iamisestR siltR osin, kun se on maari:itty 

rautatiehallituksen tehtavaksi, 

vahvistaa toimialaansa kuuluvat tekniset mi:iareet ja 

rakennemi:ii:iraykset seka laitteiden ja tarvikkeiden 

laatuvaatimukset, 

antaa kaavalausunnot, , 
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16) 

U) 
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Nahvistaa yleisista teista annetun asetuksen (482/57) 

26 §:ssa tarkoitetun tiesuunnitelman ssnotussa pykal3ssa 

saadetyin edellytyksin, 

antaa pysyvan tasoristeyksen rakentamisluvan paaradalle, 

paattaA pysyvista nopeus- ja painorajoituksista, jotka 

johtuvat radasta, 

paattaa rakennuksen myynnista, kun sen arvioitu myynti

hinta on yli 100 000 ja enint~an 400 000 markkaa, 

ohjaa ja valvoo sahkoasennuskeskuksen toimintaa, seka 

antaa turvalaitoksen kayttosaannon. 

Ratajohtaja voi siirtaa kirjallisella paatoksella edella mainittuja 

asioita muun virkamiehen tai toimihenkilon ratkaistavaksi 1 ja 2 

kohtia lukuun ottamatta. 

Kohdassa 4 ja 16 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

Koneosaston paallikkona toimiva johtaja, joka on tehtavanimikkeeltaan 

konejohtaja, 

1) 

2) 

3) 

4) 

huolehtii liikkuvan kaluston valmistuksen edellyttamien 

suunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta, 

huolehtii konepajoilla suoritettavan liikkuvan ka1uston 

kunnossapidon suunnitelmien laatimisesta yhteistyossa 

liikenneosaston kanssa ja ohjaa niiden toteuttamista, 

huolehtii kaluston valmistuksen ja kunnossapidon tekni

sesta kehittamisesta ja tarkoituksenmukaisen tyonjaon 

toteuttamisesta suunnittelussa koneosaston eri yksikoiden 

valilla seka rakentamisessa eri konepajojen kesken, 

huolehtii konepajojen seka liikkuvan rautatiekaluston 

teknisesta kehittamisesta, 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
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jarjestaa, sovittuaan kone-, liikenne- ja rataosaston 

valisesta tyonjaosta teknisen ylijohtajan kanssa, liik

kuvan rautatiekaluston ja sen sahkoteknisten laitteiden 

valmistuksen ja kunnossapidon konepajoissa, seka antaa 

niiden kayttoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita, 

huolehtii sahkolain vaatimien vastuuhenkilotden 

nimeamisesta koneosastolla, 

paattaa tavoitebudjetin puitteissa liikkuvan rautatie

kaluston ja sen sahkoteknisten laitteiden suunnittelu-, 

rakentamis- ja muutostoista, joiden kustannus on enintaan 

3 000 000 markkaa ja hyvaksyy mainitun suuruiset sopimuk

set seka muutokset tata suurempiin sopimuksiin, kun muutos 

on enintaan 500 000 markkaa, 

paattaa konepajojen toimituksista ulkopuolisille, k.un 

laskutuk.sen arvo on enintaan l 000 000 markkaa, 

toimii rautatiehallitukselle paineastialainsaadannon 

mukaan kuuluvana valvontaviranomaisena, 

maara liikkuvan rautatiekaluston rakenteesta johtuvat 

nopeus-, vetovoima- ja muut suoritusarvot, 

paattaa liikk.uvan rautatiekaluston hylkaamisesta, seka 

vahvistaa toimialaansa kuuluvat rakenne- ja ainemaaraykset 

seka .laitteiden ja tarvikkeiden laatuvaatimukset. 

Konejohtaja voi siirtaa k.irjallisella paatoksella edella mainittuja 

asioita muun virk.amiehen tai toimihenkilon ratkaistavaksi 1-4 

kohdissa mainittuja asioita lukuun ottamatta. 

Kohdissa 7 ja 8 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 
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Rautatiehallituksen _iasenet ja paajohta jan mliliraiimiit toimisto

paiillikot toimivat rautatiehallituksen johtoryhmiina. 

Johtoryhman tehtiiva on valmistella ja kasitella strategiseen johta

miseen, yrityssuunnitteluun, tulostavoitteiden asettamiseen ja 

seurantaan kuuluvia liiketoiminnallisia kysymyksili, seka muita 

periaatteellisesti tarkeita ja laajakantoisia asioita . 

Paajohtaja maaraa tarkemmin johtoryhman tyoskentelysta. 

Rautatiehallituksen istunnossa ja paajohtajan ratkaistavien asioiden 

valmis telu 

Rautatiehallituksen istuntoon kasiteltavliksi ja ratkaistavaksi 

tulevat asiat on valmisteltava huolellisesti ja tarvittaessa 

yhteistyossa teknisen ylijohtajan ja osastojen johtajien sekii 

rautatiepiirien pliallikoiden kanssa. 

Rautatiehallituksen istunnossa kasitellaan ja ratkaistaan hallinto

~saston esittelystii asiat , jotka koskevat 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

'J 

hallintoasetusta (210/AS) seka laki- ja asetusehdotuksia, 

joita ei ole maliriitty muiden osastojen esiteltaviiksi, 

Valtionrautateiden henkilostopolitiikkaa ja yleisia 

henkilostosuunnitelmia, 

virkojen ja toimien perustamista, lakkauttamista ja 

muuttamista, 

virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja, 

valituksia asioissa, joissa rautatiehallitus on valitus

viranomaisena, 

virkamieslain 7 §:n mukaisen kurinpitomenettelyn 

nos tamis ta, 

rautatiehallitukselle kuuluvan kurinpitovallan 

kliyttamista, 

Lla 
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viranhaltijan vapauttamista virasta ja siirtamista toiseen 

virkaan seka toimenhaltijan toimesta vapauttamisen 

vahvistamista, 

sisaisen ta~kastuksen toimintaohjetta, 

talousosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

talouden hoidon y1eisia perusteita, 

tulo- ja menoarvioehdotusts seka uudistusrahaston kaytto

suunnitelmaa, 

toiminta- ja taloussuunnitelman seka tavoitebudjetin 

laatimista ja hyvaksymista, 

Valtionrautateiden tuloksen ja tilinpaatoksen 

vahvistamists, 

hankintasuunnitelman vahvistamista js hankinnan 

suorittsmista, kun hankinnan arvo on yli 

3 000 000 markkaa, 

valtiontilintarkastajien ja valtiontaloudentarkastus

viraston kertomuksiin annettavia selvityksia, 

liikenneosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

16) 

17) 

18) 

19) 

kaupallista toimintapolitiikkaa, 

kalustolle ja radalle asetettavia periaatteellisia laatu

ja palvelutasovaatimuksia, 

rataosan yleisen liikenteen aloittamista tai lopettamista, 

tariffiasetuksen ja rautatiekuljetusasetuksen muuttamista, 

rataosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

W) uuden rautatien rakennussuunnitelmaa, 

21) rautateiden sahkoistyssuunnitelmia, 



22) 

23) 

24) 
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merkittavia ratalinjan, ratapihojen, rakennusten ja 

alueiden seka niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden 

rakennus- ja muutostoita seka niihin liittyvia sopimuksia, 

urakkasopimuksia lukuun ottamatta, kun hankkeen kustannus 

on yli 3 000 000 markkaa, 

merkitt~vi~ pakkolunastuksia ja aluejarjestelyja seka 

vastaavia, 

valtion tyoohjelmia, 

koneosaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

25) 

26) 

kaluston kunnossapitovaatimuksia ja merkittavia liikkuvan 

rautatiekaluston rakentamis- ja muutostoita seka niihin 

liittyvia sopimuksia, kun hankkeen kustannus on yli 

3 000 000 markkaa, 

konepajojen toimituksia ulkopuolisille, kun laskutuksen 

arvo on yli l 000 000 markkaa, ja 

asianomaisen osaston esittelysta asiat, jotka koskevat 

27) 

28) 

valtioneuvostolle, ministeriolle tai muulle viranomaiselle 

tehtavia esityksia tai annettavia lausuntoja periaatteel

lisissa ja laajakantoisissa asioissa, seka 

laajakantoisia ja periaatteellisesti tarkeita osaston 

toimialaan kuuluvia kysymyksia tai asioita, jotka koskevat 

kahden tai useamman osaston toimialaa tai joiden ratkai

suissa yhdenmukaisuutta on pidettava tarpeellisena . 

10 § Paajohtajalle esitellaan asiat seuraavasti: 

hallinto-osasto esittelee 

1) 

2) 

asiat, jotka on mainittu hallintoasetuksen 17 §:n l 

momentin 1-4 ja 9 kohdassa, 

rautatiehallinnon ja rautatiepiirin tyojarjestyksen, 

13a 



13a 

3) 

4) 

5) 

6) 

- 14 -

paajohtajalle hallintoasetuksessa maaratyt rautatiepiirlen 

virkanimitykset, 

asiat, jotka koskevat hallintoasetuksella paajohtajalle 

nimitettavanii viranomaisena tal muuten maaratyn kurinpito

vallan kayttamista ja kurinpitomenettelyn vireillepanoa, 

rautatiehallitukselta pyydetyt lausunnot laki- ja asetus

ehdotuksista, 

oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle 

annettavat lausunnot, 

liikenneosasto esittelee asiat, jotka 

7) on mainittu hallintoasetuksen 17 §:n 1 momentin 5-8 

kohdassa, 

rataosasto esittelee asiat, jotka 

8) muita kuin 9 §:n 2 momenttn 22-kohdassa mainittuja pakko

lunastuksia ja aluejarjestelyja tai vastaavia, ja 

sisainen tarkastusyksikko esittelee asiat , jotka koskevat 

9) sisaisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa, seka 

10) toimenpiteita, joihin tarkastukset antavat aihetta . 

Muut paajohtajalle esiteltavat asiat valmistelee se osasto, jonka 

toimialaan kasiteltava asia kuuluu. 

3 Rautatiehallituksen toimistot ja muut yksikot seka niiden tehtavat 

11 § Toimiston paiillikki:i johtaa toimiston tyoskentelya ja huolehtii, etta 

toimistolle miiaratyt asiat kasitellaan asianmukatsesti ja vitvytyk

setta. Hanen tulee ottaa huomioon osastolle ja toimistolle seka 

rautatiepiireille hyvaksytyt tulostavoitteet ja laaditut toiminta

suunnitelmat . 
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Toimistopaallika 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

huolehtii toimiston toimialaan kuuluvien asioiden valmis

telusta ja valmistelussa tarvittavasta yhteistoiminnasta, 

ratkaisee toimiston paallikon ratkaistavaksi maaratyt 

asiat ja asiat, joissa ratkaisuvalta on maaratty 

asianomaiselle toimistolle tassa tyojarjestyksessa, 

antaa asiantuntija-apua rautatiepiireille ja osastojen 

alaisille vastuuyksikoille, 

seuraa toimialansa kehitysta ja tekee kehityksen vaatimia 

esityksUi, 

huolehtii toimistossa kaytettavasta kalustosta ja muusta 

Valtionrautateiden omaisuudesta seka toimiston toimialaan 

kuuluvista sopimus- ja vakuuskirjoista, 

maaraa alaistensa tyonjaosta ja valvoo heidan 

tyoskentelyaan, seka 

huolehtii toimistonsa henkiloston kehittamisesta. 

Mita edella on sanottu toimistosta ja sen paallikosta koskee 

soveltuvin osin myos jaostoa ja muuta yksikkoa seka sen paallikkoa. 

3 . 1 Hallinto-osasto 

12 § Koulutus- ja kehittamistoimisto 

Koulutus- ja kehittamistoimistossa on koulutusjaosto, kehittamis

jaosto ja henkilostojaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat Valtionrauta

teiden organisaatiota .la hallintoa, henkilostopolitiikkaa yleensa, 

henkiloston hankintaa ja valintaa seka henkiloston, tyoyhteisojen 

ja yksikoiden toiminnan kehittamista. 

13a 
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Koulutus- ja kehittamistoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

huolehtii Valtionrautateiden organisaation ja hallinnon 

kehittamisesta seka niihin liittyvien saannosten ja 

toimintaohjeiden valmistelusta ja yllapidosta, 

huolehtii henkilostohallinnon yleisesta kehittamisesta, 

siihen tarvittavista selvityksista ja suunnitelmista seka 

niiden toteutumisen seurannasta, 

kehittaa henkiloston valinnan menetelmia ja antaa Valtion

rautateiden eri yksikoille asiantuntija-apua henkiloston 

hankinnassa, valinnassa ja sijoittamisessa, 

valmistelee henkiloston kehittamisen periaatteita ja 

tavoitteita koskevat asiat ja huolehtii taman toiminnan 

kehittamisesta, suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannas

ta, seka toteuttaa keskitetysti jarjestetyn koulutuksen, 

valmistelee johtamista, henkiloston osallistumista ja 

yhteistoimintaa koskevat asiat, luottamusmies- ja 

tyosuojelutoimintaa lukuun ottamatta, seka huolehtii 

naihin tehtaviin liittyvasta seurannasta, 

antaa asiantuntija-apua Valtionrautateiden eri yksikoiden 

ja tyoyhteisojen kehittamisessa seka huolehtii rationali

soinnin kehittamisesta, siihen liittyvasta tiedonvalityk

sesta, koulutuksesta ja muista tukitoimista, seka 

huolehtii aloitetoiminnasta, standardisoinnista ja lomake

suunnittelusta. 

13 § Palvelussuhdetoimisto 

Palvelussuhdetoimistossa on palvelussuhdejaosto, henkilosto

suunnittelujaosto ja rautatiehallituksen palkkakeskus. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat henkiloston 

maaraa ja rakennetta, virkoja ja toimia, palvelussuhteen ehtoja, 

keskitettyja henkilostohallinnon palveluja, seka naita asioita 

koskevan henkilostopolitiikan kehittamista. 
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Palvelussuhdecoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

huolehtii Valtionrautateiden toiminta- ja taloussuunni

telmiin sisaltyvien henkiloston m.aaraa ja rakennetta 

koskevien s~unnitelmien valmistelusta ja hyvaksyttyjen 

suunnitelmien seurannasta, 

valmistelee Valtionrautateiden virkojen ja toimien maaraa 

ja rakennetta seka palkkausta koskevat esitykset, seka 

paatokset virkojen ja toimien sijoittamisesta osastoille 

ja rautatiepiireihin, 

valmistelee tyo- ja virkaehtosopimuksia seka muutoin 

palvelussuhteen ehtoja ja luottamusmiestoimintaa koskevat 

asiat, seka seuraa sopimusten ja maaraysten toteutumista 

ja antaa niita koskevia soveltamisohjeita, 

valmistelee rautatiehallituksessa ratkaistavat virka

nimitysasiat, seka 

hoitaa osastojen kanssa sovitun tyonjaon mukaan rautatie

hallituksen henkilostohallintoasioita. 

14 § Lainopillioen toimisto 

Lainopillisessa toimistossa on yleinen jaosto ja kiinteistojaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat Valtionrauta

teiden oikeudellisten asioiden hoitoa. 

Lainopillinen toimisto 

1) 

2) 

valvoo Valtionrautateiden etua ja oikeutta 

tuomioistuimissa, virastoissa ja toimituksissa kaikissa 

Valtionrautateita koskevissa asioissa, jotka on annettu 

toimiston hoidettavaksi tai joissa toimisto muuten katsoo 

asiakseen ottaa puhevallan, 

valmistelee yhteistyossa asianomaisen osaston kanssa 

rautatiehallituksen lausunnot ja esitykset lainsaadantoa 

koskevissa ja muissa oikeudellisissa asioissa, 
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antaa rautatiehallitukselle, sen osastoille ja rautatie

piireille lausuntoja oikeudel11sista kysymyksistA, 

hyvaksyy sopimusten vakuudet urakkasopimuksia lukuun 

ottamatta ja antaa urakkasopimusten vakuuksien tarkasta

misessa tarvittavat toimintaohjeet, 

valmistelee Valtionrautateille aiheutuneen vahingon 

korvaamista koskevat asiat, lukuun ottamatta rautatie

piirin paallikon ratkaistavia asioita, 

valmistelee rautatien toiminnasta aiheutuneen vahingon 

korvaamista koskevat asiat rautatiekuljetusasetuksen 

mukaisia korvauksia lukuun ottamatta, 

valmistelee henkilokunnan anomukset saada pidennysta 

vahingonkorvauksen maksamisaikaan, 

perii toimiston perittavaksi annetut Valtionrautateiden 

saatavat, 

valmistelee syytteet rautatiehallituksen kurinpitoistun

nossa kasiteltavissa kurinpitoasioissa seka viran haltijan 

virasta vapauttamista ja toiseen virkaan siirtamista 

koskevat asiat, 

suorittaa toimistolle maaratyt vahinko- ja rikostutkimuk

set seka ohjaa muiden yksikoiden vastaavaa toimintaa, 

huolehtii a1uejarjestelyihin ja muuhun kiinteiston 

hankintaan ja luovutukseen seka kiinteistotoimituksiin 

liittyvista oikeudellisista asioista , seka 

huolehtii pakkolunastustoimenpiteista. 

15 § Sosiaali- ja terveystoimisto 

Sosiaali- ja terveystoimistossa on terveydenhuoltojaosto , 

tyosuojelujaosto ja sosiaalijaosto . 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat terveydenhuoltoa, 

tyosuojelua ja sosiaalitoimintaa. 
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Sosiaali- ja terveystoimisto 

1) 

2) 

3) 

huolehtii tyoterveyshuol1osta ja muusta terveyden

huollosta, 

huolehtii tyosuojelun ja sen yhteistyon jarjestamiseen 

liittyvien asioiden va1mistelusta, kehittamisesta ja 

va1vonnasta seka keskitetyista asiantuntijapalveluista, 

seka 

huolehtii Valtionrautateiden tyonantajana harjoittamasta 

harrastus- ja virkistystoiminnasta seka muusta sosiaal1-

toiminnasta. 

16 § Tiedotuspalveluyksikko 

Hallinto-osastossa on tiedotuspalveluyksikko, joka 

1) 

2) 

3) 

huolehtii ulkoisen tiedotus- ja tietopalvelun yleisesta 

jarjestamisesta seka rautateita koskevien yleisjulkaisujen 

toimittamisesta ja audiovisuaalisista palveluista, 

hoitaa tiedotus- ja suhdetoimintaa rautatiehallituksessa 

seka antaa asiantuntija-apua naiden tehtavien hoidossa 

myos rautatiepiireille ja muille vastuuyksikoille, seka 

osallistuu rautatiemuseotoiminnan kehittamiseen. 

17 § Hallintopalveluyksikko 

Hallinto-osastossa on hallintopalveluyksikko, joka 

1) 

2) 

3) 

huolehtii sovitun tyonjaon mukaan osaston talous

hallinnosta ja toimistopalveluista, 

huolehtii sovitun tyonjaon mukaan kansainvalisten asioiden 

hoidosta, 

hoitaa rautatiehallituksen kirjaamoa, arkistoa, vapaa

lippuasioita, vahtimestari- ja lahettitoimintaa seka 

suorittaa kaannostehtavia, seka 

13a 



13a - 20 -

4) huolehtii arkistotoimen ohjauksesta. 

3 . 2 Talousosasto 

18 § Taloustoimisto 

Taloustoimistossa on ta1oussuunnittelujaosto, laskentajaosto, 

tilastojaosto ja taloustutkimusjaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat Valtionrauta

teiden yrityssuunnittelua, tulo- ja menoarviota, laskentatointa ja 

tilastotuotantoa seka osaston henkilosto- ja taloushallintoa sovitun 

tyonjaon mukaan. 

Taloustoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

huolehtii sovitun tyonjaon mukaan osaston ja sen alaisen 

piirihallinnon toiminnan ja talouden suunnittelusta ja 

seurannasta seka henkilosto-asioista, kirjanpidosta ja 

kalustosta, 

huolehtii yrityssuunnitteluun kuuluvista taloudellisista 

tutkimus- ja selvitte1ytehtavista, 

valmistelee Valtionrautateiden talous- ja toiminta

suunnitelman seka tavoitebudjetin tulostavoitteet ja 

laadintaohjeet, ohjaa osastoilla ja rautatiepiireissa 

tapahtuvaa suunnittelua seka laatii ehdotukset talous

ja toimintasuunnitelmaksi ja tavoitebudjetiksi, 

seuraa Valtionrautateiden tavoitebudjetin toteutumista, 

valmistelee ehdotukset tulo- ja menoarvioksi, uudistus

rahaston kayttosuunnitelmaksi ja valvoo niiden toteutta

mista seka valmistelee tu1o- ja menoarvioon liittyvat 

luvat, lausunnot ja selvitykset, 

huolehtii yrityssuunnitte1un seka tulo- ja menoarvio

menettelyn kehittamisesta, 

huolehtii laskentatoimen suunnittelusta ja kehittamisesta 

seka antaa ohjeita sen jarjestamisesta, 
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huolehtii Valtionrautateiden tilaatotuotannosta ja sen 

kehittamisestii, sekii 

valmistelee Valtionrautateiden taloutta koakevat 

selvitykset ja lauaunnot. 

19 § Tilitoimisto 

Tilitoimistosaa on yleinen jaosto, kirjanpitojaosto, tarkastus

jaosto ja kansainviilinen jaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat Valtionrauta

teiden rahaliikennetta, tilityksiii, tulojen oikeellisuustarkastuksia 

ja keskuskirjanpitoa. 

Tilitoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

ohjaa ja kehittiiii Valtionrautateiden tilitys- ja kassa

toimintoja, 

hoitaa keskitetyn maksuliikenteen ja palksnmaksatuksen, 

laskuttaa keskitetysti perittiiviit maksut, 

huolehtii tulojen maksuvalvonnasta, 

tarkastaa liikennetulojen ja muiden tulojen hinnoittelua 

ja tilitykaiii sekii tekee niihin liittyviit oikaisut, 

valmistelee toimintaohjeet ku1jetusmaksujen ja kuljetuk

seen liittyvien muiden maksujen takaisin makaamisesta seka 

ratkaisee toimintaohjeissa miiiiriityt taksisinmaksuasiat, 

valmistelee ohjeet tavara- ja henkiloliikenteen luottojen 

myOntamisestA, 

miiarittelee tilitettiiviin miiiiran, kun tilitystosite on 

kadonnut tai tilitettiiviia maiirRa ei muutoin voida 

selvittaa, 
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hoitaa kansainvalisen ja muun yhdysliikenteen tilitykset, 

seka 

hoitaa Valtionrautateiden hallinnollisen kirjanpidon ja 

liikekirjanpidon. 

20 § Tietojenkasittelytoimisto 

Tietojenkasitte1ytoimistossa on suunnittelujaosto , atk-tekninen 

jaosto ja kayttojaosto . 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat Valtionrauta

teiden tietohallinnon toimintaperiaatteita, tietojarjestelmien atk

ratkaisujen tuottamista ja yl1apitoa seka niihin liittyvaa koulutusta 

ja kayton ohjausta . 

Tietojenkasittelytoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

va1mistelee Valtionrautateiden tietohallinnon toiminta

periaatteet ja kehittamisohjelmat , 

osallistuu Valtionrautateiden tietojenkasittelyjarjes

telmien suunnitteluun ja huolehtii niihin tarvittavien 

atk-ratkaisujen tuottamisesta, 

ohjaa kayttajien omaehtoista tietojenkasittelya seka 

huolehtii tietohallinnon tarvitsemasta koulutuksesta, 

valmistelee atk-laitteiden seka ohjelmistojen hankinta

ohjelmat , 

yllapitaa Valtionrautateilla kaytettavia tietosysteemien 

atk-ratkaisuja seka suorittaa ja valvoo niiden kayttoon 

liittyvia tehtavia , 

kehit t aa ja soveltaa atk-toiminnan edellyttamia 

standardeja seka valvoo niiden noudattamista, seka 

suorittaa tarvittaessa taloudellisesti kannattavia atk

tehtavia ulkopuolisille, mika11 ne eivat haittaa omien 

tehtavien hoitamista . 
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21 § Matertaalitoimisto 

Materiaalitoimistossa, jonka paallikon tehtavanimike on hankinta

johtaja, on ostojaosto, varastojaosto ja materiaalin myyntijaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, _jotka koskevat materiaallen 

hankintaa, varastointia ja myyntia seka materiaalihallinnon 

kehittamista. 

Materiaalitoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

huolehtii keskitettyjen hankintojen suorittamisesta ja 

ohjaa materiaalitoimistojen hoitoa eri yksikoissa, 

tutkii ostomarkkinoita, 

huolehtii materiaalin hankinta- ja myyntisopimusten 

vakuuks!stat 

tarkistaa hankintalaskujen oikP.ellisuuden, 

huolehtii rautatiehallituksessa kaytettavien toimisto

tarvikkeiden hankkimisesta ja jakelusta, 

laatii tavaroiden myyntihinnastot seka luettelot vakio

hinnoilla luovutettavista tavarotsta, 

jArjestaa kayttoon kelpaamattoman kaluston, romun ja 

jatteiden myynnin, seka 

huolehtii tavaranimistosta. 

3.3 Liikenneosasto 

22 § Tavaraliikennetoimisto 

Tavaraliikennetoimistossa, jonka paallikon tehtavanimike on tavara

liikennejohtaja, on transpoint-yksikko, kotimainen vaunukuorma

liikennejaosto, kansainvalinen tavaraliikennejaosto, palvelujen 

kehittamisjaosto sekA tutkimus- ja suunnittelujaosto. 
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Tavaraliikennetoimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat 

tavaraliikenteen tutkimusta ja suunnittelua, palvelujen kehittamista, 

markkinointia, liikennetuotantoa ja sen voimavarojen maarittelya, 

tavaravaunuston kayttoa seka palvelutason valvontaa. 

Tavaraliikennetoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

valmistelee esitykset tavaraliikenteen toiminta

politiikaksi ja periaatteiksi, 

huolehtii tavaraliikenteen kehittamiseksi tarpeellisista 

kuljetusjarjestelmiin kohdistuvista tutkimuksista ja 

kehittamissuunnitelmista seka osallistuu alaa koskevien 

taloudellisten selvitysten tekoon, 

huolehtii tavaraliikenteen palvelujen tuotekehityksesta 

kuljetusmarkkinoiden tsrpeita vastaavasti ja siihen 

liittyvasta yhteistyosta muiden osastojen ja rautatie

piirien kanssa, 

kehittaa yhteistyota muun kuljetusalan kanssa, 

laatii yhteistyossa rautatiepiirien kanssa tavaraliiken

teen yleiset markkinointi - ja kuljetussuunnitelmat seka 

huolehtii piirihallinnossa tapahtuvan tavaraliikenteen 

markkinoinnin ja 111kenteenhoidon koordinoinnista ja 

seurannasta, 

huolehtii tavaraliikenteen keskitetysta mainonnasta ja 

myynnin edistamisesta, 

huolehtii tavaraliikennepalvelujen keskitetysta myynnista, 

huolehtii tavaraliikennetariffien kehittamisesta, niihin 

liittyvien toimintaohjeiden antamisesta ja muista tavara

liikennetariffeihin liittyvista kysymyksista, 

huolehtii tavaraliikenteen kalustoon, rataan ja laittei

siin kohdistuvista tarveselvityksista tarvittaessa yhteis

tyossa rautatiepiirien kanssa, 



W) 

11) 

12) 

13) 
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tekee yleista palvelutasoa koskevia esityksia rataan, 

rakennuksiin ja laitteisiin liittyvista asioista tavara

liikenteen kannalta, 

ohjaa tav~raliikennekaluston kaytto~ ja antaa tarvittaessa 

kayttoa koskevia toimintaohjeita, 

huolehtii yhdysliikennesopimusten mukaisten maarijsikaisten 

konferenssien ja kokousten jarjestamisesta ja niissa 

tehtyjen tavaraliikennetta koskevien paatosten toimeen

panosta seka kansainvalisen liikenteen tavaratariffien ja 

niihin liittyvien toimintaohjeiden laatimisesta ja julkai

semisesta, 

huolehtii palve1utason valvonnasta ja sisaisen markki

noinnin kehittamisesta. 

23 § Henkiloliikennetoimisto 

Henkiloliikennetoimistossa, jonka paallikon tehtavanimike on henkilo

liikennejohtaja, on henkiloliikenteen markkinointijaosto ja henkilo

liikenteen suunnittelujaosto. 

Henkiloliikennetoimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat 

matkustuspalvelujen tutkimusta ja suunnittelua, palvelujen kehit 

tamista, markkinointia, liikennetuotantoa ja sen votmavarojen 

maarittelya, henkilovaunuston kayttoa seka palvelutason valvontaa. 

Henkiloliikennetoimisto 

1) 

2) 

3) 

valmistelee esitfkset henkiloliikenteen toiminta

politiikaksi ja periaatteiksi, 

huolehtii palvelujen kehittamiseksi tarvittavasta tutki

mustoiminnasta ja kehittamissuunnitelmien laadinnasta 

seka osallistuu alaa koskevien taloudellisten selvitysten 

tekoon, 

huolehtii palvelujen tuotekehityksesta ja siihen liitty

vasta yhteistyosta muiden osastojen ja rautatiepiirien 

kanssa, 

1 3 a 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
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huolehtii henkiloliikenteen toimintalinjojen, palvelujen 

saatavuuden seka kaluston maarallisen ja laadullisen 

tarpeen suunnittelusta, 

kehittaa valtakunnallista yhteistyn ta matkailuelinkeinon 

ja muiden henkiloliikenteen kehittymiseen vaikuttavien 

osapuolten kanssa, 

laatii yhteistyossa rautatiepiirien ~~ssa koko rata

verkkoa koskevat markkinointi- ja kuljetus- seka 

vauoustonkayttosuunnitelmat, 

ratkaisee yhteistoiminnassa r autatiepiirien kanssa piirien 

valiset junahenkilokunnan ajovuorokysymykset ja laatii 

ohjeet juoahenkilokunnan tyoaikojen ja tarpeen maarittele

miseksi, 

huolehtii keskitetysta henkiloliikenteen mainonnasta ja 

myynnin edistamisesta, 

valmistelee kotimaiseo henkiloliikenteen tariffit, tekee 

ehdotuksia kansainvalisiin tariffeihin seka yllapitaa 

naihin liittyvia toimintaohjeita, 

tekee esityksia rataao, laitteisiin, rakenouksiin ja 

oiiden lahiymparistoon liittyvista asioista henkilo

liikenteen kannalta, seka 

huolehtii palve1utason valvonnasta ja sisaisen 

markkinoinnin kehittamisesta. 

24 § Kayttotoimisto 

Kayttotoimistossa on kayttojaosto, vaunujaosto ja tyokonejaosto . 

Kayttotoimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat liikenteen 

ohjausta ja vetokaluston kayttoa seka vetokaluston, vaunuston ja tyo

koneiden kunnossapidon ohjausta rautatiepiireissa. 
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Kayttotoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

laatii aikataulut liikennelajitoimistojen ja rautatie

piirien suunnitelmien pohjalta huomioonottaen voimavarojen 

tehokkaan kayton, 

huolehtii valtakunnallisesta junaohjauksesta ja juna

ohjauksen kehittamisesta yhteistoiminnassa rautatiepiirien 

kanssa, 

ohjaa ratalinjojen liikenteellista kayttoa seka tekee 

esityksia rataverkon ja kaluston kunnossapidon 

kehittamiseksi liikenteen tarpeiden mukaan, 

ohjaa rautatiepiireissa suoritettavaa vetokaluston , 

vaunujen, vaihtokuormatilojen ja tyokoneiden kunnossapito

toimintaa kone- ja rataosaston kanssa maariteltyjen 

kunnossapitotasovaat!musten seka paatetyn tyonjaon mukaan , 

maarittelee vetokaluston kokonaistarpeen ja ohjaa veto

kaluston kayttoA, 

ratkaisee yhteistoiminnassa rautatiepiirien kanssa piirien 

valiset veturihenkiloston ajovuorokysymykset seka laatii 

ohjeen veturihenkiloston tyoaikojen ja tarpeen maaritte

lemiseksi, 

valmistelee 4 kohdasss mainitun kaluston, rata- ja 

rakennuskoneita lukuunottamatta, rakenteeseen lii ttyvia 

asioita kayton ja kunnossapidon kannalta seka antaa 

kayttotekniikkaa koskevia ohjeita, 

ohjaa dieselpolttonesteen vastaanottoa ja varastointia 

seka oljyn lahetysta jakeluvarastoihin, 

hoitaa liikkuvan kaluston paineastioiden omistajan ja 

haltijan tehtavat, 

huolehtii autojen katsastuksesta seka p!taa keskusrekis 

teria kohdassa 4 mainitusta kalustosta ja la!tte!sta seka 

ohjaa niiden tarkastustoimintaa, seka 

13a 
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ll) 
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huolehtii sahkolain edellyttamien vastuuhenkiloiden 

nimeamisesta rautatiepiirissa liikkuvan kaluston osalta. 

25 § Turvallisuus- ja valmiustoimisto 

Turvsllisuus- ja valmiustoimistossa on turvallisuusjaosto ja 

valmiusjaosto. 

Turvallisuus- ja valmiustoimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka 

koskevat junaturvallisuuden seka poikkeusoloja koskevan valmiuden 

kehittamista ja yllapitoa. 

Turvallisuus- ja valmiustoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

valmistelee asiat, jotka koskevat liikenteenohjaus- ja 

turvalaitteiden tarvearviointia ja kayttoa liikenne

turvallisuuden kannalta, seka ohjaa liikenteenhoitoon 

liittyvien radio- ja viestilaitteiden kayton valvontaa ja 

jarjestelmien kehittamista, 

valmistelee junaturvallisuussaannon soveltsmisohjeiden ja 

junaturvallisuussaantoon liittyvien teknisten maaraysten 

ja ohjeiden muutokset, 

huolehtii muista junaturvallisuuteen liittyvista ohje

saannoista ja maarayksista seka tutkintatoimesta ja sen 

kehittamisesta, 

valvoo liikenneturvallisuutta ja ohjaa siihen liittyvaa 

tutkimustoimintaa, 

valmistelee poikkeusoloihin varautumista koskevat asiat ja 

osallistuu poikkeusolojen toimints- ja liikennevalmiuden 

suunnitteluun seka huolehtii valmiuskoulutuksen jarjes

misesta, 

ohjaa vaeston- ja palosuojelua seka pelastuspalvelu

toimintaa ja huolehtii alan koulutuksen jarjestamisesta, 

huolehtii sotilaskuljetuksista, 



8) 

9) 
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huolehtii rautatiehenkilokunnan asevelvollisuuteeo 

liittyvista asioista, seka 

huolehtii yhteistoiminnasta paaesikunnao ja muideo 

sotilasviranomaisten kanssa. 

Toimiston yhteydessa toimivan yhteysupseerin tehtavat on maaratty 

paaesikunnan tyojarjestyksessa. 

26 § Liikenneosaston yleinen jaosto 

Liikenneosastossa on erillinen yleinen jaosto, joka 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

3.4. Rataosasto 

huolehtii sovitun tyonjaon mukaan osaston toiminta- ja 

taloussuuonittelusta, osaston toimialaan kuuluvien 

investointihankkeiden ja tietohallinnon koordinoionista 

seka osastoo hallintoasioiden hoidosta, 

antaa asiantuntija- apua liikenoelajitoimistoille ja rauta

tiepiireille kaupallisteo ja yleensa liiketoimintaan liit

tyvien sopimusten valmistelussa ja teossa, 

valmistelee liikenneosaston paatettavaksi maaratyt sopi

mukset, jotka koskevat myyntia ja mainospaikkojen vuokraa

mista, seka muuta kaupallista toimintaa liikennepaikoilla 

ja junissa, alueiden tai liikehuoneistojen vuokraamista, 

seka valmistelee naita asioita koskevat toimintaohjeet, 

valmistelee rautatiekuljetusasetukseen perustuvat korvaus

asiat, kun korvausvaatimus on suurempi kuin 20 000 mark

kaa, seka 

valmistelee asiat, jotka koskevat rautatiekuljetus

asetusta, sen perusteella snnettuja yleisehtoja ja sen 

liitteita seka muita kuljetusehtoja. 

27 § Ratatekninen toimisto 

Ratateknisessa toimistossa on ratapihajaosto ja raidejaosto. 

13a 
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Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat ratalinjan, 

ratapihojen ja alueiden suunnittelua seka laitteiden ja tyokoneiden 

keskitettya kehittamista. 

Ratatekninen toimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

osallistuu toimialansa kehittamisohjelmien ja niihin 

liittyvien hankeiden tekniseen ja taloudelliseen 

suunnitteluun, 

laatii ratalinja- ja ratapihahankkeiden tekniset suunni

telmat rautatiepiirien kanssa sovitun tyonjaon mukaan, 

valmistelee toimialansa laitteiden, tyokoneiden js muun 

materiaalin tarveselvityksia ja tekee vastaanottotar

kastuksia, 

huolehtii ratateknisten maaraysten ja ohjeiden 

laatimisesta, 

seuraa raiteen yleiskuntoa ja huolehtii kunnossapito- ja 

perusparannustason ja -tarpeen maarittelysta seka rauta

tiepiirien yhteiskaytossa olevien tyokoneiden ja laittei

den kayton ohjelmoinnista ja osallistuu tyomenetelmien 

kehittamiseen, seka 

valmistelee maankayttoa, kaavalausuntoja ja tiejarjeste

lyja koskevat asiat, ellei niita ole maaratty rautatie

piirien ratkaistavaksi. 

28 § Rakennustoimisto 

Rakennustoimistossa on rakennusjaosto, sillanrakennusjaosto, talon

rakennusjaosto ja geotekninen jaosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat radan alusraken

teen, rakennusten ja rataan kuuluvien laitteiden suunnittelua .1a 

rakentamista seka kiinteistonhoidon ohjausta. 



- 31 -

Rakennustoimisto: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

laatti suunnitelmat radan alusrakenteen, rakennusten, 

laitureiden ja muiden vastaavien kiinteiden rakenteiden 

ja laitteiden rakentamiseksi, muuttamiseksi ja yllapit&mi

seksi, sikali kuin niita ei ole maaratty rautatiepiirin 

tehtavaksi, seka antaa ohjeita toiden teknisesta suorit

tamises ta, 

ohjaa ja valvoo Valtionrautateiden kiinteistonhoitoa, 

valmistelee ne osaston toimialaan kuuluvat urakkasopi

mukset, joita ei ole maaratty rautatiepiirin tehtavaksi, 

suorittaa maaperan pohjatutkimuksia, seka 

valmistelee toimialansa materiaalien tarveselvityksia ja 

tekee vastaanottotarkastuksia . 

29 § Sahkotekninen toimisto 

Sahkoteknisessa toimistossa on vahvavirtajaosto, heikkovirtajaosto, 

sahkoistysjaosto ja turvalaitejaosto. 

Sahkoteknisen toimiston toimia1aan kuuluvat asiat, jotka koskevat 

sahkoenergian siirtoa ja kulutusta seka sahkoiseen tiedonsiirtoon 

kaytettavien jarjestelmien ja turvalaitteiden suunnittelua ja 

toteutuksen ohjausta. 

Sahkotekninen toimisto 

1) 

2) 

valmistelee keskitetysti hoidettavat yleiset sahko

tekniset asiat, 

laatii rautatiepiirien kanssa sovitun tyonjaon mukaan 

suunnitelmat sahkoistyksen kiinteiden laitteiden, seka 

rakennuksissa, ratapihoilla ja muualla rautatiealueella 

kaytettavien vahvavirtalaitteiden, seka vastaavien sahko

energian silrtoon ja kulutukseen tarvittavien j~rjestel

mien kehittamiseksi, hankkimiseksi ja rakentamiseksi, 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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laat11 sovitun tyonjaon mukaan suunnitelmat sahkoisen 

tiedonsiirron ja kasittelyn teknisten jarjestelmien seka 

turvalaitteiden kehittamiseksi, hankkimiseksi ja rakenta

miseksi, 

antaa edella 2 ja 3 kohdassa mainittujen jarjestelmien ja 

laitteidenkayttoa ja kunnossapitoa koskevia teknisia 

ohjeita, 

valmistelee sahkoenergian keskitettya hankintaa ja myyntia 

seka kayton ohjausta koskevat asiat, 

valmistelee toimialansa materiaalien tarveselvityksia ja 

tekee vastaanottotarkastuksia, 

tekee esitykset sahkolain edellyttamien vastuuhenkiloiden 

nimeamiseksi liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta, 

valmistelee ohjeet, miten ja millaisin ehdoin rautatie

alueelle tarkoitetut ulkopuolisten sahkoenergian siirtoon 

ja kulutukseen seka sahkoiseen tiedonsiirtoon ja -kasit

telyyn kaytettavat johdot ja laitteet pitaa asentaa, 

kayttaa ja huoltaa , seka 

valmistelee turvalaitoksen kayttosaannon. 

30 § Rataosaston yleinen jaosto 

Rataosastossa on yleinen jaosto, joka 

1) 

2 ) 

3) 

huolehtii ratatoimialan yleisesta toiminnan ohjauksen ja 

seurannan kehittamisesta, 

valmistelee ratatoimialan maararahojen ohjelmointia ja 

seurantaa koskevat asiat, seka 

huolehtii sovitun tyonjaon mukaan osaston toiminnan ja 

talouden suunnittelusta ja seurannasta, henkilosto

asioiden hoidosta, kirjanpirlosta, kalustosta ja toimisto

palveluista . 
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Jl § 

- 33 -

Koneosasto 

Konetekninen toimisto 

Koneteknisessa toimis~ossa on konetekninen jaosto , veturijaosto, 

henkilovaunujaosto, tavaravaunujaosto, lampotekninen jaosto seka 

tekninen laboratorio. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat vetovoiman ja 

vaunuston teknista rakennetta, konetekniikkaa yleensa seka teknisia 

ja kemiallisia tutkimuksia. 

Konetekninen toimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

valmistelee yleiset konetekniset asiat, 

laatii suunnitelmat liikkuvan rautiekaluston rakenta

miseksi ja muuttamiseksi seka valmistelee taman kaluston 

tekniset maareet, 

tekee Valtionrautateilla tarvittavia teknisia ja 

kemiallisia tutimuksia ja selvityksia, 

tekee uuden ja uudistetun liikkuvan rautatiekaluston 

kayttoonottotarkastuksia, 

laatii liikkuvan rautatiekaluston kayttoa koskevia 

teknisia ohjeita, 

tekee LVI-suunnitelmia rautatiepiirien kanssa sovitun 

tyonjaon mukaan liikkuvaan kalustoon ja Valtionrauta

teiden rakennuksiin , 

huolehtii paineastialainsaadannon perusteella piiri

toimistolle ja piiripaallikolle kuuluvista tehtavista 

rautatiehallituksen valvontaan kuuluvien paineastiain 

osalta, seka 

suorittaa hankintoihin liittyvia vastaanottotarkastuksia. 

1 3a 
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33 § 
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Konepajatoimisto 

Konepajatoimistossa on vetokalustojaosto, vaunujaosto ja suunnittelu

j aosto. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat konepajatoiminnan 

oh j austa ja liikkuvan kaluston kunnossapito-oh j eita. 

Konepajatoimisto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

jarjestaa liikkuvan rautatiekaluston valmistuksen ja 

kunnossapidon konepajoissa s eka muun konepajatoiminnan, 

antaa teknisia ohjeita liikkuvan rautatiekaluston 

kunnossapidosta, 

valmistelee konepajojen rakentamis- ja muutostarpeita 

koskevat asiat, 

valmistelee konepajojen hallintoa ja taloutta koskevat 

asiat, seka 

ohjaa koulutuksen jarjestamista konepajoissa . 

Liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto 

Koneosastossa on erillinen liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto, joka 

yhteistyossa koneteknisen toimiston kanssa 

1) 

2) 

3) 

4) 

valmistelee liikkuvan rautatiekaluston yleiset sahko

tekniset asiat, 

laatii suunnitelmat liikkuvan rautatiekaluston sahko

laitteiden rakentamiseksi ja muuttamiseksi, ohjaa ja 

valvoo suunnitelmien toteuttamista seka laatii ohjeet 

sahkolaitteiden kunnossapidosta ja kaytosta, 

tekee liikkuvan rautatiekaluston sahkolaitteiden raken

teeseen ja toimintaan kohdistuvia teknisia tutkimuksia, 

tarkastaa uuden ja uudistetun liikkuvan rautatiekaluston 

sijhkolaitteet ennen kaluston kayttoonottoa, seka 



5) 
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suorittaa liikkuvan rautatiekaluston sahknlaitteiden seka 

niiden osien ja raaka-aineiden hankintaan liittyvia 

teknisia vastaanottotarkastuksia seka hankintojen teknista 

valvontaa. 

34 § Yleinen jaosto 

Koneosastossa on erillinen yleinen jaosto, joka huolehtii sovitun 

tyonjaon mukaan osaston ja konepajojen yleis-, henkilosto- ja talous

hallintoasioiden hoidosta. 

35 § Sisainen tarkastusyksikko 

Paajohtajan alaisena toimii sisainen tarkastusyksikko, joka huolehtii 

Valtionrautateiden sisaisesta tarkastuksesta ja sen kehittamisesta . 

4 Osastojen alaiset vastuuyksikot ja niiden tehtavat 

36 § Henkilokunnan terveyden- ja tyoterveydenhoitoa varten on hallinto

osaston alaisia terveydenhuoltoalueita. Tarkemmat maaraykset tervey

denhuoltoalueiden tehtavista ja hallinnosta antaa hallintojohtaja . 

37 § ~eskitettyjen materiaalitoimintojen hoitamista varten on talous

osaston alaisia varastoja, joiden toimialan ja toimialueet paattaa 

rautatiehallitus. Varaston toimintaa johtaa varaston paallikko, joka 

on tehtavanimikkeeltaan hankintapaallikko. Tarkemmat maaraykset 

varastojen tehtavista ja hallinnosta antaa talousjohtaja. 

Hankintapaallikko 

l) 

2) 

3) 

4) 

ratkalsee hankinta-asian, kun hankinnan arvo on enintaan 

tOO 000 markkaa, 

paattaa tarpeettoman irtaimen omaisuuden myynnista, kun 

myynnin arvo on enintaan 50 000 markkaa, 

tekee p&ikallisostoja varten tarvittavat alueelliset 

vuosisopimukset, 

hyvaksyy varastossa kasiteltavat materiaalilaskut 

maksettavaksi, seka 
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nimittaa varastooo sijoitetun varastomestarin ja toimisto

sihteerin ja naita vastaavan y1imaaraisen toimen seka 

vakinaisen toimen ja sits vastaavan ylimaaraisen toimen 

haltijan. 

Hankintapaallikko voi siirtaa kirjallisella paatoksella alaisensa 

ratkaistavaksi kohdassa 1 mainitun asian, kun hankinnan arvo on 

enintaan 30 000 markkaa ja kohdassa 2 mainitun asian, kun myynnin 

arvo on enintaan 10 000 markkaa. 

38 § Sahkoteknisten laitteiden ja laitteistojen keskitettya rakentamista, 

kunnossapitoa ja korjausta varten on olemassa rataosaston alainen 

sahkoasennuskeskus. Tarkemmst maaraykset sahkoasennuskeskuksen 

tehtavien hoidosta ja hallinnosta antaa ratajohtaja. 

Sahkoasennuskeskuksen paallikko 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

huolehtii sahkoasennuskeskuksen teknisesta ja taloudelli

sesta kehittamisesta, 

vastaa sahkoasennuskeskukseo toiminta- ja taloussuunni

telman valmistelusta ja vahvistetun toiminta- ja talous

suunnitelman toteuttamisesta, 

hyvaksyy sahko-, viesti-, liikenteenohjaus- ja turva

laitteiden seka telemerkkilaitteistojen rakentamisesta 

ja muutos- ja kunnossapidosta johtuvat sopimukset, kun 

kustannus on enintaan 100 000 markkaa, seka muutokset 

tata suurempiin sopimuksiin, kun muutos on enintaan 

40 000 markkaa, 

ottaa tavoitebudjetin ja voimassa olevien maaraysten 

rajoissa toimihenkiloita ja tyontekijoita, 

huolehtii yleis-, henkilosto-, talous- ja materiaali

hallinnon tehtavien hoitamisesta ja jarjestamisesta 

hyvaksytyn toimintapolitiikan ja annettujen toiminta

ohjeiden mukaisesti, 

huolehtii henkilokunnan ammattikoulutuksesta, 



7) 

8) 

9) 
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huolehtii tyoturvallisuudesta, palosuojelusta seka 

henkiloston osallistumisjarjestelmien toimivuudesta, 

huolehtii tutkimusten toimittamisesta vaurio-, kurinpito

ja muissa vastaavissa asioissa, seka 

nimittaa sahkoasennuskeskukseen sijoitetun sahkotarkas

tajan, teknikon ja toimistosihteerin viran ja naita 

vastaavan ylimaaraisen toimen seka vakinaisen toimen ja 

sita vastaavan ylimaaraisen toimen haltijan. 

Kohtia 1, 2, 3 ja 9 lukuunottamatta sahkoasennuskeskuksen paallikko 

voi siirtaa kirjallisella paatoksella asioita alaisensa virkamiehen 

tai toimihenkilon ratkaistavaksi. 

39 § Konepajatoimintaa varten on olemassa koneosaston alaisia konepajoja, 

joiden toimialan paattaa rautatiehallitus. Tarkemmat maaraykset kone

pajojen hallinnosta ja toiminnasta antaa konejohtaja . 

Konepajat toteuttavat koneosaston toimialaan kuuluvan liikkuvan 

kaluston rakentamiseen ja kunnossapitoon seka muuhun konepaja

toimintaan liittyvat tehtavat. 

Konepajan paallikko vastaa voimassaolevien saannosten ja maaraysten 

seka rautatiehallituksen ohjeiden mukaan konepajalle kuuluvien 

tehtavien suunnittelusta seka niiden huolellisesta, tehokkaasta ja 

taloudellisesta suorittamisesta, kehittaa konepajan toimintaa ja 

yllapitaa tarkoituksenmukaista yhteistyota. 

Konepajan paallikko 

1) 

2) 

3) 

huolehtii konepajan teknisesta ja taloudellisesta 

kehittamisesta, 

vastaa konepajansa toiminta- ja taloussuunnitelman valmis

telusta ja vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman 

toteuttamisesta, 

esittaa tarpeellisiksi havaitsemiaan muutoksia liikkuvan 

rautatiekaluston rakenteeseen ja kunnossapitojarjestel

maan, 

1 3a 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 
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hyvaksyy tavoitebudjetin puitteissa liikkuvan rautatieka

luston rakentamis-, kunnossapito- ja muutostoista johtuvat 

sopimukset, kun kustannus on enintaan 500 000 markkaa seka 

muutokset tata suurempiin sopimuksiin, kun muutos on enin

taan 50 000 markkaa, 

ottaa tavoitebudjetin ja voimassa olevien maaraysten 

rajoissa toimihenkiloita ja tyontekijoita, 

huolehtii yleis- , henkilosto-, talous- ja materiaalt

hallinnon tehtavien hoitamisesta ja j~rjestamisest~ 

hyvaksytyn toimintapol1t11kan ja annettujen toiminta

ohjeiden mukaisesti, 

huolehtii henkilokunnan ammattikoulutuksesta , 

huolehtii k11ntean ja irtalmen omaisuuden hoidosta ja 

kunnossapidosta, 

huolehtii tyoturvallisuudesta, palosuojelusta , ympariston

suojelusta seka henklloston osallistumisjarjestelmien 

toimivuudesta, 

huolehtii tutkimusten toimittamisesta vaurio-, kurinpito

ja muissa vastaavissa asioissa, 

panttaa konepajan asuntoalueella olevien Valtionrauta

teiden asuinhuoneistojen vuokraamisesta, 

nimittaa konepajaansa sijoitetun , teknikon ja toimisto

sihteerin viran ja naita vastaavan ylimaaraisen tolmen 

seka vakinaisen toimen ja sita vastaavan ylimaaraisen 

toimen haltijan, sek~ 

valvoo Valtionrautateiden etua konepajan asuntoalueella 

olevan kiinteistoyhtion hallinnossa ja hoidossa. 

Kohtia 1 , 2, 4 ja 12 lukuunottamatta konepajan paallikko voi siirtaa 

kirjallisella paatokse1la asioita alaisensa virkamiehen tat to1m1-

henk1lon ratkaistavaksi. 
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Kohdassa 4 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta. 

5 Rautatiepiiri ja sen tehtavat 

40 § Rautatiepiirit ovat paajohtajan alaisia piirihallintoyksikoita. 

Paajohtaja vahvistaa rautatiepiirin tyojarjestyksen sen osan, jossa 

maaritellaan piirin toiminta-ajatus, tehtav~t. piirin ryhmajako, 

aluehallintoyksikot ja niiden alistussuhteet seka piirinpaallikon 

tehtavat, ratkaisuvalta ja vastuu aellaisissa asioissa, joiden 

hoitamisesta ei ole maaratty tassa tyojarjestyksessa tai vastaavissa 

maarayksissa. 

Rautatiepiirin paallikko antaa tarkemmat maaraykset piirin ryhmien 

organisaatiosta, vastuuyksikoiden jakamisesta toimintayksikkoihin 

seka ryhma- ja vastuupaallikoiden tehtavista, vastuusta ja ratkaisu

vallasta, tarvittaessa myos sellaisten asioiden osalta, jotka on 

maaratty rautatiepiirin hoidettavaksi erilaisten ohjesaantojen, 

liaamaaraysten, soveltamlsohjeiden ja toimintaohjeiden tai vastaavien 

perusteella. 

41 § Sen lisaksi mita hallintoasetuksessa on maaratty rautatiepiirin 

paallikon asemasta, vastuusta ja ratkaisuvallasta rautatiepiirin 

paiillikko 

1) 

2) 

3) 

vastaa piirin henkilo- ja tavaraliikenteen markkinointi

ja liikenteenhoitosuunnitelmien laatimisesta ja niiden 

toteuttamisesta, 

tekee liikenneylijohtajan antamien toimintaoh1eiden mukaan 

kuljetus- ja aluevuokrasopimukset, kaupallista toimintaa 

ja myyntia liikennepaikoilla koskevat sopimukset, yksi

tyisten raiteiden raide- ja liikennoimissopimukset seka 

muut markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitoon liittyvat 

sopimukset, 

tekee erilaisten kaytto- ja kunnossapito- seka investoin

titoimintojen vaatimat sopimukset ja myontaa erilaiset 

luvat, ellei sopimusten tekoa tai lupien myontamista ole 

maaratty tehtavaksi rautatiehallituksessa, 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 
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jarjestaa kaluston , radan, rakennusten, alueiden ja niihin 

liittyvien laitteiden kunnossapidon rautatiehallituksen 

paattaman tyonjaon, toimintapolitiikan ja toimintaohjeiden 

mukaisesti, 

huolehtii yleis-, henkilosto-, talous- ja materiaali

hallinnon tehtavien hoitamisesta ja jarjestamisesta 

hyvaksytyn toimintapolitiikan ja annettujen toiminta

ohjeiden mukaisesti, 

ottaa palvelukseen piirinsa henkilokunnan ja maaraa 

nimittamansa virkamiehen sijoituspaikasta, 

ratkaisee piirinsa henkiloiden virka- tai tyosuhdetta 

koskevat asiat, ellei erikseen ole toisin maaratty tai 

sovittu, 

huolehtii piirinsa henkiloston kehittamisesta, henkiloston 

osallistumisjarjestelmien toimivuudesta, henkiloston kou

lutustarpeen maarittelysta ja sovitun tyonjaon mukaisesti 

ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta seka paattaa kou

lutukseen valinnoista erikseen annettujen ohjeiden mukaan, 

huolehtii tyoolojen kehittamisesta ja tyoturvallisuudesta, 

palosuojelusta, pelastuspalvelusta, junaturvallisuusmaa

raysten noudattamisesta, varautumisesta poikkeusoloihin, 

tutkimusten toimittamisesta kurinpito-, vahinko- ja 

vauriotapauksissa seka muista vastaavista tehtijvista, 

paattaa asuinhuoneiden vuokraamisesta konepajan asunto

alueella olevia asuntoja lukuunottamatta seka Valtion

rautateiden asuintaloissa olevien liikehuoneistojen 

vuokraamisesta seka asuinhuoneistojen tilapaisesta vuokran 

alentamisesta ja vuokran takaisinmaksusta, 

kayttaa hallintoasetuksen mukaista kurinpitovaltaa ja 

paattaa kurinpitomenettelyn vireillepanosta, 

paattaa liikennepaikkojen liikennoimistavasta, 

paattaa junilla ja autoilla hoidettavien jakelu- ja 

kerailykuljetusten jarjestamisesta piirinsa alueella , 



14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 
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ratkaisee anomukset rautatiekuljetusasetuksen mukaisista 

korvauksista, kun korvausvaatimus on enintaan 

20 000 markkaa, 

ratkaisee Va1tionrautatei1le aiheutunutta vahinkoa kos

kevat asiat, kun vahinko on aiheutunut tapaturmasta ja 

vahingon maara on enintaan 20 000 markkaa, 

maaraa henkilot, joi1la on oikeus hyvaksya menopaatos 

tavoitebudjetin puitteissa, henkilot, joilla on oikeus 

suorittaa sopimus- ja paikallisostoja seka paikallis

myynteja talousjohtajan antamien ohjeiden mukaan seka 

henkilot, joilla on oikeus hyvaksya meno maksettavaksi 

37 §:n 4-kohdassa mainittuja menoja lukuunottamatta, 

huolehtii tavoitebudjettiin hyvaksyttyjen investointien 

toteuttamisesta seka paattaa paika11isten investointien 

suunnittelusta ja toteutuksesta tavoitebudjettiin varatun 

maararahan puitteissa seka tekee edella mainittujen 

hankkeiden toteuttamiseen tarvittavat urakkasopimukset ja 

hyvaksyy niiden vakuudet, 

valvoo Va1tionrautateiden etua kiinteistoyhtioiden hal-

1innossa ja hoidossa lukuunottamatta konepajan alueella 

olevia yhtioita, 

paattaa rakennusten myynnista, kun arvioitu myyntihinta on 

enintaan 100 000 markkaa, 

paattaa paikallisista sahkon liitynta- ja myyntisopimuk

sista ratajohtajan maaraamissa rajoissa, seka 

paattaa vetovoiman vuokrauksesta ulkopuolisten kayttoon 

kayttotoimiston antamien ohjeiden mukaisesti. 

Ellei asia ole periaatteellinen tai laajakantoinen, voi rautatie

piirin paallikko kirjallisella paatoksella siirtaa edella mainittuja 

asioita alaisensa virkamiehen tai toimihenkiloo ratkaistavaksi 11, 12 

ja 16 kohtia lukuunottamatta. 

Kohdassa 15 mainitut asiat seka 17 kohdan edellyttamat urakka

sopimukset ratkaistaan esittelysta. 
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42 § Rautat1ep11rin alaisina vastuuyksikkoina on liikennealueita, rauta

tiealueita, transpoint- alueita, varikoita, rata-alueita ja sahko

alueita. 

Lisaksi rautatiepiirin alaisena voi olla useampia rautatiepiireja 

palvelevia erityisyksikoita tai projekteja . 

Vastuuyksikon paallikko vastaa yksikkonsa kaytannon toiminnasta 

alueellaan ia toimialallaan tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman 

mukaan . 

Rautat1epi1r1n tyojarjestyksessa, esimiesten tehtavi~ yleensR 

koskevissa maarayksissa ja asianomaista vastuuyksikkoa koskevissa 

paatoksissa maaratann tarkemmin vastuuyksikon paallikon tehtavista 

ja ratkaisuvallasta. 

6 Erinaisia saannoksia 

43 § Yhteistoiminta organisaatiossa 

Valtionrautateiden pd~maerien ja tulostavoitteiden saavuttaminen 

edellyttaa laajaa ja monipuolista yhte1sto1mintaa eri yksikoiden ja 

henkiloiden kesken . 

Taman vuoksi on kaikkien asioita valmistelevien , paatoksia tekevien 

ja niita toteutettavien organisaatioyksikoiden ja henkiloiden 

huolehdittava tassa tyojarjestyksessa erikseen mainittujen yhteis

toimintavelvoitteiden lisaksi siita , etta tarpeellinen yhteistoiminta 

saadaan aikaan ia etta tavoitteirlen saavuttamiseen vaikuttavat nako

kohdat tulevat esille . 

44 ~ Henkilokunnan osallistuminen 

Valtionrautateiden tuloksellisuuden ja palveluhenkisyyden seka 

henkiloston tyoolojen ehtojen kehittaminen edellyttaa laajaa ja 

monipuolista henkiloston osallistumista. 

Osallistumtnen toteutetaan luottamusmiestoiminta- ja tyosuojel~n 

yhteistoimintasopimusten, rationalisointiyhteistyota koskevan ohjeeo 

seka Valtionrautateiden yleisen osallistumissaannoston ja yhteistyo

kaytantojen puitteissa . 
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Erityisesti johto- ja esimiestehtavissa toimivien henkiloiden tulee 

kiinnittaa huomiota yhteistyokayt~ntojen toimivuuteen. 

45 § Virkavapauden ja vuosiloman myontaminen 

Virkavapauden myontamisesta paajohtajalle, ylijohtsjalle, johtajalle 

ja valtioneuvoston nimittamalle virkamiehelle on saadetty hallinto

asetuksessa. 

Muulle virkamiehelle virkavapaus myonnetaan seuraavasti: 

l) 

2) 

3) 

asianomaisen lahin paallikko myontaa enintaan kaksi 

kuukautta kestavan virkavapauden, 

konepajan , varaston ja sahkoasennuskeskuksen paallikko 

myontaa alaiselleen virkamiehelle virkavapauden, joka 

kestaa enintaan 18 kuukautta, 

johtaja ja rautatiepiirin paallikko myontaa alaiselleen 

virkamiehelle 1 ja 2-kohdissa mainittuja pitemman virka

vapauden . 

Jos virkavapaua valittomasti liittyy aikaisemmin myonnettyyn virka

vapauteen, otetaan myos tama aikaisempi virkavapaus huomioon edella 

mainittuja aikoja laskettaessa. 

Vuosiloman myontaa lAhin paallikko tai hanen maaraamansa. 

46 § Esittely 

Asian esittelysta rautatiehallituksen istunnossa ja paajohtajalle on 

saadetty hallintoasetuksessa. 

Johtaja ratkaisee esittelysta nimitysasiat . Edella 3-7 §:ssa on 

maaratty, mitka muut asiat johtaja ratkaisee esittelysta. Johtaja 

maaraa esittelijan. 

Rautatiepiirin, konepajan, varaston ja sahkoasennuskeskuksen paallik

ko ratkaisee esittelysta tassa tyojarjestyksessa erikseen mainittujen 

asioiden lisaksi nimitysasiat . Esittelija maArataan asianomaisen 

yksikon tyojarjestyksessa. 

13a 
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Pa~johtaja, johtaja ja rautatiepiirin p~allikko maaraa, onko sellai

nen asia, jonka han on siirtanyt muun virkamiehen tai toimihenkilon 

ratkaistavaksi, talle esiteltav~. 

47 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Toimituskirjojen allekirjoittamisesta on saadetty hallintoasetuksen 

25 §:~sa. 

Kun asian ratkaisee paajohtajan, johtajan tai muun virkamiehen 

sijainen taman itse ollessa esteellinen tai estynyt, on siita 

tehtava merkinta toimituskirjaan. 

Lahetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat allekirjoittaa asian 

kasittelija. 

48 § Tyojarjestyksen voimaantulo 

Liikenneministerio on paatoksellaan (LM 1956/16/84, 5.3.1985 antanut 

taman tyojarjestyksen 1-7, 37-39, 41, 45 ja 46 pykalat. Paatoksell~ 

on kumottu kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion paatos 

(674/12/69). Paajohta~a on paatoksellaan (R» 48/011/85, 5.3 . 1985) 

antanut tyojarjestyksen muut maaraykset . Paatokset tulevat voimaan 

5 paivana maaliskuuta 1985 . 

VT 13a/ 85 
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VR: N LIIKEMERKKI 

Rautatieha11itus on 26.3.1985 vahvistanut uuden Va1tionrautatei

den 1iikemerkin ja p~~tt~nyt sen kuviosta, v~reist~ ja k~ytost~ 

seuraavaa. 

Kuvio 

Liikemerkin kuvio on oheisen ma11in mukainen. 

V~rit 

Painotuotteissa voidaan k~ytt~~ kaikkia v~ej~, typografisen koko 

naissommite1man mukaan. Kuviovoidaan esitt~~ negatiivisenakin 

(esim. musta1la pohja11a valkoisena) . 

Uusi 1iikemerkki otetaan k~yttoon nykyisen sijasta siten, ett~ 

se on koko 1aajuudessaan k~ytossa vuonna 1987 . Lomakkeet ym . 

painotuotteet varustetaan uude11a merki11~ sita mukaa kuin niista 

otetaan uusia painoksia . 

Liikenneosasto antaa tarvittaessa 1~empi~ ohjeita Va1tionrauta

teiden uuden liikemerkin k~yttoon 1iittyvista kysymyksist~ kuten 

liikemerkin sijoittamisesta sek~ merkin ja sen taustan varityk

sesta . 

Ha1linto - osasto huo1ehtii 1iikemerkkia koskevan standardin 

VRS 1250 uusimisesta sek~ antaa ohjeita virka- asun varustamises

ta uude11a 1iikemerki11a . 

Liikkuva ka1usto varustetaan uude11a 1iikemerki11a koneosaston 

antamien 1ahempien ohjeiden mukaan siten kuin Kansainva1isen 

rautatie1iiton (UIC) ma~r~ykset ede11ytt~v~t. 

(N:o RH 307/019/85, 26 . 3 . 1985) VT 14/85. 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Opastinesimies Veikko R~s~nen, Helsinki 
Pulttikoneeseen asennettava valolaite 
250 mk 

Rakennusmestari Aimo Brusin , Kotka 
Rataesimies Eero Salo , Kotka 
Sepeliaurasta tehty j~~hoyla 
Kummallekin 300 mk 

Teknikko Martti Salmi , Pasila 
Raiteentukemiskaneen Plasser & Theuer siirronohjauksen 
muuttaminen ajahytista ohjaamon ulkapualelle 
500 mk 

Teknikka Sampa Niiranen , Kauvala 
Kytkinlaitaksissa alevan ylim~araisen sahkoratamateriaalin 
kaytto uusilla sahkoistettavilla rataasilla 
3000 mk 

Tyoesimies Mauna Salminen , Tampere 
Maaraaikaishualtajen seurantakortti 
300 mk 

Vaununasentaja Pekka Hilli , Oulu 
Ome - vaunun teleskoappisylinterin kiinityksen helpattaminen 
200 mk 

Varastamestari Veli Nieminen, Helsinki 
Vaununpyorien ja - akseleiden kuljetuspakkaukset 
200 mk 

Toimistosihteeri Marjatta Taivanen , Helsinki 
Kuljetussopimuksen muutosmenettelyn yksinkertaistaminen 
300 mk 

Tyoesimies Mauna Salminen , Tampere 
Yliasentaja Tuamas Vuarista , Tampere 
Vetureiden ja ratatyokoneiden alustan ja telien pesulaitteisto 
1000 mk ja 500 mk 

Vaunumies Kalle Kumpu , Helsinki 
CEit- ja Eit-vaunujen valaistuksen vaihtasuuntaajan 
laatikkatilan hyodyntaminen matkatavaratilaksi 
200 mk 

Asemamies Kaarla Tepsa, Kemi 
Raiteen kavennustunkki 
400 mk 

Sahkoasentaja Veikko Leppanen , Hyvinkaa 
Sake:n varaituslaitostelineiden varustaminen 
pyorilla siirtajen helpottamiseksi 
300 mk 

14 
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Hitsausmestari Matti Heikkil~ , Tampere 
Koneteknikko Matti Ovaska , Tampere 
Polttomoottorilla varustettu , hydraulisesti toimiva 
kiskonvetolaite 
1000 mk ja 600 mk 

Hitsaaja Mikko Hautakorpi, Tampere 
Koneteknikko Matti Ovaska , Tampere 
Tka6 : n ja vaihteenpuhdistusharjakoneen pakoputkien 
valmistus amana tyon~ 
Kummallekin 1000 mk 

Viilaaja Risto Kyostila , Pasila 
Viilaaja Jari Turunen , Pasila 
Viilaaja Kauko M~kil~, Pasila 
Sm1 - ja Sm2 - junien p~aty - ja v~likytkimien korjaustavan muutos 
Kullekin 500 mk 

Tukemiskoneenkayttaj~ Kari Nikkinen , Helsinki 
Koneasentaja Matti Jarvinen , Helsinki 
Teknikko Veikko Saastamoinen , Helsinki 
Raiteenmittausvaunun EM80L Rto - 66 korkeuspoikkeaman 
mitta- anturin kiinnityksen mekaaninen muutos 
Kullekin 2000 mk 

Varastomies Pentti Yl~talo , Kaipiainen 
K~ytettyjen ja kunnostettujen seka erikoisvaihteiden perusosien 
hyodyntaminen vaihteiden kokoamisessa , kunnossapidossa ja 
materiaalitoiminnassa. 
200 mk 

Konttoripaallikko Hilkka Kinnunen , Joensuu 
Henkilokuntalippujen kuittauksesta luopuminen 
200 mk 

Jarjestelymestari Ossi Saanio, Oulu 
PL : n ja VR : n valinen kuormalavojen tarkkailumenettely 
500 mk 

Opastinesimies Veikko Pasanen , Helsinki 
Vaihteiden lumensulatusjarjesteman parantaminen 
lampoa sitovalla Silikon-massalla 
1000 mk 

HYVINKAAN KONEPAJASSA PALKITTU ALOITE 

Teknikko Keijo Makinen 
Levyseppa Asko Rimpinen 
Levyseppa Arto Viuhko 
Sr1 - veturin esteenraivaajan muutos 
Kullekin 300 mk 

PASILAN KONEPAJASSA PALKITTU ALOITE 

Hitsaaja Teuvo Torkkeli 
Tapaturmanvaarasta varoittavien kilpien asentaminen 
tiettyihin Koneisiin 
600 mk 
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PIEKS~MAEN KONEPAJASSA PALKITUT ALOITTEET 

Vaununkorjaaja Reine Kr~ger 
Vaununkorjaaja Kari Tenhunen 
Ohn-vaunun lattialevyjen uudelleen k~ytt~ 
Yhteens~ 400 mk 

Varaosatyontekija Esko Tarkiainen 
Ome-vaunun sylinteri 201752 rajoittajan mutterin lukitus 
500 mk 

Nimim. "Sivusta seurannut" 
Pyore~sta sivupylv~~sta 0 25 mm reian pois jattaminen 
800 mk 

Vaununkorjaaja Esko Kuisma 
Varaosatyontekija Esko Tarkiainen 
Tad-vaunun ilmasylinterin paatykannen korjaus 
Yhteensa 800 mk 

Nimim . "Tyossa kayva" 
Puskimen rikkinaisten jousto- osien vaihto paikan paalla 
600 mk 

Siirtolavankuljettaja Reino Huuskonen 
Telihallin oville radio - ohjattava oven aukaisulaite 
300 mk 

Pyorakertasorvaaja Jorma Jyras 
Pyor~kertasorvaaja Timo Kamppikoski 
Railship py~rakertojen laakerien pesuvanne 
Yhteensa 800 mk 

(Nro Hlo 249/125/85, 25.3 . 1985) VT 14 /85 
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VR :N ALOITETOIMINTA 

RH on vahv~stanut VR : n aloitetoiminnalle uudet saannot , jotka 
ovat voimassa 12 . 3 . 1985 lukien . Muutokset ovat paaasiassa organi 

saatiomuutosten aiheuttamia tarkistuksia . Piirien yhdistamisen . 

jalkeen on kussakin rautatiepiirissa yksi aloiteyhteyshenkilo , 

jolle aloitteet osoitetaan . Piirit huolehtivat saantomuutoksista 

tiedottamisesta omal1a alueellaan . Konepajat , varastot ja sahko

asennuskeskus (Hy) tiedottavat asiasta siina tapauksessa , etta 

yhteyshenkilo on vaihtunut . 

RH : ssa tehdyt aloitteet osoitetaan edelleenkin suoraan aloite 

sihteerille kehittamisjaostoon. 

Saannot julkaistaan kansiossa Henkilostohallinnon maarayksia . 

Saantoja on saatavana tarvittaessa aloitesihteerilta . 

RH on hyvaksynyt 11 . 3 . 1985 aloiteasiain palkintolautakunnan 

uuden kokoonpanon , joka on lahetetty tiedoksi osastoille ja 

aloiteyhteyshenkiloille . 

Kkt 293/139/85 20 . 1 . 1985 VT 14 / 85 

,I 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lis~taan 

759738 

759852 

761056 

761064 

761072 

761080 

761288 

761395 

Suomen Sokeri Oy 
Jamsankosken tehtaat 
PL 13 
42300 J~MS~NKOSKI 

Oy Rajahuolinta Ab 
PL 1a< 
00501 HELSINKI 

Outokumpu Oy 
Aihiot ja Kuumanauhat 
95400 TORNIO 

Outokumpu Oy 
Myynti 
95400 TORNIO 

Outokumpu Oy 
Romut 
95400 TORNIO 

Outokumpu Oy 
Raaka- ja seosaineet 
95400 TORNIO 

Rajaville Oy 
PL 4 
90501 OULU 

Vapo Oy Aitonevan S~kitystehdas 
Keskustie 6 
39700 PARKANO 

Luettelosta poistetaan 

640409 Enso - Gutzeit Oy Vallilan varasto 
PL 62 
00501 HELSINKI 

640862 Enso - Gutzeit Oy 
Kotimaan kuljetusosasto 
55800 IMATRA 

(Tlk 156/85 , 26 . 3 . 1985) VT 14/85 

14 
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ITAINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Vientikuljetukset yhdistetyssa rautatie-veailiikenteessa 

Suomen ja SNTL:n rautateiden kesken on sovittu seuraavasta menettelysta 
lahetettaessa tavaraa, joka kuljetetaan yhdistettyyn vesi- ja rautatie
liikenteeseen liitettyihin SNTL:n satamiin ja laitureihin. 

Lahettajan tulee ilmoittaa tallaisista kuljetuksista rautatiehallituk
sen tavaraliikennetoimistoon, puh. 90-707 2576, viimeistaan 30 paivaa 
ennen suunniteltua lahettamispaivaa . 

Ilmoituksessa tulee mainita 

- SNTL : n kulkulaitosministerion yhdistettya rautatie-vesiliikennetta 
koskevan kuljetussuunnitelman allekirjoitusnumero, jonka lahettaja 
on saanut asianomaiselta neuvostoliittolaiselta ulkomaankauppa
yhtymalta 

- tavaran nimi 
- tavaran paino tonneina 
- vaunujen lukumaara 

sataman (laiturin) nimi 
- vaataanottaja 
- kuljetusajankohta. 

RH:n tavaraliikennetoimisto valittaa lahettajalle SNTL:n rautateilta 
saatavan tiedon kul jetuksen toteutumiamahdollisuudesta . SNTL:n rauta
teilta saatava lupa on ehdoton edellytys kuljetuksen vastaanottamisel
le. Tallaiset kuljetukset ovat mahdollisia ainoastaan purjehduskautena , 
jonka pituus vaihtelee SNTL:n eri vesireiteilla. 

Yllamainittuja kuljetuksia varten laadittavan rahtikirjan kaikkien 

osien etusivulle on tehtava vihrea , vinottain yli sivun kulkeva viiva. 
Rahtikirjan kenttaan 8 "Maaraasema ja -rautatie" merkitaan myos sen 
sataman nimt , jonka kautta kuljetus tapahtuu. Sahalinin saaren asemille 
osoitetuille lahetyksille on ltsaksi laadittava yksi ylimaarainen mat
kakirja . Kuljetukset Sahalinin sarelle sallitaan enintaan 106 m vau
nuissa. 
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Painosta ilmestyy asiakaskirje VR PALVELEE nro 87/85 , joka sisaltaa 
asiakkaalle annettavat ohjeet . 

(Lt 3329/563/85 , 26.3 .85) VT 14/85 

14 

Kansioon "Tavaraliikenne" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravaunut 
tehdaan seuraava muutos: 

Kemira Oy, Malm inkatu 30, 00100 Helsinki 10 

Lt 22388/652/82, 2 .1 0.1984 

Poistetaan Svs-vaunu 200016- 4. 
Lisataan Svs- vaunu 199964-8. 

VT 14/85 
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HELSINKI - KORTTIA VASTAAN MYYT~V~T MATKALIPUT 

Valtionrautatiet ja Helsingin Matkailuyhdistys ry . ovat tehneet Hel 

sinki Card - jarjestelmaan liittyvan sopimuksen seuraavasti : 

Helsinki - korttia vastaan myydaan Helsingin rautatieasemalla menolippu 

vahintaan 76 km:n matkalle 50 %:n alennuksella ja lipun lahtoasemana on 

aina Helsinki . Lasten menolippu myydaan 30 %:n alennuksella. 

Matkalippu oikeuttaa matkustamaan yhdessa Helsinki - kortin kanssa ja 

matkalipun viimeinen kelpoisuuspaiva on Helsinki - kortin viimeinen voi 

massaolopaiva. 

Matkalipussa on oheisen mallin mukaiset merkinnat : 

rasti (x) ruutuun 
I 

~!±::i:e~e~~i~~~:uus~-~~~~~~~~~~~;=~===i 
kortin viimeineh 
rnassaol op~Hv~ 

Helsinki 
m:uirtlasema 

Helsinki Car d 

(Nro Lht 3324/543/85 , 26 . 3 . 1985) VT 14/85 

50 aikuinen 
lapsi 

0022766 

tiemerkinrat 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yliteknikon (A16l virka, liikenneohjaajan (A14l virka, asema

paallikon (A13l virka, apulaisasemapaallikon (A13l virka, 

liikennemestarin (A12l virka, 3 liikennemestarin (A10l virkaa, 

5 toimistosihteerin (A ll l virkaa , 2 jarjestelymestarin virkaa , 

10 veturinkuljettajan virkaa, 7 konduktoorin virkaa, ylim. 

jarjestelymestarin toimi, 2 vaihdemiehen tointa, 9 junamiehen 

tointa, autonasentajan toimi, koneenhoitajan toimi , 3 auton

kuljettajan tointa, vaununtarkastajan toimi, 5 veturinlammit

tajan (A6l tointa, toimistovirkailijan (A5l toimi, toimistovir 

kailijan (A4l toimi, toimistovirkailijan (A2l toimi, toimisto

virkailijan (All toimi, 8 asemamiehen (A2l tointa, 5 asemamiehen 

(All tointa. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinajoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

6.5.1985 . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Yliteknikko (A16l 

liikenneohjaaja (A14l 

asemapaallikko (A13l 

apulaisasemapaallikko (A13l 

liikennemestari (A12) 

liikennemestarit (A10l 

toimistosihteeri (A11l 

Kokkolan (1 Kok toimintayksikon 

esimiesl liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiirin (1 Kprl 

toimistossa 

Seinajoen (Kjil liikennealueella 

Seinajoen (1 autotoim. l liikenne

alueella 

Ylivieskan (1 Ou jsl liikennealu

eella, kuitenkin enintaan kauko

ohjauksen kayttoon ottoon asti 

Seinajoen (2 Sk jsl, Ylivieskan 

(1 Pha jsl liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiiriin (1 rnark

kinointi , 1 kanslial Seinajoen 

(1 Tt kassa , 1 Tt kirjauskeskus, 

1 erikoisliputl liikennealueella . 

14 
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jarjestelymestarit 

veturinkuljettajat 

konduktoorit 

ylim . jarjestelymestari 

vaihdemiehet 

junamiehet 

autonasentaja 

koneenhoitaja 

autonkuljettajat 

vaununtarkastaja 

t oimistovirkailija (AS) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkailija (A2) 

toimistovirkailija (A1) 

asemamiehet (A 2) 

asemamiehet (A 1 ) 
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Seinajoen (1 Sk junatoimisto), 

Ylivieskan (1 Yv maaraysesimies) 

liikennealueella 

Kokkolan (3 Kok) liikennealueella, 

Seinajoen (5 Sk), Ylivieskan (2 Yv) 

varikolla . 

Seinajoen (4 Sk), Kokkolan (2 Kok , 

1 Pts) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk junatoimisto) lii 

kennealueella 

Seinajoen (1 Sk), Kokkolan (1 Kok) 

liikennealueella 

Seinajoen (3 Sk, 1 Kji tka kulj . ) 

Kokkolan (1 Kok , 1 Pts), Ylivieskan 

(2 Yv, 1 Epj tka kulj.) liikenne

alueella 

Seinajoen ( 1 Sk) varikolla 

Seinajoen ( 1 Sk) varikolla 

Seinajoen ( 2 Sk), Kokkolan ( 1 Kok) 

liikennealueella 

Seinajoen ( 1 Sk) varikolla 

Kokkolan ( 1 Kok) liikennealueella 

Kokkolan (1 Kok) liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiirin (1 Sk) 

toimistossa 

Seinajoen rautatiepiirin (1 Sk) 

toimistossa 

Seinajoen (6 Sk), Kokkolan (1 Kok) 

Ylivieskan (1 Yv) liikennealueella 

Seinajoen (1 Lpa , 1 Krk js, 

1 Tuv js.) Kokkolan (1 Kok , 1 Pts) 

liikennealueella . 
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Teknikon (A 16) virka toistaiseksi Turun varikolla (varikon maarays

esimies ja v e turien koeajot) ja rataesimiehen toimi toistaiseksi 

Turun rata-alueella (Sale). Tamperee n r autat i epiirin paallikolle 

o soitetut ki r jal liset hakemukset on toimitettava Tampereen rautatie

p iirin kansliaan toukokuun 6. paiva an 198 5 menness a . 

Tamperee n rautatiepiiriin haetaan rakennusmestareita. Toisen raken

nusmestarin tehtavana on toimia rakennusmestarina Sale - Turku pe

r usparannu styomaalla j a toisen rakennusrnestar in tehtavana on Turun 

alueen talourakoiden valvonta. Tarnpereen rautatiepiirin paallikolle 

osoitetut kirjalli s et hakemukset pyydetaan lahettamaan Tarnpereen 

rautatiepiir i n kansliaan huhtikuun 25. paivaan 1985 mennessa. Lahem

pia t ie to j a antaa rataryhman paall i kko Jorma Anttila, puh. 931-2312. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Ko u vola n r aut at i e pi i r i veturinkuljettajan vir -
kaan (Lh) veturinlammittaja (A6) Heikki Jaakko Eskola , veturin 
lammittajan (A6) toimii n (Lh) tilapaiset veturinlammittajat 
Tapani Sakari Vappula ja Rauno Ensio Raatikainen , autonkuljet
tajan toimiin (Lh) asemamiehet (A2) Pentti Olavi Laakso ja 
Markku Juhani Nieminen , junamiehen toimeen (Lh) kuormausmestari 
Pentti Olavi Osmala , vaihdemiehen toimeen (Lh) asemamies (A2) 
Han nu David Virtanen , asemamiehen (A2) toimiin (Lh) ylimaarai
nen autonkuljettaja Ari J uhani Viljanen, ylimaaraiset asema
miehet (A2) · Juha Heimo Tapani Nykanen, Arto Juhani Korpelainen , 
Kari Gunnar Broman seka ylimaaraiset asemamiehet (A1) Vaito 
Aatos Ensio Pekkanen ja Kari Juhani Virtanen, asemamiehen (Al) 
toimeen (Lh) ylimaarainen asemamies (A1) Hannu Kalervo Kormano . 

Ylimaaraiseen jarjestelymestarin toimeen (Kta) ko nduktoori 
Rau no Antero Lyijynen, ylimaaraiseen vaununtarkastaja n toi
meen (Lh) asemamies (A2) Seppo Ilmari Jauhiainen , ylimaaraisiin 
asemamiehen (A2) toimiin (Kta) tilapaiset asemamiehet Ismo 
Kalevi Joukainen, Ari Jukka Koskimies , Jorma Jon Juhani Silven
toinen ja Matti Juhani Valimaa, ylimaaraisiin asemamiehen (A1) 
toimiin (Kta) ti l apaiset asemamiehet Jari Olli Kokkomaki ja 
Juha Kristian Silventoinen . 

EROJA 

Kouvolan rautatiepiiri : koneenhoitaja (AB) Matti 
Lehtinen , vaihdemies Pauli Ensio Byckling , junamies Kalle 
Ilmari Pesonen , asemamies (A2) Pertti Veikko Nutikka ja 
ylimaarainen vaununsiivooja Rauha Kaarina Palm . 
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MAJOITUS YKSITT~ISILL~ VIRKAMATKOILLA 

Korjaus Virallisissa tiedotuksissa n:o 10/85 julkaistuihin maa
rayksiin majoittumisesta virkamatkoilla . 

Salon kohdalla pitaa .olla: 

Paikkakunnat ja hotellit 

Sale: Martina 
puh . 924 - 7474 
Rikala (SOKOS) 
puh. 924 -18535 

l heng. huone/ 
henkilo 

220 ,-

2 heng . huone/ 
henkilo 

14 5 ,-

180 ,-

(N:o RH 230/059/85 , 2.4 .1985) VT 15/85 

VIRKOJEN JA TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 

Virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista on saadetty Valtionrautateiden hal
lintoasetuksen 36 §:ssa . 

Yleisena kelpoisuusehtona Valtionrautateiden virkoihin ja t6imiin vaaditaa~ . 

etta asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sel
laisen taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen 

edellyttaa. 

Taman lisaksi rautatiehallitus on vahvistanut jaljempana mainittujen virko

jen ja toimien kelpoisuusehdot olemaan voimassa 1. 3.1985 lukien. Kelpoisuus

ehdot koskevat myos vastaavia ylimaaraisia toimia . 

Virka tai toimi 

aikataulunsuunnittelija 

asemapaallikko 
- muu kuin liikcnnealueen paallikko 

apulaisasemapaallikko 

ylemman palkkaluokan insinoori 

Vaadittava kelpoisuus 

-keskikoulun oppimaara tai sita vas - _ 
taavat tiedot 

keskikoulun oppimaara ta i sita vas
taavat tiedot 

keskikoulun oppimaara t ai sita vas- · 
taavat tiedot 

alaan soveltuva diplomi-insinoorin 
tutkinto; taikka insinoorin tutkin~o 
ja kaytannossa hankittu hyva perehty
neisyys alaa~ 
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ins i nolir-i a 1 a an sove ltuva ins i noori n t~tk into: 
tai.kka teknilliscn kou l un t~knikon 
tutkinto ja k•yt•nnos s• hank ittu h~vl 
perehtyneisyys alaan 

kirjaaja yl ioppilastutkinto 

konemestari alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto 

konttoripaallikko ylioppilastutkinto 
piirihallinnossa 

kustannuslaskija keskikoulun oppimaara tai sita 
vastaavat tiedot 

liikennemestari keskikoulun oppimaara tai sita 
vastaavat tiedot 

liikenneohjaaja keskikoulun oppimaar• tai sita vas
taavat tiedot 

liikennetarkastaja ylioppilastutkinto 
- muu kuin jaostop••llikko tai 

rautatiepiirin ryhm•pa•llikko 

liikennetarkastaja ap ylioppilastutkinto taikka keskikoulun 
oppima•r• ja k•yt•nnossa hankittu 
hyva perehtyneisyys alaan 

osast~sihteeri ylioppilastutkinto 

ostopaallikko ylioppilastutkinto ja kaytannossa 
hankittu hyva perehtyneisyys alaan 

rakennusmestari alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto 

rikostutkija valtion poliisikoulun alipaallysto
luokan paastotodistus 

sahkotarkastaja alaan soveltuva insinoorin tutkinto; 
taikka teknillisen r oulun teknikon 
tutkinto ja kaytannossa hankittu hy
va perehtyneisyys alaan 

tarkastaja alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto 

tarkastajainsinoori sama kelpoisuus kuin koneinsinoorilla 

teknikko alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto; konepajan kuljetus-. 
maalaus-, puutyo- ja verhoiluosas
toilla se ka voimalaitoksessa kuitenki n 
alaan soveltuva teknillisen koulun 
tekn ikon tutkinto tai k•yttinnoss3 
hankittu hyva perehtyne isyys alaar. ja 
tyonjohtotehtaviin 
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toimistorakennusmestari 

toimi stos i hteeri 

toimistovirkailija 

varastonpaallikko 

varikonpaallikko 

yl iteknikko 

- 4 -

alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto 

keskikoulun oppimaara tai sita 
vastaavat tiedot 

keskikoulun oppimaara tai sita 
vastaavat tiedot 

ylioppilastutkinto 

alaan soveltuva insinoorin tutkinto; 
taikka teknillisen koulun teknikon 
tutkinto ja kaytannossa hankittu 
hyva perehtyneisyys alaan 

alaan soveltuva teknillisen koulun 
teknikon tutkinto 

Muihin virkoihin ja toimiin. vaaditaan peruskoulun tai kansakoulun oppi
maaran suorittaminen. 

Saman kelpoisuuden kuin ylioppilastutkinto tuottaa teknillisessa . oppilai
toksessa suoritettu insinoorin tutkinto tai kauppaopistossa suoritettu 
paastotutkinto. 

Saman. kelpoisuuden kuin ke~~ikoulututkinto tuottaa teknillisessa koulussa 
tai kauppakoulussa suoritett~ paastotutkinto taikka peruskoulun oppimaaran 
suori ttaminen. 

'RH 271/112/85, 11.3.85) VT 15/85. 
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ERAISIIN TEHT~VIIN VAADITTAVAT KELPOISUUSEHDDT 

Valtionrautateiden hallintoasetuksen 34 §:n muklran RH vahvist:aa -kelpo.isuus 
ehdot sellaisiin tehtaviin, joissa yleisia kelpoisuusehtoja ei pideta riit 
tavina. Taman mukaisesti on eraita rautatiepiirien tehtavia varten vahvis
tettu seuraavat tehtavakohtaiset kelpisuusehdot olemaan voimassa 1.3.1985 
lukien. Samalla lakkaavat olemasta voimassa liikenneosaston toimintaohjei
den kohdassa 1.3 mainitut tehtavakohtaiset patevyysvaatimukset. 

Tehtava Koulutus 

kauko-ohjaus 1 i i kennetutk into ja kauko-
ohjauskoulutus 

junaohjaus liikenn,tutkinto 

junasuoritus 14ikennepaikoilla, joilla liikennetutkinto 
liikenteenhoitotehtavat ovat laajoja 
tai junasuorituksen ohella hoidetta-
vien kaupallisten tehtavien laajuus 
vaatii myos muuta liikenteenhoitohen-
kil okuntaa 

junasuoritus liikennepaikoilla, joil - liikenteenhoitotutkinto 
la junasuorituksen ohella hoidettavat 
kaupalliset tehtavat ovat laajoja ja 
joilla ei ole muuta liikenteenhoito-
henk i1 okuntaa 

junasuoritus muilla kuin em. liiken- junasuoritustutkinto 
nepaikoilla 

liikennealueen paallikon tehtava rautatieopillinen tai johtamistai
dollinen koulutus ja liikenne tutkin 
to seka perehtyneisyys liikenteen
hoidoll isiin tai kaupall isi in teh
taviin 

Suuren varikon paallikon tehtava 

merkittavan hallinnollisen toimi
pisteen esimiestehtava 

asemapaallikon tehtava 

esimiestehtava merkittavassa lippu
ja tavaratoimistossa 

lipputoimistotyo, tavaratoimistotyo 
ja hallinnollinen toimistotyo 

rautatieopillinen tai johtamis
taidollinen koulutus 

liikennetutkinto tai hallintotut
kinto seka rauta'tieopill inen koulutus 

liikennetutkinto 

liikennetutkinto ja rautatie
opillinen koulutus 

toimistotutkinto 

15 
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vaativa toimistotyo liikennetutkinto tai hallintotutk in
to tai toimistotutkinto ja tehtavan 
edellyttama erikoiskoulutus 

vaativa erikoistehtava liikennetutkinto tai hallintotutkin to 
ja tarvittava erikoiskoulutus taikka 
ao. alan ammattikoulutus 

veturinkuljettaja veturinkuljettajan tutkinto ja ajo
nayte kulloinkin kaytettavaan 
veturisarjaan 

koneapulainen ja veturinlammittaja veturimiestutkinto ja tyonayte kul
loinkin kaytettavaan veturisarjaan 

suurten ratapihojen vaihtotoiden jar- konduktooritutkinto 
jestcly ja suurten tavara-asemain 
tavarankasittelytyon johtaminen seka 
muut jarjestelymestarin tehtavat 

vaihtotyon johtaminen konduktooritutkinto 

vaihtotyon johtaminen ns. yksin- liikenneperustutkinto tai junasuori
kertaisen vaihtoliikkeiden ohjauksessa tustutkinto tai liikenteenho itotut

kinto tai veturimiestutkinto 

tavarasuojatyon johtaminen konduktooritutkinto 

junamiehiston vastaava, konduktooritutkinto 
lukuunottamatta kuitenkin enintaan 
2-vaunuisia kiskoautojunia 

suurten ratapihojen asetinlaitteiden konduktooritutkinto ' 
kayttami nen 

pienten ratapihojen asetinlaitteiden. junasuoritustutk into tai 
kayttaminen liikenteenhoitotutkinto 

pienten ratapihojen asetinlaitteiden liikenneperustutkin to 
kayttaminen junasuorittajan valvon-
nan alaisena 

konduktoorittoman tavarajunan matka- kunduktooritutkinto tai liikcn teen -
kuntoisuuden tarkastaminen junanva- hoitotutkinto 
rus te 1 uasema 11 a 

junamiehen, vaihdemiehen ja asema- liikenneperustutkinto 
miehen tehtava:t 

rahastajan tehtavat junassa henkiloliikennetutkinto 

vaununtarkastus- ja vaunuston huolto- vaunumiestutkinto 
tehtavat seka junan ulkoisen matka-
kuntoisuuden tarkastus lahtoraiteella 

pienkaluston ja tyokoneen kuljetta- pienkaluston ja tyokoneen kuljetta-
minen jan tutkinto 



vatokaluston huolto 

sahkolaitteiden suunnittelu-, 
rakentamis- ja korjaustehtavien 

· johtami nen 
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toimim·:nen tyoryhman vanhimpana tai 
erikoistehtavissa sahkolaitteiden 
asennus-, korjaus- ja huoltotoissa 

vaativat sahkolaitteiden asennus-, 
korjaus- ja huoltotehtavat 

muut sahkol a i ttei den asennus-n· l<or
jaus- ja huoltotehtavat 

huoltomiestutkinto 

KTM:n paatoksien 205/74 ja 206 / 7 ~ 
28.2.74 edellyttama patevyys 

ylempi sahkoammattitutk into 

sahkoperustutk i nto ja tehtavan 
edellyttama laitekoulutus seka 
lisakokemus 

sahkoperustutkinto 

Junaturvallisuuspalvelussa on edella mainittuja patevyysvaatimuksia pi det
tava ehdottomina. 

Muissa tehtavissa voidaan kuitenkin tilapaisesti kayttaa henkil oa, 
jolla ei ole maarattya pate~yytta. lama on mahdollista silloin, kun kysy
myksessa on henkilon perehdyttaminen tehtavaansa, lyhyt Jomasijaisuu s t ai 
ns. kesaapulainen ja sellaisissa pakottavissa tapauksissa, jois sa ei 
valittomasti ole patevaa henkiloa saatavana. 

Edella vahvistettujen kelpoisuusehtojen lisaksi on seka liikenne- etta 
ratatoimialalla annettu erillisia henkiloston kayttoa ja koulutus vaatinr k
sia koskevia ohjeita, jotka ovat toistaiseksi edelleen voimassa. 

(Hlo 196/112/85, 4.3.85) VT 15/ 85. 

15 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUIDTTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTii VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nrc 232, 29.3.1985, on kansainvali
sessa tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muun
tokursseja muutettu 1.4 .1 985 lukien seuraavasti: 

100 ALANKOMAIDEN FLORIINIA 
1 BULGARIAN LEVA 

100 ITALIAN LIIRAA 
100 JUGOSLAVIAN DINAARIA 
100 KREIKAN DRAKMAA 
100 NEUVOSTOLIITON RUPLAA 
100 PUOLAN ZLOTYii 
100 RANSKAN FRANGIA 
100 ROMANIAN LEITii 
100 RUOTSIN KRUUNUA 
100 SVEITSIN FRANGIA 
100 TANSKAN KRUUNUA 
100 TSEKKOSLOVAKIAN KRUUNUA 
100 UNKARIN FORINTTIA 
(Nrc Tru 5629, 1.4.1985) VT 15/85 

185 , 50 mk 
6 , 30 mk 
0 , 33 mk 

3,00 mk 
5,30 mk 

765 , 00 mk 
4,80 mk 

69 , 00 mk 
38,00 mk 
73 , 30 mk 

248,00 mk 
58,70 mk 
94 , 00 mk 
13,20 mk 
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VR:N KERAYSPAPERIN TOIMITTAMINEN PAPERINKERAYS OY:LLE 

Rautatiehallitus on tehnyt Paperinke r ay s Oy:n kanssa toista iseksi 

voimassa olevan sopimuksen Valtionrautateilla kertyvan keray s 

pap e rin myynnista. Sopimus on Iahetetty tiedoksi mm. varastoille 

ja rautatiepiireille. 

Kerayspaperin toimitukset tapahtuvat seuraavasti : 

Rautatietoimitukset taysina vaunukuormina os . Enso - Gutzeit Oy , 

Pankakoski. Paperi lahetetaan vaununpeitteella suojattuna Eio

vaunuissa yleisen Iiikenteen rahtikirjalla . Rahdin maksaa vastaan

ottaja. Rahtikirjassa on mainittava peitteen palautusosoite. Muiden 

kuin Elo-vaunujen kaytosta on .etukateen sovittava vastaanottajan 

kanssa . 

Autotoimitukset vahintaan 500 kg erissa vapaasti ostajan vastaan 

ottokeskuksissa Helsingissa Kokkosaarentie 4, Turussa Ilm3risen

katu 11 ja Tampereella Kylaojankatu 11. 

Seka rautatie- etta autotoimituksissa kaytetaan lahetysmerkkia 

15 

"Tmt 70 / 262 / 85". Rahtikirjat ja vastaanottotodistukset Iahetetaan 

sopimuksen mukaista laskutusta varten rautatiehallituk~en materiaali 

toimistoon h . 3025. Laskutettavat kauppahinnat ja peitevuokrat 

kirjataan paperin toimittaneen yksikon tuloksi . 

Kerayspaperin hinta maaraytyy periaatteessa halvimman toimituseraan 

sisaltyvan laadun mukaan. Eri laatujen suurista hinnaneroista johtuen 

saattaa esim. ATK-listojen toimittaminen erikseen olla tarkoituksen

mukaista. 

Myyntisopimuksesta, paperin laaduista ja lajittelusta seka mahdolli

sista kerayslaatikoista saa tarvittaessa lisatietoja materiaali

toimistosta puh. 911 / 2606. 

(Tmt 70 / 262/85, 2.4.1985 VT 15 / 85 ) 
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SIVIILIPALVELUSMIESTEN MATKALIPPUALENNUS 

Siviilipalvelusmiehille myydaan junassa alennuslippuja vain siina ta 

pauksessa , etta liiken nepaikalla , jolta siviilipalvelusmies nousee ju

naan , ei ole jarjestetty lipunmyyntia . 

Konduktoori myy siviilipalvelusmiehelle siviilipalvelustodistusta ja 

taytettya matkalipuntilausta vastaan alennuslipun konduktoorinlomake 

lipulla oheisen mallin mukaisesti : 

Menolippu Meno - paluulippu 
---- ·· -- ··----

~~eF 210326 
t----"---i KONOUKTOORINLIPPU 

KONDUKTORSBILJETT 

~®'= .2.10326 
h--r-.-.,-. --1 ICONDUKTGO P. iliU PP. 
~~H-"'--1°'"'- 0'"'~ KONOUKTORSB ILJE TT 

02 . 04 . 1985 02 . 04 . 1985 

! e&• ::: ,_ ,,u, - Ft&fl 

"1---+-,.-.,-, -1 P;Tral<'~-·~~""'~ 
1' 11on M•ti•" • Ttn 

~-+~-;:.e-,--1 7-9-i Lahti :· 

~ 
0 

! 
{ 

-~! .. I 
" 

VR 11A1 ~-t . ' • • I ' • 

Vyohyketariffin sisaiset matkat voidaan myyda rahastuslipukkeilla . 

Ma tkal:ipput i.laukseen kohtaan " peri t tava varusmiestaksa " konduktoorin 

on merkittava alennuslipun hinta ja kohtaan "matkustuspaiva " paiva 

maara . Taytetyt a lennus li ppujen tilausloakkeet konduktoori toimittaa 

·lahimpaan lippukassaan , mista ne lahetetaan edelleen henkilo l iikenne 

toimistoon huone 27 1 a . 

(Nro Lht 3349/545/85 , 2 . 4 . 1985) VT 15/85 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

Uusi "POHJOLAN NUORISOKORTTI 85" 

1.5.1985 tulee voimaan uusi nuorisolippu "POHJOLAN NUORISOKORTTI 85" . 
Sita myydaan taman vuoden loppuun asti ja viimeinen voimassaolopaiva 
on 30.1 . 86. Lippu myydaan alle 26-vuotiaalle pohjoismaalaiselle ja 
sen voi ostaa vain omassa maassa. 

H i n t a 

K e 1 p o i s u u s 

E d u t 

600 mk 

1 kuukausi, 2 . luokassa 
Suomalaisen on ostettava 50 %:n alennuslippuja 
VR : n osuuksille . Muissa pohjoismaissa se kel 
paa rajattomasti rautateilla. 

Samat kuin POHJOLA JUNALLA -lipulla , ei kuiten
kaan hotellietuja. 
Kelpaa siis rautatiematkojen lisaksi mm. lisa
maksutta yhteisluokassa laivaosuudella Turku
Tukholma (Silja Line). 

Siirryttaessa 1. luokkaan maksetaan 1 . ja 2 . luokan normaalihintojen 
erotus. 

L i p u n k i r j o i t u s (ks . oheisia malleja) 

Kaytetaan tavallista TCV-matkalippua ja - paallysta . 

TCV-matkalippuun kirjoitetaan 2. luokan kohdalle (menopuolelle): 

"POHJOLAN NUORISOKORTTI 85 
NORDISKT UNGDOMSKORT 85" 

1. luokka ja paluupuoli yliviivataan . 

Kulkutiesarakkeeseen (via) kirjoitetaan: 

"Nimikirjoitus 
Namnteckning", johon matkustaja kirjoittaa oman nimensa. 
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P 0 H J 0 L A N N U 0 R I S 0 K 0 R T T I -85 

TCV-matkalippu 

TCV-pii.iHlys 

VALTIONRAUTATIET I 
FINSKA STATSJARNVAGARNA 

FINNISCHE STAATSBAHNEN 
~ CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE 
~::::: OSS77.t,/ FINLANDE 

Pt)o/~L/91/f hu()RIUkdRT77 -~s- "'"'' ----------1 
11/t:I'RDuKr U~DtJP?.IK~.er- ;r :.;: b"CJCJ. _,,M 

·Giller 
GGIIig 
Valeble 

Myymltoomolo I 
FOrailjf"ilnQ.SSt<ille 

Ausgabes1elle 
Bureikl. d'}WTHss•on 

TCV-matkalipun lisii.ksi liitetii.ii.n TCV-pii.ii.llykseen lipun 
kayttoii. koskeva l i puke VR 2442. 
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Kohtaan "Eri tyisia ilmoi tuksia" kir j oi tetaan: "ks. lipuketta 
se inlaggsblad" 

TCV-paallykseen kirjoitetaan matkustajan nimi painokirjaimin ja 
syntymaaika: "synt . 

fodd 

Voimassaoloaika 2 kk yliviivataan ja samalle riville vasemmalle kir
joi tetaan: "Voimassa 1 kk 

15 

Galler 1 mAnad", ja samalle riville oikealle todelli
nen voimassaoloaika, esim. "03.05.-02.06.85". 

Hintasarakkeen viereen kirjoitetaan: "POHJOLAN NUORISOKORTTI 85 
NORDISKT UNGDOMSKORT 85" 

TCV-lipun numero kirjoitetaan viela paallyksen ylaosaan: 
"Lipun nro 
Biljett nr" 

TCV-matkalipun lisli.ksi liitetaan TCV- paallykseen lipun kayt toa koske
va lipuke, joita saa tilata VR Omatarvepainosta, Helsingista. Lipuk
keen numero on VR 2442. 

M a t k a l i p u t k o t i m a a s s a 

Suomessa ostetun POHJOLAN NUORISOKORTTI 85:n lisaksi on ostettava 
50 %:n alennuslippuja VR:n osuuksille. 

Kotimainen alennuslippu kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202. 

Lippu myydaan alennuksella matkan pituudesta riippumatta. Alennus ei 
koske kuitenkaan Helsingin vyohykealueen sisaisia matkoja. Kelpoi 
suusaika paattyy viimeistaan POHJOLAN NUORISOKORTTI 85:n voimassa
oloajan paattyessa. 

Erikoismerkinnat: 

Kohtaan "Muu" merkitaan koodi "44". 

Kohtaan "Lisamerkinnat" kirjoitetaan: "Pohjolan nuorisokortti 85". 
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Konduktoorit voivat junissa myyda alennuslippuja rahastuslipukkeilla, 
mikali matka koskee konduktoorin omaa matkaosuutta . Muussa tapaukses
sa kirjoitetaan konduktoorinlippu, joka laaditaan yksinomaan menolip

puna . 

Kohtaan "Lisamerkintoja" kirjoitetaan : "Pohjolan nuorisokortti ". Vain 
ensimmainen voimassaolopaiva merkitaan. Lippu on voimassa enintaan 

yhta kauan kuin PORJOLAN NUORISOKORTTI 85. 

50 %:n alennuksella ostettu lippu kelpaa VR : lla vain yhdessa POHJOLAN 
NUORISOKORTTI 85 :n kanssa . 

Lippu on henkilokohtainen eika sita saa luovuttaa toiselle. Valoku
valla varustettu henkilotodistus tai passi on esitettava yhdessa li
pun kanssa lipuntarkastuksen yhteydessa. 

Henkiloa, joka esittaa lipun , joka on laadittu toiselle henkilolle, 
jonka voimassaoloaika on mennyt umpeen, 
jota on raaputettu tai yliviivattu, 

pidetaan liputtomana matkustajana, ja hanta kasitellaan voimassaole
vien maaraysten mukaisesti . 

Tama koskee myos henkiloa, joka ei voi esittaa em . henkilotodistusta 
tai passia . 

(Lht 355/563/85, 2 . 4.85) VT 15/85 

NORDEG- VAUNUKUORMATARIFFI (9927/28) 

NORDEG-vaunukuormatariffiin tehdaan 9.4 . 1985 lukien seuraavat muutok
set : 

sivuille 83 ja 84 lisataan aakkosjarjestykseen : 

"Htirth 0,6 - 0,6 - 0" 
"Kendenich 0,6 - 0,6 - 0" 

sivuille 117 ja 119 lisataan sarakkeeseen 2 asemien Hlirth 
ja Kendenich nimien jalkeen "Zu" 
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sivulla 232 sarakkeessa "Von den Bahnhofen " eleva 

Kendenich-asemaa koskeva merkinta muutetaan seuraavaksi: 
"Htirth 

(48354 5) 
Kendenich 

(48334 7)" 

(Lt, 28 . 3.85) VT 15/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

02.06.1985 lukien julkaisusta poistetaan seuraavat liikennepaikat : 
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Ahmas, Asunta , Haapanoro, Haapataipale , Haarankallio, Hakasuo , Hevon
koski , Huttul a , Jaalanka, Joutsenlahti, Juhola , Kaarnal ampi , Kana vuo
ri , Kankari , Kerma , Kintaus , Kiskotie, Koivul a , Kokko , Kollinjoki , 
Kopras, Korsunmaki, Kovalanmaki , Kulmala , Kuohu , Kuorasjarvi , Kuve
lampi, Kyyronlampi, Kakela, Kononpelto, Lapinmaki , Lehtoniemi , Leppa

l ahti , Leppavesi, Liminpuro , Melalahti , Metele, Mieslahti , Myllykan
gas , Nostamo, Nujula , Oravakal l io, Paakki, Pajujarvi , Palvajarvi , 
Peuranmaki , Pirttiselka , Pohjakoski , Polja, Raasepori , Rauhamaki , 
Rintakorpi , Riuttanen, Ruokosaari, Sepansalmi, Tiihola , Tiituspohja , 
Trollbole, ~~ila, Vesanka, Vetamajarvi, Verkkoniemi, Vesta , Vihtamo , 
Viita-aho, Virpela ja Vuorensyrja. 

Em . ajankohdasta lukien poistetaan seuraavien liikennepaikkojen koh

dal ta sarakkeesta 5 liikennoimistapamerkinta Hil: 

Aholahti, Kaleton, Nuojua ja Pikkarala . -r-v 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT , MATKALIPPUJEN MYYNTI JA MATKATAVARAN 

LAHETTAMINEN 

Seuraavil ta· liikennepaikoil ta lopetetaan matkustajaj unien pysahtymiset 

2 . 6 . 1985 lukien toistaiseksi: 

Jormua , ~attilajoki , Kuluntalahti, Kulus, Kylmakoski ja Saarela. 

Lippuja myytaessa ja matkatavaraa lahetettaessa on otettava huomioon , 
etta em. paivamaarasta lukien ei ko . liikennepaikoille enaa voi mat-
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kustaa eika niille voi osoittaa matkatavaraa. 

(Lko 2139/579/85, 27 . 03.1985) VT 15/85 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 
(Pm vto) 

varastomestari (A 11) Viktor Kauppinen 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 



1985 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 16 
18o4o1985 

Siviilipalvelusrniesten ilrnaisrnatkat 00000000000000 So 2 

Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen 000000000 4 

Ohje 0 o o o o o o 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o 0 o o o o o o 5 

Avoirnia virkoja ja toirnia o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o 5 

Eroja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 0 7 
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SIVIILIPALVELUSMIESTEN ILMAISMATKAT 

Siviilipalvelusmiehille kirjoitetaan siviilipalvelustodistusta 

ja t~ytetty& matkalipuntilauslomaketta (ilmaismatkat) vastaan 

junassa matkalippuja vain heid&n noustessaan junaan sellaiselta 

liikennepaikalta, jolla ei ole lipunmyynti~ . T~lloin matkusta

jalle kirjoitetaan t&ysihintainen konduktoorinlippu. Matkusta

jien lukum&araksi merkit~an 1 kohtaan "Erit . 79" ja lis~merkin

toihin kirjoitetaan "Siviilipalvelusmies - LUOTTO". 

Myydyn lipun hinta ja myyntip~iv~ merkit~~n matkalipuntilaus

lomakkeeseen, joka tilitet~~n l i pputoimistoon kut e n junassa k~y

tetyt SAL- ostotositteet . 

(Vrt . VT 15/85 Siviilipalvelusmiesten matkalippualennus) 

(Nro Trk 56/85, 11.4.1985) VT 16/85 
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SIVIIUPALVELUSLAITOKSEN 
N! 82203 MATKAUPPUTli.AUS 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

RES - kortin kayttoaikarajoitukset 

1 . 5 . 85 alkaen poistuvat RAIL EUROP S (RES)-kortin kayttoaikarajoituk
set . Poikkeuksina ovat viela Ranskan ja Espanjan mvyntipisteissa kir
joitetut liput, joita rajoitukset viela koskevat , mutta vain naiden 
maiden rautatieosuuksilla . 

Myytaessa Suomessa 50 %: n alennuksella kotimaisia meno- ja meno-pa
luulippuja ulkomaalaiselle , joka esittaa RES-kortin , kaytetaan loma
ketta VR 2202. Lippu myydaan alennuksella matkan pituudesta riippumat
ta . Alennus ei koske kuitenkaan Helsingin vyohykealueen sisaisia mat
koja . 

Myyntiperusteeksi merkitaan kohtaan "Muu" koodi "68 " ja kohtaan "Lisa
me r kinnat" kirjoitetaan "RES-kortti" . 

Alennuslipun kelpoisuusaika ei saa ylittaa RES-kortin voimassaoloai
kaa . Tallaisilla ulkomaalaisille myydyilla kotimaisilla RES - alennusli
puilla ei ole kayttoaikarajoituksia Suomessa . 

Suomessa ostetulla RES - kortilla ei saa ostaa kotimaisia matkalippuja 
a l ennuksella . Siihen oikeuttaa 65- kortti . Kunnes uusi painos saadaan, 

pyydetaan nykyisista RES - korteista yliviivaamaan viimeisella sivulla 
oleva alennuksen myontavien rautateiden luettelosta : "VR Valtionrauta
tiet 50%" . Tilitoimiston kansainvalinen jaosto toimittaa myos lahiai
koina RES- korttiin kiinnitettavar. tarralipukkeen kayttoaikarajoituk
sista. 

Konduktoorit voivat junissa myyda alennuslippuja rahastuslipukkeilla, 
mikali matka koskee konduktoorin omaa matkaosuutta. Muussa tapauksessa 
kirjoitetaan konduktoorinlippu , joka laaditaan yksinomaan menolippuna . 
Kohtaan "Lisamerkintoja" kirjoitetaan : "RES - kortti". Alennuslippu on 
voimassa enintaan yhta kauan kuin RES - kortti . 

(Lht 355/563/85 , 9 . 4 . 1985) VR 16/85 
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OHJE 

Ko n ejoh t aja on hy vaksynyt 1 . 4 .1 985 luki en kay ttoonote t tava ksi 

ohjeen henkilovaunujen akustojen varauslaitteiden saatami seksi 

(korvaa ohjeen Stt 2461/412/82 , 7 . 10 . 1982) . Ohjeen kasitt el ija 

yks i k kona toimii liikkuvan kalustonsa hkolaitej a osto , joka myos 

suorittaa ohjeen jakelun . 

(N : o Ksl 1129/4 12/85 , 20 . 3 .1 985) VT 16/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Tarkastajan (A 20) virka rautatiehallituksen rakennustoimistoss a . 

Viran haltija t u lee toimimaan y l i -i san noitsijan teht a viss a . 

Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehal lituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . 5 . 1 985 . 

Apulaisasemapaallikon (A 13) vi r ka, toimistosihteerin (A 11) vir

ka, liikenneohjaajan (A 10) v i rka, liikennemestarin (A 10) virka, 

3 toimistosihtee rin (A 8) virkaa, toimistovirkailijan (A 5) toi

mi, jarjestelymestarin virka, 5 veturinkuljettajan virkaa , vaunu

mestarin v i rka, kuormausmestarin virka, 5 konduktoorin virkaa , 

3 vaihdemiehen toi nta, 6 junamiehen toint a, vaununtarkastajan toi

mi, 7 veturinlammittajan (A 6) tointa, 12 veturinlammittajan (A 4) 

t oin ta, 11 asemami e hen (A 2) tointa, 2 asemamiehen (A 1) tointa. 

Rautatiepiirin paal l ikolle osoitetut kir j alliset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

20. 5 .198 5 

Edella mainittuihin v irkoihin ja toimi in nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraav ast i : 

Apulaisasemapaallikko (A 13) Jyvasky lan (1 J y alsel li i ken

neal ueel le 
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Toimistosihteeri (.A 11) 

Liikenneohjaaja (A 10) 

Liikennemestari (A 10) 

Toimistosihteeri (A 8) 

Toimistovirkailija (A 5) 

Jarjestelymestari 

Veturinkuljettajat 

Vaunumestari 

Kuormausmestari 

Konduktoor i 

Vaihdemiehet 

Junamiehet 

Vaununtarkastaja 

Veturinlammittajat (A 6) 

Veturinlammittajat (A 4) 
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Jyvaskylan (1 Jy tav.toim.) 

liikennealueelle 

Pieksamaen (1 Pm juna- ja kauko

ohj.) liikennealueelle 

Iisalmen (1 Ilm lipputoim . ) 

liikennealueelle 

J y vaskylan (3 Jy tav . toim.) 

liikennealueelle 

Pieksamaen rata-alueelle 

Pieksamaen (1 Pm) liikennealu

eelle 

Pieksamaen (5 Pm) varikolle 

Pieksamaen (1 Pm) varikolle 

Pieksamaen (1 Pm) liikenne

alueelle 

Pieksamaen (4 Pm, 1 varl lii

kennealueelle 

Pieksamaen (3 Pm) liikennealu

eelle 

Pieksamaen (6 Pm) liikennealu

eelle 

Pieksamaen (1 Pm) varikolle 

Pieksamaen (7 Pm) varikolle 

Pieksamaen (12 Pm) varikolle 



Asemamiehet (A 2) 

Asemamiehet (A 1 ) 
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Pieks~aen (9 Pm, 2 Mi) lii

kennealueelle 

Pieksamaen (2 Pm) liikennealu
eelle 

Lisayksena VT 14/85, 4.4.1985 olleeseen hakuilmoitukseen, joka koski 

viitta veturinlammittajan (A 6) tointa Seinajoen rautatiepiirissa 

ilmoitetaan, etta kyseiset toimet sijoitetaan toistaiseksi Seinajoen 

varikolle . 

Tampereen rautatiepiiri: kondukt55ri Pauli Valtter Slutb~ck, vaih

demies Unto Olavi Tammi, Aake Yrj5 Ilmari Salminen, autonkuljetta

ja Heikki Uolevi Lahti, ylim. vaununsiivooja Sisko Maria Orvokki 

Karjalainen, tlp asemamies Kai Antti Tarvainen, tlp toimistovirkai

lija Arja Helena Laitinen 
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VR MATKAILULIPUT 1985 

Matkailulipun myyntiohjeieiin pyydetaan tutustumaan huolellieesti. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaieia matkoja 
kayttamalla rautatiematkojen lisaksi vain niita kulkuneuvoja ja mat
kustusreitteja, jotka on jaljempana mainittu auto- ja lentomatkojen 
osalta. 

Alla mainitut matkailulipun myyntiohjeet ja -hinnat ovat voimasea 
1 . 4. 1985 alkaen . 

VR matkailulippujen myyntiohjeet 1.4.1985-31.3.1986 

a) Matkailulippujen myynti alkaa 1.4.1985 ja paattyy 31 .3.1986. 

Kun matkailulippuun sisaltyy rautatiematkan lisaksi auto- tai 
lentomatka, kirjoitetaan naita ilmaiseva koodi myyntiperueteen 
kohtaan "Muu" eeuraavasti: 

lento 10 
auto 20 

Mikali 1.3.1986-31.3.1986 valisena aikana myytaviin matkailulippuihin 
eiaallytetaan auto- tai lentomatkoja, aaadaan taeea VT:ssa mainittujen 
auto- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoastaan siina tapaukseesa, 
etta auto- tai lentomatkat suoritetaan viimeistaan 31 .3.1986. 

Jokaista erillista menomatkaa varten laaditaan oma lippunsa lomakkeel
le VR 2202. Liput nidotaan "J.latkailulippukansiin", johon merki taan 
my~s kokonaishinta. 

b) Matkailulippu kooetuu kolmeeta tai ueeammasta vahintaan 76 km:n 
rautatiematkaan oikeuttavaeta menolipusta, joiden muodostama rautatie
matka ei voi olla yhtajakeoisesti tehtava meno- tai meno-paluumatka. 
Sama matka tai matkan osa saa eisaltya matkareittiin enintaan kaksi 
kertaa. 

Mikali matkailulippuun liittyy muita matkailupalveluja (auto, lento, 
hotelli yms.), on lippuun sisallytettava vahintaan kaksi yli 75 km:n 
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rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua, joiden yhteenlaskettujen rau
tatiematkojen pituuden on oltava vahintaan 200 kilometria. 

Jokaisen rautatiematkan menolipun hinnasta myonnetaan 20 %:n alennus. 

Matkailulipun hinnat ovat VR tariffitaulukoissa 10 B ja 12 B (alle 
12-vuotiaat). 

A. Matkailulippu voidaan myyda esim. seuraavanlaisille rautatiemat
koille, jolloin on poikettava valiliikennepaikoille (matkoja ei saa 
tehda yhtajaksoisesti samassa junassa). Ruom! Junanvaihto ei ole poik

keaminen. 

1. Helsinki-Tampere, Tampere-Oulu, Oulu-Rovaniemi 
2. Turku-Tampere, Tampere-Pieksamaki, Pieksamaki-Turku (kautta Hi

Ke-Klh) 
3. Helsinki-Kouvola, Kouvola-Joensuu, Joensuu-Kuopio, Kuopio-Kouvola 
4. Lahti-Mikkeli, Mikkeli-Kajaani, Kajaani-Lahti 

B. Kun matkailulippuun liittyy muita matkailupalveluja, voidaan siihen 
sisaltyvat rautatiematkat tehda yhtajaksoisestikin. Lippu voidaan myy
da esim. seuraavasti: 

1. Kuopio-Helsinki lento, Helsinki-Lahti juna, Lahti-Kuopio juna 
2. Helsinki-Jyvaskyla lento, Jyvaskyla-Viitasaari auto, Viitasaari

Jyvaskyla auto, Jyvaskyla-Tampere juna, Tampere-Helsinki juna 

c) Matkailulippu on voimassa yhden kuukauden. Kelpoisuusaika koskee 
myos lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy seuraavana kuukautena 
ensimmaista kelpoisuuspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana 
klo 24.00. Jollei seuraavassa kuukaudessa ole jarjestysnumeroltaan 

vastaavaa paivaa, paattyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisena paivana 

klo 24.00. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

d) 4-vuotta tayttaneille, mutta 12-vuotta nuoremmille lapsille myydaan 
matkailulippuja puoleen hintaan. 

e) Muita kuin tassa VT:ssa mainittuja lentomatkoja ei saa sisallyttaa 
lippuun. 

f) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen rautatie-, auto-
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ja lentomatka kirjoitetaan eri lipuille, joihin merkitaan ao. matkan 
hinta. Lisaohjeet auto- ja lentolippujen kirjoittamisesta kohdissa 
"Automatkat" ja "Lentomatkat". 

g) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

Rautatieasemat myyvat matkailuliput erillisesta lippuvihosta, johon 
myyntiaseman nimi leimataan tiemerkinnat kohdan ylapuolelle. 

h) Kaikki matkailulippuun sisaltyvat liput nidotaan matkailulipun kan
siin. Rautatiematkaan oikeuttavaa lippua ei saa irroittaa kansista. 
Linja-automatkaan oikeuttavan lipun irroittaa linja-autossa lipuntar
kastaja (kuljettaja tai rahaetaja). Lentomatkaan oikeuttava lomakkeel
le VR 2202 kirjoitettu lentolippu vaihdetaan varsinaiseen lentolippuun 
vain Finnairin toimistoissa . 

Takaisinmaksu 

Tayein kayttamaton matkailulippu maksetaan takaisin joko lahtoasemalla 
tai sen kirjoittaneella lipunmyyntipaikalla. 

Taysin kayttamattoman matkailulipun lentoliput (kirjoitettu Finnairin 
lipulle) tilitetaan vahennyslippuina suoraan Finnairille ja linja-au
toliput (kirjoitettu Matkahuollon yleislipulle) Matkahuollon paakont
toriin. Jotta lentolipun ja/tai linja-autolipun sisaltaneen matkailu
lipun rautatieosuudet ovat tileissa vahennyekelpoisia pitaa niihin 
merkita kyseieeen matkailulippuun sisaltyneiden lento ja/tai linja-au
tolippujen numerot. Samoin pitaa olla lento- ja linja-autolipuissa ko. 
matkailulipun rautatielippujen numerot. 

Osittain kaytetty matkailulippu, jossa on tarvittavat keskeytysmer
kinnat maksetaan takaisin rautatieasemalla. 

AUTOMATKAT 

Linja-automatka voi olla mika tahansa vahintaan 75 km pituinen pika
tai vakiovuoromatka Suomessa. 

Matkoja voi olla useitakin samaan matkailulippuun liittyen, mutta kul
lekin matkalle kirjoitetaan oma lippunsa ja myos hinnoitellaan erilli-
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sinii. matkoina. 

Linja-a~tomatkojen hinnat lasketaan kulloinkin voimassaolevan linja
autoliikenteen henkilotakaan mukaisista yhdensuuntaisen kertamatkan 
hinnoista. Matkailulippu~n kuul~van linja-automatkan hinta on oheisen 
taulukon mukainen matkan normaalista hinnasta 20 ~:lla vahennetty hin
ta. Lasten (4-11 -vuotiaiden) maksu on puolet tasta. Joe matka tapah
tuu pikavuorossa lisataan lipun hintaan 5 markan pikav~oromaksu hen
gelta. Alenn~s ei siis koske pikavuoromaksun osu~tta. Pikavuoromaksu 
on sama seka aikuiailta etta lapsilta. 

Linja-autoliikenteen matkaliput 20 ~:n alennuksin (vakiovuorot) 

km 

75 
80 
85 
90 

95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 

145 
150 

155 
160 
165 
170 

175 
180 

mk 
21 ,00 
22,00 
23,00 
25,00 
26,00 
26,00 
28,00 
30,00 
30,00 
31 ,00 
33,00 
34,00 
35,00 
36,00 
38,00 
38,00 
40,00 
41 ,00 
42,00 

43,00 
45,00 
46,00 

km 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 

235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 

285 
290 

mk 
47,00 
48,00 
50,00 
50,00 
52,00 
53,00 
54,00 
55,00 
57,00 
58,00 
59,00 
60,00 
62,00 
62,00 
64,00 
65,00 
66,00 

67,00 
69,00 
70,00 
70,00 
72,00 

km 

295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 

355 
360 
365 
370 

375 
380 
385 
390 

395 
400 

mk 
73,00 
74,00 
75,00 
76,00 
78,00 
78,00 
80,00 
81,00 
82,00 
83,00 
84,00 
86,00 
86,00 
87,00 
89,00 
90,00 
91,00 
92,00 
94,00 
94,00 
96,00 
97,00 

km 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
485 

490 
495 
500 

505 
510 

mk 
98,00 
99,00 

100,00 
101,00 
102,00 
103,00 
105,00 
106,00 
107,00 
108,00 
109,00 
110,00 
111,00 
113,00 
114,00 
115,00 
116,00 
118,00 
118,00 
120,00 
121,00 
122,00 

Matkailulippuun liittyvien automatkaosuuksien kirjoitus- ja tilitys
ohjeet 

Ne matkatoimistot, joilla on linja-autolippujen myyntioikeudet, myyvat 
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matkailulippuun liittyvat linja-automatkat normaalia Matkahuollon 

yleielippulomaketta kayttaen ja tilittavat ne normaalien linja-auto
lippujen tilityksen yhteydeeea matkahuollon paakonttoriin myyntipalk
kiolla vahennettyna. 

Kirjoittaessaan liput, matkatoimistot merkitsevat lippulomakkeen lip
putyypin ilmoittavaan kohtaan "muu" tunnukseksi VRML seka matkailu

lippuun kuuluvien lippujen numerot (eeim. VR 334140-145). 

Liput nidotaan yhteen varsinaisen matkailulipun kanssa. 

VR:n aeemat jane matkatoi~istot, joilla ei ole linja-autolippujen 

myyntioikeutta, kayttavat lomaketta VR 2202 myos linja-automatkan lip

puna. Nama liput tilitetaan VR:lle normaalisti lipputilityksen yhtey
desea. 

Yleista 

Matkailulipueea, johon eisaltyy auto-osuus, on oltava vahintaan kakei 
yli 75 km:n rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua, joiden yhteenlas
ketun matkan pituue on vahintaan 200 kilometria. 

Kaikki matkailulippuun eisaltyvat liput (myos Matkahuollon liput) ni
dotaan matkailulipun kansiin. 

Kansilehteen merkitaan koko matkailulipun yhteishinta (myos Matka
huollon lipulle kirjoitetun autolipun hinta), kaikkien siihen sisal
tyvien lippujen lukumaara, viimeinen kelpoisuuspaiva ja myyntipaikan 
paivamaara . 

Tiedot linja-autovuoroista loytyy "Suomen pikalinjali ike nne" esi t

teeeta seka "Suomen kulkuneuvot" julkaisueta (Turisti). 

LENTOMATKAT 

Matkailulippuun liittyvien lento-osuukeien kirjoitus- ja tilitysoh
jeet: 

A. Finnairin lipunkirjoitusoikeudet omaavat matkatoimistot kirjoitta
vat lento-osuuden suoraan Finnairin lentolipulle hinnallisena ja ti
littavat lentolipun suoraan Finnairille. 
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Lentolippuun kohtaan "Annettu yhdesea no/" merkitaan niiden VR 2202 
-lippujen numerot, jotka eiealtyvat kyseiseen matkailulippuun (eeim. 
VR 334140-145) eeka kohtaan "Ma.keuperuste" VRML. 

B. VR:n asemat jane matkatoimietot, joilla ei ole Finnairin lipunkir
joitueoikeutta, kirjoittavat lento-oeuuden VR 2202 lipulle hinnalliee
na ja tilittavat sen VR:lle. 

VR 2202 -lipulle kirjoitettu lentolippu vaihdetaan vain Finnairin 
toimietoissa varsinaieeen lentolippuun. 

Yleista 

Lentoliput kelpaavat vain Finnairin mustissa ja punaisissa vuoroissa 
(loytyvat Finnairin aikatauluista). 

Matkailulipussa, johon sisaltyy lento- osuus on oltava vahintaan kakei 
yli 75 km:n rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua, joiden yhteenlas
ketun matkan pituus on vahitaan 200 kilometria . 

Matkailulippuun sisaltyva lentomatka ei saa olla meno-paluumatka . Joe 
lipuesa esiintyy esim. lentomatka Helsinki-Jyvaakyla, ei lippuun eaa 
enaa sisallyttaa lentoa Jyvaakyla- Heleinki. 

~latkailulipun yhteydessa Finnai r Oy myontaa normaali t lapsialennukeet , 
joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmaiseksi. 
Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta samoin kuin 4-11 -vuotiaaeta 
lapeesta peritaan 50 % samalle matkalle eovellettavasta matkailulip
puun ltittyvasta lentomatkan hinnasta . Muita alennukeia ei myonneta . 

Kaikki matkailulippuun siealtyvat liput (myos lentoliput) nidotaan 
matkailulipun kansiin. 

Kansilehteen merkitaan koko matkailulipun yhteishinta (myos Finnairin 

ltpulle kirjoitetun lentolipun hinta), kaikkien siihen sisaltyvien 
ltppujen lukumaara, viimeinen kelpoisuuspaiva ja myyntipaikan piiiva

maii.ra. 

Lentohinnat Finnairin ja Finnaviationin reiteilla voimassa 1.4.1985 

alkaen. 
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Matka (tai painvastoin) 

Helsinki-Joensuu 
Helsinki-Jyvaskyla 
Helsinki-Kajaani 
Helsinki-Kokkola/Pietarsaari 
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-Tampere 
Jyvaskyla-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-Helsinki 
Oulu-Rovaniemi 
Pori-Turku 
Tampere-Turku 
Turku-Vaasa 
(Lht 3352/544/85, 2 .4.1985) 
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Aikuinen 
mk 
262,00 
191,00 
312,00 
273,00 
262,00 
167,00 
226,00 
167,00 
180,00 
217,00 
137,00 
139,00 
263,00 
217,00 
241 ,00 
279,00 
165,00 
181,00 
101,00 
121 ,00 
216,00 
135,00 
219,00 
125,00 
101,00 
101,00 
211,00 
102,00 
213,00 
279,00 
189,00 
251 ,00 
200,00 
215,00 
131 ,00 
338,00 
151 ,00 
106,00 
125,00 
216,00 

VT 1 6a/ BS 

Alle 12 v 

mk 
136,00 
101,00 
156,00 
137,00 
136,00 
89,00 

118,00 
89,00 
96,00 

114,00 

74,00 
75,00 

137,00 
114,00 
126,00 
145,00 
88,00 
96,00 
56,00 
67,00 

113,00 
73,00 

115,00 
68,00 
56,00 
56,00 

111,00 

56,00 
112,00 

145,00 
100,00 
131,00 
105,00 
113,00 
121,00 
175,00 
81,00 
59,00 
68,00 

114,00 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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VR - LAHJAKORTTI 

VR - lahjakortti tulee myyntiin 1 . 5 . 1985 alkaen . Lahjakorttia myydaan ja 

se vaihdetaan matka - ja paikkalippuihin vain VR : n lipputoimistoissa . 

Lahjakorttia (VR 4050) lipputoimistot voivat tilata tilitoimiston tar

kastusjaostosta . 

Lahjakortti on lunastettava vahintaan 100 markan suuruiselle maaralle 

ja se on voimassa vuoden ostopaivasta lukien . 

Lahjakorttia lippuihin vafudettaessa menetellaan seuraavasti: 

- Jos lahjakortilla lunastettavien lippujen yhteishinta on enintaan 

50 markkaa pienempi kuin lahjakortin arvo , maksetaan erotus rahana 

asiakkaalle . 

- Jos lahjakortti on arvoltaan yli 50 markkaa suurempi kuin silla lu 

nastettavien lippujen yhteishinta , kirjoitetaan ·erotuksen suuruinen 

uusi lahjakortti, jonka viimeinen voimassaolopaiva on sama kuin al 

kuperaisen lahjakortin . Tahan lahjakorttiin merkitaan viimeisen voi 

massaolopaivamaaran jalkeen teksti "Vaihdettu ja alkuperaisen kortin 

numeron . 

- Lahjakortilla lunastettuihin lippuihin kirjoitetaan teksti "Lahja 

kortti" . 

Lahjakorttia tai silla ostettuja lippuja ei lunasteta takaisin . 

'1alli : 

...,.,.._o_ 
SATU SUOMALAINEN 

VIISISATAA 

01.05.1986 

LAHJAKORTTI 
PRESENTKORT 

~~ OOOCI 

500 , 00 

paivaleima 

)I.O'i 1<;<-) 



- 3 -

Vaihdettu lahjakortti, kun alkuperainen on ollut 500 mk ja silla lu 

nastettu lippuja yhteishinnaltaan 382 mk 

i l~ 
I 

l..al'l .. ti ..... GJ~ 

LAHJAKORTTI 
PRESENTKORT 

SATU SUOMALAINEN 
.,J ---------------------------------r~~.~--------~ftkAKDEKSANTOISTA :I :: I 
;:I 
~I .......... _...-
~ ~ .......... -
~ I , 
; I 
~I 

118 , 00 

paivaleima 

~I L---------------------------------------------------------~ 

Lahjakortin tilitys : 

- Lahjakortti (VR 4050) tilitetaan tilikirjasaatteella omana lippula 

jinaan ja kuukausiyhdistelmassa lomakelippujen mukana . 

- Lahj a ko r tilla lunastetut liput tilitetaan normaalisti . 

- Asiakkaalta maksuksi otettu lahjakortti tilitetaan vahennyslippuna 

ja mahdollisesti erotuksesta kirjoitettu lahjakortti uutena myytyna 

lahjakor ttina . 

(Nro Lht 2324/289/85 , 18 . 4 . 1985) VT 17/85 

1 7 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 02 . 06 . 1985 lukien 
seuraavat muutokset 

Lisataan Vaasan satama ja Retretti -nimiset liikennepaikat 
seuraavin merkinnoin : 

2 3 4 5 6 
Vaasan satama 22 Vs 4 . 

Sk 78. 
Hil 

Vasa hamn 
Vss 

Vs 

Poistetaan samalla Vaskiluodon kohdalta sarakkeesta 6 mer
kinta Hil 20.5.-31 . 8 . valisena aikana. 

(No Lko 2211/571/85 , 16 . 4 . 85) VT 17/85 

Retretti 
Ree 

2 
42 
Sl 

3 4 5 6 
Par 33. Hko 101 . Hil kesaturistikauden 

aikana . 

(No Lko 2139/571/85, 16 . 4.85) VT 17/85 

Lisataan Maaveden kohdalle sarakkeeeeen 5 liikennoimista
pamerkinta Tt ja poistetaan sarakkeeeta 6 merkinta Tt lah
tevaa tavaraa varten lpp : n erikoisluvalla. 

Poistetaan Mantylahden kohdalta sarakkeesta 5 liikennoi
mistapamerkinta Hil ja lisataan sarakkeeseen 6 merkinta Tt 
rtpp : n luvalla . 

Poistetaan Sauvamaen kohdalta sarakkeesta 6 merkinta Tt 
lahtevaa tavaraa varten lpp : n e r ikoisluval la . 

(No Lko 2313/571/85 , 16 . 4 .85) VT 17/85 
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LIIKENNEOSASTON TOIMINTAOHJEITA (VR 2514) 

Selvennyksena ilmoitetaan, etta Liikenneosaston toimintaohjeiden 
kohdassa 10 . 4.4 . tarkoitettu korvaus matkustajan likaaman vaunun 
puhdistuksesta jaa puhdistustyon suorittajalle vain niissa tapauk
sissa, joissa korvaus onnistutaan valittomasti perimaan likaantu
misen aiheuttajalta . 

(Nrc Lkoy 2353/019/85, 17 . 4.1985) VT 17/85 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Imat r a T: n ratapihojen liikennoimi ssaanto on uusittu . Saanto tulee 
voi maan 22 . 4 . 1985, jol loin samalla kumoutuu Imatra T:n ratapihojen 
nykyinen , joulukuun 16 . paivasta 1979 lukien kaytossa ollut lii
kennoimissaanto siihen myohemmin tehtyine korjauslehtineen. 

(Nrc Lko 3213/521/85) VT 17/85 

Pieksamaen ratapihan liikennoimissaantoon on tehty muutoksia . 

Muutoksista on julkaistu korjaus l ehti nro 1 , jossa ilmoitetut muu
tokset tulevat voimaan tiistaina 30 . 4 . 985 . 

(Nrc Lko 31049/521 /84) VT 17/85 

17 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoripaallikon (A18) virka, yliteknikon (A18) virka, 

liikenneohjaajan (A14) virka, asernapaallikon (A13) virka, 

apulaisasemapaallikon (A13) virka, toirnistosihteerin (A12) virka, 

2 toirnistosihteerin (A 11) virkaa, 6 veturinkuljettajan virkaa, 

3 konduktoorin virkaa, ylirn. liikennetarkastajan ap (A17) toirni, 

9 vaihdemiehen tointa, 6 junarniehen tointa, vaununtarkastajan toirni, 

2 veturinlarnrnittajan (A6) tointa, toirnistovirkailijan (AS) toirni, 

toirnistovirkailijan (A4) toirni, 2 asernamiehen (A2) tointa ja 

2 asemarniehen (A1) tointa, 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakernukset on 

toirnitettava Joensuun rautatiepiirin toirnistoon viirneistaan 

3.6.1985. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toirniin nirnitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

konttoripaallikko (A18) 

yliteknikko (A18) 

liikenneohjaaja (A14) 

asernapaallikon (A13) 

apulaisasemapaallikko (A13) 

toirnistosihteerin (A12) 

toirnistosihteerit (A11) 

Joensuun rautatiepiirin (1 hr kontto

rituotannon esirnies) toirnistossa 

Joensuun (1 konekorjaarnotoirninta

yksikon esirnies) varikolla 

- Joensuun (1 Jns kauko-ohjaus) 

liikennealueella 

Joensuun (1 Ilo ah) liikennealueella 

Joensuun (1 Jns tt toirnistoyksikon 

esirnies/tilitykset) liikennealueella 

Joensuun (1 Jns tt alse) liikenne

alueella 

Joensuun rautatiepiirin (1 nimikirja-, 

ero- ja elakeasiat) toirnistossa; 

Joensuun (1 Jns tt lahtevan kassa/ 

rahditus) liikennealueella 



veturinkuljettajat 

konduktoorit 

ylirn. liikennetarkastajan 

ap (A 17) 

vaihderniehet 

junamiehet 

vaununtarkastajan 

veturinlammittajat (A6) 

toirnistovirkailijan (AS) 

toirnistovirkailijan (A4) 

asernarniehet (A2) 

asemamiehet (A1) 

- 7 -

Joensuun (4 Jns) varikolla, 

Lieksan (1 Nrm), Savonlinnan (1 Sl) 

liikennealueella 

Joensuun (3 Jns) liikennealueella 

Joensuun rautatiepiirin (1 hr talous

hallintoyksikon esirnies, tulosbudje

tointi) toirnistossa 

Joensuun (8 Jns), Savonlinnan (1 Par) 

liikennealueella 

Joensuun (2 jns, 1 Uim ·ja 2 Nrl, 

joista toinen junatoirnistotehtaviin, 

Savonlinnan (1 Sl) liikennealueella 

Joensuun (1 Jns) varikolla 

Joensuun (2 Jns) varikolla 

Joensuun (1 Jns) varikolla 

Joensuun (1 Nrl) liikennealueella 

Joensuun (1 Hsl, 1 Kit) liikenne

alueella 

Joensuun (1 Nrl), Lieksan (1 Hol) 

liikennealueella 

Y1iteknikon virka (A 17), seka y1imaarainen y1iteknikon toimi (A 16), tois
taiseksi Pieksamaen konepajassa. 

Koneosaston johtaja11e osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava 
koneosaston kirjaamoon viimeistaan 27.5.1985 mennessa. 

17 
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Asianvalvojan (A 23) virka rautatiehallituksen lainop1llisessa 

toimistossa (yleisen jaoston paallikko). Rautatiehallituksen paa

johtajalle osoitetut kirjall1set hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeislaan 27.5 . 1985. 

NIMITYKSI~ JA ~~R~YKSI~ 

T u r u n p ~ ~ v a r a s t o : toimistosihteerin (A 11) virkaan 
ylim.tsiht . (A 8) Anja Annikki Fredriksson ja tsiht . (A 8) Leila 

Tuulikki Koskinen, varastomestarin (A 10) toimeen ylim .ak (A 7) 

Martti Ilmari Lempinen , vtoty5ntekij~ Veikko Val demar Aho ja vto 

ty5ntekij~ Erkki Eino Kustaa Leivo (Vs sivto) , ylim~~r~iseen toi 

mistovirkailijan (A 6) toimeen (Sk sivto) ylim . tvirk . (A 3) Enne 
Marjatta Kiviluoma . 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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MAJOITUS YKSITTliSILLl VIRKAMATKOILLA 

VT:ssa n:o 10/85 ju1kaistussa hote11i1uette1ossa ovat a11a mainit
tujen hote11ien hinnat muuttuneet seuraavasti: 

Kokko1a 

Milton 
Seurahuone 

Vaasa 

Fenno (SOKOS) 

1 heng.huone/ 
henb18 

176,-
210, -

221, -

2 heng.huone/ 
henln.18 

130,-
150,-

153,-

Cumu1us - hote11ien hinnat ovat a11a mainitui11a paikkakunni11a 
1.6.1985 1ukien seuraavat: 

Hfuneen1inna 
Kemi 

Kouvola 
Kuopio 
Ou1u 

Rauma 
Sein1!.joki 
Tampere 

(N:o RH 230/059/85, 24.4.1985) 

2 hen~.huone/ 
henkl. 8 

180,-

175,-
180,-
180,-
170,-

175,-
205,-
190,-

VT 18/85. 
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TYOSOPIMUSSUHTEESSA VALTIOON OLEVAN HENKILON KUOLTUA SUORITETTAVA 
RYHMJUIENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU 

18 

Valtion ty6markkinalaitos on ilmoittanut kirjeell~an, VM 63/312/85 , 
9 . 4.1985 sopineensa tyomarkkinajarjestojen kanssa 4. 1 . 1985 k~ydyssa 
neuvottelussa ty6sopimussuhteessa valtioon olevan henkilon kuoltua 
suoritettavasta ryhmahenkivakuutusta vastaavasta edusta . 

Tuen muodot ovat perussumma , lapsikorotus ja tapaturmakorotus . Pe 
russumma ma~raytyy seuraavasti: 

Edunsaajan ika Perussumma ensimmaisen 
kuolinhetkella edunsaajan osalta 

45 vuotta tai sita nuorempi 46 050 markkaa 
46 II 43 420 II 

47 II 40 780 
48 II 38 150 
49 35 520 
50 32 890 
51 30 250 
52 27 620 
53 24 980 II 

54 II 22 350 
55 II 19 710 II 

56 17 080 
57 14 450 
58 II 11 820 
59 9 180 II 

60 vuotta tai sita vanhempi 6 550 

Perussummaa korotetaan 16 700 markan maar~isella lapsikorotuksella 

jokaista seuraavaa edunsaajana olevaa lasta kohti . Jos ainoas taan 
lapsilla on oikeus tukeen, ei perussummaan lisata lapsikorotusta 
ensimmaisen lapsen osalta . Ensimmaisen lapsen tuen maara on kuiten 
kin aina vahintaan lapsikorotuksen suuruinen . 

Yllaolevia ohjeita sovelletaan niihin tapauksiin , joissa palvelus 
suhde on paattynyt 1 paivana tamrnikuuta 1985 tai sen jalkeen . 

(Hlo 393/111/85 , 23 . 4. 1985) VT 18/85 
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KOULUTUSOHJ&.MAT 

Seuraavat kou1utusohjelmat on hyvaksytty 19.4.1985: 

- Rataesimiestutkintoon valmentava kou1utusohje1ma (H1o 412/140/85) 
Ohje1ma korvaa entisen ratatutkintoon valmentavan koulutusohje1-
man 

- Vahvavirta-asentajien y1e~ s~~ammattitutkinnon kou1utusohje1-
ma (H1o 61/140/85) 

Em. ohjelmat otetaan k~ytttltln valitttlmasti asianomaista koulutusta 
j~rjestettaessa. Perusjakelu suoritetaan koulutusjaoston toimesta ja 
lisakappaleita on saatavissa Rautatieopiston kansliasta. 

Rataesimieskurssiin 1iittyvan harjoitte1un seurantakortteja 
(VR 4808) on saatavissa VR Omatarvepainosta Hyvinkti81ta. 

~tj 25.4.1985) VT 18/85 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

He1singin ratapihojen liikennoimissaannon osaan I on tehty muutoksia. 

Muutoksista on julkaistu korjauslehti nro 2, jossa ilmoitetut muutok
set tulevat voimaan maanantaina toukokuun 6. paivana 1985. 

(Nro Lko 3200/521/85, 23.4.1985) VT 18/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

VT:ss~ nro 15/85 on luete1tu liikennepaikat, jotka poistetaan 
02.06.1985 lukien julkaisusta. Korjauksena em. luetteloon i1moite
taan, etta Tuovi1an liikennepaikan kohda1ta poistetaan ainoastaan 
sarakkeesta 5 liikennoimistapamerkinta Hi1. 

(Nro Lko 2139/579/85, 24.04.1985) VT 18/85 
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LIS~YS TARIFFITAULUKOIHIN 1.6.1985 

Rautatiehallitus on vahvistanut EP- ja EXP-juniin 1.6.1985 lukien kuu
kausilipun lisamaksut. 

Taman johdosta tariffitaulukkoon 4 lisataan kuukausilipun lisamak

suiksi: 

EP-junissa 

EXP-junissa 

120,00 mk/kk 

200,00 mk/kk 

Nama lisamaksut ovat vaunuluokasta riippumattomat ja ne kannetaan myos 
kaikilla radoilla kelpaavista kuukausilipuista. 

EP-junissa ilman paikanvarausta kelpaavaan kuukausilippuun (lomake 

VR 2144) kirjoitetaan "EP-JUNA" ja EXP-junissa kelpaavaan kuukausilip
puun "EXPRESS-JUNA" ruutujen "koko" ja "lapsi" alapuolelle. 

"EXPRESS-JUNA" tekstilla varustetulla kuukausilipulla voi matkustaa 
EXP- ja EP-junissa ilman paikanvarausta ja pikajunissa ilman pikaju
nan lisamaksua. 

"EP-JUNA" tekstilla varustetulla kuukausilipulla voi matkustaa EP-ju
nissa ilman paikanvarausta ja pikajunissa ilman pikajunan lisamaksua. 

Lisaksi on vahvistettu 1.6.1985 lukien tariffitaulukkoon 1 kohtaan 14 

seuraavat EXP-junien hytti- ja salonkimaksut: 

Me no Meno-paluu 

1 lk 1 lk 
Hytti Salonki Hytti Salonki 

mk mk 

Vaasa - Tamp ere 540,00 900,00 990,00 1650' 00 
Vaasa - Helsinki 800,00 1300,00 1460,00 2340' 00 
Imatra - Helsinki 660,00 1080,00 1200,00 1960' 00 
Lappeenranta - Helsinki 610,00 980,00 1120,00 1840,00 

Kouvola - Helsinki 470,00 790,00 890,00 1470' 00 

(Nro Lht 2329/544/85, 22.4.1985) VT 18/85 
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KULJETUKSET SNTL/SOVETSKIJ'IN 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on aloittanut yhdysliikenteen Lappeenrannan 
tavara-asemalta SNTL/Sovetskij'in. Liikenne hoidetaan tarvittaessa 
arkip~ivin~ . Yhdysliikennel~hetyksin~ kuljetetaan autokuljetukseen so
veltuvaa tavaraa , jonka vastaanottajana on Finn-Stroi Oy/suomalainen 
alihankkija , Sovetskij (Lr) . 
Rahdit m~~r~ytyv~t katkorahtina kotimaisten rahditusohjeiden mukaisesti 
siten, ett~ normaalin l~ht~paikka - Lappeenranta rahdin lisaksi peritaan 
lahetyskohtainen go km :n mukainen kappaletavararahti, johon sisallyte
taan yksi kasittelymaksu ja jakelumaksu. Kuljetuskirjana kaytetaan 

Finn-Stroi Oy:n erikoisrahtikirjaa. Kohteeseen liittyv~ myyntityo voi

daan aloittaa heti. 
SNTL/Sovetskij liikennepaikkakoodi on 726 erikoisrahtikirjaa kaytett~essa. 

Muut kuin edella sanotut lahetykset toimitetaan normaaleina itaisen yh 
dysliikenteen l~hetyksina Vainikkala rajan kautta. 
(Nro Lt 2383/563/85, 26 . 4 . 1985) VT 18/85 

ERXITX TARIFFIOINTIOHJEITA 

Myyntityossa on otettava huomioon, etta muutamiin erityismaksuihin ei 
toistaiseksi voi vaikuttaa koneellista rahditusta sitovasti . Poikettaes
sa tassa tarkoitetuista maksuista on rahditus toteutettava manuaalisesti. 
Naita maksuja ovat mm.: 
- Maarianhamina (-Turku) : 450 km:n rahti 
- SNTL/Svetogorsk ( - Imatra T) : yksi k~sittelymaksu 

- SNTL/Sovetskij (-Lappeenranta): 90 km : n rahti k~sittely.nak-
suineen. 

Lis~ksi on huomattava , etta itaisen kappaletavarayhdysliikenteen osalta 
edella sanottu koskee koko kuljetusketjua eika vain Kouvola - Vainikkala 

raja 100 km : n rahtia. Rahdituskunnan sisaisessa liikenteessa Turusta 
Maarianhaminaan, Imatra T:sta SNTL/Svetogorskiin, Lappeenrannasta SNTL/ 
Sovetskij'in ja Kouvolasta Vainikkala rajalle ei normaali~tilanteessa pe 
rit~ 10 km :n v~hinta perusrahtiosuutta . 

Ltsj 26.4 . 1985 VT 18/85 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKAKIINTIOT 
02.06.1985 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Henki
loliikennetoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja 
etukateen ennen junan lahtoa alkuaaemaltaan sairaepaikoiksi tai vir
heiden korjauksiin. Konduktoorille toimitetaan tieto varapaikkojen 
kaytosta junan lahtoaeeman valit~ksella. 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa mu
kaan (makuupaikkojen myynti, virheiden korjaus). 

BOTNIA-EXPRESS 35/36 

Junaesa ei ole varsinaisia varapaikkoja, mutta em. syista on RAP-val
vojalla oikeus antaa paikkoja konduktoorin pa~kkakiintioeta ennen 
junan lahtoa alkuaaemaltaan. Junan konduktoorille toimitetaan tieto 
varatuiata kiintiopaikoieta em. tavalla. 

Ilman paikkalippua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoo
rilla paikkakiintiot seuraavasti: 

Vaunun nro 

1 

5 

Kokouehytit: 

49 - 56 2 lk 
175 - 178 lk 

manuaalisen myynnin karttaa pitaa Tampe
reen lipputoimieto, puh. 931 -2120 (VT 

15/83) 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

Makuupaikat 

Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

9/10 75 31 - 33 
51/52 39 31 - 33 
61 /62 30 31 - 33 
62/340 21 31 - 33 
63/64 5 31 - 33 
65/66 12 31 - 33 
66 39 31 - 33 
71/72 48 31 - 33 
73/74 55 31 - 33 

107/63 21 31 - 33 
109/61 20 31 - 33 
109/110 81 31 - 33 
64/110 20 31 - 33 

665/666 106 31 - 33 

Istumapaikat 

Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

1 /2 138 1 - 2 
3/4 430 1 - 2 
5/6 584 1 - 2 

EP 7/8 124 1 - 2 
121 175 - 178 1 lk 

9/10 139 Jns 1 - 2 
532 Sl 1 - 2 

11/12 182 9 - 10 
185 9 - 10 
188 9 - 10 

13/14 337 1 - 2 
15/16 431 1 - 2 



- 9 - 18 

Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

30 427 1 - 2 
429 1 - 2 
390 1 - 2 

31/32 390 Vs 1 - 2 
389 Kok 1 - 2 

32 394 Sk-Hki 175 - 178 su-pe 1 lk 

33/34 348 Kok 1 - 2 
367 Vs 1 - 2 
370 Vs 175 - 178 1 lk 

41 337 Sk 1 - 2 
380 Pm 1 - 2 pe 

42 337 1 - 2 

43 322 1 - 2 

44 322 1 - 2 
44/98 380 1 - 2 su 

47 427 1 - 2 
429 1 - 2 

49 421 1 - 2 
51/52 398 1 - 2 

EP 57/58 101 1 - 2 
104 175 - 178 1 lk 

61/62 471 1 - 2 
63/63 452 1 - 2 
65/66 461 1 - 2 

398 1 - 2 
67/68 390 Vs 1 - 2 

400 Roi 1 - 2 
401 Roi 1 - 2 

404 Roi 175 - 178 1 lk 
69 129 Roi 1 - 2 

394 Sk 175 - 178 ma-la 1 lk 
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Juna nrc Vaunu nrc Paikat nrc 

70 129 Rci 1 - 2 
421 Sk 1 - 2 su 

71/72 492 1 - 2 
73/74 507 1 - 2 
75/76 408 1 - 2 
76 431 Kv 1 - 2 la 

77 431 Kv 1 - 2 pe 

77/78 424 1 - 2 
79/80 593 1 - 2 

EP 83/84 111 1 - 2 
85/86 511 1 - 2 
92 361 Jy-Hki 9 - 10 

352 Tpe-Hki 9 - 10 

93 355 9 - 10 su-tc Tpe, 
pe, la Jy 

358 9 - 10 
361 9 - 10 su-tc Jy, 

pe Pm 

94 355 Pm-Hki 9 - 10 
352 Jy-Hki 9 - 10 

95/96 129 - 1 - 2 
97/98 380 1 - 2 

101/106 438 1 - 2 
103/104 430 1 - 2 
105 352 9 - 10 ma-pe Tpe, 

su Jy 

355 9 - 10 pe, la Tpe 
su-tc Pm 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

102/107 443 1 - 2 
108 355 9 - 10 
110 434 1 - 2 

114 322 1 - 2 

121 201 1 - 2 
122 430 1 - 2 
123 191 1 - 2 
124 438 1 - 2 
125 216 1 - 2 
126 355 9 - 10 
127 430 1 - 2 
128 201 1 - 2 
129 438 1 - 2 

430 1 - z su 

130 191 1 - 2 

131 430 1 - 2 
132 216 1 - 2 

133 352 9 - 10 

355 9 - 10 

134 430 1 - 2 
216 1 - 2 la 

141/142 307 1 - 2 
313 175 - 178 

141 314 175 - 178 ma-la 

2 • 6 • -21 . 6 • 85 
142 314 175 - 178 su-pe 

2.6 . -23 . 6.85 
143/144 323 1 - 2 

145/146 275 Pri 1 - 2 
271 Hpk 1 - 2 

151/152 430 1 - 2 

155 430 Pri 1 - 2 
421 Sk 1 - 2 pe 

156 430 1 - 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

157 427 1 - 2 ma-to 
138 1 - 2 BU 

158 431 175 - 178 ma-pe 
429 1 - 2 ti-pe 
138 1 - 2 ma 

665/666 108 1 - 2 

RALLITUKSEN JASENTEN MAKUUPAIKAT 

02 . 06 .1 985 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 
1. luokan osasto seuraavista makuuvaunuista: 

Juna Vaunu Matkareitti 

9 75 Helsinki-Joensuu 
9/800 76 Helsinki- Savonlinna 

51 39 Helsinki- Oulu 
51/561 ma-to 33 Helsinki-Vaasa 
51 /563 pe 33 Helsinki-Vaasa 
61 30 Helsinki-Rovaniemi 
63 5 Helsinki-Rovaniemi 
65 pe-su 12 Helsinki-Rovaniemi 
71 48 Helsinki- Oulu 
10 75 Joensuu-Helsinki 

809/10 76 Savonlinna-Helsinki 
52 39 Oulu-Helsinki 

568/52 BU 33 Vaasa-Helsinki 
62 30 Rovaniemi-Helsinki 

568/66 ma-pe 33 Vaasa-Helsinki 
64 5 Rovaniem i-Helsinki 

66 pe, BU 12 Rovaniemi-Helsinki 
72 48 Oulu-Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivana klo 
12 . 00, ellei niita siihen mennessa ole varattu. 

(Nro Lht 3207/539/85, 23.4 .85) VT 18/85 
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MATKALIPPUJEN MYYNTIAUTOMAATTI TAMPEREEN RAUTATIEASEMALLA 

Tampereen rautatieasemalla otetaan 29.04.19e5 kayttoon matka
lippujen myyntiautomaatti. Lippuautomaatista saadaan normaali
hintaisia meno-, meno-paluulippuja sekK lastenlippuja I- ja 2 
luokkaan. Matkalippuja voidaan ostaa seuraaville asemille: 
Helsinki Iouvola Riihimaki 
Hyvinkaa Iulju Seinajoki 
Hameenlinna 
Imatra 

Xuopio 
Lahti 

Toijala 
Turku 

Jyvaskylil. Lappeenranta furku satama 
Vaasa 
Vammala 

Jamea Oriveei 
Jarvenpaa Parkano 
](an gas ala Pori 
Kerava Rauma 
Kokkola 

~ 

MATKALIPPU RESEBILJETT ~ 

MlTATON MEtiO 

KOKO 

KELP.AIKA 

Vii ala 
Vilppula 

0000064 
00000000 

2 LUOKKA 

17.05.85 

TAMPERE ~ JYV~SKYL~ 

HINT A 44.00 MK 

VR 2204 6" a 3" 20 000 84- '0 

Lippuautomaatin tuloetama matkalippu 
tarltl.Jrtue~ 

Lipun pohjavari on valkoinen. VR~puuttuu lipusta. 
Matkalipun leimaue: Matkalippu leimataan kuten Rap-liput, 
lahtoleima heti hinnan jalkeen. 

VT 18 / 85 
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OPPILAITA OTETAAN KONEPAJAKOULUUN 

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle otetaan elokuussa 198.'5 alkavalle kurssiJJe ammatti-· 

oppilaita koneistajan ja vaunuasentajan opintolinjoille. 

Koulutus kestiia 2 vuotta ja oppilaille maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Asunto ja ruoka on oppilaiden itse jarjestettiiva ja kustannettava. 

Paasyvaatimuksena on yleisen ammattikoulun kone- ja metallitekniikan peruslinjalla suori

tettu kooeistajan tai jonkin asentajalinjan oppimaara tai muuten hankitut vastaavat tiedot. 

Kurssi on tarkoitettu myos jo VR:n palveluksessa oleville em. patevyydet omaaville 

tyontekijoiUe. 

Hakuaika paattyy 1.'5 • .'5.198.'5. 

Haku1omakkeita saa Pasilan konepajalta osoitteella: 

VR PaSllan konepajakoulu 

A1eksis Kiven katu 17 A 

00.'510 Helsinki 

Tiedustelut puh. 90 - 707 3.'591 tai 707 2393 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

!::,_!:~yksena VT 17/8.'5, s. 7 Pieksamaen konepajan yliteknikoiden virkoja koskevaan hakuil

moitukseen mainittakoon, etta 

yliteknikon virkaan (A 17) nimitetty tulee toimimaan konepajan tyohonotto- ja sijoitus

tehta vissa, seka 

ylimaaraiseen yliteknikon (A 16) toimeen otettu tu1ee toimimaan konepajan tehdashuo1-

1on tyonjohdossa. 
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TILITYSSAANNON MUUTOS 

Tilityssaannon 2. osan kohta 2.3 muutetaan 13.5.1995 lukien 
seuraavaksi: 

2.3 Laskutus 

Kateisasiakkaiden kappaletavarakuljetuksista saadaan rahti- ja 
muut maksut peria laskutusta kayttaen niilla asemilla, joilla 
on postisiirtotiLi tRta tarkoitusta varten. Laskutusta on ensi
sijaisesti kaytettava automiehiston vapauttamiseen rahastukses
ta nouto-, jakelu- ja kuljetustehtaviin. Automiesten peritta
vaksi on kuitenkin annettava jalkivaatimukset seka rahdit huo
noiksi maksajiksi osoittautuneilta tai sellaisiksi perustellus
ti epailtavilta asiakkailta. 

Laskutettaville asiakkaille saadaan rahtikirjojen osat 5 antaa 
tavaraa lahetettaessa ja osat 4 tavaraa luovutettaessa, ellei 
asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Kun rahtikirjat luovute
taan asiakkaille ennenkuin maksusuoritus on saatu, on rahtikir
jan kentta 68 "maksettu" jatettava leimaamatta. Mahdollisten 
jalkiselvittelyjen varalta tulee rahtikirjan osan 3 kentta 85 
"vastaanottajan kuittaus" tayttaa huolellisesti ja selvasti 
tavaraa luovutettaessa . Tulojen kuitilla perittavista maksuis
ta laaditaan kuitti valmiiksi, mutta kuitti lahetetaan asiak
kaalle vasta maksusuorituksen tapahduttua. 

Laskussa on rahti - ja muut maksut eriteltava rahtikirja- ja 
kuittikohtaisesti. Satunnaisasiakkaita tulee laskuttaa pai
vittain. Toistuvasti kuljetuspalveluja kayttavia voidaan las
kuttaa viikon tai muutaman paivan valein. Laskuun on merkitta
va aseman postisiirtotilin numero ja mukaan liitettava valmiik

si taytetty tilillepanokortti, ellei laskuna kayteta tilille
panokorttia. Erapaivaksi on merkittava 14. paiva laskun lahet
tamisesta lukien. Jaljennos laskusta on jatettava laskutus
paikalle maksunvalvontaa varten . 
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Laskutetut rahdit ja muut maksut kirjataan paivatilitykeeen 
tuloiksi omiin tulolajeihinsa ja laskutettu yhteisumma eaata
viin riville 59. Makeusuorituksen eaavuttua vahennetaan ao 
laskun summa paivatilitykeen saatavista ja sisallytetaan saman 
paivan tilillepanoihin riville 51. Postisiirtotilin ote liite
taan paivatilitykeeen. Joe laekuja on runsaaeti, on makeuval
vonnan helpottamieeksi syyta pitaa paivakirjaa lahetetyista 
laskuista ja niiden maksueuoritukeista. Paivakirjan avulla on 
helppo laekea paivatilin saataviin kirjattava summa. 

Ellei laskua ole maksettu viikon kuluessa erapaivasta, on asiak
kaalle huomautettava asiasta. Mikali huomautus ei tehoa, on ryh
dyttava tehokkaampiin perimistoimenpiteisiin, esim. annettava 
lasku automiehiston tai lahetin rahastettavaksi ja keskeytetta
va tarvittaeesa laskutuksen kaytto ao asiakkaan osalta. 

Jos aseman perimistoimenpiteet epaonnistuvat ja perinta edellyt
taa oikeudellisia toimia asiakasta kohtaan', on tata pyydettava 
lainopilliselta toimistolta . Pyyntoon on liitettava jaljennoe 
laskusta seka laskutettujen rahtikirjojen oeat 3 saapuneista 
ja osat 1 lahetetyista lahetyksista ja tulojen kuitin maksajal
le annettava oea. Pyynnoeta on lahetettava jaljen~os tarkastue
jaostoon . Paivatilityksessa siirretaan perintapyynnon summa 
saatavista vajauksiin riville 61. 
(Nro Tlt 9/230/85, 26.4.1985) VT 19/85 

TILITYSSAANNON MUUTOS 

Kalvian tilityspaikka lakkautetaan 1.6 .1 985 lukien ja poiste
taan tilityssaannon 2. osan liitteesta nro 1. 
(Nro Tlt 9/230/85, 29 . 4.1985) VT 19/85 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett§ varten. lukien 2.5~985 

. 

RH:n sahke n:o 201 29.4.85 
Voimassa lukien 2.5.1985 

Luku- Rahayksikko kad Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 F1 (NLG) .1&2 .00 

100 Belgian frangia ..................... 88 FrB (BEC) 
10,40 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva CffiL) 
6,30 

1 Englannin punta .................... 70 s. (GBP) 
8,00 

100 Espanjan pesetaa .................... 71 Pta (PC::I>\ 3,80 

100 Italian l i i raa ..................... 83 Lit (ITI.) 
0,33 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Oes CATS) 
30,00 

100 Jugoslavian dinaria ................ 72 Din (YUD) 
3,00 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Dr (GRD) 
5,30 

100 Luxemburg in frangia ................ 82 Frlux (1111=.'1. 
10,40 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl (SUR) 
756,00 

100 Nor jan kruunua ..................... 76 NKr (NOK) 
73,10 

100 PO"otugalin escudoa ................. 94 Esc (PTE) 
3,80 

100 Puolan zlotya ...................... 51 Zl (PLZ) 
4,80 

100 Ranskan frangia .................... 87 FF (m!P\ 69,50 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei (ROL) 
38,00 

100 Ruatsin kruunua ........... · ......... 74 SKr (SEK) 72,80 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 IJ,f (DIM) 211,00 

100 Saksan Dem. tasavalta, markkaa ..... 50 M (DIJ{) 
211 ,00 

100 Sveitsin frangia ................... 85 FrS {CI.n::\ 
252,00 

100 Tanskan kruunua .................... 86 DKr (DKK) 
58,40 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs (CSK) 
94,00 

1 USA: n dollari ...................... s (USD) 
6,50 

100 Unkarin farinttia .................. 55 Ft (HUF) 
13,20 

1 UIC-frangi ......................... 01 FrU!C 
(XFU) 1,63 

s ·uamen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM (FIM) 

( No Tru 5825, 30 .4.85) vr 19/85 
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T§ss~ VT:ssa (VT 19/85) ilmoitettuja muun~okurssaja 
on muutettu RH:n s§hkeall~ seuraavasti 

FM FM FM FM FM 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , ITAINEN 

Suomen ja Neuvostoliiton suorassa rautatieyhdysliikenteessa kaytetaan 

edelleen vanhanmallista TCV-matkalippua. Siita on nyt otettu uusi pai

nos, joka on hieman kapeampi kuin edellinen. 

Lipun leimaus tehdaan TCV-lipun alareunaan vasemmalta oikealle. Matka

lippu ei kelpaa ilman paallysta. 

~o9: J 

~~ 

:Jf£I 1J& ~ 
_l ~X,J: .;:_X 

XX 
~'!: ~~:!."]': .):_ 

1<:::-o...;cx><l>~ ~·: 
' .... ]': -~ 

(Lht 355/563/85, 25 .4.1985) VT 19/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vv'V 

Konttoripaa11ikon (A 18) virka , ylikonduktoorin (A 14) virka, 

kolme (3) rataesimiehen ( A 9) tointa. 

Rautatiepiirin paal1ikolle osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimi

tettava He1singin rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 20.6.1985. 

Edel1a mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi seuraavasti: 

konttoripaa11ikko (A 18) 

y1ikonduktoori (A 14) 

rataesimiehet (A 9) 

He1singin (1 hpy I1mala) veto

kalustovarikol1e 
Riihimaen ( 1 Ri) 1iikennealuee11e 

He1singin (1 Hki, 1 Tk1) ja Riihi
maen (1 Ri) rata-a1uei1le 

1 
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Liikennetarkastajan (A13) virka, 2 toimistosihteerin (A11) vir

kaa, 2 toimistosihteerin (AS) virkaa, jarjestelymestarin virka, 

4 veturinkuljettajan virkaa, 2 yliasentajan virka~, kuormausmesta

rin virka, 3 konduktoorin virkaa, 5 vaihdemiehen tointa, 6 juna

miehen tointa, 5 veturinlammittajan (A6) tointa, 6 asernamiehen 

(A2) tointa, S asemamiehen (A1) tointa. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

10.6.19S5. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimii nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Liikennetarkastaja (A13) 

Toimistosihteerit (A11) 

Toimistosihteerit (AS) 

Jarjestelymestari 

Veturinkuljettajat 

Yliasentajat 

Kuormausmestari 

Konduktoorit 

Pieksamaen rautatiepiirin (1 

materiaalihallinto) toimistoon 

Pieksamaen rautatiepiirin (2 

palkkausasiat) toirnistoon 

Pieksamaen rautatiepiirin (1 

talousasiat) toimistoon 

1 Pieksamaen sahkoalueen toi

mistoon 

Kuopion (1 Kuo jnt) liikenne

alueelle 

Jyvaskylan (3 Jy) varikolle, 

Iisalrnen (1 Ilm) varikolle 

Pieksamaen (1 turvalaitteet, 

1 radiolaitteet) sahkoalueelle 

Kuopion (1 Kuo) liikennealueel

le 

Jyvaskylan (1 Jy) liikennealu

eelle, Kuopion (1 Kuo) liiken

nealueelle, Iisalrnen (1 Ilm) 

liikennealueelle 
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Vaihdemiehet 

Junamiehet 

Veturinlammittajat (A6) 

Asemamiehet (A2) 

Asemamiehet (A 1 ) 

- B -

Jyvaskyl~ (4 Jy)liikennealu

eelle, Kuopion (1 Kuo) liiken

nealueelle 

Jyvaskyl~ (3 Jy vaunukirj.) 

liikennealueelle, Kuopion (2 

Kuo)liikennealueelle, Iisalmen 

(1 Ilm) liikennealueelle 

Jyvaskyl~ (3 Jy) varikolle, 

Iisalmen (2 Ilm) varikolle 

Jyvaskyl~ (4 Jy, 1 Suo) lii

kennealueelle, Kuopion (1 Kuo) 

liikennealueelle 

Jyvaskyl~ (3 Jy) liikennealu

eelle, Kuopion (1 Kuo, 1 Sij) 

liikennealueelle, Iisalmen (2 

Ilm, 1 Skv) liikennealueelle 

Pieksamaen rautatiepiirin sahkoalueen sahkotoimintakeskukseen(sah

koratavalvomo) haetaan vahvavirtateknikkoa tai sahkoratayliasen

tajaa kayttopaivystajan tehtava~. 

Tyo on jatkuvaa kolmivuorotyota. Ennen valintaa jarjest~ta~ so

veltuvuustestit. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 

Pieksamaen sahkoalueen toimistoon 24.5.1985 mennessa. 

Lisatietoja tehtavasta antavat sap J.Railo, puh. 981-301 tai ins 

M-L.Jokinen, puh 981-306. 

Muutoksena VT16/B5 olleeseen hakuilmoitukseen, joka koski lii

kenneohjaajan (A10) virkaa Pieksamaen (1 Pm juna- ja kauko-ohjaus) 

liikennealueelle, etta kyseinen virka on A14 palkkaluokassa. 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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POSTIN OSOITTAMINEN 

Sekaannusten valttfumiseksi pyydet§an rautatiehallituksen hallinto
osaston hallintopalveluyksik5lle RH:n ulkopuolelta tuleva posti 

l§hettfumaan osoitteella: 

Hallintopalveluyksikk5, Rautatiehallitus ja 

Helsingin rautatiepiirin alaisen Helsingin hallintopalveluyksik5n 
posti osoitteella: 

Helsingin hallintopalveluyksikka, Helsinki. 

Lisaksi muistutetaan, etta jos kirjekuorissa kaytet§an lyhenteita, 
niiden tulee olla tunnettuja ja helposti ymmarrettavia. Osoite
paikka (paikkakunta) kirjoitetaan kuitenkin aina lyhentfumatt5mana. 

RH/Hpy, 8.5.1985 . VT 20/85 
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POHJOISMAINEN VIRKAMIESVAIHTO 1986 

Va1tiovarainministerio on ju1istanut haettavaksi virkamiesvaihtoapurahat vuo

deksi 1986. 

Virkamiesvaihdon tavoitteena on edistaa virkamiesten muiden pohjoismaisten 

ha11intojarjeste1mien, ha11intotoiminnan ja 1ainsaadannon tuntemusta seka vi

rastojen va1i~ta yhteistyota pohjoismaissa. 

Apurahaa haettaessa tu1ee o11a tyopaikka 1 - 12 kuukaudeksi jossakin pohjois

maassa jo jarjestettyna. 

Apurahan saajil1e myonnetaan vaihdon ajaksi vapaata virasta, toimesta tai teh

tavasta seka kiintea pa1kkaus kokonaan. 

Apuraha-anomuksessa tu1ee o11a seuraavat tiedot: 

1 Hakijan nimi, syntymaaika, tarkka osoite ja puhe1innumero seka toimeen 

etta kotiin 

2 Tyopaikka 

3 Nimikirjanote ja kuvaus nykyisista tehtavista 

4 Pohjoismaa ja virasto jonne vaihtoa anotaan, toivottu tyoskente1yajan 

pituus ja ajankohta 

5 Ajankayttosuunnite1ma 

6 Se1vitys siita, mite hyotya vaihdosta voidaan katsoa 1ahettava1le vi

rasto1le ja omassa tehtavassa toimimisel1e koituvan 

7 Osoitus ruotsinkie1en taidosta (esim. todistus osa1listumisesta kie1i

kurssei11e) 

8 Viraston 1ausunto, josta tu1ee kayda i1mi, etta suunnite1tua stipenqi

matkaa pidetaan viraston nakoku1masta hyodyllisena seka i1moitus siita, 

etta ao. henki1on tehtavat virkavapausaikana voidaan hoitaa sijaisjar

jeste1yin, joists ei aiheudu va1tio11e ssnottavia 1isakustannuksia. 

Va1tiovarainministerio11e osoitetut hakemukset lahetetaan virkateitse koulutus

jaostoon 18.6.1985 mennessa. Lisatietoja antaa kou1utuspaa11ikko Lauri Syte1a, 

puh. 911-2822. 

(N:o H1o 407/053/85, 7.5.1985) VT 20/85 . 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARA
LIIKENNETTA VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokuraait henkilo- ja kiitotavaraliiken- . 
teeaaa 1.5.1985 alkaen ovat aeuraavat: 

Luku- Rahaykaikko 
maar a 

Alankomaiden floriinia (gulden) 
Belgian frangia 
Bulgarian levaa 
Englannin puntaa 
Eapanjan peaetaa 
Irlannin puntaa 
Italian liiraa 
Itavallan ahillinkia 

Lyhennya 

Fl 
FrB 
Leva 

f 

Pta 

f 

Lit 
Oea 

NLG 
BEC 
BGL 
GBP 
ESB 
IEP 
ITL 
ATS 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
roo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

Jugoslavia, kayttaa UJC-frangia FrUIC FrUIC 
Kreikan drakmaa Dr GRD 
Luxemburgin frangia Frlux LUF 
Neuvoatoliiton ruplaa,clearing (1.4.85) Rbl SUR 
Norjan kruunua Nkr NOK 
Portugalin escudoa 
Puolan zlotya 
Ranskan frangia 
Romanian leita 
Ruotain kruunua 
Saksan Liittotaaavalta, markkaa 
Sakean Demokraattinen Taeavalta 
Sveitein frangia 
Tanekan kruunua 
Tsekkoelovakian kruunua 
Turkin puntaa 

100 Unkarin forinttia 
100 UIC-frangia 
100 USA:n dollaria 
(Tkv 5865, 10.5.1985) VT 20/85 

Esc 
Zl 
FF 
Lei 
Skr 
SM 
M 

FrS 
Dkr 
Kcs 
Ltq 

PTE 
PLZ 
FRF 
ROL 
SEK 
DEM 
DDM 
CHF 
DKK 
CSK 

TRL 
Ft HUF 

FrUIC FrUIC 
$ USD 

Mk 

185,00 
10,40 

620,00 
748,00 

3,90 
653,00 

0,34 
29,80 

165,00 
5,fo 

10,40 
780,00 

73,30 
3,90 
4,80 

68,70 
38,00 
74,10 

210,00 
210,00 
246,00 

58,60 
94,00 

1,50 
13,20 

165,00 
665,00 
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TAMPEREE~ LIPUNMYYNTIAUTOMAATISTA SAADUN HYVITYSKUITIN TAKAI
SIN LUNASTAMINEN 

Lipunmyyntiautomaatista saatu 50 tai 100 markan hyvityskuitti 
lunaetetaan paasaantoisesti takaiein asiakkaalta Tampereen 
asemalla joko lippu- tai laituritoimistossa. 

Pyydettaessa se lunastetaan myos muissa lipputoimistoissa 
tai junissa. 

Junahenk.iHikunta toimi ttaa asiakkail t& eaadut kui tit tili
tysten vastaanottopisteeseen, joka lunastaa ne kuittiin merki
tylla hinnalla. 

Tilityspaikat tilittavat ne takaisinmakeettujen osittain 
kaytettyjen lippujen mukana omana nippunaan tilitoimistoon. 
Takaisinmaksettujen matkalippujen luetteloon merkitaan asiak
kaan kuittauksen sijaan "Hyvityskuitti automaatista". 

Ennen kuitin lunaetamista aeiakkaalta on varmietuttava eiita, 
etta kuitti on aeianmukaisesti taytetty. 

MATKALJPPU RESEBILJETT 01"100257 

HYVITYSKUUTI 

MK 50 kuit.at.aan 

Nimi: 

Osoit.e: 

Aut.omaat.i no: TAMP 001 pvm: 24 .• 04.85 

VR 2204 6" x 3" 20.000 84-lO 

Automaatieta oetetut osittain- ja taysin kayttamattomat liput 
maksetaan takaisin kuten muutkin meno- ja meno-paluuliput. 

(Trk 82/85, 8.5.1985) VT 20/85 
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KORVAAVA LIIKENNE TURKU - NAAN~ALIN SATAMA 

Lipunmyyntipaikkoja muistutetaan , etta kaikille muille paitsi Viking

laivamatkaan liittyvalla meno - paluulipulla (sopimusnumero 22500) Naan 

taliin matkustaville on kirjoitettava linja - automatkaa varten erilli 

nen hinnaton menolippu . 

Meno - paluumatkaa varten kirjoitetaan kaksi eri lippua . 

Mikali matkustajalla ei ole tallaista lippua , hanelta peritaan linja

autossa voimassa olevan linja - autotariffin mukainen maksu . 

Mal l i em . lipusta 

a ina 3500 
vuotiaat 

muut 

;· 

r----------------------------,----~----~----~----L----L--~· 1 

paalipun nrc matkustajien 
ryhmalipussa 

(Lht 3 426/544 / 85, 8 . 5 . 85) VT 20/85 

maksuton 

2 lk 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 02.06.1985 lukien 
seuraavat muutokset: 

Lisataan Parolan liikennepaikan kohdalle sarakkeeseen 5 
liikennoimistapamerkinta Hrl. 

Muutetaan Eskolan, Kalvian ja Sievin liikennepaikkojen 
kohdille sarakkeen 5 liikennoimistapamerkinnaksi HilTt. 

(N,ot Lko 2380/571/85, Lko 2371/571/85, 08.05.1985) VT 20/85 

MATKALIPPUJEN TAKAISINMAKSUT 

Matkalippujen takaisinmaksamisessa ilmenneiden epaselvyyksien pois
tumiseksi ilmoitetaan, etta maksunpalautusta taysin kayttamattomas
ta, voimassa olevasta matkalipusta voidaan hakea myos postitse, 
joten naissa tapauksissa asiakkaan ei henkilokohtaisesti tarvitse 
esittaa vaatimusta ja lippua myynti- tai lahtoasemalle. Vaatimuk
seen on luonnollisesti liitettava alkuperainen lippu. Postin vali
tyksella maksettaessa aiheutuneet kulut voidaan vahentaa takaisin
maksettavasta maarasta. 

(No Lko 2432/035/85, 8.5.85) VT 20/85 
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~YYSIT 

Hyvinkaan konepajan laboratoriossa on otettu kayttoon emissiospektrijar
jestelma, joka on asennettu seuraavien alkuaineiden suoraa pitoisuuden 
maaritysta varten rautapohjaisista metallinaytteista: c, Si, Mn, P, s, Cr, 
Mo, Ni, Cu, v, B, Co, Nb, Al, Sn, w, Mg, Ti ja Pb. Kaytossa olevalla lait
teella ei voida analysoida harmaata valurautaa, ruostumattomia teraksia 
eika teraks1a, joiden Cr-pito1suus on yl1 3,5 % ja Ni yli 5 %. 

Runsasseoste1silla teraksilla saattaa es1intya muitakin toteam1srajoja. 
Naytteen koko on g 20 - 50 mm tai = 20 - 50 mm, paksuus maks. 20 mm. Tata 
suuremmat naytteet voidaan koneistaa Hyvinkaan konepajalla vaadittavaan 
kokoon. Yhden naytteen analysointikustannukset kaikkine em. aineineen ovat 
toistaiseksi VR:n siirtohintana 50,00 markkaa. Tilauksien ja naytteiden 
lahetysosoite on: Laboratorio, Hyvinkaan konepaja. Lisatietoja: ins. 
K Ylinen, puh. 917/2570 tai laboratorian analyysihuone, puh. 917/2596. 

VT 20/85 
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KORVAAVA LIIKENNE VALILLA PIEKSAMAKI - VARKAUS 

Valtionrautateiden ja Savonlinja Oy:n kesken on solmittu yhdysliikenne

sopimus seuraavasti: 

Valtionrautateiden matkaliput kelpaavat Savonlinja Oy:n linja-autoissa 

junan korvausvuoroilla linjalla Pieksamaki - Varkaus 02.06.1985 alkaen. 

Matkaliput myydaan siten, etta matka joke alkaa tai paattyy jollekin 

rataosalla Pieksamaki - Varkaus olevalle rautatieliikennepaikalle tai 

matkan kautta~ulkuliikennepaikkana on Varkaus. Mikali linja-autoon 

halutaan nousta taikka siita jaada pols jollakin pysakilla, joka ei 

ole rautatieliikennepaikka, on liput kirjoitettava lahlmmalle rautatie

liikennepaikalle. 

Yhdysliikenteessa kelpaavat kaikki etukateen hankitut VR:n maksulliset 

matkaliput seka kansainvaliset matkaliput. VR:n vapaaliput ja henkilo

kuntaliput eivat kelpaa tassa liikenteessa. 

Matkalippuja myydaan kaikissa VR:n lippuja myyvissa pisteissa. Savon

linja Oy:n autossa myydaan matkalippuja vain ao. autossa kelpaavaksi 

yleista linja-autotariffia noudattaen. 

Rautatielippujen lavistys Pieksamaki - Varkaus valilla tehdaan llnja

autokuljettajan rahastuspihdeilla. Lavistys suoritetaan lipun vasem

paan ylakulmaan kunkin matkan osalta. Kuukausi- ym. useamman matkan 

voimassa oleviin lippuihin seka kansainvalisiin lippuihin ei leimausta 

suorlteta. 

Taman sopimuksen tarkoittamalle autol~njalle ei oteta klrjattua matka

tavaraa kuljetettavaksi. Rautatiellpulla kulkevalla matkustajalla on 

olkeus kuljettaa talla linjalla ainoaslaan kasimatkatavaraa. 
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Korvaavan liikenteen aikataulu valilla Pieksmaki - Varkaus 

- Pieksiimaki 

Pieksamiiki - Varkaus klo 21.40 - 22.20 jp 

14.30 1 5. 1 5 jp 

18 . 30 19. 1 5 ma-pe, su 

Varkaus - Pieksiimaki klo 6.45 - 7.25 ma-la 

22 .30 23.10 pe 

23 .40 0.20 su 

Korvaavan liikenteen junayhteysvuorot Pieksamaella 

Helsingista P75 klo 14.20 Helsinki in P94 klo 
P95 18. 12 Kuopioon H961 

Kontiomiielta EP84 18. 17 Helsinki in P78 
Helsingista EP83 18.18 Rovaniemelle PBS 
Turusta P105 21 . 1 7 Helsinki in P74 
Tampereelta P97 21 . 1 7 Turkuun p 110 

Savonlinnasta H916 21.20 Helsinki in P72 
Helsingistli P77 21.24 Ouluun p 71 

Katso kulkurajoitukset kunkin junan aikataulun kohdalta. 

(Pm rtp nro 313 /56 2/85 , 7 . 5 . 1985 ) VT 20/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin (A B) viransijaisuus rautatiehallituksen palk

kakeskuksessa. 

Tehtavina tulevat olemaan tyoaikailmoitukset, lomat, virkavapau

det, sairausvakuutusasiat ja matkalaskut. 

Tehtavista antaa lahempia tieto_ja kpa E Aaltonen puh 911-2115. 

Hakemukset pyydetaan lahettamaan palkkakeskukseen 27.5.1985 men-

nessa. 

Yli-insinoorin virka (S 25) toistaiseksi rautatiehallituksen lii

kenneosastolla . Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

31 paivana toukokuuta 1985 ennen viraston aukioloajan paattymis

ta. 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi 

liikenneosaston turvallisuus- ja valmiustoimiston paallikkona. 

Toimistovirkailijan ( A 4) sijaisuus ajalle 3.6.1985-25.6.1987 

RH:n henkiloliikennetoimiston kansliassa. Hakemukset pyydetaan 

lahettamaan liikenneosaston yleisen jaoston kansliaan viimeistaan 

24.5.1985. 

Kaksi koneinsinoorin (A 23) virkaa toistaiseksi koneosastolla. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau 

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 17 . 6 . 1985 . 
Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi konetekfli

seen toimistoon (1 konetekniset tyot, rautatiekaluston lujuuslas

kenta ja 1 konetekniset tyot, tavaravaunusuunnittelu) . 

20 
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£i!~T Y KSIA_=l_~-~_AARAY KSIA 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (A 17) virkaan (Hy knp) tkn (A 16) Osmo Uolevi Sa1onen, 

teknikon (A 15) virkaan (Tku knp) tkn (A 14) Eero Pekka Elias Hanski, ylimaaraiseen 

piirtajan (A 8) toimeen (Hy knp) ylim.piir. (A 7) Anna Riitta Rauvanto, ylimaaraiseen 

toimistovirkailijan ~A 5) toimeen (Tku knp) tv irk (A 4) Tuula Marjatta Heikkila, toimistovir

kailijan (A 4) toimeen (Tku knp) vs. tvirk (A 4) Aulikki lnkeri Tiiri, ylimaaraisiin 

toimistovirkailijan (A 1) toimiin (Hy knp) vt.ylim.tvirk (A 1) Helvi Kaarina Sahala, Sirkka 
Helena Lofberg, Briitta Helene MyUyla, Reijo Kalevi Mouhi, lrja Nurmi, Pirkko Helena 

Saari, Sari Anneli Saari, Leila Sinikka Eloranta, Aira Mirjam Kivisto, Maria-Liisa Lindst

rom. 

H e 1 s i n g i n r a u t a t i e p i i r i: liikennetarkasta

jan ( AlB ) virkaan ( Hki rtp) liikenneohjaaja (Al4) Heikki Leo 

Olavi Brusila, apulaisasemapaallikon (Al6) virkaan (Hki rtp) 

ylimaarainen liikennetarkastaja (Al5) Erkki Einar Reiman, apu

laisasemapaallikon ( Al6) virkaan (~r) liikenneohjaaja (Al4) 

Pentti Ilmari Koskinen, apulaisemapaallikon (Al5) virkaan (Kr) 

ylimaarainen liikennevirkailija Rainer August Johansson, liiken

netarkastajan (Al5) virkaan (Hki rtp) ylimaarainen liikennevir

kailija Juha Mikael Pitkaranta, liikenneohjaajan (Al4) virkoihin 

(Hki rtp) ylimaarainen liikenneohjaaja (Al4) Kimma Hannu Tapani 

Laiho ja ylimaarainen liikennevirkailija Ari Antero Vanhanen, 

jarjestelymestarin (Al4) virkoihin (Hki) kuormaumestsrit Reina 

Kaipio ja Eino Matias Ora seka konduktoori Paavo Kalevi Monkko

nen, toimistosihteerin (All) virkoihin (Hki) toimistosihteerit 

(AS) Ritva Helena Lehtola ja Sirkka-Liisa Tulonen, toimistovir

kailija (A4) Aila Marketta Aalto ja toimistovirkailijs (Al) 

Ritva Helena Johansson, toimistosihteerin (All) virkaan (Ke) 

toimistosihteeri (AS) Raija Anneli Vuollo, toimistosihteerin 

(All) virkasn (Ri) toimistosihteerit (AS) Pirkko Liisa Gissel

berg ja Mirjsm Annikki Vuori seka toimistovirkailijs (A5) 

Helena Kyllikki Greis~ toimistoaihteerin (AS) virksan (Hki 

rtp) toimistovirkailijs (A6) Paula Helens Mizrachi, 
toimistosihteerin (AS) virkoihin (Hki) yli.maarainen toimistoaih-

teeri (AS) Hilja Marketta Marlin, ylimaaraiset toimistovirkaili

jat (Al) Anni Kirsti Aikio ja Pirjo Helens Virtsnen seka tilapai

nen toimistovirkailijs Sirpa Annette Nurmi, toimistosihteerin (AS) 
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virkaan (Tkl) tilapainen toimistovirkailija Elsa Tuulikki Heleena 

Lundberg, toimistosihteerin (AB) virkaan (Ke) toimiatovirkailija 

(A4) Sirpa Kyllikki Sutinen, ylimaaraiseen toimiatosihteerin (AB) 

toimeen ( Jp) toimistovirkailija (A2) Leena-Kaija Nystrom, toimis
tos i hteerin (AB ) virkaan (Ri) toimistovirkailija (AZ) Marje Irmeli 

Lapiolahti, toimistosihteerin (AB) virkaan (lla hpy) toimistovir

kailija (A4) Helena Marjatta Vare, ylimaaraisiin toimistosihtee

rin ( AB) toimiin ylimaarainen toimistovirkailija (Al) Marje Hele

na Laukkanen ja tilapainen toimistovirkailija Maarit Helena Karo

nen, toimistovirkailija (A4) toimiin (Hki) ylimaaraiset toimisto

virkailijat (Al) Pirjo Ulla Sinkkonen ja Pekka Antero Salonen, 

toimistovirkailija ~4) toimeen (11~ hpy) toimistovirkailija (Al) 

Ritva Anneli Virtanen, toimistovirkailijan (A4) toimeen (Ri) 

toimistovirkailija (A2) lrja Tuulia Anttila ja ylimaarainen 

toimistovirkailijs (Al) Riitta Anneli Kolehmainen, toimistovir

kailijan (A2) toimeen (Hy) toimistovirkailija (Al) Tuula Marita 

Korpela, toimistovirkailijan (Al) toimeen (Ke) ylimaarainen toi

mistovirkailija (A4) Marja-Liisa Nystrom, toimistovirkailijan 

( Al) toimeen (Ri) tilapainen toimisto~irkailija Pirjo Helena 

Virtanen ja ylimaaraiseen toimistovirkailijan (Al) toimeen (Ri) 

tilspainen toimistovirksilija Sirkka Kristiina Leiponen. 

Veturinkuljettajan virkoihin (Hki) veturinlammittajat Kari Pertti 

Paivio Seppanen, Reine Juhani Koronen, Kari Ilmari Nevajarvi, 

Tapia Kalevi Kangasharju, Jukka Tapia Nousiainen, Veli llkka No

rants, Markku Juhani Sillanmaki, Veikko Uole~ Jalava ja Esa Uole

vi Isola, veturinlammittajan (A6) toimiin (Hki) tilapaiaet vetu

rinlammittajat Pekka Mika Antero Elosaari, Ari Jarmo Ilmari Hen

tunen, Markku Sakari Hamalainen, Tapani Jalkanen, Reijo Kalervo 

Kallinen, Kari Pekka Koikkalainen, Paavo Antero Kamarainen, 

Hannu Henrik Lahti, Jarmo Esko Tapani Niemi, Ismo Antero Nyholm, 

Reima Jorma Kalevi Pollanen ja limo Juhani Virtanen, veturinlam

mittajan (A6) toimeen (Kr) tilapainen veturinlammittaja Ilpo 

Olavi Paananen, veturinlammittajan (A6) toimiin (Ri) tilapaiset 

veturinlammittajat limo Kalervo Lehtonen, Markku Tapia Ojala, 
Jukka Tapio Soljamo, Hannu Juhani Viljamaa, Olli-Matti Auvinen, 

Osmo Tapia Lepisto ja Asko Juhani Sirola, asetinlaitemiehen (AlO) 

toimeen (Hki) vaihdemies Pentti Juhani Holopainen, konduktoorin 

20 
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virkoihin (Ri) kuormausmeetarit Niilo Kaarlo Iieak Hamari, Juhani 

Matias Kiviniemi, Kyosti Kalervo Kononen ja Erkki Antero Salin, 

konduktoorin virkaan ( La ) kuormausmestari Torsten Harry Ragnar 

Lindholm, konduktoorin virkaan (K r ) junamies Erik Verner 

Rosenqvist, ajomesta r i ( Al2 ) toimeen ( Hki rtp ) autonasentaja Erk-

ki Juho Lyytinen, huoltomest a rin virkaan (Kr ) asemamies (A2) Heik

ki Antero Koivunen, kuormausmestarin virkaan (Hki) asemamies (Al) 

Pauli Antero Pekkanen, vaihdemieh e n toimeen ( La ) junamiea Ma t t i 

Antero Matilainen, j unamiehen toim i in ( Ri ) asemami e het ( A2 ) La uri 

Johannes He i kkinen ja Ta isto Albinu s Va lilehto, aaemamies ( Al) 

Seppo Albin Hi etanen, junamiehen toim e en (Hl ) asemamies ( Al ) 

Hannu Tapia Aaltonen, junamiehen toimiin (K e) asemamiehet (A2 ) 

Kari Allan Salonen ja Tor Gabriel Vehninainen, sahkoaeenta j an 

toimeen ( Hki ) ylimaarainen sahkoasentaja Pentti Juhani Piipari-

nen, sahkoasentajan toimeen ( Ri ) ylimaara i nen sahkoasentaja Hannu 

Kari Aulis Salmi, auton~entajan toimeen asemamiee (A2) Pertti Kale

vi Rosila, autonkuljettajan toimeen (Hki) asemamies (A2 ) Tauno 

Antero Halonen, asemamiehen (A2) toimeen (Hy) ylima a rainen asemamies 

(A2 ) Jukka Veikko Tapani Happe, ylimaar a iseen siivojan toimeen ( Ri ) 

tyosuhteiset siivooja t Alli Orvok ki Keinanen ja ylima a raiseen vau

nunsiivoojan toimeen ( Ri ) veturinpuhdistaja Arja Anneli Tuominen, 

huoltomiehen toimeen (R i ) tallimies Osmo Taisto Poskiparta, asema

miehen (A2) toimeen (Hl ) ylimaarainen asemamies ( A2) Mauri Johannes 

Rantakangas, asemamiehen ( A2) toimeen ( Ke) ylimaarainen asemamies 

(Al) Ari Kalevi Kolehmainen, asemamiehen ( A2) toimeen tilapainen 

asemamies Johan Michael Henrik Ranta, asemamiehen ( Al) toimeen 

(Ke) ylimaarainen asemamies (A2 ) Antti Antero Nironen ja ylimaarai

aeen siivoojan toimeen (Ri) tyosuhteinen veturinpuhdiataja Eira 

Anneli Groonroos. 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i: Asemapaall ikon (A13) 
vi rkaan (Man) l iikennemestari (AlO) Matti Usko Sakari J arvinen , 

a pul aisasemapaall ikon (A13) virkaan (Pri) toimistosihteeri (All) 
I r ma Iiris Sjob l om , l i i kenneohjaajan (A14) virkaan (Tku) toimisto 
s ihteeri (All) Ivar Vilhelm Bockerman , liikenneohjaajan (Al4) vir 
kaan (Pri) toimistosihteeri ( All) Marja - Terttu Tellervo Lahtinen , 

toimistosihteerin (All) virkaan (Tku) toimistosihteeri (AS) Merja 
Paivi kki Perho , li i kennemestarin (Al O) virkaan (Mn) y l im . liikenne
vfrkai l ija Kall e Eerikki Perto l a , l iikennemestarin (AlO) virkaan 

(Tl ) yl im . l iikennevirkailija Kur t Roger Sjolund , liikennemestar in 
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(A10) virkaan (Lm) Kari Rannu Kalevi Salo , toimistosihteerin (A8) 
virkaan (Tpe) ylim. liikennevirkailija Marjatta Kaarina Rauhanummi 
sek~ toimistovirkailijat (A2) Marja- Liisa V~limaki ja Tarja Elina 
J~rvilinna-M~ki, toimistosihteerin (A8) virkaan (Tku) toimistovir
kailija (A4) Anne-Maj Elisabeth LindstrBm sek~ toimistovirkailijat 
(A2) Eeva Kaarina Ahonen ja Pirja-Liisa Elia, konduktoorin virkaan 
(Pri) j~rjestelymestari Onni Matias Lehtimaki ja junamies Eero Antti 
Meskanen, konduktBorin virkaan (Tpe) kuormausmestarit Aarne Eino 

Gunnar Koskinen , Heikki Nikolai Ritam~ki , Osmo Aatos Heinonen , juna
mies Kari Juhani Saarinen ja asemamies (A2) Kalevi Juhani Alkio , 
konduktoorin virkaan (Tku) junamiehet Heikki Antero Virta ja Osmo 

Uolevi Ermio, kuormausmestarin virkaan (Tku) junamies Matti Tapio 
Suomi , kuormausmestarin vlrkaan (Rma) vaihdemies Kyosti Olavi Kuikka 

ja asemamies (A2) Esa Juhani Nieminen , veturinkuljettajan virkaan 
(Tpe vr) veturinl~mmittaj~t (A6) Matti Ristola , Tapio Kalevi Salmi

salo , Ilpo Antero J~rvel~inen , Vesa Kalervo J~rvel~, Kaarlo Pekka 
Eino Salminen , Rauno Juhani Riihim~ki , Timo Jukka Virta , Pertti Uo l e 
vi M~inen , Erkki Kalev i M~ki , Ari Kalevi Sipil~inen , Timo Antero 
Koli ja Aimo Juhani Jarvinen , veturinkuljettajan virkaan (Tku vr) 

veturinl~mmitt~j~t (6) Raimo Paavali Salmi , Timo Kal evi Suovanen , 
Esa Eeva , Heikki Tapio Lilleberg ja Veikko Ilmari Jauho , veturinkul 

jettajan virkaan (Pri vr) veturinl~mmitt~ja (A6) Teemu Sakari Gran 
roes , veturinkuljettajan virkaan (Rma) veturinlammitt~j~ (A6) Kai 
Uolevi Marttila, vaihdemiehen toimeen (Tku) asemamies (A1) Rauno 
Samuel Haavisto ja asemamies (A2) Jukka Ilmari Kantola , vaihdemiehen 
toimeen (Pri) a semamies (A2) Markku Ensio Koski , vaihdemiehen toi
meen (Mn) asemamies (Al) Markku Erik Johannes SodergArd , vaihdemiehen 
toimeen (Klo) asemamies (A2) Heikki Aukusti Nelin , vaihdemiehen toi -

meen (Rma) asemamies (A2) Kaarlo Kauko Hiltunen, junamiehen toimeen 
(Tku) kuprmausmestari Veikko Vilhelm Maunu, asemamies (Al) Raimo 

Kalevi Teitto , vaihdemies Pekka Veikko Vuori , asemamies (Al) Untamo 

Johan Arvid Nikkil~ , asemamiehet (A2) Tauno Armas ~~1~ ja Eero 

Viljo Tapani Ruuska , asemamies (A1) Timo Olavi Virtanen , vaihdemies 
Reine Vilhelm Nironen sek~ asemamies (Al) Mauri Ilkka Olavi Hyvonen , 

junamiehen toimeen (Mn) asemamies (Al) Keijo Tapani Nordman, juna
miehen toimeen (Hva) asemamies (Al) Raine Heikki Juhani Kiiski, 

junamiehen toimeen (Hpk) Pentti Henrik Abo , koneenhoitajan (A8) 

toimeen (Tku vr) ylim~~r~inen huoltomies Vilho Ilmari Uutela , toi 
mistovirkailijan (A5) toimeen (Tpe rtp) toimistovirkailija (A4) 
Ritva Annikki Laihanen , toimistovirkailijan (A5) toimeen (Tpe) toi -
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mi stovirkai l ija (A2)Marja- Terttu Tellervo Ikonen , toimistovirkaili 
jan (A5) toimeen (Pri) ylim . toimistovirkailija Pirjo Annikki Lehto , 
toi mistovirkailijan (A4) toimeen (Tpe) toimistovirkailija (A2) Anne 
Marja Lehtinen ja ylim . toimistovirkailijaAnita Hannele Blom, toimis 
tovi rkailijan (A4) toimeen (Tku) toimistovirkailijat (A2) Seija- Lii 

sa Kastehelmi Vuoristo ja Assi Anneli V~h~maa sek~ tlp toimistovir 
kail ija Kirsi Maarit Laakkonen , toimistovirkailijan (A2) toimeen 

(Tpe) Ritva Liisa Inkeri Leino, toimistovirkailijan (A2) toimeen 
(Tku ) t l p toimistovirk~ilijat Soile Hannele Ruusuvaara ja Liisa Tuu

likk i Ollila , asemamiehen (A2) toimeen (Pri) tlp asemamies Risto Ta 
pi o Virtanen , asemamiehen (A2) toimeen (Mn) asemamies (Al) Kimmo Kul 
l er vo Granfors , asemamiehen (Al) toimeen (Pri) ylim . asemamiehet (A2) 

J ari Pekka Davidsson ja Jukka Pekka Ruusu sek~ tlp asemamies Harri 

Kalervo Lahnaviik . 

P i e k s ~ m ~ e n v a r a s t o toimistovirkailijan (A 2) toi 
meen ti l ap . tvirk . Matti Sakari Hartikka , ylim~~r~iseen toimistosih
teerin (A 8) toimeen yl im. tvirk . (A 6) Tuula Aulikki Auvinen . 

K o n e o s a s t o : konepajan paallikko Pentti Oskari Peltomaki, ylim. toimistosihteeri 
Anja Slnikka Karvinen. 

H e 1 s i n g i n r a u t a t i e p i i r i: to i mi st os ih te e r i 

(All) Liisa Margareta Antel l , toimi s tovirkai li j a ( All Ta r ja 

Birgi t ta Le~ola, t i lapainen to i mistov irkai l i j a Te r tt u Ann eli 

Holopainen, veturin kuljettajat Te uvo Ka lerv o Suhonen, Pen t t i 

Sulo Peni ja Esa Antero Tuom i nen, kond uk toor i t Tm s to Elo, 

Lauri Johannes Hautamaki, Er kk i Olavi Kyttala, Erkki Johanne s 

Riihelainen, Onn i Armas Si i mes ja Urho Eli a s Suonpa a , aseti nl a i

temies Martti Piet arinen, jun am i es Vi l j o Os kar i Aa l t onen, Eero 

Nestor He ino ja Mi kk o Ul j as Sa ur io , vai hdem i ehe t Veikk o Hor tta 

nainen ja Kauko Kalervo Tarvain e n, asemami es (A2 ) Erk ki Ra fael 

Mikkola, yl i ma ara ine n as e ma mi es ( A2) Leo Taave tti Rauhala, yli 

maarain e n sii vooja Ly yli Alii sa Leht onen, yl i maa r ai nen vaunu n

siivoja Ki r sti Ann ik ki Pe son en s eka r ata e s imies Oiv a Lauri Jar 

vela i nen 
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VRS-STANDARDIT 

Rautatieha11itus on 13.5 . 1~85 vahvistanut seuraavan muutoksen VRS- kokoe1maan: 

VAHVISTETTU STANDARD! 

VRS 1250 VR:n 1iikemerkki. Muoto , koot ja varit. 

Uus i standardi jaetaan heti painoksen va 1mistuttua standardikansioiden ha1tioil1e. 
Standardia vci ti lata osoitteesta:RH/ Khj tai p,3725, 

RH 394/062/85 VT 21/85 

KONGRESSI - JA MUIDEN HENKILOVAUNUJEN K~YTON LASKUTUS 

Virallisissa Tiedotuksissa nro 19 / 1985 ilmoitettua laskutusmenette 

ly1! saadaan k1!ytt1!1! myos peritt1!ess1! maksuja kongressi- ja muiden hen 

kilovaunujen tai niiden osastojen k&ytosta . 

Asiakkaalle l&hetetaan lippu mahdo l lisine tarkistuslipukkeineen ja 

l asku tilillepanokortteineen . 

Jos asemalle ei ole avattu postisiirtotilia , merkit&an tilille 

panokor ttiin maksun saajaksi kirjauskeskus ja sen postisiirtotilin 

n umero . Kirjauskeskukselle i l moitetaan laskusta ja pyydet&an tie 

do i ttamaan laskuttaneelle lipputoimistolle maksusuorituksesta las 

kutetun summan siirtamiseksi paivatilityksessa saatavista tilillepa
noihin . 

(Nro Tlt 9/ 230 / 85 , 10 . 5 . 1985) VT 21 / 85 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaik i l la liikenne pa ikoilla omaa 

vista as i akkaista laaditti,li,ln tietokonelistaan tehdaan seuraa
vat muutokset. 

Li,lett e loon li sataan : 

761 643 Puukesk us Oy Espoon myyntikontt or i 
T lri,lnti e ?. 1 
026 10 ESPOO 



761882 

761890 

762096 

762278 

762534 

762583 

762609 

762740 

762757 

762765 

762773 

762831 

762849 

762864 

762989 

- 3 -

Sahkolahteenmaki Oy 
PL 7 
70151 KUOPIO 

Sahkolahteenmaki Oy Kunnossapito 
Nuorikkalantie 
21210 RAISIO 

Oy Partek Ab RMT-kuljetus 
PL 61 
00501 HELSINKI 

Oy Saab- Valmet Ab Helsingin varasto 
PL 4 
23501 UUSIKAUPUNKI 

Pekema Oy Transpoint 
06850 KULLOO 

Anttila Tukkukauppojen Oy 
PL 24 
00131 HELSINKI 

Oy Partek Ab Mine r aaliyksikko 
Kalkkimaan louhos 
PPA 1 
95999 KEMI 

Yhtyneet Pape r itehtaat Oy Valke I saapuva 
37600 VALKEAKOSKI 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valke I lahteva 
37600 VALKEAKOSKI 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valki - pakkaus I lahteva 
PL 33 
37601 VALKEAKOSKI 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Valki-pakkaus I saapuva 
PL 33 
37601 VALKEAKOSKI 

Suomen Rehu Oy Vaasan tehdas 
n 17 
65101 VAASA 

Suomen Rehu Oy Kotkan tehdas 
PL 15 
48101 KOTKA 

SOK I Rautaassii 
PL 258 
87101 KAJAANI 

SOK I Supermarket 
Kolllukatu 6 
48100 KOTKA 

21 
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Luettelosta poistetaan : 

653642 

653659 

Sotka Oy 
Puutarhankatu 45 
20100 TURKU 

Sotka Oy 
Pengertie 
45200 KOUVOLA 

- 4 -

635672 SOK Elintar viketeollisuus Puutarha 
PL 4 

665646 

40801 VAAJAKOSKI 

Sotka Oy Keskusvarasto 
PL 213 
13101 HAMEENLINNA 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi : 

Uusi 

636340 Oy Electrolux Ab Peke 

PL 24 
68601 PIETARSAARI 

653147 G A Serlachius Oy 
Vilppulan Saha 
35700 VILPPULA 

(Tlk 252/85 , 15 . 5.1985) VT 21/85 

AIKATAULUN 185 LISAYS 

Entinen 

Oy Wiirtsilii Ab 
Pesulakoneet 
PL 24 
68601 PIETARSAARI 

Pohjan Saha 

35700 VILPPULA 

Lisiiys 1 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukirjan 
tilanneille . Lisiiyksen voimaantulopaivii on 2 . 6 .1 985 . 

AIKATAULUN 185 RATAOSASELOSTUKSIEN VOIMAANTULO 

Valtion Painatuskeskus siirtyy aikataulun 185 rataosaselostuksien 
osalta metalliladonnasta valoladontaan . Mm . ladontatavan muutoksen 
vuoksi rataosaselostuksien voimaantulo viiViistyy . 

Toistaiseksi kiiytettiiin aikataulun 184 rataosaselostuksia . Uusien ra
taosaselostuksien kayttoonotosta ilmoitetaan Virallisissa Tiedotuksis
sa ja viikkovaroituksen liitteessa . 
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HARHAUTUNEET JA LOYTDlEET AIKATAULUJULKAISUT 

Loytyneista ylimaarais i sta aikataulujulkaisujen lahetyks i sta pyy de t aa n 
ilmoittamaan kiireellisesti kayttotoimistoon puh . (911 )2565 . 

(Lht 16 . 5 . 85) VT 21/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 02 . 06 .1 985 luk i en 
seuraava muutos : 

Lisataan Pai menportti - niminen liikennepaikka seuraav i n me r k i nnoin: 

Paimenpo r tti 
Pti 

2 

13 
Kta 

3 4 

Kta 2 Kv 49 

(Nro Lko 2458/571/85 , 16 . 5 . 85) VT 21/85 

LANTINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Sahatavaran kokojunakuljetukset Italiaan 

5 6 

Hil 

Lantisessa tavarayhdysliikenteessa siirrytaan sahatavaran osalta ns . 
kokojunatoimituksiin Haaparannasta Italian r ajalle . Junat lahtevat 

Haaparannasta viikoittain perjantaisin . Lahetykset naihin koko j uni i n 
siirtokuormataan torstaisin ja perjantaisin Torniossa ja Haaparannas

sa . 

Kuljetuski r jana kaytetaan CIM- rahtikirjaa . Rahtikirjan oikeassa yl a 

kulmassa ilmoitetaan eri lipukkeella, jos siirtokuormaus tapahtuu Tor 

niossa. 

Vaunujen aikataulunmukaisen kulun varmistamis~ksi seka vaihtotyon he l
pottamiseksi on lahetysaseman ilmoitettava vaunuluettelosanoman huo
mautussarakkeessa siirtokuormausaseman nimi (siirtok . Tornio, si ir tok . 

Haaparanta) . 
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Rahtikirjojen rahditus tapahtuu voimassa olevien rahtipaatosten mukai

sesti . 

Ohjeet rahtikirjojen tayttamisesta tullaan antamaan ao . sahatavaran 

lahettajille toukokuun aikana . Naita ohjeita sovelletaan 01 . 06 .1 985 

alkaen . 

(Lt 3440/563/85 , 15.5.85) VT 21/85 

VR : N PUHELINLUETTELO 

Kv sivu 30, Kouvolan Transpoint-alueen Lappeenrannan tavara-aseman 

toimiston saapuvan ja lahtevan tavaran yleisen verkon puhelinnumero 

10 120 on virbeellinen. Oikea numero on 10 102. 

VT 21/85 

KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1986 

Rautatieopistossa vuonna 1986 jarjestettaville konduktoorikursseil1e pyrkivien 

tu1ee jattaa tata koskeva rautatiepiirin paal1ikolle osoitettu hakemuksensa 

lahimmalle esimiehelleen viimeistaan 14.6.1985. (Haku1omakkeita saa rautatiepii

rin toimistosta, 1omake VR 4819 . Hakemusten vastaanotto a1oitetaan va1ittomasti). 

Kurssi11e voivat hakea henki1ot, 

jotka ovat suorittaneet 1iikenneperustutkinnon (a1emman patevyystutkin

non ) 7.9.1981 tai aikaisemmin ja 

joi11e kertyy 7 . 9 . 1985 mennessa em. tutkinnon ja1keista pa1ve1usta va

hintaan ne1ja vuotta ja 

joi11a on ratapihatyoskente1ya vahintaan kuusi (6) kuuk~utta, josta 

vahintaan ko1me (3) kuukautta on toimittava junamiehena vaihtotyoyksi

kossa tai ratakuorma-auton kuljettajana. Loppuai ka saadaan taydentaa 

toiminna11a yhdessa tai useammassa seuraavissa tehtavissa: 

- rahastaja 

- junamies henki1ojunassa 

- vaihdemies 

- vaunukirjuri 

Syksyn kurssei11e pyrkivat voivat kuitenkin taydentaa mahdol1isesti va

jaan ratapihatyoskente1yajan 14 . 3.1986 mennessa . 
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Kelpoisuuskokeet pidetaan hakuedellytykset tayttaville hakijoille lauantaina 

7.9.1985 alkaen kello 9.30 . Paikkakunnasta, missa hakija osallistuu mainittuun 

kelpoisuuskokeeseen, saa tiedon rautatiepiirista. Kelpoisuuskoe sisaltaa lasken

non ja aidinkielen tehtavia. 
Lisaksi henkilostojaosto jarjestaa hakijoille sove1tuvuuskokeet 19.8 . - 13 . 9.1985 

valisena aikana myohemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. 
Myos sel1aisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduktoor>kurs

seille, mutta eivat ole tulleet valituiksi,tulee vuoden 1986 konduktoorikurs

seille pyrkiessaan jattaa uusi hakemus. 
Jos tallainen henkilo on osallistunut syksylla 1976 tai sen jalkeen jarjestet-

tyyn kelpoisuus- ja sove1tuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse osallistua kokeisiin 

uude1leen. Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin halutessaan uusia. Testa tulee 

mainita hakemuksessa erikseen. Soveltuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana 
aikaisintaan kolmen valivuoden jalkeen, el1ei kokeen uusimise1le ilmene jotain 

erityista syyta. 

(Kkt 59/141/85, 16.5. 1985) VT 21 / 85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

To i ~istosihteerin (A 11 ) virka rautatiehall i tuksen henkilolii 

kenn e to i misto ss a ( kv. henkiloliik e nt e en tehtavat ) . 

Rautat i ehal l ituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kir

jalli s et hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon 24.6.1985 ennen vira s ton aukio1oaj a n paattymis ta . 

.Y.!i tek_!!!kon~!.fka (A_!.~. to•struseks• Pas1lan konepajassa. Koneosaston johtajalle osoi tetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava I:I.H:n koneosaston k1r jaamoon viimeistaan 24.6. 1985. 

!5aks1_ te~r:!.l.!<.£!1_Y..!!:.~~_L~!22 ja !~kniko.!'_~!:_~!!_\..~_.!_'tl. toistaJseks• Pasllan konepajassa. 

KJrjalhset hakemukset on oso1tettava ja toimitettava Pasilan konepajan paallikolle vilme•s

taan 24 .6.1985. 

Helsingin rautatiepiirin toimistoon haetaan teknikkoa vetokaluston 

kayton suunnittelutehtaviin. 

Hakijalta edellytetaan ATK-kokemusta ja kiinnostusta tietokoneavus

t e iseen suunnitteluun. 

Lisatietoja tehtavasta antavat yliteknikko Reijo Kuokkanen pub. 

911 / 3286 ja yliteknikko Esko Hamalainen puh. 911/3284 . 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake

mukset pyydetaan lahettamaan Aelsingin rautatiepiirin kansliaan 

toukokuun 31. paivaan 1985 mennessa. 

21 
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Liikennetarkastajan ( A 23) •irka, to1staiseksi Tampereen rauta

tiepiirissa ( kuljetuspalveluryhman paallikko ) . Rautatiehall i tu k

sen paajohtajalle osoitetut k i rjalli s et hake muk set o n t o im ite tt a 

vo ra u tatiehallituk se n kirj a amoon vi imeis t a an 24 . pa i va n a kesa -

k •. CJ ta 1985 . 

Liikennetarkastajan ap (A19) virka , apulaisasemapM.llikon (A16) virka , liikenne

ohj aajan (A14) virka, toimistosihteerin (A12) virka , 4 toimistosihteerin (All) vir

kaa , l iikennemestarin (A12) virka , toimistovirkailijan (A4) toimi , 4 toimis ovir

kailij an (A2) tointa , toimistovirkailijan (All toimi , ylirn . liikenneohjaajan (A14) 

t oimi, 2 ylim toimistosihteerin (A8) tointa , 14 veturinlanmittiijan (A6) ointa , 

2 vaununtarkastajan tointa , huoltomestarin virka ja 2 autonasentajan tointa . 

Tamper een rautatiepi irin p~ikolle osoitetut kirjalliset hakemukse on toimi

tet t ava Tampereen rautatiepiirin kansliaan viimeist~ 24 paivanH kesakuuta 1985 . 

fdelUi mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

l i ikennetarkas aja ap (A19) 

apulaisasemapM.llikko (A16) 

liikenneohj aaja (A14 I 

toimistosihteeri ( A12) 

toimistosihteeri (All) 

liikennemestari (A12) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkailija (A2) 

t oimistovirkail ija (All 

ylim liikenneohjaaja (A14) 

ylim toimistosihteeri (A8) 

veturinlllnmittiij! (A6) 

vaununtarkastaj a 

huol tomestari 

autonasentaj a 

Tampereen rautatiepiirin ( 1 henkilfusia ) 

toimistoon 

Perin (1 tap) liikennealueelle 

Tampereen rautatiepiirin ( 1 kulj etuspal velu

ryhm&) toimistoon 

Tampereen ( 1 'lpe alse) liikennealueelle 

Tampereen rautatiepiirin (2 hpy) toimistoon , 

Tampereen ( 1 materiaaliasiat) varikolle , Perin 

( 1 Pri hpy) liikennealueelle 

Tampereen (1 Vma) liikennealueelle 

Tampereen rautatiepiirin toimistoon 

Tampereen ( 1 'IPe) varikolle , Perin ( 1 Pri) rata

alueelle , Haaparnaen (1 Hpk) rautatiealueelle , 

Tampereen (1 '!Pel sahkOalueelle 

Tampereen rautatiepiirin toimistoon 

Tampereen rautatiepiirin (1 kuljetuspalveluryh

~) toimistoon 

Tilmpereen (2 'lpe RAP) liikennealueelle 

Tampereen ( 14 'IPe) varikolle 

Tampereen ( 2 'IPe) varikolle 

Tampereen ( 1 'IPe) varikolle 
, 

Tampereen ( 2 'IPe) varikolle 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Makuuvaununhoitaja Elli Vakevainen, Helsinki 

Vuoteiden sijauksen helpottaminen makuuvaunukohlaisella jakka
ralla 
250 mk 

Asemamies Arto Piippo, Kuopio 

Kuopion tavara-aseman jatehuollon jarjestelyt 
200 mk 

Insinoori Diva Rantala, Pieksamaki 

Tunneleiden vesivuotokohtien lampoeristaminen 
500 mk 

Veturinsahkoasentaja Kari Heikkila Tampere 
Sorvaaja Veikko Pakkanen, Tampere 

Siirrettavan sahkojakokeskuksen kaapelikelan laakerointi 
Kummallekin 100 mk 

Yliteknikko Teuvo Keranen, Helsinki 

Virkatarvevaunujen rakentamis- ja hylkaysmenettelyn muuttaminen 
300 mk 

Tyoesimies Mauno Salminen, Tampere 
Tyoesimies Esko Ruutana, Tampere 

Tve4-veturin jarrujohdon kytkennan ja irrottamisen helpottaminen 
tyoturvallisuuden parantamiseksi 
Kummallekin 300 mk 

Asemamies Pekka Kellokoski, Nokia 
Asemamies Matti Kettunen, Nokia 

Eo. asian edistaminen 
Kummallekin 200 mk 

Radioasentaja Juha Harilo, Hyvinkaa 

Huoltoradion SRP25S / CURA kanavahaun parantaminen 
500 mk 

Rataesimies Tenho Kouvalainen, Ruukki 

Pultinpidikeavain koukkupulttien kiristykseen terassilloissa 
300 mk 

Teknikko Alpo Makinen, Seinajok i 

Sr1-veturin suoratoimijarrun muutos 
300 mk 

Veturinasentaja Olli Udd, Kouvola 
Veturinasentaja limo Hyytiainen, Kouvola 

Sr1-veturin virroittimen tasaustangon saatopalan muutos 
Kummallekin 600 mk 

21 
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Veturinasentaja Jouko Vainio, Turku 

Dv15-16 vet . MAN-moottorin kansien etukammion kestavyyden paran
taminen 
800 mk 

Viilaaja Esko Hlmlllinen, Kuopio 

Tve4-vet . moottorin ja momentinmuuntimen vllisen kytkennan vah
ventaminen 
4000 mk 

HYVlNKAAN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Teknikko Mikko Huotari 

Tavaranumeron merkitseminen vaihto-osiin 
200 mk 

Tyokalukarkaisija Seppo Purho 

Karkaisu-uunin luukun aukaisun parantaminen 
500 mk 

( Nro Hlo 249 / 125 / 85, 15 . 5 . 1985) VT 21 / 85 
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TARIFFISAANN~N MUUTOS 1.6.1985 

Jatkopaikkalippua koskeva tariffisaannon 8 §:n 7 lisamaarays muutetaan 

1.6 . 1985 lukien seuraavaksi : 

1 . Kun istumapaikat tai istuma- ja makuupaikka junayhteyksista johtu

vista syista varataan kahteen valittomasti risteysasernalla toisiinsa 

liittyvaan junaan, on paikkavaraus yhden paikan osalta rnaksuton . Paik

kayhdistelrnasta peritaan siihen kuuluvan kalleimman paikkalipun maksu. 

Jatkopaikkalipussa ei ole hintamerkintaa ja se kelpaa ainoastaan mak 

sullisen paikkalipun kanssa . Maksulliseen paikkalippuun on rnerkittava 

" jatkopaikka" . 

Jatkopaikkaa ei voida varata ennakkotilauksena . 

· (Lht 3438/544/85 , 15.5.1985) VT 21/85 

POLKUPY~RAT MATKATAVARANA 

Polkupyorista, joihin on liitetty perakarry , peritaan polkupyoran mat 

katavaramaksu kaksinkertaisena . Samoin kolmipyoraisista polkupyorista , 

ns . lahettipyorista , peritaan kaksinkertainen polkupyo r an matkatava ra

maksu . 

(LHT 3443/544/85, . 16 . 5 .1 985) VT 2 1/ 8 5 
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SIS~ISET KIRJAINTUNNUKSET 

Seuraavat sisaiset kirjaintunnukset on hyvaksytty: 

Sty 

Tkv 

Trk 

Tkt 

Tmm 

Lkoy 

Lttr 

Ltuj 

Lvaj 

Rtoy 

Rkj 

tra 

tur 

Lyj 

amyp 

hlp 

hlsup 

khp 

kulp 

kuls 

ltnt 

map 

myn 

myp 

pmat 

pmyp 

puhv 

rhp 

tlsup 
trap 

trpj 

vim 

yvim 

sisainen tarkastusyksikko 

kansainvalinen jaosto 

tarkastusjaosto 
tietojenkasittelytoimisto 

materiaalin myyntijaosto 

yleinen jaosto 

transpoint - yksikko 

turvallisuusjaosto 

valmiusjaosto 

yleinen jaosto 

rakennusjaosto 

transpoint - alue 

tuoteryhma 

liikenneylijohtaja 

aluemyyntipaallikko 

hallintopaallikko 
henkiloliikenteen suunnittelupaallikko 

kehittamispaallikko 

kuljetuspaallikko 

kuljetussuunnittelija 

liikennetyontekija 

markkinointipaallikko 

myyntineuvottelija 

myyntipaallikko 

paamatemaatikko 

piirimyyntipaallikko 

puhelunvalittaja 

ratapihapaallikko 

tavaraliikenteen suunnittelupaallikko 

transpoint - alueen paallikko 

transpoint - johtaja 
virastomestari 

ylivirastomestari 

Uusittu lyhenneluettelo julkaistaan ASIAKIRJAOHJEET- kansiossa. 
(N :o RH 418/011/85, 23 . 5 . 1985) VT 22/85 
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TYORYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAOTATEIDEN SISAISIA JULKAISUJA (VRIVSJ) ON 
KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT: 

HenkilBvaunujen vikojenseurantajarjestelrnan toteutus I RH . 
Liikenneosasto. - Hki, 1984. - 14 s . , 6 liitetta . 
(VRIVSJ 1984118) 

Tavaraterrninaalien tietojarjestelman systeernisuunnitelma I RH . 
Talousosasto . - Hki , 1985 . - 13 s ., 5 liitetta . 
(VRIVSJ 198512) 

Tietokoneavusteinen suunnittelu rataosastolla : Valiraportti I 
RH . Rataosasto .- Hki , 1985 . - 18 s ., 6 liitetta . 
(VRIVSJ 198513) 

Tietokoneavusteinen suunnittelu rataosastolla : Loppuraportti I 
RH . Rataosasto . - Hki, 1985 . - 15 s . 
(VRIVSJ 198514) 

LISAKSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

VR : n konepajojen rnateriaalitoirnintojen ohjauksen tyoryhman ra 
portti . - 43 s . 

Liikenneturvallisuustyon organisaatiotoirnikunnan mietinto I Lii 
kennerninisterio . - Rki , 1985 . - 87 s . 

Valtionrautateiden konepajatyoryhrnan rnuistio I Liikenneministe 
rio . ~ Hki , 1985 .- 214 s. , 5 l iitetta . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 

Tyoryhmia pyydetaan kiinnittarnaan huomiota raporttien nurne 
roinnista ja tiedottarnisesta annettuun rnaaraykseen asiakir
jaohjeessa "VR : n sisaisten julkaisujen ulkoasu ja perusra
kenne seka julkaisuista tiedottaminen ". 

Tarna ohje koskee kaikkia Valtionrautateilla virkatyona laadittu
ja, lahinna tyo - tai projektiryhrnien tekernia , seka laitok
sen ulkopuolisten, lahinna konsulttien ja opiskelijoiden 
tuottamia raportteja, tutkirnusselosteita yrn selvityksia , 
jotka voidaan ja on tarpeen saattaa RH : n kirjaston valityk
sella yleiseen kayttoon "Valtionrautateiden sisaisia julkai
suja "-sarjana . 

(N : o Hlo 2861051185) VT 22185 
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PALKATTOMAN VIRKAVAPAUOEN MYONT~INEN 

Esiintyneiden tiedustelujen johdosta todetaan, etta VT:ssa 48/79 jul

kaistut alempana olevat otsikkoasiaa koskevat ohjeet ovat edelleen 

voimassa ja noudatettavia. 

Yhtenaisen kaytannon luomiseksi valtionhallinnossa on palkattomien 

virkavapauksien myontamisessa huomioitava seuraavaa: 

Palkaton virkavapaus on paasaantoisesti myonnettava taysina kuukau

sina tai kokonaisina viikkoina. Esimerkiksi jos virkavapautta anotaan 

maanantaista perjantaihin, on virkavapaus myonnettava koko viikoksi, 

jolloin palkkaus pidatetaan seitsamalta paivalta. 

Mikali virkavapaus kuitenkin myonnetaan viikkoa lyhyemmaksi ajaksi, 

esimerkiksi keskiviikosta perjantaihin, palkkaus pidatetaan vain 

nailta kolmelta paivalta. Palkkaus pidatetaan myos lauantailtB ja 

sunnuntailta, mikali mainitut paivat jaavat virkavapauden keskelle 

(esim. torstaista maanantaihin) . 

Paasaaantona on pidettava myos sita, etta vuosiloma pidetaan ensin 

ja vesta sen jalkeen myonnetaan palkatonta virkavapautta . 

(Hlo 495/114/85, 23.5.85.) VT 22/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

02.06.1985 lukien julkaisusta poistetaan seuraavat liikennepaikat: 

Noormarkku ja Pomarkku . 

(Lko 2139/571/85, 23.5.85) VT 22/85 

JTO:N JA JTT:N KORJAUSLEHDET 

Jto:n korjauslehti 21 ja Jtt:n korjauslehti 45 ovat ilmestyneet ja 
tulevat voimaan 2 .6.1985 . 

VT 22/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Suunnittelup~allikon (S 23) virka, teistaiseksi rautatiehallituk
sen palvelussuhdeteimistessa (henkilostosuunnittelujaesten paal 

likko) . Paajehtajalle esoitetut hakemukset on toimitettava rauta 

tiehallituksen kirjaameon 1 . 7 . 1985 . 

Ylim . liikennetarkastajan (A 21) teimi toistaiseksi rautatiehal 

lituksen koulutus - ja kehittamistoimistessa . 

Toimeen nimitetty tulee teimimaan teistaiseksi Rautatieopiston 

jehtajana tehtavanaan keskitetysti jarjestettavan koulutuksen 

toteutuksen erganiseinti , ehjaaminen , seuranta ja kehittaminen . 

Han vastaa mm. epetustyon l aadullisesta kehittamisesta ja epet 

tajien tyonohjauksesta , konsultei piirien koul utusta epetusmene 

telmien kehittamisessa , osallistuu epetukseen ja ohjelmien kehi t

tamiseen . 

Toimeen valittavan tulisi ella organiseinti - ja yhteistyokykyinen 
ja tuntea nykyaikaisen aikuiskoulutuksen metodiikkaa . 

Hallinte- esasten johtajalle oseitetut hakemukset pyydetaan lahet 

tamaan Rautatiehallituksen kirjaameon 14 . 6 . 85 mennessa . Lisatie 

teja antaa koulutuspaallikko Sytela, puh . 911 - 2822 tai apulais 

jehtaja Fagerstrom , puh . 911 - 2191 . 

Opettaja Rautatieopistoon tehtavanaan ensisijaisesti junaturval 

lisuuden epetus . Teisena opetusalana veisi ella sepimuksen mukaan 

esim . turvalaitteet . Tarvittava valmennus jarjestetaan . 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ilmoittautumaan koulutuspaal 

likolle, puh . 911-2822 tai Rautatieopisten jehtajalle, puh . 

911 - 2912 mie l uimmin je 10 . 6 . 85 mennessa . 

2 2 
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Toimistosihteerin(A 12) virka , toistaiseksi rautatiehallituksen 

koulutus - ja kehitt~mistoimisto~a (kurssisihteeri) . Ha~linto 

osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta 

tiehallituksen kirjaamoon viimeist~an 1 . 7 . 1985 . 

Ylim~~r~inen y l iteknikon (A 17) toimi , toistaiseksi rautatlehal

lituksen s~hkoteknisess~ toimistossa . Rataosaston johtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli

tuksen kirjaamoon viimeist~~n 1 . 7 . 1985 . 

Koneteknikko tyosopi mussuhtees een , toistaise ksi Vaasan kone paj a ssa. 

Kirjalliset hake mukse t on oso i t e ttava j a to i mite ttava Vaa s a n kone 

pajanpaallikolle viimeistaan 10 .06.1 9 85 . 

NIMITYKSH 

H y vi n k ~ ~ n p ~~var as to : toimistosihteerin (A 11) virkaan 

tsiht . (A 8) Raija Liisa Anita Martikainen , y l im . tsiht . (A 11) Tert 

t u Kaarina Sand berg , y l i m. tsiht . (A 8) Anneli Marketta Syrj&nen . 
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KERTAUSHARJOITUKSET 

Koska esiintyy erilaisia kasityksia - osin virheelli~iakin - re
servin kertausharjoituksista, niihin kutsuttavien velvoitteista 

ja etuuksista esitetaan huomioon otettavaksi seuraavaa : 

Yleista 
Varusmiespalveluksen paatyttya mies kuuluu reserviin : 

upseeri tai aliupseeri sen vuoden loppuun, 

jona han tayttaa 60 v ja 

miehist55n kuuluva sen vuoden loppuun, jona han tayttaa 50 v . 

Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin, jonka mukaan 

miehist55n kuuluva voidaan kutsua kertausharjoituksiin yhteensa 

40 vuorokauden, aliupseereiksi ja teknillisiin tehtaviin koulute 

tut 75 vuorokauden ja upseereiksi koulutetut 100 vuorokauden 

ajaksi. 

Kertausbarjoitukset ovat samanlaista lakisaateista palvelusta kuin 

varusmiespalveluskin . 

Sotilaspi irin esikunta lahetta!l. kertausharjoituskaskyn kirjattuna 
kirjeena tiedossaan olevalla osoitteella kutsuttavalle . Kertaus 

harjoitusk!l.skysta on valittBm!l.sti annettava tieto asianomaiselle 

esimiehelle . 

ReservilaiSpalkka ja paiv!l.raha 
Kertausharjoituksiin kutsutulle suoritettava r.eservilaispalkka 

on 1.1 .1985 lukien seuraava : 

Upseert~ j a erikoisupseerit ( 92,7 % A 1 palkkausluokan peruspalkastal 

perheellinen 99 ,- /paiva 

perheetBn 49,-/ 

Aliupsee~it ja mi,histB 

perhee ll in en 

perbeetBn 

( 91,2 % A 1 palkkausluokan peruspalkastal 

97, - /paiva 

48 ,- / " 

Lisaksi suoritetaan kaikille edellamainituille paivarahana 

11,50,-/p!l.iva. 
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Reservil~ispalkka maksetaan j~lkik~teen ja viimeisen maksun yhtey
dess~ luovutetaan reservil~iselle selvitys maksetusta palkasta ja 
pAivlrahasta: "Tilitys reservilAiselle suoritetuista maksuista". 

Palkka ja reservilAispalkan takaisin periminen 
Kertausharjoituksiin kutsutulle suoritetaan kertausharjoituksissa 
olen ajalta hAnen virka- tai tyBsuhteeseensa perustuva palkkansa 
sllnntlnmukaisina palkanmaksupAivinl. 

23 

Kertausharjoituksista palattuaan tulee asianomaisen vllitt~mlsti 
luovuttaa saamansa selvitys maksetuista palkoista palkkausasian
hoitajalle, joka vAhentiA reservillispalkan miArAn seuraavan palkan
makauh yhteydessl asianomaisen palkasta. 
Plivlrahan mllrAA ei peritl takaisin . 

Miklli henkilo on vuosilomansa aikana kertausharjoituksissa, ei 
palkan pidAtystl suoriteta . 

Kertausharjoituksista tulee aina tehdA me~kintA nimikirjaan . 

Kertausharjoituksen aikaiset tai siitl myBhemmin aiheutuvat sai
rauslomat kuuluvat puolustusvoimain "hoidettaviin" ja siksi ne 
on ilmoitettava vllittomlsti esimiehelle . 

(Hlo 511/199/85, 30.5.85) VT 23/85 . 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehdlln seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisltAAn: 

763128 

763185 

Cargo P. Lumiaho Oy 
Kuortaneenkatu 3 
00520 HELSINKI 

Metslliiton Teollisuus Oy KyrBn Saha 
Lepplmlentie 7 
21800 KYRtl 
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763334 Outokumpu Oy 
Hammaslahden kaivos 
82200 HAMMASLAHTI 

763573 Oy W!l.rtsil!i Ab Die'seltehdas 
Laivurinkatu 1 
20810 TURKU 

Oy W!irtsil!l. Ab 
Laivurinkatu 1 
20810 'l'URKU 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi: 

658773 

664201 

Uusi 

Oy Electrolux Ab Agrolux 
PL 348 
00101 HELSINKI 

Oy Electrolux Ab Jonsered 
PL 676 
33101 TAMPERE 

(Tlk 277/85, 28 . 5 . 1985) VT 23/85 

Entinen 

Oy Electrolux Ab Maatalouskoneet 
PL 348 
00101 HELSINKI 

Oy Electrolux Ab Partner 
PL 676 
33101 TAMPERE 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALISAN MAKSUPAIVA 

2-viikkoiskausittain palkkansa saavien lomarahan maksupaiva on 

17-7.1985. .. 
Kerran kuukaudessa palkkansa saavien lomarahan ja vuosiloma

lisan maksupaiva on 17.7.1985 . 

Ennakkovero peritaan lomarahasta ja vuosilomalisasta kummas

takin erikseen: 

500,01 
2 500,01 

- 1 500,00 
- 2 500,00 

30 ;, 
40 ;, 
50 ;, 

Mikali verokirjassa on maaratty 'f,-ve ro, on ennakkovero sen 

suuruinen. 
(Tly 19/85 , 24.5.1985) VT 23/85 
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MATKAILULIPUT 

Matkailulippujen myyntiohjeita lentomatkojen osalta muutetaan seuraa

vasti : 

Matkailulipun yhteydessa Finnair Oy myontaa lapsialennukset siten, etta 

yksi alle 2- vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmaiseksi . Useammas 

ta alle 2- vuotiaasta lapsesta samoin kuin 2- 11 - vuotiaasta lapsesta pe

ritaan 50 % samalle matkalle sovellettavasta matkailulippuun liityvasta 

lentomatkan hinnasta . 

Myytaessa matkailulipun lentomatka 2-3 vuotiaalle lapselle, nidotaan 

lentomatkaan oikeuttava lippu mukana seuraavan aikuisen matkailulipun 

kansiin . 

Finnai r in lipunkirjoitusoikeudet omaavat matkatoimistot kirjoittavat 

2- 3- vuotiaan lentolippuun kohtaan "Annettu yhdessa no/ " mukana seuraa
van aikuisen matkailulippuun kuuluvien VR 2202- lippujen numerot (esim, 

VR 334140- 145) seka kohtaan "Maksuperuste" VRML . 

VT:ssa nro 16 A/85 ilmoitetut lentomatkojen hinnat nousevat 1.6 .1 985 
lukien . Uudet 1 . 6.1985 alkaen voimassa olevat hinnat ovat seuraavat : 

Matka (tai piHnvastoin) Aikuinen 2 - 11 v. 
mk mk 

Helsinki - Joensuu 278 ,- 139,-
Helsinki - JyvaskyUi 202, - 101, -
Helsinki - Kuopio 278,- 139, -
Helsinki - Lappeenranta 177,- 88, -

Helsinki - Maarianhamina 240, - 120,-
Helsinki - Mikkeli 176, - 88, -

Helsinki - Pori 190,- 95, -
Helsinki - Savonlinna 230,- 115' -
Helsinki - Tampere 144,- 72, -

Helsinki - Turku 146, - 73, -
Helsinki - Vaasa 279,- 139,-
Helsinki - Varkaus 229, - 114, -

Ivalo - Kemi 255,- 127,-
Ivalo - Oulu 296 ,- 148,-

Ivalo - Rovaniemi 175,- 87, -
Joensuu - Jyvaskyla 1911 - 95, -
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Joensuu - Kuopio 106 ,- 53 ,-

Jyv~skyUi - Kuopio 127, - 63 ,-

Jyvaskyl~ - Oulu 228 ,- 114, -

Jyvaskyl~ - Tampere 142 ,- 71, -

Jyv~skyl~ - Turku 231 ,- 115, -

Kajaani - He l sinki 342 ,- 171 ,-

Kajaani - Oulu 131 '- 65 ,-

Kemi - Oulu 106 ,- 53 , -

Kemi - Rovaniemi 106 ,- 53, -

Kokkola/Pietarsaari - Helsinki 301 ' - 150 ,-

Kokkola/Pietarsaari - Pori 223 ,- 111 '-

Kokkola/Pietarsaari - Vaasa 107 ,- 53 ,-

Kuopio - Tampere 225 ,- 112 ,-

Lap peenranta - Pori 296 ,- 148' -

Lappeenranta - Tampere 200 ,- 100 ,-

Lappeenranta - Turku 266,- 133, -

Maa r ianhamina - Pori 212 ,- 106 ,-

Maar ianhamina - Tampere 228 ,- 114,-

Ma a r ianhamina - Turku 138 ,- 69 ,-

Oul u - Helsinki 360, - 180 ,-

Ou l u - Rovaniemi 160 , - 80 ,-

Po r i - Turku 112 ,- 56, -

Tamp ere - Turku 131 '- 65 ,-

Tu r ku - Vaasa 228 ,- 114,-

( Nr o Lht 3352/544/85 , 29 . 5 .1 985) VT 23/85 
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KANSAINVALINEN MATKATAVARA 

Kansainvalista matkatavaraa voidaan lahettaa aeuraavilta asemilta 
auoraan ulkomaille Tornion tai Turun sataman kautta: 

Haapamaki Kuopio Riihimaki 

Hanko Lahti Rovaniemi 

Harjavalta Lappeenranta Sale 

Helsinki Lieksa Savonlinna 
Hameenlinna Loimaa Seinajoki 
Iisalmi Mikkeli Tammisaari 
Imatra Nurmea Tampere 
Joensuu Oulu Toijala 
Jyvaskyla Orivesi Tornio 
Kajaani Parikkala Turku 
Karjaa Pieksamaki Turku satama 
Kemi Pietarsaari Uuaikaupunki 
Kokkola Pori Vaasa 
Kotka Pannainen Varkaus 
Kouvola Rauma Ylivieska 

Matkatavaraa voidaan nailta asemilta lahettaa kansainvalisessa mat
kalipussa mainitulle maaraasemalle tai jollekin matkareitin var
rella olevalle asemalle. Huomautetaan, etta vain Silja Linen lai
voilla matkustavat ovat oikeutettuja lahettamaan matkatavaraa suo
raan ulkomaille. Viking-linjan matkuatajat joutuvat labettamaan 
matkatavaransa kotimaisena lahetyksena Turun satamaan ja vasta Tuk
bolmasta edelleen kansainviilisena lahetyksena. 

Kotimaista matkatavaraa ei saa osoittaa esim. Turku satama, edel
leen Pariisi. Tallaisissa tapauksissa asiakas ei ole ottanutkaan 
matkatavaraansa ulos Turun satamassa, jolloin asema on joutunut 
turhiin hankaluuksiin. Matkustajalle olisi myos selvitettava, etta 
matkatavaraa ei kuljeteta kaikissa junissa, joten olisi syyta la
bettaa tavarat ajoissa. 

Matkustajalle olisi hyva buomauttaa, etta matkatavarakollin sisaan 
pantu nimi ja osoite helpottaa tavaran perilletoimittamista, joa 
osoitelappu baviaa. 

23 
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Suomeen tuleva tullaamaton matkatavara passitetaan Torniosta tai 
Turun satamasta maaraasema lahinna olevaan tullitoimipaikkaan. Tal
laista tullaamatonta tavaraa ei saa missaan tapauksessa antaa mat
kustajalle ulos kesken matkaa, vaan vasta tullikasittelyn jalkeen . 

Saksan Liittorautateilta tulleen kirjelman mukaan ei 2.6.1985 lah
tien voi HAMBURG HBF ja HAMBURG DAMMTOR asemilla tehtavien raken
nustoiden vuoksi lahettaa seuraavanlaisia matkatavaralahetyksia 

naille asemille: 

sairaiden kanto- ja pyoratuoleja, sairaiden itsensa liiku
teltavia pyoratuoleja apumoottorilla tai ilman, lepotuole
ja 
lastenvaunuja 
enintaan 2,5 m pitkia kanootteja ja yli 2,5 m pitkia lai
nelautoja 
polkupyoria apumoottorilla tai ilman ja moottoripyoria. 

Naita tavaroita voidaan kuitenkin lahettaa HAMBURG ALTONA asemalle. 

(Lht 355/563/85, 28.5.85) VT 23/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 02.06.1985 lukien 
eeuraavat muutokset 

Muutetaan Nivalan kohdalle sarakkeen 4 merkinnat eeuraa
vikei: 

Ylivieeka 27. 
Yv 27. Hpj 28. 

(Nro Lko 3466/571/85, 29.5.1985) VT 23/85 
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Muutetaan Lapinnevan, Kairokosken, Kankaanpaan, Kihnion, 

Lapinnevan, Niinisa1on, Parkanon, Ratiky1an ja Rautaman 

kohda11e sarakkeen 2 merkinnat seuraavaksi: 

14 
Tpe 

(Nro Lko 2479/571/85, 29.5 . 1985) VT 23/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin vau nu varikon puhdistuspalveluyksikkoon (llmala) 

haetaan esimiesta johtamaan vaunukaluston ja kiinteiston siivous 

toimintaa . 

Hakijalta edellytetaan tyonjohdollista kokemusta ja alan ammatti

taitoa. 
Helsingin rautatiepiirin varikkoryhman paallikol1e osoitetut hake

mukset tulee toimittaa Helsingin vaunuvarikon toimistoon 30.6.1985 

mennessa . Lisatietoja tehtavasta antavat vam Jouko Hyvarinen puh . 

911-3334 tai tyj Seppo Reine puh . 911-2643. 

Kaksi ylioaaraista kustannus1askijan (A 15) tointa, toistaiseksi Pasilan 

konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset oo 

toimitettava RH:n koneosaston kirjaamoon viimeistaan 8.7.1985. 

Korjaus VT 21/85 olleeseen Helsingin rautatiepiirin toimistoon 

vetokaluston kayton suunnittelutehtaviin haetun teknikon 

hakuaikaan. Hakuaikaa jatketaan 21.6.1985 saakka . 

23 
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Kaipiaisten kiskohitsaamolle etsitaan vaihteiden kokoonpano- ja 

laadunvalvontatehtaviin teknikkoa tai rakennusmestaria. 

Lahempia tietoja saa Kaipiaisten kiskohitsaamon paallikolta 

insinoori Jaakko Santilta, puhelin (971) 2316, 15 . 6 . 1985 

mennessa . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H e 1 s i n g i n p 1i. 1i. v a r a s t o : toimistosihteerin (A 8) virkaan 

tilap . tvirk . Maarit Hannele Kuittinen. 

S e i n a j o e n r a u t a t i e p i i r i: Liikennetar

kastajan (A22l virkaan (Sk rtpl konttoripaallikko (A18) Mik

ko Kivisto , yliteknikon (A16l virkaan (Kokl veturinlammitta

ja Eero Jaakko Matias Halmesmaki, asemapaallikon (A 13) virkaan 

(Kji) liikennevirkamiesharjoittelija Seppo Juhani Rajala, 

liikennemestarin (A12) virkaan (Oul liikennemestari Heikki 

An t ero Pihlajaharju , liikennemestarin (A10) virkaan (Pha) 

liikennevirkamiesharjoittelija Sauli Adolf Tuomikero, jar

jestelymestarin virkaan (Yvl ylim. jarjestelymestari Oiva 

Unto Leander Savela, konduktoorin virkaan (Ptsl kuormausmes

tari Aatos Antti Johannes Kujala, veturinkuljettajan virkaan 

(Yv vr) veturinlammittajat Veli Kustaa suvanto ja Paavo Ante

ro Torma , ylim. vaununtarkastajan toimeen (Sk vrl vaunumies 

Risto Olavi Huntus , ylim. trukinkuljettajan toimeen (Sk) 

ylim. asemamies Veli Matti Lehtimaa ja tlp asemamies Juha 

Heikki Hallstrom , ylim. tallimiehen toimeen (Sk vrl tlp tal

limies Veijo Matti Latva-Hirvela . 
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RUOTSIN KIELEN KURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

He1singin ruotsinkie1inen tyovaenopisto jarjestaa 1ukuvuoden 1985-1986 aikana 

VR : n henki1okunna11e Rautatieopistossa seuraavat kurssit: 

RUOTSI I (perustaso) maanantaisin k1o 16 .30 - 18 . 00 

alk. 9.9 . kurssihuone 7 3. kerros 

RUOTSI V (lukiotaso) tiistaisin klo 16.30 - 18 . 00 

alk. 10.9. kurssihuone 7 3. kerros 

Kurssit ovat maksuttomia, mutta i1moittautumismaksu 10 mk peritaan kurssin al

kaessa. 

Ilmoittaulua voi Rautatieopiston kans1iaan 19.7 . mennessa puh . (911-)2824. 

( Ktj, 5.6.1985) VT 24/85. 

ULKOMAANVALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVAR~~~~~ENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeell~ nro 218, 31 . 5.1985, on kansainvali
sessa tavaraliikenteess~ kaytettavia ulkomaan valuutan muun

tokursseja muutettu 3.6.1985 lukien seuraavasti: 

100 ALANKOMAIDEN FLOHIINIA 
100 ESPANJ~ PESETAA 
100 JUGOSLAVIAN DINAARIA 
100 KREIKAN DRAKMAA 
100 PUOLAN ZLOTYA 
100 ROMANIAN LEITA 
100 SAKSAN LIITTO~ASAVALLAN 

MARKKAA 
100 SAKSAN DEMOKRAATISEN 

TASAVALLAN MARKKAA 
100 SVEITSIN FRANGIA 
100 TSEKKOSLOVAKIAN KRUUNUA 
100 UNKARIN FORINTTIA 
(Nro Tkv 5969, 31 . 5.1985) VT 24/85 

186 , 40 mk 
3 , 70 mk 
2 , 50 mk 

4 , 80 mk 
4,60 mk 

37,00 mk 

210,50 mk 

210,50 mk 
250 , 00 mk 
92,00 mk 
12,70 mk 
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OMATARVEPAINON LOMASEISOKKI 

Tiedoksi ilmoitetaan,etta Omatarvepaino on suljettuna 3 .- 28.7.1985 

valisen ajan. Varasto palvelee rajoitetuin resurssein . Yllattava 

painotuotetarve pyydetaan mahdollisuuksien mukaan hoitamaan piirin 

sisaisin toimenpitein. 

VT 24 /85 

NORDEG-VAUNUKUORMATARIFFI 9927 (NORDEG/Wgl) 

NORDEG- vunukuormatariffista ilmestyy uusi painos, joka on voimassa 
1.7 .1 985 lukien . Tariffin kayttaminen on pakollista DB : n ja VR:n 
valisessa vaunukuormaliikenteessa . 

Tariffi on vyohyketariffi . Suomen asemat on jaettu etaisyyden mukaan 
20 vyohykkeeseen . DB/VR-rahtitaulukkoon on laskettu valmiiksi tava
ralaadusta ja vaunun akseliluvusta riippumaton, 23 , 5 - 26 , 0 tonnia 
painavan lahetyksen vaunurahti , joka on ilmoitettu seka D- markoissa 
etta Suomen markoissa. Tama vaunurahti sisaltaa VR : n ja DB : n osuuk
sien rahtien lisaksi SJ : n seka DSB : n tai DR : n kauttakulkuosuuksien 
rahdit . Jos lahetyksen todellinen paine on pienempi tai suurempi 
kuin 23,5 - 26,0 tonnia , saadaan lahetyksen vaunurahti kertomalla 
taulukon vaunurahti annetuilla kertoimilla. Jos rahti maksetaan Suo
messa , merkitaan Suomen rahassa ilmoitettu rahti . Joe taas rahti 
maksetaan L-Saksassa , merkitaan D- markoissa ilmoitettu rahti. 

Tariffia ei enaa 1.7.1985 jalkeen voida soveltaa liikenteessa Saksan 
Demokraattisen Tasavallan (DR) asemien kanssa. DR on tariffissa mu
kana ainoastaan kauttakulkumaana . Sinne osoitetut lahetykset tulee 
rahdittaa Pohjoismaisella vaunukuormatariffilla NGTV 9760. 

Tariffi ei sisalla tavaranluokitustaulukkoa. Tavarakoodin merkitse
mista varten on kuitenkin nykyisen NORDEG/Wgl:n tavaranluokitusosa 
sailytettava siksi, kunnes VR : n uusi tavaranimikeluettelo ilmestyy 
painosta (1.1 . 1986). 

Kansainvalinen tavaraliikennejaosto jakaa NORDEG-tariffin sen saa
vuttua Saksasta . 

(Lt, 3 . 6 .85) VT 24/85 

24 
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PORJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatavaratariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisa

lehti nro 32, joka tulee voimaan 1 . 7.1985 . 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia maksujen ja rahtien korotuksia 

Ruotsin osuudella : 

rahteja korotettu n. 5 % 
vaunukuormien vahimpia maksuja korotettu 
vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisia korotettu 

erailla asemilla kannettavia rahtilisia korotettu 

osakuormaus- /osapurkausmaksuja korotettu 

junastajattokieltomaksua korotettu 

Ruotsin/Norjan NET-osuuden rahteja korotettu n . 2,3 %. 
Konttitariffin (Poikkeustariffi 6) rahteja korotettu . 

Sailiomaksuja korotettu. 

Pohjoismai se en kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 

nro 51 , joka tulee voimaan 1.7 . 1985. 

Lisalehti sisaltaa mm .: 

Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n. 6 % 
sailiomaksujen korotukset 
Poikkeustariffi 1 rahtien korotuksen 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet . 

(Lt , 4 . 6 .85) VT 24/85 

FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

FIDEBAST-tariffin sivulla 25 DM:ssa ilmoitetut kuljetussailioiden 
kayttomaksut (koodi 01) ~uutetaan 1 . 7 .1 985 lukien ~eur aaviksi : 

A = 32 DM , B = 36 DM , C = 46 DM 

(Lt , 4 . 6.85) VT 24/85 
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NORDEG-TARIFFI Stg 9929 

NORDEG-kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 21 , joka tulee 
voimaan 1.7.1985 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 6 %. 

Kansainval inen tavaraliikennejaosto jakaa lisalehden sen saavuttua 
Saksasta . 

(Lt , 4 .6.85) VT 24/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin vetokalustovarikon suunnitteluyksikon p~~llikoksi 
haetaan 

SKHKO- TAI KONEINSINOORIK 

Tehtavana tulee olemaan vetokaluston kunnossapitoresurssien suun
nittelu ja menetelmien kehittaminen . 

Hakemukset tulee toimittaa Helsingin vetokalustovarikolle 08 . 07 . 1985 
mennessa. Lisatietoja tehtavasta antaa varikonpaallikko Veli Ala 
luusua puh . Hki 3287 . 

24 
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Koneinsinoorin (A22) virka, ylim~arainen insinoorin (A20) toimi, yli 
teknikon (A19) virka, apulaisasemapaallikon (A17) virka, apulaisase
mapaallikon (A16) virka, ylimaarainen ap liikennetarkastajan (A15) 

toimi, rakennusmestarin (A15) virka , 2 liikennetarkastajan (A14) vir
kaa , 2 apulaisasemapaallikon (A13) virkaa, 2 toimistosihteerin (A13) 
virkaa , 5 toimistosihteerin (A1 1 ) virkaa , 17 toimistosihtee r in (A8) 
virkaa, 2 ylimaaraista toimistosihteerin (A8) tointa , toimistovirkai 
lijan (A5) toimi , 2 toimistovirkailijan (A4) tointa, 2 toimistovir
kailijan (A3) tointa, 3 toimistovirkailijan (A1) tointa , 2 jarjeste

lymestarin virkaa, 15 veturinkuljettajan virkaa , 10 kuormausmestarin 
vi r kaa, 21 konduktoorin virkaa, 3 asetinlaitemiehen tointa, 10 juna

miehen tointa , 5 autonkuljettajan tointa, 8 vaihdemiehen tointa, ve
turinlammittajan (A6) toimi, 7 asemamiehen (A2) tointa , 17 asemamie
hen (A1) tointa , tallimiehen toimi ja vaununtarkastajan toimi. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava Helsingin rautatiepiirin kansliaan viimeistaan 19 . 

paivana heinakuuta 1985 . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi seuraavasti: 

Koneinsinoori (A22) 

ylim insinoori (A20) 

yliteknikko (k19) 

Helsingin (1 khy liikenteenhoidon 

ja ATK- toiminnan suunnittelu) 

rautatiepiirin toimistoon 

Helsingin (1 rataryhma ) rautatie

piirin toimistoon 

Helsingin (1 Hki ty okonehuollon 

esimies) rautatiepiiriin 
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apulaisasemapaallikko (A17) Helsingin (1 Hki lipputoimiston 

paallikko) henkiloliikennealueel
le 

apulaisasemapaallikko (A16) 

ylim liikennetarkastaja ap (A15) 

rakennusmest~ri (A15) 

liikenneohjaaja (A14) 

apulaisasemapaallikko (A13) 

toimistosihteeri (A13) 

toimistosihteeri (A 11) 

toimistosihteeri (A8) 

Ker.avan ( 1 Ke lapt hallinto- ja 

yleiset asiat) liikennealueelle 

Helsingin (1 Hki transpoint las) 
henkiloliikennealueelle 

Helsingin (1 Hki) taloalueelle 

Helsingin (1 tavaraliikenneryhma 
vaununjako) rautatiepiirin toi 
mistoon, Karjaan (1 Kr ratapiha
paallikko) liikennealueelle 

Helsingin (1 Hki matka- ja kiito
tavaratoimiston paallikko , 1 Hki 

la : n las) henkiloliikennealueelle 

Helsingin (1 hallintoryhma kans

liatoiminnan esimies, 1 hallinto
ryhma kalusto- ja materiaali 
asiat) rautatiepiirin toimistoon 

Helsingin (1 Hki hpy , 1 Hki hpy 
TAHTI - asiat, 1 Hki lipt ulkomaa

nosasto) henkiloliikennealueelle , 
Riihimaen (1 Ri lipt) liikenne

alueelle, Helsingin (1 hall i nto
ryhma nimikirja- asiat) rautatie
piirin toimistoon 

Helsingin (1 Hki kirjauskeskus, 

1 Hk i laht tav tsto, 10 Hki lipt , 
1 Hrt) henkiloliikennealueelle , 
Helsingin (1 hpy Ila) vetokalus
tovarikolle, Riihimaen (1 Ri 
lipt, 2 Ri hpy) liikennealueelle 
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ylim toimistosihteeri (AS) 

toimistovirkailija (A5) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkailija (A3) 

toimistovirkailija (A2) 

toimistovirkailija (A1) 

jarjestelymestari 

veturinkuljettaja 

kuormausmestari · 

konduktoori 
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Helsingin (1 Hki lipt, 1 Tkl) 
henkiloliikennealueelle 

Riihimaen (1 Ri hpy) varikolle 

Helsingin (1 Hki) henkiloliiken
nealueelle, Keravan (1 Ke) lii
kennealueelle 

Helsingin (2 Hki hallintoryhma 

konekirjoitus) rautatiepiirin 

toimistoon 

Riihimaen (2 Ri hpy) liikenne
alueelle, Keravan (1 Ke) liiken

nealueelle 

Helsingin (2 Hki) henkiloliiken
nealueelle, Helsingin (1 Hpy Ila) 

vetokalustovarikolle 

Helsingin (1 So) henkiloliiken
nealueelle, Riihimaen (1 Ri jnt) 
liikennealueelle 

Riihimaen (6 Ri) varikolle, Kar
jaan (1 Hnk) liikennealueelle, 
Helsingin (8 Hki) vetokalustova

rikolle 

Helsingin (5 Hki, 1 Pjm) henkilo
liikennealueelle, Riihimaen 
(2 Ri, 1 Lo) liikennealueelle, 

Keravan (1 Ke) liikennealueelle 

Helsingin (17 Hki) henkiloliiken
nealueelle, Riihimaen (4 Ri) lii

kennealueelle 
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asetinlaitemies Helsingin (3 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

junamies 

autonkuljettaja 

vaihdemies 

veturinlammittaja (A6) 

asemamies (A2) 

asemamies (A1) 

tallimies 

vaununtarkastaja 

Helsingin (9 Hki) henkiloliiken
nealueelle, Karjaan (1 Kr) lii
kennealueelle 

Riihimaen (4 Ri) liikennealueel
le, Karjaan (1 Kr) liikenne
alueelle 

Helsingin (7 Hki) henkiloliiken
nealueelle, Hameenlinnan (1 Hl) 

liikennealueelle 

Karjaan (1 Kr) liikennealueelle, 

Helsingin (20 Hki) vetokalustova
rikolle 

Helsingin (5 Hki, 1 Pjm, 1 Klh) 

henkiloliikennealueelle, Riihi
maen (7 Ri, 1 Lo) liikennealueel
le, Keravan (1 Ke, 1 Krs) liiken
nealueelle 

Helsingin (1 Pjm, 14 Hki) henki 
loliikennealueelle, Riihimaen 
(1 Ri) liikennealueelle, Keravan 
(1 Ke) liikennealueelle 

Riihimaen (1 Ri) varikolle 

Helsingin (1 Hki) vetokalustova
rikolle 
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Toimistosihteerin (A12) virka, 2 toimistosihteerin (All) virkaa , 2 toimistosih

teerin (A8) virkaa, liikennemestarin (A10) virka , 5 jarjestelymestarin virkaa, 

5 kuormausmestarin virkaa , 7 konduktoorin virkaa , 6 veturinkuljettajan virkaa, 

10 vaihdemiehen tointa , 13 asemamiehen (A2) tointa , 11 asemamiehen (Al) tointa , 

22 junamiehen tointa , 1 autonasentajan toimi , 6 autonkuljettajan tointa , 6 vetu

rinliirrrnittl!jful (A6) tointa, 4 vaunumiehen tointa ja yl:im1iarhlsen jarjestelymes

tarin toimi . 

Tampereen rautatiepiirin pl!l!llik5lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan viimeistl!ful 15 pl!ivl!nl! heinl!kuuta 1985 . 

Edell!! mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

toimistosihteeri (A12) 

toimistosihteer i (All) 

toimistosihteeri (A8) 

liikennemestari (AlO) 

kuormausrnestari 

vaihdemies 

asemamies (A2) 

asemamies (Al) 

jarjestelymestari 

'furun (1 'Iku hpy talousasiat) liikennealueelle 

'furun (2 'Iku tt kassa) liikennealueelle 

'furun (2 'Iku RAP- lipunmyynti) liikennealueelle 

Toij alan ( 1 Vi) liikennealueelle 

Tampereen ( 4 Tpe) liikennealueelle 

'furun ( 1 'Iku) liikennealueelle 

Perin (1 Pri) liikennealueelle 

'furun (6 'Iku) liikennealueelle 

Rauman (1 Rma) liikennealueelle 

Haapamll'.en ( 2 Hpk) rautatiealueelle 

Tampereen ( 3 Tpe , 1 Vma) liikennealueelle 

Perin (1 Pri) liikennealueelle 

Toij alan ( 3 Tl , 1 Vi) l iikennealueelle 

'furun (3 'Iku) liikennealueelle 

Rauman ( 2 Rma) liikennealueelle 

Tarnpereen ( 2 Tpe) liikennealueelle 

Perin (1 Pri , 2 Mn , 2 Hva js .pl!t) liikennealueelle 

'furun (3 Tku , 1 Rai j s . p!it) liikennealueelle 

Tampereen ( 1 Tpe j nt) liikennealueelle 

Perin (1 Mn) liikennealueelle 

'furun ( 1 'Iku rnre , 1 'Iku j nt , 1 'Ills j nt ) 

liikennealueelle 



konduktoori 

junamies 

autonasentaj a 

autonkulj ettaja 

veturinkulj ettaja 

veturinlBnrnittajli (A6) 

vaunumies 

ylim j lirj estelymestari 
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Tanpereen ( 4 Tpe) liikennealueelle 

Porin (1 Pri, 2 Mn) liikennealueelle 

Tampereen ( 5 Tpe) liikennealueelle 

'Ibijalan ( 4 Tl, 1 Hp, 1 Vi) liikennealueelle 

Porin (1 Pri, 2 Kki) liikennealueelle 

'furun (4 'Iku, 1 Slo, 1 l..m) liikennealueelle 

Haapam§en (2 Hpk) rautatiealueelle 

'furun (1 'Iku) varikolle 

Tanpereen ( 2 Tpe) liikennealueelle 

Porin (2 Pri) liikennealueelle 

'furun (1 'Iku, 1 l..m) riikennealueelle 

Turun ( 6 'Iku) varikolle 

'furun (2 'Iku) varikolle 

Perin ( 1 Pri) varikolle 

'Ibij alan ( 1 Tl) liikennealueelle 

Rauman (2 Rma) liikennealueelle 

Tanpereen ( 1 Tpe) varikolle 

'furun ( 1 'Iku) varikolle 

Porin ( 2 Pri) varikolle 

Porin (1 Pri jnt) liikennealueelle 

Asemapaallikon {A15) virka Pieksamaen rautatiepiirissa. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 15.7.1985. 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi 

Iisalmen {1Krv ah) liikennealueelle. 
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MJ:lliAAYKSili. 

H y v i n k a a n p a a v a r a s t o : ylirnaaraiseen varastomestarin 

{A 10) toimeen vatm Altti Kullervo Oksanen. 
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VALTION PUXUTEHDAS 

Valtion Pukutehtaan myymalat ovat auljettuina keaalomien 
vuoksi aeuraavaati: 

Helsingin myymala 
Rovaniemen myymala 

8 - 20.7.1985 
1 - 20.7.1985 

Hameenlinnan myymala on avoinna normaalisti klo 8.00-17.00. 
(HUOM. 8- 27.7.1985 poikkeava aukioloaika klo 8.00-16.00). 

Poati- ym. lahetykaia ei toimiteta 8 - 27.7.1985. 

Pat 10.6.1985 

TARIFFISXXNN~N MUUTOS 18.8.1985 

Tariffis~~nn5n 9 §:n 7 lm:n .kolmas kappale, joka koskee ter~srakentei

sen makuuvaunun koko osaston varaamista vain yhden henkilon k~ytto5n, 

muutetaan 18.8.1985 lukien seuraavaksi: 

Jos ter~srakenteisen makuuvaunun (CEmt) koko osasto varataan vain yh-

den matkustajan yksina~n k~ytett~v~ksi, on lunastettava yksi 

matkalippu ja kaksi kahden vuoteen osaston makuupaikkalippua. 

luokan 

Makuuvaunuosaston varaaminen RAP-jarjestelm~~ta yhden henkilon kayt

to5n ei muutu. Paikkalippuun tulostuu hinnaksi kahden vuoteen osaston 

makuupaikkalipun hinta kaksinkertaisena. 

(Nro Lht 2491/544/85, 11.6.1985) VT 25/85 
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VALTIONEUVOSTON MYONTXMXT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILL~ 

valtioneuvosto on 13.6.1985 tekemallaan paatoksella myontanyt 

1.7.-31.12.1985 valiseksi ajaksi seuraavat tavaraliikenteen kuljetus

alennukset: 

Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

Kehitysalueelta lahetettavien sahaus- yms. sivutuotteiden 

(sahateollisuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 

8 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle seka Kuopion Rau

ta- ja Koneyhtyman Airakselan paloittamolle tapahtuvista 

auto- ja peltiromun vaunukuormalahetyksista 30 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista vahintaan 100 

kilometrin pituisista kuljetuksista. 

Kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilijatteen) rautatie

kuljetuksista kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin 

alennus 

Kotimaasta talteenotetun jatelasin (lasiromun) rautatiekul

jetuksista vaunukuormin kotimaisille . jalostuslaitoksille 

20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

Kotimaasta talteenotetun rauta~ ja terasromun rautatiekul

jetuksista vaunukuormin kotimaisille sulatoille ja valimoil

le 20 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuksis

ta vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 prosen

tin alennus. 

Rautateitse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitoksil

le tuotavien haapa- ja koivukuitupuiden seka puujatteiden 

(hakkeen, sahajauhon yms.) rautatierahdista kuljetusmatkas

ta riippumaton 5 prosentin alennus Suomen rahtiosuuksista. 

Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat maksut peritaan 

yleisten maaraysten mukaan. 

Alennuksen alaiseksi kerayspaperiksi katsotaan tavaranimike

luettelon (VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 53 ~ 3 kuuluva jate

pahvi ja -paperi seka nimikkeeseen 5311 kuuluva jatepahvi 

ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuotantolaitoksilta ja 

tehtailta kuin paperi- ja kertonkitehtailta. 
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Edella sanotut alennukset, lukuunottarnatta lurnpulle tarkoitettua rahti

alennusta, rnyonnetaan vain vaunukuorrnalahetyksille. Mikali lurnppua 

(tekstiilijatetta) kuljetetaan kappaletavarana, annetaan sanottu alen

nus talta osin toistaiseksi asiakkaan esittarnan takaisinrnaksupyynnon 

perusteella. 

Lisaksi on kuljetusalennus rnyonnetty Rautaruukki Oy:n rautarikaste

kuljetuksille Otanrnaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka Nakovarnrnaisten 

Keskusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille. 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten vaunukuorrnalahetysten rahti

kirjoihin on aina tavaranirnikeluettelon rnukaisen tavaralajikoodin 

viidenneksi nurneroksi rnerkittava nurnero kolrne (3), kuten rahtikirjan 

tayttarnisesta annetut ohjeet edellyttavat. 

Alennukset rnyonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeutetull~ 

asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella (ks. edella 

lurnppu kappaletavarana). 

Asernien on ilrnoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao. 

asiakkaalle. 

(Nro Lt 320/545/85, 13.6. 1985) VT 25/85 

RAMO:N KOHTA 2.5 AUKEAN TILAN ULOTTUMA 

RAMO:n kohta 2.5 Aukean tilan ulottuma (ATU) on korjattu ja 

hyvaksytty (Rto 268/340/85, 29.1.1985). VR:n omatarvepaino 

on tehnyt painatuksen ja perusjakelun. Lisakappaleita tilat

taessa mainitaan painotuotteen VR 2771 korjaus n:o 25. 

(Rto 268/340/85,12.6.1985)VT 25/85 
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LIIKENNOIMISTAVAN MUUTOS , KOLARI 

Kc1arin asema avataan 01.07.1985 1ukien t oistaiseksi henkilo1iikentee11e 
i1man rajoituksia . "Liikennepaikkojen v~1imatkat" - kirjassa mainittu 

1iikennoimistapamerkinta Hr1 Tt muutetaan merkinn~ksi HTt em.ajankohdasta 

1ukien. Mui1ta os in merkinn~t s~i1yv~t enna11aan. 

Nrc 01 rtp 1616/571/85, VT n:o 25/85 

ANASTETTUJA MATKALIPPUJA 

Kempe1een asema11e 7.-8.6.85 suoritetun murron yhteydessa anastettu 
seuraavat matkalippukirjat (1omake 2202): 574151-574250 , 681601 -

681850. Konduktooreja ja matka1ippujen tarkastajia kehotetaan otta

maan em. 1ipun esittaja1ta 1ippu pois seka se1vittamaan taman hen
ki1o1lisyys . 

Lap 01 1764/ 037 / 85, 13 .6.85 VT 25/ 85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaarainen y1iteknikon (A 18) toimi, toistaiseksi rautatie 

hal1ituksen koneosasto11a (konetekniset tyot) . 
Koneosaston johtajal1e osoitetut kirja1liset hakemukset on toi 

mitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan 22 . 7 . 1985 . 

Toimistovirkailijan (A6) toimi sel<a toimistovirkailijan (A4) toimi toistai

seksi Hyvinl<iian konepajassa. Hyvinklian konepajan piiiillikolle osoitetut ki r

ja11iset hakemukset on toimitettava Hyvinkaan konepajan kirjaamoon viimeis

taan 22 .7.1985. 

Asemapaa11ikon (A15) virka Haapamaen rautatiea1uee11a (Keu) . 

~ampereen rautatiepiirin paa11ikolle osoitetut kirja1liset hake 

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kans1iaan viimeis 
taan 22 paivana heinakuuta 1985 . 
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Teknikon (A15) virka, rakennusmestarin (A18) virka, 2 rakennvsmes

rarin (A13) virkaa, asemapaallikon (A13) virka, liikenneohjaajan (A14) 

virka, 2 liikennemestarin (AlO) virkaa, toimistosihteerin (A12) 

virka, 3 toimistosihteerin (All) virkaa, 4 toimistosihteerin (AS) 

virkaa, 2 veturinkuljettajan virkaa, 4 konduktoorin virkaa, 4 kuor

mausmestarin virkaa, ylimaarainen insinoorin (A20) toimi, vaunun

tarkastajan toimi, 6 vaihdemiehen tointa, 8 junamiehen tointa, 

2 toimistovirkailijan (A5) tointa, 4 toimistovirkailijan (A4) tointa, 

2 toimistovirkailijan (A2) tointa, 14 veturinlammittajan (A6) tointa, 

5 asemamiehen (A2) tointa, 13 asemamiehen (Al) tointa, vaunumiehen 

toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 19 . 7.1985 . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti : 

teknikko (A15) 

rakennusmestari (A18) 

rakennusmestari (A13) 

asemapaallikko (A13) 

liikenneohjaaja (A14) 

liikennemestari (AlO) 

toimistosihteeri (A12) 

toimistosihteeri (All) 

Kouvolan rautatiepiirin varikkoryh

maan (1 Hma toimintayksikon esimies) 

Lahden rata-alueelle (1 rata-alueen 

paallikkol 

1 Lahden rata-alueelle, 1 Kotkan 

rata-alueelle 

Kotkan (1 Jri) liikennealueelle 

Kouvolan (1 Kv junasuoritus I kau

ko-ohjaus) liikennealueelle 

Kouvolan (1 Mki), Kotkan (1 Jri) 

liikennealueelle 

Kouvolan sahkoalueelle (1 Kv) 

Kouvolan rautatiepiirin toimistoon 

(1 kanslia), Kouvolan (1 Kuk js

pateva), Lahden (1 la tsto) liikenne

alueelle 



toimistosihteeri (A8) 

veturinkuljettaja 

konduktoori 

kuormausmestari 

ylim insinoori (A20) 

vaununtarkastaja 

vaihdemies 

junamies 

toimistovirkailija (AS) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkailija (A2) 

veturinlammittaja (A6) 

asemamies (A2) 

asemamies (A1) 

vaunumies 
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Kouvolan rautatiepiirin toimistoon 

(1 virkapalkat), Kouvolan(1transpoint

alue), Lahden (1 lipputoimisto), 

Lappeenrannan (1 hallintopalvelu

yksikko) liikennealueelle 

Kouvolan (2 Kv) varikkoryhmaan 

Kouvolan (2 Kv), Lahden (1 Lh), 

Kotkan (1 Kta) liikennealueelle 

Kouvolan (1 transpointalue), Lahden 

(2 transpointalue), Lappeenrannan. 

(1 Lr) liikennealueelle 

Kouvolan rautatiepiirin toimistoon 

(1 varikkoryhma) 

Kouvolan (1 Kv) varikkoryhmaan 

Lahden (1 Lh, 1 Lva), Haminan (2 Hma), 

Kotkan (2 Kta) liikennealueelle 

Kouvolan (2 Kv), Lahden (1 Lh), 

Haminan (2 Hma), Kotkan (3 Kta) 

liikennealueelle 

1 Kouvolan rautatiepiirin toimistoon, 

Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle 

2 Kouvolan rautatiepiirin toimistoon, 

Lahden (1 Lh) liikennealueelle, 

1 Lahden rata-alueelle 

Haminan (1 Hma) liikennealueelle, 

1 Lappeenrannan rata-alueelle 

Kouvolan (14 Kv) varikkoryhmaan 

Kouvolan (1 Kv), Lappeenrannan (1 Lr) 

Haminan (1 Hma), Kotkan (2 Kta) 

liikennealueelle 

Kouvolan (6 Kv, 1 Kpa junasuoritus), 

Lahden (1 Lh), Imatran (2 Imr), 

Kotkan (3 Kta) liikennealueelle 

Kouvolan (1 Kv) varikkoryhmaan 
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MAJOITUS YKSITTXISILLX VIRKAMATKOILLA 

Muutos VT:ssa n:o 18 i1moitettuun Ou1un CUMULUS - hote11in 
hintaan (voimassa 31 . 12 . 1985 saakka): 

1 hengen huone/henkil5 
2 hengen huone/henki15 

mk 200 ,
mk 150 , -

(N:o RH 230/059/85, 19.6 . 1985) VT 26/85. 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEET 

Julkaisuun Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657), voimassa 
1.1 .1985 , tehdaan seuraava lisays 27 . 6 .1 985 lukien : 

Kentta 46 (rahditusmuutoskoodi) 

Uusi koodi 26 = rahditus kuten El o- vaunu 

(Lkoy 17 . 6 . 1985) VT 26/85 
1 

l 
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NIMITYKSI~ 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : Toimistosihteerin 
(A8) virkaan (Tpe tt) toimistovirkailijat (A5) Marja - Liisa Tel l er
vo Koivisto ja Helena Kupari sek& ylimaar&inen toimistovirkailija 

(Al) Tuomo Sakari Ropanen, junamiehen toimeen (Pri) asemamiehet 

Ahti Antero Johannes Rantaneva , Kari Aatos Juhani Nieminen , Raimo 
Olavi LepistB ja Teijo Tapia Ruohola 

EROJA 

Tamp e r e e n r au t a t i e p i i r i : asemapaallikkB (A17) 

Lennart Armas Elias Lyden , asemapaallikkB (A15) Vilho Kalervo Jar

vinen , asemapaallikko (A13) Tenho Johannes Puska , apulaisasemap&al 

likko (A15) Reina Samuel Anttila , toimistosihteeri (All) Aino Anna 

Maria Wallin , Salme Marianne Houni , Eini Inkeri Jalava , kondukto B

ri Tauno Kalervo Ojala , Eero Einari Eskola , Veikko Olavi Aa l tonen , 

va i hdemies Mi kko Kalervo Renko , Yr j B Lepisto , Olavi Armas Uusital o , 

Ahti Al lan Alanen , Leo Armas Viikki , kuormausmestari Ahti Aatos 
Lehtovuori , junamies Leevi Matias Tanhuanpaa , Leo Armas Ronkainen , 

Heikki J ohannes Ristila , asemamies Tapia Juhani Tahtinen , ylim . 

asemamies Seppo Veli Ilmari Virtanen , veturinkuljettaja Pentti 

Herman.Henriksson, Yrjo Ensio Suuniittu , Matti Peltonen , veturin 
lammittaja Viljo Tapani Parviainen , huoltomestari Alpo Otto Edvin 

Matsi , tlp toimistovirkailija Sirpa Aino Marianne Jarvilehto , vetu
riasentaja Matti Emanuel Ainasoja 

P i e k s a m a e n r a u t a t i e p i i r i: taimistosihteeri 

Relvi Mirjam Tenhunen, toimistas i hteeri Eila Kajama, yliasentaja 

Martti Koski nen, konduktoori Vei jo Vaino Laakso, konduktoori Vai 

no Matias Eske linen, kanduktoori Te uva Kalerva Mus tanen, kanduk

toori Pentti Olavi Raisanen, kanduktoori Alpa Aatas Antera Pernu, 

varas t omestari Taimi Tapia Saukkanen, va i hdemi es Reina Ruaranen, 

junamies Niila Jalmari Kuranen, j unami es Ei na Nieminen, veturin

lammitta j a Martti Ruatsalainen, rat aes imies Pentti Arimo Tuavi la, 

rataesimies Mikko Hanninen seka aputyontek i ja Paava Leskinen 
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VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1986 

Veturinku1jettajakurssei11e pyrkivi11e pidet&!n va1intakoe rauta

tiepiireitt&in 1auantaina 28 .9.1985. Siihen kuu1uvat kokeet 
1) . suomen kie1essH, 4) matematiikassa, 3) veturitekniikassa ja 
4) veturimiestutkintoon sis~1tyviss& ohjes&Hnnoissa. 

Kurssei11e pyrkijHn on j&tett&v~ rautatiepiirinsa p&~11iko11e osoi
t~ttu hakemus varikonp&~11iko11e/vastaava11e tai 1iikennea1ueen 
p[H11iko11e viimeist&&n 22.8.1985. Hakemukseen, varikko/vastaava tai 
1iikennea1ue liitt&& se1v&n va1okopion nimikortista ja esimiehen 
vahvistaman 1aske1man veturimiestutkinnon j&1keen vaaditusta kahden 
vuoden veturimiespa1ve1uksesta koneapu1aisena . Hakemukset esimiehen 
1ausuntoineen hakijan k&ytt&ytymisest& ja toiminnasta toimitetaan 

rautatiepiirin p&&11iko11e. 

Veturinku1jettajakurssei11e hakemisen ede11ytyksen& on, etta em. 

kahden vuoden m&&r&aika t&yttyy kev&an 1986 kurssei11e pyrkivi1t& 
viimeistH&n 31.12.1985 ja syksyn 1986 kurssei11e pyrkivi1t& L7.~86 
menness&. 

Vaadittava veturimiespa1ve1us 1asketaan veturimiestutkintotodistuk
sen j&1keisestH p&iv&m&&rHsta a1kaen v&hennettyn& mahdo11iset pois
sao1ot kuten esimerkiksi aseve1vo11isuuden suoritusaika. 

Rautatiepiiri 1aatii 1uette1on erikseen niist&, joiden veturimies
pa1ve1us tu1ee tayteen 31.:2.1985 mennessa sek& niista, joiden vetu
rimiespa1ve1us tu1ee tayteen 1.7.1986 menness~. Aakkosittain ja 

varikoittain tai t~imintayksikoitt&in tehdyt nimi1uette1ot 1[hete

t[Hn rautatieopistoon 13.9.1985 mennessa . 

Rautatieopisto 1[hettaa rautatiepiirien p![11ikoi11e yksityiskoh
taiset ohjeet rautatiepiireiss~ pidett~vist& valintakokeista 

20 . 9.1985 mennessa. 

Ktj 27.6.1985 VT 27/85 . 
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LISXYS AIRATAULUUN 185 

Lisays 2 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulu

kirjan tilanneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 15.7.1985. 

Lisayksen sivut ovat koeluonteisesti stiftauksen sijasta liimat

tu, josta syysta kayttajien mielipiteet ovat tervetulleita kayt

totoimiston aikataulusuunnitteluuo osoitteeseen huone 282 b, 

Helsinki. 

VT 27/85 

TILITYSS~~NNON MUUTOS 

Kankaanpaan tilityspaikka lakkautetaan 1.8.1985 lukien ja poiste

taan tilityssaannBn 2 . osan liitteesta nro 1. 

(Nro Tlt 9/230 / 85, 26.6.85) VT 27/85 
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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN .MERKITSEMINEN 

Vaunujen merkitsemisessa esiintyneiden puutteiden vuoksi liikenne
paikkoja kehoitetaan seuraamaan , etta vaarallisilla aineilla kuorma
tut vaunut merkitaan asianmukaisi l la varoituslipukkeilla silloin , 
kun "Maaraykset vaarallisten aineiden kulj ettamisesta rautatie:l.la 
(YAK)" sita edellyttaa . Lisaksi on noudatettava kuljetusten ilmoit
tamisesta annettuja ohjeita (Jtt 7.5 (9), vaunuluettelosanomien laa
timisohjeet, VAK:n rajahdysaineluokkien kohta G muut maaraykset). 

Samalla muistutetaan, etta ongelmajatekuljetusten merkitsemista kos
kevat ohjeet on annettu VT:ssa nro 32/84 . 

(Lko 25 . 6.1985) VT 27/85 

FIDEBAST - TARIFFI 9350 

FIDEBAST - tariffiin lisataan aakkosjarjesty~seen sivuilla 16 ja 17 
olevaan Saksan asemaluetteloon: 

20242 4 Hohenkirchen-Siegertsbrunn • •... 14 
20228 3 Unterfohring •.• • ... . .•• . • .. •.• . 14 

Li saykset ovat voimassa 1.7.1985 lukien . 

(Lt 25 . 6 . 1985) VT 27/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap/i/illikOn (A15} virka, apulalsasemap~allikOn (A13} virka, 
llikennetarkastajan ap (A13)virka, tolmlstosihteerin (A12} virka, 
4 toimistosihteerin (A 11) virkaa, 2 toimistosihteerin (AS) 
virkaa, llikennemestarin (A10} virka, 2 jarjestelymestarin virkaa, 
3 konduktOOrin virkaa, 2 kuormausmestarin virkaa, vaunumestarin 
virka, 10 veturinkuljettajan virkaa, 3 toimistovirkailijan (AS) 
tointa, 2 toimistovirkailijan (A2) tointa, 9 vaihdemiehen tointa, 
10 junamiehen tointa, 11 asemamlehen (A2) tointa , 14 asemamiehen 
(AI} tointa, vaununtarkastajan toimi, 9 veturinlammittajan (A6) 
tointa, rataesimiehen (119) toimi ylimaarl!inen y1itekn i kon (A1S) toimi. 

Ede111! mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

Rautatiepiirin pl!allikol1e osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Ou1un rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 2.S.19S5. 

asemap/ial1ikkO (A15) 

apulaisase~apaallikkO (A13} 

liikennetarkastaja ap (A13} 

toimistosihteeri (A12} 

toimistosihteerit (A11} 

Kajaanin (1 Vus ah) 1iikennea1ueella 

Oulun ( 1 01 kirjauskeskus ja jt
asiat) liikennealueella 

Oulun rautatiepiirin (1 koulutus
asiat) toimistossa 

Oulun rautatiepiirin (1 tyosuht. 
palkkausasiat) toimistossa 

Oulun rautatiepiirin (1 1askenta, 

27 

1 sairausvakuutusasiat) toimistossa. 
Ou1un (1 01 ttl 1iikennea1ueella ja 
Rovaniemen ( 1 Roi tt) liikennea1ueella 

toimistosihteerit (AS) 

liikennemestari (A10) 

jlrjeste1ymestarit 

konduktMrit 

kuormausmestarit 

vaunumestari 

veturinku1jettajat 

Ou1un (1 01) 1iikennea1uee1la, Kemin 
(1 Kern) 1iikennea1uee11a 

Rovaniemen (1 Kj/i junasuor.) liiken
nealueelja 

Kemin (1 Kern junatoimisto) 1iikenne
aluee1la, Kajaanin ( 1 Kon junatoimist 
1iikennealueella 

Ou1un (2 01) 1iikennea1uee11a, 
Kajaanin (1 Kaj) 1iikennea1uee11a 

Oulu (1 01) 1iikennea1ueella , Kajaa
nin (1 Kaj) 1iikennealuee1la 

Oul un ( 1) varikolla 

Ou1un (6) varikolla, Rovaniemen ( 1 Rc 
1 Kj/i) 1i i kennealueella, Kontioml!en 
(2) variko1la 
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toirnistovtrkailijat (AS) 

totrnistovirkailijat (A2) 

vaihderniehet 

junarniehet 

asernarniehet (A2) 

asernarniehet (AI) 

veturinlarnrnittajat (A6) 

vaununtarkastaja 

ylirnaaratnen yliteknikko (A18) 

rataesirnies (A9) 

• 
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Oulun rautatiepiirin (2) toirnis
tossa, Oulun (1) sahk~alueella 

Ou1un (1 01) 1iikennea1ueella, Kernin 
(1 Kern) liikennealueel1a 

Oulu (6 01) 1iikennea1ueella, Kernin 
(1 Kern) 1iikennealuee1la, Kajaanin 
(2 Kon) liikennea1ueella 

Ou1un (5 01) 1iikennealuee1la, Rova
niernen (3 Roi, 1 ~ja) liikennealueella, 
Kajaanin (1 Kon) liikennealueella 

Oulun (6 01) liikennealueella, Kernin 
(1 Kern) liikennealueella, Rovaniernen 
(2 Roi) liikennealueella, Kajaanin 
(1 Kaj, 1 Kon) liikennealueella 

Oulun (6 01) 1iikennea1ueella, Kernin 
(1 Tor) liikennea1ueel1a, Rovanternen 
(1 Kja) 1iikennealuee1la, Kajaanin 
(5 Kaj, 1 Klu junasuoritus) 1itkenne
a1uee1la 

Ou1un (6) varikolla, Kernin (2) vari
kolla, Kontiornaen (1) varikolla 

Kernin (1) varikol1a 

Oulun (1 Roi sahk~huo1to, vahvavirta
tekniikka) sahkoa1uee1la. 

Kernin (1) rata-aluee1la 
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NIMITYXSIX JA MXXRXYXSIX 

H a 1 1 i n t o - o 8 a 8 t o: aaianva1vojan (A23) virkaan apulais

a8ianva1voja (A21) Yrj6 Tapani Poutiainen ja y1~araiseen tyoterve

y8hoitajan (A13) toimeen ty6tervey8hoitaja Pirkko Tuulikki Tuukkanen. 

X o n e o s a s t o: konein8in66rin (S23) virkaan ylim. tarkastaja

insinoori (A23) Pentti Kalervo Kuokkanen ja koneinsinoorin (A24) 

virkaan koneinsinoori (A23) Matti Heikkila. 

R a t a o s a s t o: tarkastajan (A20) virkaan ylim. toimistoraken

nusmestari (A1S) Harri Johannes Helttula. 

L i i k e n n e o s a s t o: alemman palkkaluokan liikennetarkasta

jan (A19) virkaan ap liikennetarkastaja (A1S) Pekka Ensio Halinen, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A1S) virkaan ap liikenne

tarkastaja (A15) Aulis Alfred Teerimo, alemman palkkaluokan l iiken

netarkastajan (A17) virkaan ap liikennetarkastaja (A15) Bror Goran 

Valdemar Nystrom, toimistosihteerin (A11) Virkaan toimistosihteerit 

(AS) Maija-Liisa Malinen ja Eila Aliisa Nykanen, toimistosihteerin 

(AS) virkaan ylim. toimistosihteeri (AS) Airi Talka ja toimistovir

kail'ija (A4) Anne Elina Juslin seka toimistovirkailijan (A3) toimeen 

ylim. toimistovirkailija (A1) Pirjo Anita Marjatta Ahtiainen. 

T a 1 o us o s a s to: tutkijan (522) virkaan tutkija (S21) 

Martti Tapani Kerosuo, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(A18) virkaan ap liikennetarkastaja (A16) Markku Johannes Parkkulai

nen, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A16) virkaan toimis

tosihteeri (A11) Elmi Seliina Tapio , alemman palkkaluokan liikenne

tarkastajan (A 16) virkaan ylim. toimistovirkailija (A6) Marja

Terttu Hatakka, toimistosihteerin (A12) virkaan toimistosihteerit 

(A11) Marja-Leena Ilen, Aini Rauha Mirjami Jussila ja Marja Annikki 

Nokelainen, toimistosihteerin (A11) virkaan toimistosihteeri (AS) 

Anja Sinikka Hirvonen ja ylim. toimistosihteeri (AS) Riitta Liisa 

Nousiainen, toimistosihteerin (AS) virkaan kaytonjarj. Christine 

Margaretha Soderkvist, toimistovirkailijat (A4) Eeva Anneli Huttu

nen ja Eila Anneli Mansikkamaki, ylimaaraiseen toimistosihteerin 

(AS) toimeen toimistovirkailija (A4) Sirkka-Liisa Niemimaa ja Helka 

Kaarina Hieke , ylimaaraiseen toimistovirkailijan (A6) toimeen kone

kir j oittaja (A4) Riitta Hellevi uanninen ja toimistovirkailija (A4) 

Riitta Marja Helena Puttonen, toimistovirkailijan (AS) toimeen toi

mistovirkailijat (A4) Pirkko Tuulikki Gullman ja Jane Marjatta 
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Vikgren seka toimistovirkailijan (A4) toimeen toimistovirkailijat 

(A3) Paivi Katriina Lojamo ja Mirja Katariina Anttila . 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: koneinsinoori Hilkka Kyllikki Vay

rynen, ylimaarainen liikennetarkastaja Toivo Kustaa Linnankoski ja 

toimistosihteeri Terttu Anna Maria Suhonen. 

T a 1 o u s o s a s t o: toimistosihteerit Salme Kyllikki Koivu
niemi ja Kaija Metso. 

K o n e o s a s t o: koneinsinoorit Aarno Valdemar Lonnroth, Harri 

Lasse Juhani Kerminen ja insinoori Harri Tapio Ruotsalainen. 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajat Leo Kalevi Xikas, 

Vilho Kalervo Loksy, liikennetarkastaja ap Hilkka Annikki Fager

strom, toimistosihteerit Vera Erahirvi, Tuovi Sisko Pulli, Irma 

Saarikoski ja toimistovirkailija Kirsi-Marja Koskinen. 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLf 

Ratainsinoori Pekka Toivonen, Helsinki 

Tukemiskoneiden ohjausjarjestelman ja tyomenetelmien kehittaminen 
tietokoneohjelmalla 
1000 mk 

Rakennusmestari Heikki Metso, Helsinki 

Linjasuojastusjarjestelmaan liittyva junailmaisin tyoryhmille 
300 mk 

Turvalaiteasentaja Pauli Torikka, Helsinki 
Hitsaaja Raimo Ylinara, 
Teknikko Matti Kivela, 
Vaihteiden kaytto- ja valvontatankojen kokoonpano-ohjain 
Yhteensa 1000 mk 

Veturinsahkoasentaja Jarmo Raty, Helsinki 
Sm-junan paatykytkimen sahkoosan testauslaite 
300 mk 

Asemamies Jarmo Stenberg, Tampere 

Paivavaunun eteisessa eleven matkatavarahyllyn opastuskilpi 
300 mk 

Vaununasentaja Rauli Anttila, Tampere 
Avovaunujen hihnavinttureiden koukkujen hitsausohjain 
300 mk 

Sahkoteknikko Seppo Makinen, Tampere 

TTV:lla suoritettavan mittausajon parantaminen 
400 mk 

Asemamies Pertti Vavymies, Mantyharju 

Kuormaulottumamitta 
1500 mk 

Rakennusmestari Pertti Heikkinen, Joensuu 
Paallehitsaaja Teuvo Leppanen, 

Taisto Juntunen, 

Vaihteenkielista valmistetun liitantaelementin 
kaytto kiskonvaihdossa 
Kullekin 500 mk 

Teknikko Matti Erjomaa, Turku 
Rkt-vaunun akuston varaajan kytkennan muutos 
5000 mk 

(Nrc Hlo 249/125/85, 28.6.1985) VT 28 /85 
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10 KARJESSA-aloitekilpailun ratkaisu 

Aloiteasiain palkintolautakunnan tekemalla paatoksella menevat 

kilpailusaantojen mukaiset •tuplapalkinnot• seuraaville: 

Hitsausmestari 
Matti Heikkila 

Teknikko 
Matti Ovaska 

Viilaajat 
Risto Kyostila 
Kauko Makila 
Jari Turunen 

Viilaaja 
Esko Hamiilainen 

Viilaaja 
Esko Hamalainen 

Liikenneohjaaja 
Martti Miettinen 

Tyoesimies 
Pellervo Paivinen 

Teknikko 
Sampo Niiranen 

Rait . tuk.koneen. 
kayttaJa 
Kari Nikkinen 
Koneasentaja 
Matti Jarvinen 
Teknikko 
Veikko Saastamoinen 

Teknikko 
Matti Erjomaa 

Tpe rtp 1000 mk 

600 mk 

Polttomoottorilla varus
tettu hydraulisesti toi
miva kiskonvetolaite 

Psl knp kullekin Sm1- ja 2-junien paaty
ja viilikytkimien korjaus 
kaantamiilla jousikotelon 
kaulalla oleva laakeri
holkki 90D 

Kuo knp 4000 mk Tve4-veturin moottorin 

3000 mk 

ja momentinmuuntimen vii
lisen kytkennan vahventa
minen 

Tve4-veturin , Tka7 ja 6 
Clark - vaihteistojen ja 
kytkimien suojaaminen 
vaurioilta varustamalla 
ne oljypaineen ilmaisevil
la painekytkimillii 

Pm rtp 3000 mk Raideliikenteelle aiheu
tuvista haitoista perit
tavat korvaukset 

Jns rtp 5000 mk Dv12- ja Dr14-vetureiden 
akselinkiiyttolaitteiden 
suojaus alustapesussa 

Jns rtp 3000 mk Kytkinlaitoksessa olevan 
tarpeettoman siihkorata
materiaalin kaytto uusil
la sahkoistettavillii ra
taosilla 

Hki rtp kullekin Raiteenmittausvaunu 
2000 mk EMMA:n korkeuspoikkeaman 

mitta-anturin kiinni
nityksen mekaaninen muu
tos 

Tku knp 5000 mk Rkt-vaunun akuston varas
jan kytkennan muutos 

28 



28 

Koneenkokooja 
Aarre Heikkili:i 

4 

Tku knp 1000 mk CEmt - va unu n j ousien ka yt 
tami ne n vasy nee n a Ei t 
va unun jousituksessa h yo 
dyksi 

(N r c Hl o 249/ 12 5/8 5 , 28. 6 .1 985) VT 28/ 85 

ULKOMAAHVALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 153 , 28 . 6 . 1985 , on kansain vali 
sessa tavar aliikent eessa kaytettavia ulkomaan valuutan muun
tokursseja muutettu 1 . 7 . 1985 lukien seuraavasti : 

1 ENGLANNIN PUNTA 8 , 25 mk 
100 NEUVOSTOLIITON RUPLAA 751, 00 mk 
100 PORTUGALIN ESCUDOA 3 , 70 mk 
100 PUOLAN ZLOTYA 4 , 00 mk 
100 RANSKAN FRANGIA 69 ,1 0 mk 
100 ROMANIAN LEIT A 36 , 50 mk 
100 SVEITSIN FRANGIA 251 , 00 mk 
100 TSEKKOSLOVAKIAN KRUUNUA 91 , 00 mk 
(Nro Tkv 6175 , 1 . 7 . 1985) VT 28/85 

KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , I TAINEN 

Suomen j a Neuvost oliiton r aut atierajasek akomitean k okoukseesa on 
paa tetty s euraavat asiat, jotka tulevat valittomasti voimaan 

VR - SNTL val is essa henkiloli i kent eeesa : 

1) Laeten i kara ja on 4 - al l e 12 vuotta ( ei sii e enaa 

5 - alle 10 vuot t a ) . 

4 vuotta nuoremmat lapset, j oilla ei ole erillista paik
kaa , kuljetetaan maksutta ilman matkalippua . 
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Lapset, jotka ovat tayttaneet 4 vuotta, mutta eivat 12 
vuotta seka 4 vuotta nuoremmat lapset, joe heilla on eril
linen paikka, kuljetetaan puolesta taysi-ikaisten tariffi
maksusta. 

2) Ma~kaliput ja makuupaikkaliput taytetaan latinalaisin kir
jaimin. 

3) Ryhmamatkan osanottajille ei tarvitse kirjoittaa tarkas
tuslippuja. 

(Lht 355/563/84, 27.6.85) VT 28/85 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Lisataan: 

Muutetaan 

VT 28/85 

Oy Nokia Ab, Finnish Chemicals, 32740 AETSA 
Kv rtp 867/552/85 4.6.1985, 05.6.1985 lukien . Voimassa 
toistaiseksi. 
Soek-vaunut (a 60 m3) 
198319-6, 198320-4, 198322-0, 198324-6, 198325-3 

Kaukomarkkinat Oy, Kutojantie 4, 02630 ESPOO 

Lt 3448/552/85, 22.5.1985 
Soek-vaunut 198330-3 ajalla 20.5 - 30.09.1985 

198343-6 ajalla 01.7- 21.12.1985 

Enso Gutzeit Oy 
Lt 31292/552/84, 01.7.1984 
Soek-vaunut 
Lisataan 198398-0 
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VR:N TURON PAAVARASTOSSA KAYTOSTA VAPAUTUNEITA LOISTELAMPPUJA 

VR:n Turun Paavaraatoaaa on kaytOata vapautuneita 1oiate1amppuja, 

jotka 1uovutetaan VR:n omaan kayttOOn t11auata vaataan ve1oituk

aetta . 

Ti1auamerkinta: 

8954-0 vakio1oiste1amppu AIRAM L 40W 3X 

SSTL 49 104 28-4 (kaytettaviaaa 24.6.85 843 kp1) 

12785-2 vakio1oiate1amppu AIRAM L 20W 3X 

SSTL 49 101 28-o (kaytettaviaaa 24.6.85 350 kp1) 

53564-1 pieni1apimittainen 1oiate1amppu AIRAM L 15W 3X 

SSTL 49 121 28-8 (kaytettaviaaa 24.6.85 100 kp1) 

53265-5 pienoia1oiate1amppu THORN T8W/29 

SSTL 49 823 52-9 (kaytettaviaaa 24.6.85 200 kp1) 

VT 28/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylikonduktoorin virka toistaiseksi Kotkan liikennealueella (1 Kta, 

opastuskonduktoori). Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon 

viimeistaan 4 . 8.1985. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o n e o s a s t o : koneinsiooorin (A 24) virl<aan (RH/Ko) ki (A 23) Matti 

Heikkila, koneinsiooorin (A 23) virkoihin (RH/Ko) dipl.ins. Eero Juhani 

Jaakola ja insin. (A 21) Seppo Veikko Johannes KoiVl..llliiki, koneinsinoorin 

(S 23) virkaan (RH/Ko) ylim. tarkastajainsin. (A 23) Pentti Kalervo Kuok

kanen, insiriXirin (A 19) virkaan (Pm knp) vt.insin. Hannu Juhani Blanqvist, 

yliteknikon (A 17) virkaan (Pm knp) vt.ytkn. Reijo Olavi Parviainen, 

teknikon (A 16) virkaan (Hy knp) ylim. tkn Toivo Kalevi Nyldinen, toimisto

sihteerin (A 11) virkaan (Hy knp) tvirk Helena Marjatta Joutsalo, toimisto

virkailijan (A 6) toimem (Hy knp) ylim. tvirk. Salmi Sinikka Eloranta, 

toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Hy knp) ylim. tvirk Sari Maarit Jokinen, 

yli.miiariiiseen yliteknikon (A 16) toimeen (Pm knp) vt.ylim.ytkn U.mo Ilmari 

Kauppinen, yli.miiariiiseen teknikon (A 16) toimeen (Hy knp) tl<n Karl Antero 

Nikander, ylimaaraiseen toimistosihterin (A 8) toimeen (Hy knp) tvirk Raija 

Marjatta m.veri, ylimaariiiseen toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Hy knp) 

vs.tvirk Sirkka Irene Paarto. 

K o n e o s a s t o : koneosaston jobtaja Esa Ensio Piironen, koneinsin55ri 

Jorma Uolevi Harjula, konttoripiiii.llikko Lauri Mattias Hanninen, yliteknikko 

Rafael Asola, yliteknikko Jalo Rafael Vainio ja yli.miiarainen vahtimestari 

Pentti Kalevi Veikkanen. 

28 
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MAARAYKSET TAVARAN PAALLYSTAMISESTA, PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMISES
TA (PPO) 

Koska Tekni11inen tarkastuskeskus (TTK) antaa tarvittaessa tarkem
pia ohjeita tai myontaa ainekohtaisia poikkeuksia vaara11isten ai
neiden pakkauksia koskevista maarayksista , uusitaan ju1kaisun PPO 
(VR 2655) 1iite II kuu1umaan 1.8.1985 1ukien seuraavasti: 

LIITE II 

Luette1o rautatieha11ituksen hyvaksymista vaarattomien aineiden 
ku1jetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja paa11yksista, jotka 
saadaan varustaa rautatieha11ituksen vahvistama11a ku1jetuspakkaus
merki11a (ks. kohta 6). 

Hyvaksymis- Va1mistaja tai 
numero kayttaja 

Lt 02-1963 Suomen Sokeri Oy 
Lt 01-1964 Oy P1astex Ab 
Lko 01-1970 Enso-Gutzeit Oy 

Lahden tehtaat 
Lko 03- 1970 Piippo Oy 

Lko 03-1 971 Oy P1astex Ab 

Lko 01 -1 972 
Lko 03- 1972 

Piippo Oy 
Oy P1astex Ab 

Paa11yksen tai 
pakkauksen 1aatu 

Moni- tai ker
takayttopakkaus 

Fiber-Drum tynnyri kertakaytto
Muoviastia 10 1 
B1-aa1topahvi1aa
tikko 

kertakaytto
kertakaytto-

20 1 ja 55 1 fiber- kertakaytto-
astiat 
20, 25 ja 30 1 HD- kertakaytto
muoviastiat 
21 1 fiber - tynnyrit kertakaytto-
30 1 muoviastiat monikaytto-

Lko 01-1974 Oy P1astex Ab 10 1 jerrykannut kertakaytto
kertakaytto-Lko 02-1 974 Oy G W Soh1berg Ab 5 ja 10 1 muoviset 

kanisterit "Chymos 
E 404 ja 405" 

Lko 03-1974 Oy P1astex Ab 51 jerrykannut 
nro 659 

kertakaytto-

Lko 04-1975 Mety Oy .. 

Lko 02-1976 Do11ytex Oy 

Lko 02-1977 Muovire Oy 

700 1 muovinen ku1- monikaytto
jetussai1io paa1-
1ystetty 1astu1e-
vy11a, kehikko 
kuorma1avapohjainen 
10 1 muoviset ku1- kertakaytto
jetusastiat 
10 1 muovinen kul- kertakaytto
jetusastia 



Hyvaksymis- Valmistaja tai 
numero kayttaja 

Lko 01-1978 Dollytex Oy 

Lko 02-1978 Satamuovi Oy 

Lko 01-1980 Oy Tampella Ab 

Lko 02-1980 Pyrkija Oy 

Lko 03-1980 Puhar Oy 
Lko 04-1980 Primakem Oy 

- 3 - 29 

Paallyksen tai Moni- tai ker-
pakkauksen laatu takayttopakkaus 

10 1 muovinen kul- kertakaytto
jetusastia 
20, 15, 10, 5, 4, kertakaytto-
3, 2, 1.2 ja 0.6 1 

muoviaetiat 
10 ja 20 1 Flo-Box- kertakaytto
nestepakkaus (sisa-
pakkaus 2-kerroe-
muovipussi, ulkop. 
aaltopahvilaatikko) 
10 1 muovinen kul- kertakaytto
jetueastia 
30 1 muovinen astia monikaytto-
5 ja 10 1 muovias- kertakaytto
tiat . 

Lko 01-1981 Suni-Kas Oy 5 1 muoviastia kertakaytto-
Lko 01-1982 Puhar Oy 5 1 muovikanisteri kertakaytto-
Lko 02-1982 Oy MK-Tuote Ab 3, 5, 10 ja 20 1 monikaytto

polyeteeniastiat 
Lko 03-1982 Oy G W Sohlberg Ab 5 1 polyeteenika- kertakaytto

nisteri nro 533 
Lko 01-1983 
Lko 01-1984 

Lko 02-1984 
Lko 03-1984 
Lko 01-1985 

Pyrkija Oy 5 1 muovikanisteri kertakaytto
kertakaytto-Yhtyneet Paperiteh- Pussilaatikkopak

taat Oy Paperituote kaukset jauhemai-

Primakem Oy 
Puhar Oy 
Plaeto Kb 

sia aineita varten 
10 1 muovikanieteri kertakaytto-
10 1 muoviastia kertakaytto-
5 ja 10 1 muovias- kertakaytto
tiat 

Samalla ilmoitetaan, etta PPO:n liitteena III olevan "Yleieseli
tys"- lomakkeen- (VR 3720) kaytosta luovutaan 1.8.1985 lukien. 

(Nro Lko 3660/510/85, 9.7.198'5) VT 29/85 
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,LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 18 . 7.1985 lukien 
seuraavat muutokset 

Lisataan Trollbole-niminen liikennepaikka seuraavin merkin
noin : 

Trollbole 
Tbo 

2 

6 

Kr 

3 4 
Kr 19 . Hnk 31 . 

(Nro Lko 2483/571/85, 5.7.1985) VT 29/85 

5 6 

Hil 

Muutetaan Aitonevan kohdalle sarakkeen 2 merkinnat seuraa
viksi : 

14 
Tpe 

(Nro Lko 2479/571/85, 5 .7.1985) VT 29/85 

Muutetaan Kankaanpaan kohdalle sarakkeen 4 merkinnat seu
raaviksi : 

Parkano 48 . 
Pko 48 . Pri 59 . 

Tama muutos on voimassa 01 .08 .1 985 lukien . 

(Nro Lko 3628/571/85, 5 .7 . 1985) VT 29/85 

Muutetaan Rantamaen kohdalle sarakkeen 5 liikennoimistapa
merkinnaksi HilTt . 

(Nro Tpe rtp 21199/571/85 , 5 . 7 . 1985) VT 29/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

2 liikenneohjaajan (Al4) virkaa, toimistosihteerin (Al3) virka, 

toimistosihteerin (Al2) virka, 2 toimistosihteerin (All) virkaa, 

liikennemestarin (AlO) virka, 7 toimistosihteerin (A8) virkaa, 

ylikondukttltlrin virka, 5 konduktotlrin virkaa, kuormausmestarin 

virka, ylim . jMrjestelymestarin toimi. 

Rautatiepiirin pMMlliktllle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava SeinMjoen rautatiepiirin toimistoon viimeistMMn 

20.8.1985. 

EdellM mainittuihin virkoihin ja toimeen nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Liikenneohjaaja (Al4) 

Toimistosihteeri (Al3) 

Toimistosihteeri (Al2) 

Toimistosihteeri (All) 

Liikennemestari (AlO) 

Toimistosihteeri (A8) 

Ylikondukttltlri 

SeinMjoen (1 Sk kauko-ohjaus, 

1 js) liikennealueella 

SeinMjoen (1 Sk henkiloasiat) 

liikennealueella 

Kokkolan (1 Pts henkiltlasiat) 

liikennealueella 

SeinMjoen rautatiepiirin 

(lpalkkausasiat ) toimistoon, 

Seinajoen (1 Sk alse) liikenne

alueella 

Ylivieskan (1 Ou js) liikenne

alueella 

Seinajoen rautatiepiirin 

(1 yleishallinto, 1 talous

asiat) toimistoon, Seinajoen 

(1 TT, 2 lipputoimisto) liiken

nealueella, Vaasan (1 lapt) lii

kennealueella, Kokkolan (1 Pts 

rahditus) liikennealueella 

Seinajoen (1 opetuskond.) 

liikennealueella 

29 
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Kondukt<:li:lri 

Kuormausmestari 

Ylim . jarjestelymestari 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Korjaus VT 27 / 85 
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Sein~joen (3 Sk) liikennealueella, 

Vaasan (1Vs) liikennealueella, 

Kokkolan (1 Pts) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) liikennealueella 

Ylivieskan 

alueella 

1 Yv jnt) liikenne -

Talousosasto: alemman palkkalu okan liikennetarkastaj a n ( A 16 ) 

virkaan ylim . toimistov i rkailij a ( A 6 ) Marja-Terttu Hatakka, £!
tea ol1a toimistosihteerin ( A 11 ) virkaan ylim.toimi s tov i rkaili

ja ( A 6 ) Marja-Terttu Hatakka . 



Vain L"on..l.nnn 

liikenteessa 



Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 



1985 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 30 
25.7.1985 

Rahtiluotto ...................................... s. 2 

Ratapihojen liikennoimissaannot .................. 3 

Avoimia virkoja ja toimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nimityksia ja maarlyksia .............. ........... 4 

Eroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 



30 - 2 -

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

637041 OMP - Yhtyma Oy 
PL 102 
90501 OULU 

763730 Suomen Rehu Oy Munkkisaaren Tehdas 
PL 105 

763888 

764084 

00151 HELSINKI 

RR Ikkunakeskus Oy 
PL 50 
80101 JOENSUU 

Enso- Gutzeit Oy 
Pyhtaan hiomo 
49270 PYHT101 

Al l amainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi : 

647164 

654665 

Uusi 

Fiskars Oy Ab 
Veitsitehdas 
10470 FISKARS 

Termonova Oy 
10210 INKOO 

(Tlk 358/85, 16 . 7 . 1985) VT 30/85 

Entinen 

Oy Fiskars Ab 
Hienotaetehdas 
10470 FISKARS 

Oy Lohja Ab 
Inkoon Muovitehdas 
10210 INKOO 



- 3 -

RATAPIHOJEN LIIKENN6IMISSAANN5T 

Oulun ratupilwjen liikenndimiss;Hinnon Liitc J (Hataplltarudion 
kayt•oLaulukko) on uusittu . 

Muutoksesta nn julkaistu korjauslehti nro 2, jos•a ilmoitetut 
muutoksct tulevat voimaan maanantaina heinakuun 29. 
rai vli'lii 1 ~85. 

(1\'ro l. tv 356 '1/521/35) 15 . 7.1?85 VT J0/85 

AVOIMIA V!RKOJA JA TOIMIA 

SivuloJmJnen,tyosuhleinen talonmiehen toimi Runeberginkalu 27 . 

Velvoitteena hoilaa talonmiehen tehtavia 74 h ja s~ivousla ~3 h 

kuukaudessa . 

AsunnoksJ on varattu 2 huonetta JB keiltio 63 

Aikaisempl kokemus ja/ta1 koulutus toivottava . 

Palkka tyoehlosopJmuksen muka1nen. 

2 m . 

30 

Lisat1etoja tehtavasta antaval rakennusmestari Olli Kokko puh.3583 

ja rakennusmestari Teuvo Pitkanen puh. 3043. 

Hakemukset on toimitettava taloalueen paallikko Esko Vuollolle,osoite 

Suokatu 7 00240 HELSINKI 24, 26.8 . 1985 mennessa. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i : ins~noorin (A20) 

virkaan (Kv rpt) tss ins Matti Kalevi Toivola, yliteknikon (A17) 

virkaan (Kv rpt) tkn (A15) Pekka Juhan! Lehto, liikennetarkas t a

jan ap (A15) virkaan (Kv rpt, tied.siht) ylim lvirk E} ja Irene 

Seppanen, apulaisasemapaallikon (A15) virkaan (Hma) tsiht (All) 

Pentti Makinen, apulaisasemapaallikon (A13) virkaan (Lh) tsiht 

(AS) Kerttu Annikki Saarinen, liikenneohjaajan (A14) virkaan (Kv ) 

lkm (A10) Arto Ananias Lehto, (Imr) ap (A13) Lauri Olav! Suonio, 

liikennemestarin (A12) virkaan (Kta) lkm (A10) Kari Arto Olav! 

Vuorinen, liikennemestarin (A10) virkaan (Lr) tsiht (AS) Marjatta 

Hannele Karhu, (Kta) ylim asm (Al) Antti Yrjo Olavi Rajatalo, 

toimistosihteerin (A13) virkaan (Kv) tsiht (A12) Ossi Tapio Vai

nio, lohj (A14) Kimmo Heikki Olav! Siiskonen, toimistosihteerin 

(A12) virkaan (Lh) tsiht (All) Irja Annikki Pohjanlahti, toimis

tosihteerin (All) virkaan (Kv) tsiht (AS) Arja Anneli Partanen, 

tsiht (AS) Eeva Alli Marjatta Haimi, (Lh) ylim tvirk (A4) Time 

Juhani Niipala, (Lr) tlp tvirk (Al) Keijo Kalervo Petelius, toi

mistosihteerin (AS) virkaan (Kv) ylim tsiht Ritva Anni Helena 

Jappinen, (Lh) tvirk (A4) Katri Annikki Lehto, (Lr) ylim tvir~ 

(A4) Pirjo-Riitta Pohjonen, (Vna) tvirk (AS) Tarja Maarit Ahola, 

jarjestelymestarin virkaan (Lh) kond Heino Kustaa Kaikkonen, 

(Lr) kuormausmestari Vaino Aukusti Kiljunen , (Hma) ylim jjm Mik

ko Juhan! Bjorklund, Jorma Tapio Toikka, veturinkuljettajan vir

kaan (Kv) vel (A6) Erkki Matias Halonen, Taite Kimmo-Ilari Koli, 

Esko Antero Lassila, Hannu Juhan! Loikala, Veijo Martti Lyyti

kainen, Martti Erkki Ilmari Makunen, Markku Antero Maune, Hannu 

Kalevi Myyrylainen, Martti Johannes Niemi, Markku Johannes Rei

jola, Seppo Olavi Rama, Reijo Ensio Seppa, Matti Kalevi Tarvonen, 

(Lh) Veli Tapio Hartikainen, (Hma) Jukka Antero Mukala, konduk

toorin virkaan jnm Pauli Matias Kymalainen, Pekka Olavi Voutilai

nen, (Hma) Ossi Antero Terri, (Kta) Veikko Eemeli Vaisanen, kuor

mausmestarin virkaan (Kv) kond Heikki Utriainen, (Kta) jnm Erkki 

Kalevi Hakala, vaihdemiesten esimiehen toimeen (Kv) asm (A2) 

Heikki Juhani Myyrylainen, vaihdemiehen toimeen (Imr) jnm Jorma 

Jeremias Liesma, asm (Al) Jorma Antero Puputti, (Hma) asm (A2) 

Hannu Juhani Koistinen, ylim asm (Al) Pekka Sakari Heikkila, 

Petri Tapani Hellberg, (Kta) asm (Al) Jari Juhani Lippe, 
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ylim asm (A2l Ari Jukka Koskimies, junamiehen toimeen (Kvl asm 

(All Sakari Kalevi Elomaa, Jaakko Olavi Lautala, Matti Tapio Lei

kala. Matti Arto Priha, Markku Tapani Purho, (Lhl kmm Harri Veikko 

Sandberg, asm (All Martti Olavi Ikonen, (Vnal ylim asm (All Antti 

Petter Pelkonen, (Imrl asm (All Martti Juhani Huomo, (Hmal vhm 

Urpo Ilmari Tuovinen, (Ktal asm (A2l Osmo Kullervo Herrala, Esa 

Antero Herranen, asm (All Arto Tapio Hakkinen, autonkuljettajan 

toimeen (Kvl asm (All Yrjo Vilhelm Marttinen , veturinlammittajan 

(A6l toimeen (Kvl tlp vel Mauri Ensio Kukkonen, Ari Tapani Kylli 

ainen, Antti Tapani Latvala, Tarmo Antero Maune, Matti Kalervo 

Nuppola, Jarmo Matti Kalevi Polonen , Kari Tapio Rikkinen, Esa 

Jalo Takki, Ossi Elmeri Tiainen, (Lhl Torsti Olavi Kantonen, (Lr) 

Jukka Pekka Junnola, (Imr) Juha Antero Pohjalainen, Jouni Veli 

Valtteri Vesterinen, (Hmal Jukka Pellervo Haapaniemi , (Kta) Jouni 

Juhani Kelkka, Keijo Tapani Soininen, toimistovirkailijan (A4) 

toimeen (Vnal ylim tvirk (A4l Kaisa Tuulikki Lipponen, toimisto

virkailijan (A2l toimeen (Kv) ylim tvirk (All Anne Marjaana Kau

nissalo, (Vnal ylim tvirk (All Seija Sanerva Simpura, asemamie

hen (A2) toimeen (Kvl ylim asm (A2l Taisto Tapio Heiskanen, Pek 

ka Tapani Saastamoinen, (Lh) ylim ak Seppo Juhani Koskinen, ylim 

asm (A2l Maiju Kaarina Tuovinen , Jouni Juhani Heiskanen, 

ylim asm (All Timo Kalevi Ruti, Erkki Juhani Venalainen, (Lr) 

y l im asm (Al) Veikko Tapio Malinen , (Vnal ylim asm (A2l Pentti 

Veikko Olavi Hamalainen, (Imr) tlp asm Eija Sirkku Tuulikki 

Si l ventoinen, (Hmal ylim asm (All Risto Tapani Nev~amen, (Ktal 

ylim asm (A2l Jorma Jon Silventoinen, Matti Juhani Valimaa, 

ylim asm (A1l Esa Allan Simola , asemamiehen (All toimeen (Kv) 

ylim asm (A2) Arto Yrjo Tapani Finne , Teuvo Eemil Olavi Kupla, 

Antti Tapani Leinonen, Vesa Matti Tapani Penttila, ylim asm (All 

Kari Viljo Hamalainen, Hemme Tapio Ikavalko, Lasse Raimo Olavi 

Puranen, Veli Matti Tapani Rytky, (Imrl tlp asm Esko Kalevi Oi

none n , (Jtsl ylim asm (A2l Kari Jaakko Juhani Monte, (Kta) ylim 

asm (A2l Ismo Kalevi Joukainen, ylim asm (A1) Juha Kristian 

Silventoinen. 

• 
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Ylimaaraiseen teknikon (A16) toimeen (Kv) vel (A4) Leo Kaarlo 

Olavi Ruotsalainen, ylimaaraiseen teknikon (A15) toimeen (Lh) 

vel (A6) Esa Toivo Olavi Roisko, ylimaaraiseen toimistosihtee

rin (A12) toimeen (Kv) tsiht (All) Pirkko Annikki Juuma. 

T u r u n v a r a s t o: ylimaaraiseen varastonpaallikon (A 18) 

toimeen otettu teknikko (A 16) Heimo Uolevi Oksman. 
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EROJA 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i : veturinkuljettaja 

Jorma Olavi Ylatalo, konduktoori Aulis Johannes Hypponen, juna

mies Esko Olavi Matiskainen, vaihdemies Viljo Jooseppi Juvakka, 

Jukka Tapio Laulainen, Erkki Niilo Sale, vaununtarkastaja Erkki 

Einar Sorsa, asemamies Erkki Olavi Haikala, Siiri Maria Heino , 

Erkki Ilmari Valtiala . 

Ylimaarainen jarjestelymestari Aimo Ensio Seppanen, ylimaarainen 

siivooja Tyyne Kaarina Palonen, Anna - Liisa Ripattila, ylimaarai

nen vaununsiivooja Toini Helena Laine , Hilkka Anna- Liisa Tyrvai

nen, vt rataesimies Leo Johannes Soikkeli , tyosopimussuhteinen 

rakennusmestari Lasse Ilmari Nihtila . 
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ULKOMAANVALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston s&hkeell~ nro 125, 23.7 . 1985, on kansainv&lisess& 
tavaraliikenteessa k&ytett&via ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 24.7.1985 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaan floriinia 188,00 mk 

100 Belgian frangia 10,50 " 
100 Espanjan pesetaa 3,65 " 
100 Italian liiraa 0' 32 " 
100 It&vallan shillinki& 30,20 " 
100 Luxemburgin frangia 10,50 " 
100 Neuvostoliiton ruplaa 740,00 " 
100 Portugalin escudoa 3,65 " 
100 Ranskan frangia 70,00 " 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 212,00 " 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan 

markkaa 212,00 " 
100 Sveitsin frangia 258 ,00 " 
100 Tanskan kruunua 59,00 " 

1 USA:n dollari 6,00 " 
(Nro Tkv 6285, 24.7.85) VT 31/85 

FIDEBAST- TARIFFI 9350 

FIDEBAST- tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 15 olevaan 
Suomen asemaluetteloon : 

00223 8 Mantyluoto • .. . ... 7 

Lisays on voimassa 23 . 7 . 1985 lukien . 

(Lt, 23 . 7 . 85) VT 31/85 

KOUVOLAN VAUNUVAAKA 

Kouvolan vaunuvaaka on korjauskelvottomana poistettu kaytosta . 
Vaaka tullaan purkamaan . 

(Nro Kv rtp 1025/341/85, 18 . 7.1985) VT 3 1/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yliteknikon ( A 18 ) virka , toiataiseksi rautat1ehallituksen kone

osasto l la (konetekniset tyot ) . 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalli s et hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2 . 9 . 1985. 

Samella ilmoitetaan , etta VT: ssa 25 / 7 julkaistun ylimaaraisen 

ylitekniko n ( A 18) toimee n lahetetyt hak emukset otetaan huomioon 

y l la olev a a virkaa taytettaessa . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSI A 
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H e 1 s 1 n g i n r au t at i e p i i r i : Liikennetarkastajan 
(A23) virkaan (Hki rtp) liikennetarkastaja (A21) Jorma Sakari Eeri
kainen, asemapaallikon (A20) virkaan (Ke) apulaisasemapaallikko (A16) 
Toivo Kalevi Vainio, apulaisasemapaallikon (A17) virkaan (Hki hla) 
apulaisasemapaallikko (A16) Pauli Johannes Kerola, ylikonduktoorin 
(A14) virkaan (Hki hla) junamies (A7) Raimo Kauko Kalevi Tissari, 
konduktoorin (A10) virkoihin (Hki hla) kuormausmestarit (A11) Pertti 
Uolevi Pauna, Heikki Sippu ja Viljo Ensio Smed, junamiehet (A7) Kari 
Ensio Ikonen, Pentti Juhani Kekalainen, Yrjo Kalervo Komulainen, Timo 
Antero Louneva, Sulo Eino Elmeri Mantila, Esa Vaino Antero Rukkila ja 
Aarne Johannes Selenius seka asemamies (A1) Arvo Albin Paavilainen, 
junamiehen (A7) toimiin (Hki hla) kuormausmestari (A11) Osei Kalervo 
Kemppinen, aeemamiehet (A2) Urpo Juhani Kuosmanen, Matti Antero Maki
nen, Johannes Pauesonen ja Eero Tapani Tolmunen, aeemamiehet (A1) 
Tapio Johannes Hourula, Raili Annel i Hyvonen, Martta Katri Kainulai
nen, Erkki Olavi Kekalainen, Martti Matias Kamalainen, Mirjam Alina 
Makinen, Pauli Antero Niskanen, Kari Pertti Juhani Pekkanen, Kalervo 
Puea, Aino Elina Tiihonen, Erkki Juho Antero Tolvanen ja Heikki Juha
ni Vaisanen seka ylimaarainen asemamies ( A1 ) Eea Veli Matti Tolvanen, 
vaihdemiehen (A7) toimiin (Hki hla) asemamiee (A2 ) Pentt i Tapio MSka
lainen, asemamiehet (A1) Tauno Kiuru, Raimo Olavi Silpo ja Ilpo Eljas 
Olavi Valkeapaa seka ylimaara inen asemamies (A2) Matti Johannes Lah
t i nen, vaunumiehen (A3) toimiin (Hki ver) tilapaiset vaunumiehet Har
ry Juhani Odert Brandt, Jorma Olavi Lonkola, Harri Sakari Ontronen, 
Mika Ilkka Antero Rasinkangas ja Timo Juhani Raisanen, asemamiehen 
(A2) toimiin (Hki hla ) yl i maa rainen vaunusiivoja (A1 ) Ilse Leena Ma-
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ritta Berg, ylimaaraiset asemamiehet (A2) Lassi Uolevi Eerola ja 
Jarmo Joel Varonen, ylimaaraiset asemamiehet (A1) Jorma Antero 
Jalonen, Mauri Asko Olavi Nevalainen, Kai Jalmari Perttila, Juha 
Antero Tanskanen ja Hannu Markku Juhani Vartiainen seka tilapaiset 
asemamiehet Mauri Olavi Heiskanen ja Reima Kimmo Johannes Huuhtanen, 
asemamiehen (A1) toimiin (Hki hla) ylimaaraiset asemamiehet (A2) 
Tapio Mikael Kaikkonen, Hannu Antero Koskinen ja Saara Marjatta 
Lindfors, ylimaaraiset asemamiehet (A1) Vesa Antero Juvonen, Tero 
Ilmari Koukku, Ismo Jari Juhani Lindfors, Henry Pauli Petteri 
Moilanen ja Olli-Pekka Mollberg seka tilapaiset asemamiehet Petri 
Juhani Kareinen, Matti KaleviQvick, Esa Aarre Toivo Selander, Reijo 
Tapio Tamminen, Esa Pekka Juhani Tahtinen ja Juha Tapio Vierimaa, 
ylimaaraiseen teknikon (A15) toimeen (Hki sa) ylimaarainen teknikko 

(A14) Erkki Johannes Kiiskinen, ylimaaraiseen teknikon (A13) toimeen 
(Hki sa) tyosuhteinen teknikko Lauri Antero Viitaja, ylimaaraiseen 
sahkoasentajan (A11) toimeen (Hki sa/Ri) tyosuhteinen sahkoasentaja 
Matti Ensio Kolhi, ylimaaraisiin liikennevirkailijan (A5) toimiin 
ylimaarainen toimistovirkailija Tero Armas Makinen (Hki rtp), 
liikennevirkamiesharjoittelijat Harri Goran Berg (Hki hla), Timo Jari 
Hamalainen (Ri la), Veli Heikki Koponen (Ke la) ja Heikki Eljas 
Rinta-Hynnila (Kr la/Krn), ylimaaraiseen toimistovirkailijan (A4) 
toimsen tilapainen toimistovirkailija Pirjo Kristiina Sarilo (hpy 
Ila) seka ylimaaraisiin asemamiehen (A2) toimiin (Ri la) tilapaiset 
asemamiehet Ari Pekka Tapani Jauhiainen ja Reimert Elis Jossandt. 

§_~_!_~_~_j_Q_~-~---[_e_ll_~-2-~_!_~-~-!_!_[_!: Apulaisasemapaal

likon (A17) virkaan (Sk) liikenneohjaaja Ilmari Matti Hautamaki, 

liikenneohjaajan (A14) virkaan (Sk rtp) ylim. liikenneohjaaja 

Kaj Robert Mattsson, apulaisasemapaallikon (A13) virkaan (Sk) 

toimistosihteeri Erkki Olavi Suominen, toimistosihteerin (All) 

virkaan (Sk rtp) toimistosihteerit Jenny Maria Tuorila ja Kert

tu Annikki Makela, toimistosihteerin (All) virkaan (Sk) toimis

tosihteerit Bilkka Marjatta Hakala ja Taimi Salme Tiainen seka 

ylim. liikennevirkailija Jarmo Tapio Hakala, liikennemestarin 

(AlO) virkaan toimistosihteerit Pentti Juhani Hissa ja Jouko 

Kustaa Hermahni Luukko, toimistovirkailijan (AS) toimeen (Kok) 

Margit Irmeli Suominen, toimistovirkailijan (A4) toimeen (Kok) 

toimistovirkailija Hilkka Kaarina Valimaki; toimistovirkailijan 

(A2) toimeen (Sk rtp) ylim. toimistovirkailija Marketta Anneli 
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Sillanpaa, toimistovirkailijan (Al) toimeen (Sk rtp) ylim. toi

mistovirkailija Tuula Maria Susanna Palomaa, jarjestelymestarin 

virkaan (Sk) konduktoori Veijo Juhani Heikkila , ylim. jarjestely

mestarin toimeen (Sk) asemamies Antero Erkki Olavi Somppi, vetu

rinkuljettajan virkaan (Sk vr) veturinlammittajat Jouko Olavi 

Lehtimaki, Seppo Matti Kalevi Uittomaki, Heikki Jaakko Antila, 

Harry Olavi Wallin ja Markku Juhani Herman Maki-Teppo, veturin

kuljettajan virkoihin (Kok) veturinlammittajat Juhani Mikael Kal

mari, Hannu Antero Yli-Hukka ja Kari Juhani Pohjola , konduktoorin 

virkaan (Sk) kuormausmestari Vesa Jaakko Salonpera , junamiehet 

Markus Antero Viitamaki ja Jaakko Martti Maki-Valkama seka asema 

mies Pauli Nikolai Beinstrom, konduktoorin virkaan (Kok) kuormaus

mestari Toivo Matias Peltola ja vaihdemies Toivo Lehtomaki, j~na

miehen toimeen (Sk) asemamiehet Matti Ilmari Koskenkorva, Aarne 

Antero Tervo ja Yrjo Kustaa Vale , junamiehen toimeen (Kji) asema

mies Vaino Vihtori Vironmaki, junamiehen toimeen (Kok) asemamies 

Hans Erik Andreas Wargh, junamiehen toimeen (Pts) asemamies Sture 

Berti! Johannes Wargh, junamiehen toimeen (Yv) asemamiehet Lauri 

Viljami Aho ja Tapani Kalervo Isokoski , junamiehen toimeen (Hpj) 

asemamies Alpo Vilhelm Jokisaari, vaihdemiehen toimeen (Sk) juna

mies Jorma Simo Tapio Maki, vaihdemiehen toimeen (Kok) asemami e s 

Seppo Armas Lehto , autonkuljettajan toimeen (Sk) asemamiehet Mat

ti Kalevi Viitala ja Kari Valter Kraknas, autonkuljettajan toi 

meen (Kok) asemamies Bjarne Herman Alexander Riippa, 

veturinlammittajan toimeen (Sk vr) tilapaiset veturinlammittajat 

Kari Juhani Alanko , Esa Juhani Sepponen, Jari Matti Loukola , Ja

ri Kalevi Paganus ja Ari Martti HuhtarQ koneenhoitajan toimeen 

(Sk vr) huoltomies Erkki Viljo Hautakorpi, vaununtarkastajan 

toimeen (Sk vr) vaunumies Markku Seppo Matias Rintamaki, auton 

asentajan toimeen (Sk vr) ylim . autonasentaja Risto Mikko Mati -

as Niemela, asemamiehen (A2) toimeen (Sk) ylim. asemamiehet Har 

ri Heikki Lahti, Lauri Matti Piiri, Pertti Kalervo Maki-Soini , 

Jaakko Johannes Yli-Kortesniemi , Jorma Ilmari Latvamaki ja Jou-

ni Kalevi Kaivo-oja, asemamiehen (A2) toimeen (Kok) ylim. ase

mamies Asko Juhani Nikula, asemamiehen (A2) toimeen (Yv) ylim . 

asemamies Teijo Kari Rauhala, asemamiehen (Al) toimeen (Lpa) 

ylim. asemamies Jarmo Kalevi Kuoppala, asemamiehen (Al) toimeen 

(Krk) ylim . asemamies Matti Samuel Tuisku, asemamiehen (Al) toi

meen (Tuv) ylim. asemamies Paul Untamo Latva , as~mamiehen (A l ) 

to imeen (Kok) ylim . asemamies Erkki Olavi Peltokangas ja asema-
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miehen (Al) toimeen (Pts) ylim. asemamies Matti Antero Saari, 

ylim. sahkoasentajan toimeen (Sk sa) sahkoasentaja Raimo Toivo 

Ylinen, ylim. autonkuljettajan toimeen (Sk) asemamies Eero Ola

vi Leinonen, ylim . asemamiehet Harri Antero Makinen ja Hannu Il

mari Haapasalmi, ylim. autonkuljettajan toimeen (Vs) asemamies 

Raimo Antero Villanen, ylim. autonkuljettajan toimeen (Kok) ylim. 

asemamies Veli Jari Hyytinen. 

P i e k s a m a e n r a u t a t i e p i i r i: Asemapaallikon 

(A21) virkaan (Pm lap) liikennetarkastaja (A21) Erkki Vilho 

Tenhunen. 

J o e n s u u n r a u t a t i e p i i r i : 
Konttoripaallikon (AlB) virkaan (Jns rtpt) liikennetarkas-

taja ap Hilkka Kaarina Kinnunen, liikenneohjaajan (Al4) vir

kaan (Jns) ylim. liikenneohjaaja (Al4) Veijo Olavi Arvid 

Soininen, asemapaallikon (Al3) virkaan (Ilo) asemapaallikko 

(Al5) Heikki Olavi Turunen, apulaisasemapaallikon (Al3) vir

kaan (transp . alue Jns) ylim. liikennevirkailija (A5) Erkki 

Olavi Pesonen, toimistosihteerin (Al2) virkaan (transp.alue 

Jns) liikennemestari (AlO) Riitta Hannele Pirttijarvi, toimis

tosihteerin (All) virkaan (Jns rtpt) toimistosihteeri (AS) 

Irja Anneli Karttunen, toimistosihteerin (All) virkaan 

(transp.alue Jns) toimistovirkailija (A2) Sirpa Helena 

Siiskonen, veturinkuljettajan virkaan (Jns vr) veturinlam

mittaja (A6) Jukka Ilari Jokinen, veturinlammittaja (A4) 

Ilkka Matti Juhani Kaljunen, veturinlammittaja (A6) Kimmo 

Kari Tapani Nupponen ja veturinlammittaja (A6) Seppo Juhani 

Tuononen, konduktoorin virkaan (Jns) junamies Kyosti Kari 

Hartikainen, junamies Veli Antero Karttunen, vaihdemies 

Tuomo Diva Juhani Nevalainen, vaihdemiehen toimeen (Jns) 

asemamies (A2) Seppo Antero Kuosmanen, asemamies (Al) Risto 

Olavi Kokkonen, asemamies (All Matti Juhani Mononen, asema

mies (A2) Hannes Kalevi Lehikoinen, asemamies (Al) Jouni 

Kullervo Vanttinen, asemamies (A2) Markku Juhani Venalainen, 

asemamies (All Voitto Kalevi Karvinen, ·asemamies (A2) Aarne 

Antero Oksman, vaihdemiehen toimeen (Par) asemamies (Al) 

Erik Olavi Loikkanen, junamiehen toimeen (Kit) asemamies (A2) 

Raimo K alevi Karppinen, ( Jns) asemamies ( Al) Hannu Sakari 
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Solanpaa, (Uim) asemamies (A2) kari Juhani Nuutinen, (Pu) 

asemamies (Al) Heikki Johannes Silvennoinen, (Nrl) asemamies 

(Al) Martti Ilmari Ronkainen ja (Nrl) · vaihdemies Pentti Ilmari 

Maattanen, veturinlammittajan (A6) toimeen (Jns vr) tilap. vetu

rinlammittaja Keijo Tapani Parviainen ja tilapainen veturin

lammittaja Jari Olavi Taskinen, vaununtarkastajan toimeen(Jns vr) 

nuorempi vaununasentaja ts Risto Tapio Ahonen, toimistovirkai

lijan (AS) toimeen (Jns vr) toimistovirkailija (A3) Maija

Liisa Hartikainen, toimistovirkailijan (A4) toimeen (Nrl) 

ylim. toimistovirkailija (A3) Tarja-Liisa Marketta Saikkonen, 

asemamiehen (A2) toimeen (Hsl) asemamies (Al) Esko Tapani 

Rytkonen ja (Kit) junamies Matti Olavi Pakarinen, asema-

miehen (Al) toimeen (Nrl) ylim. asemamies (Al) Paavo Lauri 

Hamalainen seka ylimaaraiseen liikennetarkastajan ap (Al?) 

toimeen (Jns rtpt) on otettu ylim. liikennevirkailija (AS) 

Vesa Pekka Ensio Reponen. 

EROJA 
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H e 1 a 1 n g 1 n r a u t a t 1 e p i i r 1: Apulaisaeemapaallikko 
(A17) Jorma Ilmari Levonen, rakennusmestari (A15) Olavi Elmer Leppa
nen, liikenneohjaaja (A14) Vel1 Harman Pietila, toimistosihteeri 
(A11) Kerttu Heiskanen, toimistoa1hteer1t (A8) Pirkko Sinikka Jalas
sola, Elsa Maria Oppman ja Kyllikki Sofia Tuominen, rataesimies Eino 
Volanen, vetur1nkuljettajat Erkki Olav1 Sormunen, Unto Ensio Tiili
kainen ja Unto Kalervo Tiippana, veturinlammittajat Pertt1 Kullervo 
Halttunen, Veli Juhani Peltonen ja Lara-Erik Josef Romberg, aaetin
la1tem1ehet Olavi Hiltunen ja Rauli Mart~i Olav1 Paukola, konduktoo
r1t Paavo Antero Haaviatola, Vaino Alarik Hallahuhta, Kaarlo Kustaa 
Halonen, Toivo Aulis Antero Jalonen, Pentti Pellervo Laakso ja Tauno 
Ilmari Onnela, vaihdemiehet Ahti Valdemar Fahlstrom, Eero Herman Lah
ti ja Mauna Johannes Hietanen, asemamiehet Urho Kalervo Hamalainen, 
Ritva Merinen ja Veli Onni Jalmari Pallari, ylimaarainen liikennevir
kailija Markku Kalevi Rossi, ylimaarainen asemamies Harri Tapio Ant
tila, ylimaarainen toimistovirkailija (A1) Marjaana Iltola, ylimaa
rainen si1voja Lea M1rjam Koivunen seka ylimaaraiset vaununsiivoojat 
Maija Kyllikki Kokko, Kirsti Vaieto ja Helga Myllyla. 
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RAHTILUOTTO 

Rajatteman luette-eikeuden kaikilla liikennepaikeilla emaavista asiak
kaista laadittuun tietekenelistaan tehd~~n seuraavat muutekset . 

Luetteleen lis~t~~ = 

603290 

630046 

647453 

649152 

649160 

764407 

764456 

764464 

764472 

764480 

764498 

764506 

764514 

K- Yhtiot Oy Hameen Matte ja V~ri 
Vanajantie 23 
13200 H~MEENLINNA 

K- Yhtiot Oy Matte Nurminen 
Sisustajanteri 
90150 OULU 

K- Yhtiot Oy Suemen Vll.ri 
Virkatie 2 
01510 VANTAA 

K- Yhtiot Oy Matte Nurminen 
Pohj olankatu 2 
96100 ROVANIEMI 

K-Yhtiot Oy Matte Nurminen 
Varastokatu 1 
92100 RAAHE 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Jylhavaara 
37600 VALKE~tKOSKI 

K- Yhtiot Oy Suomen V~ri 
Uudenmaankatu 9 
0012() HELSINKI 

K- Yhtiot Oy Suomen vari 
Hameentie 3- 5 
00530 HELSINKI 

K-Yhtiot Oy Suomen V~ri 
Runeberginkatu 32 
00100 HELSINKI 

K- Yhtiot Oy Suomen Vari 
Aleksanterinkatu 29 
15140 LAHTI 

K- Yhtiot Oy Suemen Vari 
Pitkansillankatu 33 
67100 KOKKOLA 

K- Yhtiot Oy Suomen Vll.ri 
Ylatori 
65100 VAASA 

K-Yhtiot Oy Suomen Vari 
Kalevankatu 2 
60100 SEIN~JOKI 

I 



764522 

764530 

764548 

764555 

764563 

764571 

764589 

764597 
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K- Yhtiot Oy Suomen V~ri 
Puijonkatu 24 
70100 KUOPIO 

K- Yhtiot Oy Suomen V~ri 
Sisustajantie 42 
70340 KUOPIO 

K-Yhtiot Oy Suomen V~ri 
Kilpisenkatu 12 
40100 JYVJ{SKYLJ{ 

K- Yhtiot Oy H~meen Matto ja V~ri 
H~meenkatu 14 
33100 TAMPERE 

K- Yhtiot Oy Matto Nurminen 
Asemakatu 12 
90100 OULU 

K- Yhtiot Oy Matto Nurminen 
Sisustajanporssi 
Kaarnatie 21 
90530 OULU 

K- Yhtiot Oy Matta Nurminen 
Karjalahdenkatu 16 
94600 KEMI 

Matto - Valinta Oy 
Tiilenlyoj~nkuja 1 
01720 VANTAA 

Luettelosta poistetaan : 

653097 Kesko Oy Vaatetustehdas 
Tehdaskatu 31- 35 
70620 KUOPIO 
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Allamainitun asiakkaan nimi'muutetaan seuraavanlaiseksi : 

Uusi Entinen 

655894 Suomen Sokeri Oy Vaasanmylly Vaasan Mylly Oy Vaasan tehtaat 
Vaasan tehtaat PL 17 
PL 17 65101 VAASA 
65101 VAASA 

(Tlk 368/85, 25 . 7 . 1985) VT3 2/85 



32 - 4 -

EP- JA EXP-JUNIEN KUUKAUSILIPUT 

Lis~yksen~ VT 18/85 o~leeseen tiedotteeseen EP - ja EXP - junien kuukau 

silipuista: 

"EP - JUNA" tai "EXPRESS-JUNA" merkinnllll varustetulla kuukausilipulla 
voi ma t kustaa ko . junissa ilman paikanvarausta, mutta maksuttomaan 

paikanvaraukseen liput eivat oikeuta. Jos em . lipun haltija haluaa 

varata istumapaikan, kannetaan hanelta normaali EP - tai EXP - paikkali 

pun hinta . 

"EP-JUNA" merkinnalla olevan kuukausilipun haltijan on aina etukateen 

lunastettava EXP - junan paikkalippu matkustaessaan EXP - junassa . 

(Nrc Lht 2329/544/85 , 30.7 . 1985) VT 32/85 

MAKUUVAUNU - JA AUTOPIKAJUNALIIKENNEKAMPANJA 29 . 9 .- 15 . 12 . 1985 

1 . Makuuvaunuosasto kahdelle 

Makuuvaunuosasto myydaan kahden henkilon kayttoon 29 . 9 .- 15 . 12 . 1985 
valisena aikana tehtaville matkoi l le 2 l k : n ma t kalipuil l a . 

Va r attaesssa osasto kahden henkilon kayttoon on lunastettava samanai 
kaisesti kaksi 2 lk : n no r maalihintaista aikuisen matkalippua ja kaksi 

kahden vuoteen osaston makuupaikkalippua . Makuupaikkalippuun on mer

kittava tekstin "Makuupaikka " alle "TA!tJOUS" . 

Matkalipuiksi eivat kelpaa lastenliput , vapaaliput eivatka mm . seu r aa 
vat 2 lk : n alennusliput : 

- 65 - ja i - kortilla osteut liput 

- Ale- kortilla ostetut liput 
- ryhmaliput 

- matkailuliput 

- opiskelijaliput 

- sanomalehtimiesliput, matkailuasiamiesten liput 
- sotilastariffin mukaiset liput 

- tilapaiset alennusliput 

- Interrail, Interrail - laivaliput seka Pohjolan Nuord.sokortti 
- Res -, Intercail - ja Pohjolan Nuorisokortilla ostetut liput 
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erilaiset liitynta

esim . Viking- ) 
Silja- ) 
Finnjet- ) 

ja pakettisopimukset, joita ovat 

juna/laivaliput 

Vaasan laivat) 
Lapin junalomat 

Junashekilla ostetut normaalihintaiset matkaliput kelpaavat matkali 
puiksi. 
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Mikali "TARJOUS" merkinnalla varustettua makuupaikkalippua kaytettaes
sa esitetaan matkalipuksi em. alennuslippuja tai muita lippuja, on 

konduktoorin kannettava tayden hinnan edellyttama lisamaksu. 

"TARJOUS" merkinnalla varustettu makuupaikkalippu void~an peruuttaa 

vain kokonaan yhdessa matkalippujen kanssa . 

2. Autonkuljettajalle maksuton makuupaikka 

Autonkuljettaja saa matkustusluokkaansa vastaavan ilmaisen makuupaikan , 
kun han lunastaa 29 . 9 .- 15 . 12.1985 valisena aikana tehtavaa autopika 
junamatkaa varten paketin (sis. autonkuljetus, matkalippu ja aamiainen). 

Makuupaikkalippu tulostetaan vapaapaikkana . 

Autonkuljetuslippuun on merkittava tekstin "Autonkuljetuslippu" alle 

"VAPAA MAKUUPAIKKA" ja vastaavasti makuupaikkalippuun "AUTO", 

"AUTO" merkinnalla vatustettua maksutonta makuupaikkalippua kaytetta

essa on matk~lipun sisallyttava aina autonkuljetuslippuun, rnuussa ta 
pauksessa konduktoorin on perittava makuupaikkamaksu . 

Edella mainittu autonkuljetuslippu voidaan peruuttaa vain yhdessa vas 

taavan makuupaikkalipun kanssa, 

(Nro Lht 3673/544/85, 30.7 . 1985) VT 32/85 
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LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOITA OTETAAN 

Liikennevirkamies tyoskentelee kehittyvan rautatieliikenteen hoi 
don ja muiden, kuljetuksiin liittyvien palve1utoimintojen parissa. 
Toiminnan lahtokohtina ovat asiakaskeskeisyys ja tulosvastuulli -

suus . 

Rautatiepiireihin otetaan 1 . 1.1986 a1kaen 

1iikennevirkamiesharjoitte1ijoita 

Hakemisen ede11ytyksena on 

vahin~aan opistotasoinen tutkinto (mie1uiten kauppaopisto) 
tai y1ioppi1astutkinto . Laitoksen pa1ve1uksessa o1evien osa1-

ta em . vaatimuksesta voidaan poiketa . 

hyva terveys. Erityisesti nakokyvyn osa1ta vaatimukset ovat 

tiukat. 

va1tion kie1itutkinto1autakunnan jasenen antama todistus 
toisen kotimaisen kie1en ha11innasta . 

paasaantoisesti 18 - 24 vuoden ika . 

Hakeminen tapahtuu rautatiepiirien ja 1iikennea1ueiden toimistois 
ta saataval1a hakulomakkee1a, joka on toimitettava 2.9 . 1985 men
nessa sen rautatiepiirin toimistoon, minka a1ueel1e hakija ensi 
sijaisesti pyrkii . 

Haku1omakkeen yhteydessa saatavassa ammattiesitteessa on 1isatie

toja 1iikennevirkamiehen ammatistajaurasta . Myos rautatiepiirien 
ja 1iikennea1ueiden henkilostoasiainhoitajat antavat tarvittavia 
1isatietoja . 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan 1okakuun aikana He1singissa 
jarjestettaviin sove1tuvuuskokeisiin . 

Lopu11inen va1inta tapahtuu hakupaperi-, tyohonottohaastatte1u- , 

sove1tuvuuskoetu1os - ja terveystarkastustietojen perustee11a. 

(N : o Kkt 518/119/85 , 1 . 8 . 1985) VT 32/85. 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Ulkomai s ten pi ensailioiden viivas tysmaksut 

Kansiossa KANSAINVALINEN LANTINEN TAVARALIIKENNE, TOIMITUSOHJEET 
(VR 4672) kohdan 14 . 2 toisessa kappaleessa oleva piensailioiden vii 
vastymismaksu korjataan 5 UIC - f rangiksi/vrk. 

(Lt , 26 . 7 .85) VT 32/85 

AIKATAULUN 185 RATAOSASELOSTUKSIEN VOIMAANTULO 

Aikataulun 185 rataosaselostuksien osat 1, 2 j a 5 ovat ilmeatynee t j a 

jakelu suQri te t tu . 

Kayt toonotosta on ilmoi t e t tu ao . vi i kkovaroi t usten lii tte is'sa . 

(Lht, 31 . 7 . 85) VT 32/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisjohtajan ( S 25) virka, toietaiaeksi rautatiehallitukaen hal

linto-osaa;olla. Virkaan nimitetty tulee toimimaan sosiaali- ja ter

vevatoimiston paal likkona. Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset 

hakemukeet on t o i mi tettava rautatiehallituksen kirjaamoon v11mei s

taan 6.9.1985 mennesaa ennen viraaton aukioloajan paattymiata. 

Ylimaarainen ina i noor i n (A 20) toimi, liikennetarkastajan (A 20) vir

ka, ylimaarainen liikenn~arkastajan ap (A 18) to i mi , 

liikennet arkastajan ap (A 15) 
virka, toimiatosih teerin (A 11) virka, toimist ovirkailijan (A 4) 

toimi. Hallinto-osaston j ohtajalle osoitetut kir j alliaet hakemukse t 

on toimitettava rautat i ehallitukaen kirjaamoon 13.9.1985 menneasa 

annen viraaton aukiol oaj an paattymista. 

Edella mainittuihi n virkoih~n ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi aeuraavast i : 

Ylim inainoori (A 20 ) Koulutu s- j a kehittamiatoi
miato 
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L11kennetarkaataja (A 20) 

Ylim 111kennetarkaataja ap (A 18) 

L11keunetarkaataja ap (A 15) 

To1m1atoaihteer1 (A 11) 

toimiatovirkailija (A 4) 
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Hall1ntopalveluyks1kk6 

Koulutua- ja kehittamiatoi
miato 

Hallintopalveluykaikko 
(osastosihteerin tehtavat) 

Hallintopalveluyksikko 

Soeiaali- ja terveyatoi
misto 

Asemapaallikon (A20) virka toistaiseksi Vaasan liikennealueella 

(Vs lap). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis

taan 9 . 9.1985. 

Liikennetarkaetajan (A 22) virka, toistaisekei Pieksamaen 

rautatiepiirissa (hallintoryhman paallikko). Rautatiehalli

tuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukeet on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeiataan 13.pa1va

na syyakuuta 1985 ennen viraston aukiolon paattymista. 

EROJA 

s e i n a j o e n r a u t a t i e p i i r i: liikenneohjaaja Ah

ti Kalervo Sakari, toimistosihteeri Mirja Vilhelmiina Takala, lii

kennemestari Toini "Litmanen, veturinkuljettaja Veikko Johannes Aho, 

Karl Elon Helen, Paavo Hiskias Kahkonen, Erkki Leppilampi, konduk

toori Heino Jaakko Andersson, Pentti Matias Feliks Kauppila, Olavi 

Allan Kivimaki, Matti Manner, Eino Armas Renko, Kauko Valfrid Tam

milehto, kuormausmestari Yrjo Vaino Johannes Taipalus, junamies 

Erik Johannes Backlund, Eino Viljami Hautanen, Juho Viljami Kim

pimaki, Alpo Ilmari Kinnula, vaihdemies Veikko Johannes Hemminki, 

vaununtarkastaja Antti Jaakko Varpuluoma, asemamies Tapani Aatto 

Kalervo Laine, ylimaarainen asemamies KeiJO Juhani Saranpaa . 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

kpl A5 Autokuljetustilaus , Transpoint Hki tra 

poistetaan 
1Q09 

1032 

1104 

1110 

1140.3 

1146.1 

1177 

1209 

1209.1 

1270 

1339 

1433 

1444 

1476 

1602 

1610 

kpl A4 Tytlaikalaskelma Khj 

Khj kpl A4 Havaintotutkimuspoyt[kirja 

kpl 2/3 A2T Peruskirja ty~vuoroista, rtp Hki hpy 

1620 

1706 

1751 

1768 

poistetaan 

poistetaan 

kpl A4 

poistetaan 

kpl A3 

poistetaan 

kpl A5L 

poistetaan 

lh/100 A5L 

poistetaan 

kpl A4 

jl-2 A4 

poistetaan 

kpl 

kpl 

C65 

C4 

1784 poistetaan 

2046 

2227 

2255 

2273 

2278 . 1 

2281 

2287 

2347 

2401 

2442 

2646 . 2 

2661.9 

kpl-5 A5L 

lh/50-2 155x76 

jl- 2 148x3" 

vhk A7 

vhk A7 

kpl A4 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

kpl 198x80 

kja A4 

nide A4 

2771 . 2 . 5 poistetaan 

2805 . 1 rll/600 50xl00 

Junien lahttlajat, kk 

Pys[ktlinti-ilmoitus sisatiloihin 

Laitteen yleiskortti 

Tarvikkeen nimike - ehdotus 

Kirjelomake, RH:n Keskuskatu 8 , 
sis . ja ulkop . k[yttoon 

Kirjelomake, rataset 

Kirjekuori, VR lahjakortti 

Kirjekuori , Intercontainer 

Lkoy 

Vs la 

Skk 

Tmvt 

Khj 

Tmt 

Lhmj 

Ltkj 

Lasku, Transpoint Tlt 

Sotilaslippu , kk , til . Trk Ltv 

Tietokonematka- ja paikkalippu 
DAVA 2 , til . Trk. Tkt 

Interrail + laiva- kortti , til . Tru Tru 

Inter - Rail-lipun lis[lehdet, til . Trk Trk 

Inter-rail ~ laiva- kortin tilaus 

Pohjolan nuorisokortin lipuke, kk 

Rahditusv[limatkataulukko, kat 
(Liite 5 : n liite) 

Nimi- ja paiv[leimat-ohje 

Asiakaslava, teippi 

Tru 

Lhmj 

Ltsj 

Khj 

Lttr 



2807 .1 rll/600 50xl00 

2817 kpl B7L 

2942 kplx2 A5L 

3205.4 poistetaan 

3205.5 poistetaan 

3213 poistetaan 

3293 poistetaan 

3294 poistetaan 

3294.1-6 poistetaan 

3332 poistetaan 

3505.1 kansio A4 

3505.2 kansio A4 

3591.45 kpl-4 A4 

3718 poistetaan 

3731 lh/100 A4 

3752.1 poistetaan 
3758 kpl-3 A4 
3941 poistetaan 

3978 lh/100 A4 

3978.1 lh/100 A4 

4050 lh/25-2 61/2x3" 

4152 poistetaan 

4152.2 poistetaan 

4152.4 poistetaan 

4305 kpl 150xl50 

4353 kja A4 

4354 kansio A4 

4406 kpl A2L 

4442 poistetaan 

4445 kpl A4L 

4675 poistetaan 

4689 poistetaan 

4693 kpl A3L 

4707 poistetaan 

4707.1 poistetaan 

4707 . 2 poistetaan 

4728 poistetaan 

- 3 - 3 3 

Alue-lava, teippi Lt 

Tarraosoitelappu Lkoy 

Tunti-ilmoitus, vr : n Lkkj 

Siemens releryhm~asetinlaite, 
toimintaselostus ja suunn.ohje I Ktj 

- " - Kytkent~tapahtumat ja vian-
hakuohjeet II Ktj 

S~hk5radan kytkinaseman vuosihuol-
top5yt~kirja Stt 

Ilmoitus tyhjist~ kuormalavoista, 
lavaveloista ja saamisista Lttr 

Ilmoi tus perim~tt5m~st~ tavarasta ,kk Lt 

Sopimusurakkalomake 

Sopimusurakkalomakkeen lis~lehti 

Lahjakortti, til. Trk 

Henkil5vaunujen liitt~inen 
380 V:n ulkoverkkoon-tarra 

Fot-vaunun (23901-) ohjekirja 

A40-salonkivaunun ohjekirja 

SaapJl~ht.junien vaunup~iV~irja 

L~htevien junien kokoonpanot 

Lipputili, kv 

Kuo knp 

Kuo knp 

Lhmj 

Lkvj 

Psl knp 

Psl knp 

Lh la 

Jns la 

Tru 
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4806 poistetaan 
4808 vhk A6 Rataesimieskou1utuksen harjoitte1un 

seurantakortti Ktj 

4853 poistetaan 
4864 vhk A6 Junasuorituskou1utuksen seuranta-

kortti Ktj 
5060 kp1 A4L Lomake1ippujen 1ippuvarastorekis-

terin paivitys Tru 
5061 kp1 A4L Lomake1ippujen ti1itysjarjeste1ma, 

lippujen lisays Tru 
5062 kp1 A4L Henki1~1iikenteen sopimusrekiste -

terin piiivitys Tru 
5218 poistetaan 

Sisa11~1taan uusitut 

2905 Todistus kuukausiansiosta 
3752 Se1vitte1yasiain paivakirja 
(Kkt 621/289/85, 31.7 .1985) VT 33/85 

KADONNUT VUOSIVAPAALIPPU 

VR :n vuosivapaa1ippu v . 1985-1987 n : o 2481 "Oy Finnjet -Line Ltd:n 

virkai1ija" on kadonnut . Lippu on tavattaessa otettava pois ja li
pu11a matkustavan henki1~llisyys se1vitettava mahdo1lisia jatkotoi
menpiteita varten . 

(H1o/Hpy 5 . 8 . 1985) VT 33/85 
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FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

FIDEBAST-tariffiin lisataan aaakkosjarjestykseen sivulla 17 olevaan 
Saksan asemaluetteloon: 

20137 6 Trostberg .....•. 14 

Lisays on voimassa 30.7.1985 lukien . 

(Lt 30 . 7.85) VT 33/85 

NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUNEEN KAPPALETAVARAN LUOVUTUS 

Toistuvasti esiintyy tapauksia, joissa SNTL:sta saapanut kappaleta
vara on jaanyt lojumaan asemien tavarasuojaan luovutueta odotta
maan . Kyseisissa lahetyksissa ei yleensa ole selvakielisia osoit
teita, joten lahetyksia luovutettaessa tulee rahtikirjassa ja kol
leissa olevia merkkeja verrata toisiinsa . Epaselvis~a tapauks i ssa 
tulee ottaa yhteys Kouvolan SNTL : n kappaletavaraan puh . 971 - 2215 , 
mikali asia ei talloinkaan selvia, menetellaan SELON ohjeiden mu
kaisesti . 

(Selke 5.8.85) VT 33/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataoeaetolla koneineinoorin (A 24) virka, ineinoorin (A 20) virka, 

insinoorin (A 19) virka, tarkastajan (A 19) virka, ylimaarainen 

sahkotarkastajan (A 19) toimi, tarkastajan (A 18) virka, ylimaarai

nen toimistorakennusmestarin (A 16) toimi, 4 toimistosihteerin (A 11) 

virkaa, 2 toimistosihteerin (A 8) virkaa, 2 teknillisen apulaisen 

(A 8) tointa, 4 ylimaaraista piirtajan (A 5) tointa. Rataosaston joh

tajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon 27.9.1985 mennessa ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi seuraavasti: 

Koneinsinoori (A 24) 

Insinoori (A 20) 

Insinoori (A 19) 

Tarkastaja (A 19) 

Ylim sahkotarkastaja (A 19) 

Tarkastaja (A 18) 

Ylim toimistorakennusmestari (A 16) 

Toimistosihteerit (A 11) 

Toimietosi~teerit (A 8) 

Teknill.apulaiset (A 8) 

Ylim piirtajat (A 5) 

Sahkotekninen toimisto 

Ratatekninen toimisto 

Ratatekninen toimieto 

Ratatekninen toimieto 

Sahkotekninen toimisto 

Ratatekninen toimisto 

Sahkotekninen toimisto 

Rakennustoimieto (3) 
Sahkotekninen toimisto (1) 

Ratatekninen toimisto 

Sahkotekninen toimieto 

Sahkotekninen toimisto (1) 
Rakennustoimisto (2) 
Ratatekninen toimisto (1) 
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Yliteknikon virka (A 19), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. Koneosaston johtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on tolmitettava RH:n koneosaston kirjaamoon viimeistaan 

16.9.1985. 

Teknikon vlrka (A 14), toistaiseksi Turun konepajassa. Kirjalliset hakemukset on osoitettava 

ja toimitettava Turun konepajan paallikolle viimeistaan 16.9.1985. 

Ylimaaraisen toimistovirkailijan (A 5_) viransijaisuus, toistaiseksi haettavana Vaasan kone

pajassa. 

Vapaamuotoiset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Vaasan konepajan paallikolle 

26.8.1985 mennessa. 

Lahempia tietoja antaa knpp Reima Friman puh. 955-291 (y. 112 723). 
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LAKI RINTAMAVETERAANIEN VARHAISEL~KKEEST~ 

s~adoskokoelmassa on julkaistu : N: o 665 Laki rintamaveteraanien 
varhaisel~kkeesta annetun lain muuttamisesta . 
Annettu Naantalissa 26 p~iv~n~ heinakuuta 1985 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan rintamaveteraanien 
varhaisel~kkeest~ 7 paivan~ tarnmikuuta 1982 annetun lain (13/82) 
1 § : n 3 momentti , 2 , 3 ja 11 § sek~ 13 §:n 1 momentti, sellaisina, 
kuin niista ovat 1 § : n 3 mornentti ja 2 § 30 paiv~n~ joulukuuta 

1982 annetussa laissa (1058/82), n~in kuuluviksi : 

1 § 

Mita tass~ laissa on saadetty rintarnaveteraanista , sovelletaan 
myos rintamapalvelustunnuksen saaneeseen henkiloon , joka on t~yt
tanyt 60 vuotta tai jonka sotilasvarnmalain (404/48) mukainen tyo
kyvyt~Bmyysaste on vahintaan 10 prosenttia . 

2 § 

Oikeus varhaiselakkeeseen on rintamaveteraanilla, jonka tyokyky 
sairauden , vian tai vamman vuoksi on siina ma~rin alentunut, etta 

se haittaa hanen ansiotyotaan . 

El~kkeen myontamisen ed€llytyksena on myos , etta rintamaveteraani 
on joko tayttanyt 60 vuotta tai ett~ han on taytt~nyt 58 vuotta 

j a hanen rin tamapalvelusaikansa on vahintaan vuosi . 

3 § 

Sen est~att~ , mita 2 § : ss~ on s~~detty , oikeus varhaisel~kkee

seen on rintamaveteraanilla, . joka on sotainvalidi tai joka on 
ollut sotavankina . 

Aset uksella saadet~an , mita tassa laissa tarkoitetaan rintamapal 

ve l us a jalla , sotainval idilla ja sotavangil l a . 
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11 § 

Taman lain mukaisen elakkeen myontaa se tyontekijain elakelain 
8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, saannoksissa tai maarayk

sissa tarkoitettua toimintaa harjoittava elakelaitos, joka olisi 
myontanyt rintamaveteraanille tyokyvyttomyyselakkeen, jos han 

olisi tullut taman lain mukaisen varhaiselakkeen 6 §:ssa tarkoi
tettuna alkamisajankohtana tyokyvyttomaksi. 

Sen estamatta, mita muualla laissa . on saadetty , elakelaitoksella 

on oikeus saada maksutta viranomaisilta ja elakelaitoksilta rinta 

maveteraania koskevat varhaiselakkeen ratkaisemiseksi tarvittavat 
tiedot. 

13 § 

Elakelaitoksen taman lain mukaisessa asiassa antamaan paatokseen , 

joka koskee oikeutta elakkeeseen, haetaan muutosta vakuutusoikeu

delta, jonka paatos on lopullinen . Muutoksen hakemisesta on so

veltuvin osin voimassa , mita tyontekijain elakelain 21 § : n 1 - 5 
momentissa on saade~ty. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1986 . 

Ennen taman lain voimaantuloa voidaan ryhtya lain taytantoonpanon 
edellyttamiin toimenpiteisiin. 

(Pst 630/169/85, 12 . 8 . 1985) VT 34/85 . 
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AIKATAULUN 185 RATAOSASELOSTUKSIEN VOIMAANTULO 

Aikataulun 185 rataosaselostuksien oaa 3 on ilmeetynyt ja jakelu auo
ritettu. 

Kayttoonotoata on ilmoitettu ao. viikkovaroituksen liitteessa. 

(Lkkj, 13.8.85) VT 34/85 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

VR- DB vaunurahtitariffi 9927/28 (ent. Nordeg-vaunukuormatariffi) 

Kansainvaliseen vaunurahtitariffiin 9927/28 ilmeatyy liaalehti nro 1, 
joka tulee voimaan 1.9.1985. Lisalehti sisaltaa mm. muutoksia DB:n 
aaemaluetteloon. Kansainvalinen tavaraliikennejaosto jakaa Suomi
Sakaa liikennetta koskevat lisalehden sivut niiden saavuttua Saksas
ta. Samalla jaetaan tariffin tekatioeaeta laadittu suomennos. 

(Lt, 13.8.85) VT 34/85 

Yleiasopimusten CIV ja CIM uusiminen 

Kanaainvalisia rautatiekuljetuksia koskevaa valtioiden valista yh
teistyota varten on aikanaan solmittu Yleissopimus matkuatajien ja 
matkatavaran kuljetuksesta CIV (VR 4674) ja Yleissopimus tavaran kul
jetuksesta CIM (VR 4660). 

Kansainvalisen yhteistyon jouetavuuden lieaamiseksi on em. sopimusten 

rakennetta paatetty muuttaa. CIM:n uudistamisen tarkeimmat tavoitteet 
olivat: 

suurempi paatoksentekovapaus sopimusosapuolille, mika samalla mer
kitsee suurempaa vastuuta toiminnaesa, 
sopimusosapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollisimman 
tasapuolinen jako ottamalla erityisesti huomioon maaratyt asiak
kaiden toivomukset, 
kuljetusoikeudellisten maaraysten muuttaminen sellaisiksi, etta 
uusien menetelmien kaytto kuljetusten jarjeetamisessa ja suorit
tamieeeea tulee mahdolliseksi. 
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Uusi y1eissopimus (COTIF), joka astui voimaan 1 pii.ivii.na toukokuuta 
1985 sisiiltiia pysyviiieluontoiset, muodol1ieta kaneainviilista JarJes
toa koskevat maariiykset. COTIF:n liitteina A ja B olevat CIV ja CIM 
sisii1tavat ns. kuljetusoikeude11iset maiiraykset. 
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VR:llii. yllii mainittu muutos aiheuttaa mm. sen, etta kansio "Kaneain
vii1inen tavaraliikenne, liintinen" korvataan kahde11a uude1la kansio1-
1a "Kaneainviilinen liintinen tavaraliikenne COTIF ja CIM" ja "Kansain
valinen 1antinen tavaraliikenne PIM". Niiista ensinmainittu (COTIF ja 
CIM) on ilmestynyt ja omatarvepaino suorittaa jake1un painokeen va1-
mistuttua. 

Koska yl1a mainittu muutos ei vaikuta 1iintisen tavara1iikenteen pe
rusperiaatteisiin, asemia kehoitetaan kayttamaan nykyista kansiota 
"Kansainviilinen liikenne, lantinen" kunnes uusi PIM i1mestyy. 

(Ltkj, 7.8.85) VT 34/85 

AVOIMIA VIRKOJA 

KonttoriD§a11ikon virka (A 21), toistaiseksi Pasi1an konepajassa ja y1itek
nikon virka (A 19), toistaiseksi Turun konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
RH:n koneosaston kirjaamoon viimeistaan 23.9.1985. 
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Oletko sina etsimamme henkilo, jonka koulutamme henkilo- ja 

tavaraliikenteen MARKKINOINTITEHTAVIIN ? 

Tehtavassa menestyminen edellyttaa .sinulta: 

* opistotason kaupallista tai kuljetustaloudellista 

koulutusta 

* aktiivista kiinnostusta palvelujen markkinointiin 

* kykya oma-aloitteiseen , itsenaiseen tyoskentelyyn 

Tehtavat painottuvat alkuaikoina tavaraliikenteen 

(vaunukuorma ja Transpoint) markkinointia tukeviin 

(kustannuslaskenta, asiakasseuranta ym . ) tehtaviin ja 

myohemmin varsinaiseen myynti- ja markkinointityohon. 

Tarvittaessa jarjestamme tehtavien edellyttaman koulutuksen, 

joka painottuu kuljetusjarjestelmien, asiakaspalvelun ja 

markkinoi n nin opiskeluun . 

Laheta hakemuksesi, josta ilmenee ainakin koulutuksesi , 

tyokokemuksesi ja palk k atoivomuksesi 5 . 9 . mennessa osoit

teella : 

Joensuun rautatiepiiri, kuljetuspaJveluryhma 

Lisatietoja voit kysella Rauli Nummenmaalta , 

pu h . 901-255 , varmimmin 26 . ja 27 . 8 . 
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ASEVELVOLLISILLE SUORITETTAVA P~IV~RAHA 

S~adoskokoelmassa on julkaistu asetus asevelvollisille suori 

tettavasta p~iv~rahasta annetun asetuksen muuttamisesta (411/85) 
16 . 5 . 1985 . 

Puolustusministerin esittelyst~ muutetaan asevelvolliselle suori 

tettavasta p~iv~rahasta 9 p~iv~n~ maaliskuuta 1956 annetun ase

tuksen (147/56) 1 ja 2 § , sellaisina kuin ne ovat 25 paivana 

huhtikuuta 1984 annetussa asetuksessa (320/84) , seka 4 § : n 1 mo 

mentti , nain kuuluviksi : 

1 § 

Vakinaisessa palveluksessa eleva asevelvollinen saa p~iv~rahaa 

13 , 00 markkaa . Jos hanet on asevelvollisuuslain 5 § : n 2 momentin 

nojalla maaratty palvelemaan 330 paivaa , paivaraha on 240 paiv~a 
ylittavalta ajalta 13 , 50 markkaa . 

2 § 

Reservin kertausharjoituksiin kutsuttu asevelvollinen saa paiva

rahaa 13 , 50 markkaa . 

4 § 

Asevelvolliselle , jolle osoittamansa sotilaskuntoisuuden perus - II 

teella tai hoitovapaana oman lapsen syntyman johdosta on myonnet -

ty lomaa , suoritetaan paivar ahaa koko loman ajal ta . 

T~ma asetus tulee voimaan 1 paiv~na lokakuuta 1985 . Taman asetuk

sen 4 § : n 1 momenttia sovelletaan 1 p~ivasta toukokuuta 1985 . 

(Hlo 511/199/85 , 19 . 8 . 85) VT 35/85 
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ASETUS KES~AJASTA VUOSINA 1986 - 1988 

Saadoskokoelmassa on julkaistu asetus kesaajasta vuosina 1986-1988 
( 499/85) 14 . 6 . 1985 . 

Paaministerin esittelysta saadetaan: 

1 § 

Poiketen yhteisen keskiajan kaytantoonott~isesta Suomessa annetun 
asetuksen (61/20) saannoksesta noudatetaan Suomessa kesaaikaa seu
raavina ajanjaksoina : 

1. vuonna 1986 maaliskuun 30 pii.ivii.n ja syyskuun 28 pii.ivii.n v~ilise -

na aikana , 

2 . vuonna 1987 maaliskuun 29 pii.ivii.-n ja syyskuun 27 pii.ivii.n vii.lise -
na aikana , ja 

3 . vuonna 1988 maaliskuun 27 pii.ivii.n ja syyskuun 25 pii.ivii.n vii.lise -
nil aikana . 

2 § 

Kesaaika on kolme tuntia edellii. yhteisen keskiajan kaytii.ntoonotta 

misesta Suomessa annetussa asetuksessa mainittua Greenwichin kes 
kiaurinkoaikaa. 

3 § 

Kesii.aika alkaa kunkin ajanjakson ensimmii.isenii. pii.ivii.nii. kello 03 . 00 , 
jolloin kelloa siirretii.ii.n tunti eteenpain . 

Kesii.ajasta luovutaan kunkin ajanjakson viimeisenii. pii.ivii.na kello 

04 . 00, jolloin kelloa siirretaan tunti taaksepain . 

Tama asetus tulee voimaan 1 pii.ivana tammikuuta 1986 . 

(Hlo 644/099/85 , 19 . 8 . 85) VT 35/85 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESS~ 

Tilitoimiston sahkeella no 117 20 . 8 . 1985 on kansainvalisessa henki -
15- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia muutettu 
1.9 . 1985 lukien seuraavasti : 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 739,00 markkaa 
(Tkv 6442 21 . 8 . 1985) VT 35/85 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikill~ liikennepaikoilla 

omaavista asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan 

seuraavat muutokset : 

Luetteloon lisataan: 

764696 Ab Uni-Pak Oy 

64140 TIUKKA 

Luettelosta poistetaan: 

636464 Oy Wartsila Ab Venttiilit 

PL 82 

68601 PIETARSAARI 

(Tlk 401/85 , 21 . 8 . 1985) VT 35/85 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKAKIINTIOT 
19 . 08 . 1985 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat . Henki
loliikennetoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja 
etukateen ennen junan lahtoa alkuasemaltaan sairaspaikoiksi tai vir
heiden korjauksiin . Konduktoorille toimitetaan tieto varapa i kkojen 
kaytosta junan lahtoaseman valityksella . 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa mu
kaan (makuupaikkojen myynti, virheiden korjaus) . 

BOTNIA- EXPRESS 35/36 JA IMATRA- EXPRESS 17/18 

35 

Junissa ei ole varsinaisia varapaikkoja , mutta em . syista on RAP- val
vojalla oikeus antaa paikkoja konduktoor i n paikkakiintiosta ennen 
junan lahtoa alkuasemaltaan . Junan konduktoorille toimitetaan tieto 
varatuista kiintiopaikoista em . tavalla . 

Ilman pa i kkalippua jtrnaan nousevi a matkustajia varten on konduktoo
rilla pai kkakiintiot seuraavasti : 

BOTNIA- EXPRESS 
Vaunun nro 

1 

5 

Kokoushytit: 

IMATRA - EXPRESS 
Vaunun nro 

Kokoushytit : 

49 - 56 2 lk 
175 - 178 lk 

manuaalisen myynnin karttaa pitaa Tampe
reen lipputoimisto, puh . 931-2120. 

Paikat 

49 - 56 2 lk 

manuaalisen myynnin karttaa pitaa Kouvolan 
lipputoimisto, pub. 971-2204, 2210 . 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

Makuupaike.t 

Juna nrc Vaunu nro Paikat nrc 

9/10 75 31 - 33 
51/52 39 31 - 33 
61 /62 30 31 - 33 
62/340 21 31 - 33 
63/64 5 31 - 33 
65/66 12 31 - 33 19. 8. 85-13.2.86 
65/66 10 31 - 33 14.2.86 alk. 
71/72 48 31 - 33 

. 73/74 55 31 - 33 
85/86 89 31 - 33 30 . 9 . 85 alk. 

107/63 21 31 - 33 
109/61 20 31 - 33 
109/110 81 31 - 33 
64/110 20 31 - 33 

665 106 31 - 33 
666 106 31 - 33 19.8.-29.9.85 

54 106 31 - 33 1 4 . 2 . 86 alk . 

Istumapaikat 

June. nro Vaunu nro Paikat nro 

1/2 138 1 - 2 
3/4 430 1 - 2 
5/6 584 2 

EP 7/8 124 1 - 2 
121 175 - 178 1 lk 

9/10 141 Jns 1 - 2 
532 Sl 1 - 2 

11 /12 182 9 - 10 
185 9 - 10 
188 9 - 10 

13/14 337 1 - 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

30 427 1 - 2 
429 1 - 2 
390 1 - 2 
389 1 - 2 

31/32 390 Vs 1 - 2 
389 Vs 1 - 2 
386 Kok 1 - 2 

32 394 Sk-Hki 175 - 178 su-pe 1 lk 
33/34 348 Kok 1 - 2 

367 Vs 1 - 2 
370 Vs 175 - 178 lk 

41 337 Sk 1 - 2 
380 Pm 1 - 2 pe 

42 337 1 - 2 
43 322 1 - 2 
44 322 1 - 2 
47 427 1 - 2 

429 1 - 2 
49 421 1 - 2 
51/52 397 1 - 2 

EP 57 94 175 - 178 pe 
431 Tpe 175 - 178 ma-to 

EP 57/58 101 1 - 2 
104 175 - 178 1 lk 

61/62 471 1 - 2 
63/64 452 1 - 2 
65/66 462 1 - 2 
67/68 390 Vs 1 - 2 

400 Roi 1 - 2 19.8.-31.12.85 
401 Roi 1 - 2 
404 Roi 175 - 178 1 lk 

69 129 Roi 1 - 2 
394 Sk 175 - 178 ma-la 1 lk 
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Juna nro Vaunu nr o Paikat nro 

70 129 Roi 1 - 2 
421 .Sk 1 - 2 su 

71/72 492 1 - 2 

73/74 507 1 - 2 

75/76 408 1 - 2 

77 432 Kv 1 - 2 pe 

77/78 424 1 - 2 

79/80 593 1 - 2 

EP 83/84 111 1 - 2 

85/86 511 1 - 2 

91 352 9 - 10 

92 361 Jy-Hki 9 - 10 
352 Tpe-Hki 9 10 

93 355 9 - 10 su- to Tpe , 
pe, la Jy 

358 9 - 10 
361 9 - 10 su- to Jy , 

pe Pm 

94 355 Pm- Hki 9 - 10 

352 Jy- Hki 9 - 10 

95/96 129 1 - 2 

97/98 380 1 - 2 

101/106 439 1 - 2 

103/104 430 1 - 2 

105 352 9 - 10 ma- pe Tpe , 
su Jy 

355 9 - 10 pe , la Tpe 
su- to Pm 

102/107· 443 1 - 2 

108 355 9 - 10 

109/110 432 1 - 2 

114 322 1 - 2 

121 201 1 - 2 

122 430 1 - 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

123 191 1 - 2 
124 439 1 - 2 
125 216 1 - 2 
126 355 9 - 10 
127 430 1 - 2 
128 201 1 - 2 
129 439 1 - 2 
130 191 1 - 2 
131 430 1 - 2 
132 216 1 - 2 
133 352 9 - 10 

355 9 - 10 
134 430 1 - 2 

216 1 - 2 la 
141/142 307 1 - 2 

313 175 - 178 
141 314 175 - 178 ma- la 
142 --1 314 175 - 178 su- pe 
143/144 323 1 - 2 
145/146 275 Pri 1 - 2 

271 Hpk 1 - 2 
151 /152 430 1 - 2 
155 430 Pri 1 - 2 

421 Sk 1 - 2 pe 
156 430 1 - 2 
157 429 1 - 2 ma- to 

427 1 - 2 ma-to 
138 1 - 2 au 

158 431 175 - 178 ma- pe 
429 1 - 2 ti - pe 
427 1 2 
138 1 - 2 ma 

665/666 108 1 - 2 19 . 8 .-28 . g . 85 
665 459 1 - 2 14 . 2 . 86 alk . 

54 459 1 2 
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HALLITUKSEN JASENTEN MAKUUPAIKAT 

19.08 . 1985 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 
1. luokan osasto seuraavista makuuvaunuista: 

Juna Vaunu :~atkarei tti 

9 75 Helsinki-Joensuu 
9/800 76 Helsinki-Savonlinna 

51 39 Helsinki-Oulu 

51 /563 pe 33 Helsinki-Vaasa 
61 /561 ma-to 33 Helsinki-Vaasa 
61 30 Helsinki-Rovaniemi 

63 5 Helsinki-Rovaniemi 
65 12 19.8.85-13.2.86 Helsinki-Rovaniemi 
65 10 14.2.86 alk. Helsinki-Rovaniemi 
71 48 Helsinki-Oulu 
10 75 Joensuu-Helsinki 

809/10 76 Savonlinna-Helsinki 
52 39 Oulu-Helsinki 

568/52 su 33 Vaasa-Helsinki 
568/62 ma- pe 33 Vaasa-Helsinki 

62 30 Rovaniemi-Helsinki 
64 5 Rovaniemi-lielsinki 
66 12 19.8. 85-13.2.86 Rovaniemi-Helsinki 
66 10 14.2.86 alk. Rovaniemi-Helsinki 
72 48 Oulu- Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivana klo 
12.00, ellei niita ole siihen mennessa varattu. 

(Nro Lht 3207/539/85, 19.8.85) VT 35/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen talousosaston johtajan (S 27) virka on avoinna. 

Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetaan toimit

tamaan rautatiehallituksen kirjaamoon 30.9.1985 mennessa. 

Talousosaston tietojenkasittelytoimiston kayttojaostoon haetaan 

KAYTTOPAALLIKXOA 

Tehtavana tulee olemaan kayttojaoston toiminnan ohjaus ja kehittaminen 

seka tietojen ja tilojen suojaukseen, toiminnan varmistamiseen ja tur

vaamiseen liittyvat asiat . Edellytetaan soveltuvaa akateemista tutkin

toa, esimieskokemusta seka tietoja mahdollisimman monelta em. alueelta. 

Palkkaus on S 22 pl : n mukainen. Talousosaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset pyydetaan lahettamaan 6 . 9.1985 mennessa talous

osaston kansliaan . 

Koneinsinoorin (A 22) virka toistaiseksi Oulun rautatiepiirissa 
(kuljetuspalveluryhman paallikko). Rautatlehallituksen paajoh
tajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaamoon viimeistaan 30. paivana syyskuuta 1985 
ennen viraston aukiolon paattymista. 
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EROJA 

0 u I u n r aut at i e pi i r i : liikennepiirin paallikko 
Veikko Oskar Mattlar, 1 i ikennetarkastaja (A 21) Toivo Matias Maki

vierikko, aputaisasemapaaltikko (A 16) Eini Matilda Hattanoro, 

aputaisasemapaatlikko (A 13) Osmo Ahokas, liikennemestari (A 12) 

Aino Maria Virtanen, toimistosihteeri (A 11) Taina Elisabet Pat

sola, toimistosihteeri (A 8) Eila Tellervo Raumata, sahkotarkas
taja (A 20) Keijo Olavi Helin, jarjestetymestari Erkki Vihtori 

Heiskanen, konduktoorit Heikki Otto Oikarinen ja Veikko Martti Os

vald Vierimaa, kuormausmestarit Reino Markus Hast ja Tuure Atvar 

Ojala,veturinkuljettajat Veikko Paavali Keinanen, Toivo Kalevi 

Mustonen, Eero Emil Nieminen, Raimo Aulis Kalervo Pirinen ja Aarne 

Villiam Valiharju, vaihdemiehet Matti Olavi Aitamurto, Muisto Al

bert Havana, Eetu Suto Laatikainen, Heimo Artturi Lotvonen, Reino 

Alpo Pyyny ja Vaino Eemil Schroderus, vaunumestari (A 12) Tuomo 

Albib Junttanen, veturintammittaja · Jouko Juhani Aro, asemamiehet 

(A 2) Esa Otavi Karjalainen ja Aili Irene Stenberg, rataesimies 

Eino Viljami Moilanen, ylimaarainen huoltomestari (A 10) Suto 

Johannes Koskela seka y!imaarainen siivooja Eeva Liisa Putkonen. 









i 
" 



1985 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 36 
5.9.1985 

Liikennepaikkojen valimatkat .................... s. 2 

Avoimia virkoja ja toimia ....................... 2 

4085011758 



36 - 2 -

LIIKENNEPAIKKOJ EN VALIMATKAT 

29 . 9 .1 985 lukien julkaisusta poistetaan seuraavat liikennepaikat: 

Ketola ja Viima. 

(Lko 2711 / 571/85 , 28 . 8 . 85 ) VT 36/ 85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen liikenneosastolla tutkijan (s 21) virka, liikennetar

kastajan (A 21) virka, liikennetarkastajan ap (A 15) virka, ylimaarainen 

liikenneohjaajan (A 14) toimi, toimistosihteerin (A 11) virka, 2 ylimaa

raista toimistosihteerin (A 11) tointa, 2 toimistosihteerin (A B) virkaa, 

piirtajan (A 7) toimi, 3 toimistovirkailijan (A 4) tointa. Liikenneosas

ton paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon 7.10.19B5 mennessa ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt seka ylimaaraisiin 

toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Tutkija (s 21) 

Liikennetarkastaja (A 21) 

Liikennetarkastaja ap (A 15) 

Ylim liikenneohjaaja (A 14) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Ylim toimistosihteerit (A 11) 

Toimistosihteerit (A B) 

Piirtaja (A 7) 

Toimistovirkailijat (A 4) 

Yleinen jaosto 

Tavaraliikennetoimisto 

Tavarali ikennetoimisto 

Kayttotoimisto 

Henkiloliikennetoimisto 

Henkiloliikennetoimisto (2) 

RH:n liikenneosasto (2) 

Kayttotoimisto 

Tavaraliikennetoimisto (2) 
Yleinen jaosto (1) 
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Koneinsinoorin (s 24) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastol

la, konepajatoimistossa (suunnittelujaoston paallikko). Rautatiehallituk

sen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon 7.10.1985 menneasa ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Koneinainoorin (A 24) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen koneosaston 

koneteknisessa toimistossa ja koneinsinoorin (A 22) virka,toistaiseksi 

rautatiehallituksen koneosaston konepajatoimistossa. Koneosaston johtajal

le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallitukaen 

kirjaamoon 7.10.1985 mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Konepajan paallikon (S 24) virka, toistaiseksi Turun konepajassa . Rauta

tiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon 7.10.1985 mennessa ennen viraston au

kioloajan paattymista. 

Perin transpoint - alueen p~~llik6n teht~viin halukkaita pyydet~~n 

ilmoittautumaan . 

Tampereen rautatiepiirin p~~llik5lle osoitetut hakemukset pyyde 

t~an l~hettamaan 20 . 9 . 1985 menness~ Tampereen rautatiepiirin kans 

liaan. 

Lahempi~ tietoja antavat tarvittaessa kprp A Alahaiv~l~, 

puh . 931-2255 tai rtpp V Sinkkonen, puh. 931 - 2200. 

Helsinki 1986. Valtion poinatutkool<uo 
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RAUTATIEHALLINNON TYOJARJESTYKSEN MUUTOS 

Valtionrautateiden hallinnosta 22.2.1985 annetun asetuksen (210/85) 3 §:n 
nojalla on paajohtaja 28.8.1985 tekemallaan paatoksella muuttanut rautatie
hallinnon tyojarjestyksen 13 §:n ja kumonnut samalla 17 §:n seka muuttanut 
22 §:n 1 momentin seuraavasti: 

13 § 

Palvelussuhdetoimisto 

Pa 1 vel ussuhdetoimistossa on' pa 1 ve 1 ussuhdejaosto, henk il os tosllunni tte 1 u
jaosto, rautatiehallituksen palkkake~kus ja hallintopalvelukeskus. 

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat henkiloston maaraa 
ja rakennetta, virkoja ja toimia, palvelussuhteen ehtoja, keskuettyja 
yleis- ja henkilostohallinnon palveluja, seka naita asioita koskevan 
henkilostopolitiikan kehittamista. 

Palvelussuhdetoimisto 

1) huolehtii Valtionrautateiden toiminta- ja taloussuunnitelmiin 
sisaltyvien henkiloston maaraa ja rakennetta koskevien suunni
telmien valmistelusta ja hyvaksyttyjen suunnitelmien seurannasta, 

2) valmistelee Valtionrautateiden virkojen ja toimien maaraa ja 
rakennetta seka palkkausta koskevat esitykset, seka paatokset 
virkojen ja toimien sijoittamisesta osastoille ja rautatiepii
reihin, 

3) valmistelee tyo- ja virkaehtosopimuksia seka muutoin palvelus
suhteen ehtoja ja luottamusmiestoimintaa koskevat asiat, 
seka seuraa sopimusten ja maaraysten toteutumista ja antaa 
niita koskevia soveltamisohjeita, 

4) valmistelee rautatiehallituksessa ratkaistavat virkanimitys
asiat, 

5) hoitaa osastojen kanssa sovitun tyonjaon mukaan rautatiehalli
tuksen henkilostohallintoasioita, 

6) huolehtii sovitun tyonjaon mukaan osaston taloushallinnosta ja 
toimistopalveluista, 
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7) huo1ehtii sovitun tyonjaon mukaan kansainva1isten asioiden 
hoidosta, 

8) hoitaa rautatieha11ituksen kirjaamoa, arkistoa, vapaa1ippu
asioita, vahtimestari- ja 1ahettitoimintaa seka suorittaa 
kaannostehtavia, seka 

9) huo1ehtii arkistotoimen ohjauksesta. 

22 § 

Tavara1iikennetoimisto 

Tavara1iikennetoimistossa, jonka paa11ikon tehtavanimike on tavara1iikenne · 
johtaja, on transpoint-yksikko, kotimainen vaunukuorma1iikennejaosto, 
kansainva1inen tavara1iikennejaosto seka tutkimus- ja suunnitte1ujaosto. 

Muutokset tu1evat voimaan 1 paivana syyskuuta 1985. 

(N:o RH 48/011/85, 28.8 . 1985} VT 37/85 

SISAISET KIRJAINTUNNUKSET 

Ha1linto-osaston ha11intopa1ve1ukeskuksen (ent . ha11intopalveluyksikko} 
lyhenne on Hake . 

(N:o RH 418/011/85, 4.9.1985 } VT 37/S5. 

TYORYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIA JULKAISUJA (VRIVSJ) ON 
KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Valtionrautateiden rakennus - ja asuntopolitiikkaa selvittavan 
tyoryhman loppuraportti I RH . Rataosasto . - Hki , 1985 . 16 s . 
7 liitetta . 
(VRIVSJ 198515) 

Opastinvalityoryhman loppuraportti I RH . Rataosasto . - Hki , 1985 . 
- 9 s ., 68 liitesivua . 
(VRIVSJ 198516) 

4- akselisen avovaunun suunnittelutyoryhman loppuraportti : 

37 

Selvitys 4- akselisen avovaunun suunnittelumaareista . - Hki , 1985 .-
4 s ., 4 liitetta . 
(VRIVSJ 198517) 
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MT- tyoryhrn!i 
Yhdistettyjen kuljetusten kalusto _ja j!irjestelrn!it : raportti 
virkatyon!i I MT- tyoryhm!i . - Hki, 1985 . - 26 .~ , 16 liitett!i . 
(VRIVSJ 1985/8) 

MUUT RAPORTIT JA TUTKIMUKSET: 

Rautatiehallituksen lausunto valtion Liikelaitoskornitean rnietin 
nost!i. - Hki, 1985 - 55 s. 

LANKINEN , TERHO 
Henkilokaukojunien kokoonpanornuutosten suunnittelurnalli I Terho 
Lankinen . - Hki, 1985 . - 56 s ., 14 liitett!i . 

Raportti yhdenrniehenajoon siirtyrnisen veturirnieskoulutukselle 
aiheuttarnia rnuutostarpeita selvitt!ineen tyoryhm!in tyosta I RH . 
Liikenneosasto . - Hki, 1985 . - 27 s ., 1 liite . 

SOPPI, JORMA 
Valtionrautateiden ulkoisesta ohjauksesta ja ohjauksen prosessi 
kulttuurillisista seurausvaikutuksista I Jorma Seppi. - Tarnpere , 
1985 . - 125 s . 
Hallintotieteen (julkishallinto) pro gradu - tutkielma : Tarnpereen 
yliopisto . 

ELORANTA , JARI 
JOT- j!irjestelm!in k!iyttoonotto ja vaikutukset yrityksessa I Jari 
Eloranta . - Hki , 1985 . - 79 s. 
Diplomityo : Teknillinen korkeakoulu . 

Yhdyskuntasuunnittelun tiedonvalitys : 
t iedonvalitysjaoston selvitys yhdyskuntasuunnittelun tiedonkulusta 
ja ehdotukset sen kehitt!irniseksi I Ymp!ir istoministe r io . 
Kaavoitus - ja rakennustutkirnuksen neuvottelukunta . - Hki , 1985 . 
- 25 s ., 3 liit..- (Julkaisuja ; 2/1985) . 

FREDERIKSEN , JOHN 
Geo l ogiske forhold under Kogeb ugtbanen og straekningens 
b l odbund~er : behandling og resultater I John Freder iksen og 0 . 
Schol ler Larsen . - ( Kobenhavnl , 1985 . - 88 s . - (DSB . Teknis ke 
meddelelser fra baneafdelningen 1985 ; 2) . 

(N : o Hl o 2861051/85) VT 37185 
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LOMATUEN MY~NTAMINEN RAUTATIELAISILLE v. 1986 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1986 lomatukea myonne

taan maararahan puitteissa sosiaalisin perustein hakemuksesta 

rautatielaisille, jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat 

virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toi

puvina, suuriperheisina, yksinhuoltajina, tms. sosiaalisista syis

ta virkistavan loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudellisen 

asemansa vuoksi on vaikeuksia perhelomanviettonsa jarjestamisessa. 

Aikaisemmin rautatiehalliiukselta lomanviettoavustusta saaneille 

voidaan lomatukea myontaa vain poikkeustapauksessa. Lomatukea 

myonnetaan loma-avustuksena vahintaan 7 vrk:n pituisen loman tay

sihoitomaksun osasuoritukseksi lomanviettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kolme perheenjasenta, enintaan 2 200 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 650 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 1 100 markkaa ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 

550 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Rautatiehallitus maksaa veron ennakolla vahennetyn maaran lomako

dille tai vastaavalle eika siis lomatuen saajalle. Kunkin loma

avustuksen saajan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja loma

avustuksen erotus maksettava lomanviettopaikkaan kateisella. Loma

tuen hakemiseen on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien 

liitteena olevaa tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta, mike on 

huolellisesti taytettava ja jonka asianomaisen esimies lausunnol

laan varustettuna lahettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon 

talvi- ja kevatlomien osalta viimeistaan tammikuun 1 paivaan 1986 

mennessa ja myohemmin pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 pai

vaan 1986 mennessa. 
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Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin loma

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 

( Hlo 673 / 154/85, ) VT 37 / 85 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 1, 2.9.1985, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokurs
seja muutettu 2 . 9 . 1985 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 191,00 mk 
100 Belgian frangia 10 , 60 mk 
100 Itavallan shillinkia 30 , 70 mk 
100 Luxemburgin frangia 10,60 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 738,00 mk 

100 Puolan zlotya 3 , 80 mk 
100 Ranskan frangia 70,50 mk 
100 Romanian leita 36,20 mk 
100 Ruotsin kruunua 72,40 mk 
100 Saksan Liittotasavallan 

markkaa 216,00 mk 
100 Saksan Demokraattisen Tasa-

vallan markKaa 216 , 00 mk 
100 Sveitsin frangia 262,00 mk 
100 Tanskan kruunua 59,30 mk 
100 Tsekkoslovakian kruunua 90,00 mk 
100 Unkarin forinttia 12,00 mk 
(Nro Tkv 6511 , 4 . 9 .1 985) VT 37/85 

MATKALIPPUALENNUKSIA 19 . - 24.9 . 1985 

Festa- tapahtumaan Tampereelle matkustaville myydaan menolippu (lyhinta 
tieta), joka oikeuttaa VR : n osastolla Festassa leimattuna ilmaiseen 
paluumatkaan . 

Menolippu myydaan RAP - lippuna i - koodilla 4 (aikuiset) ja 5 (lapset) 
tai lomakkeella VR 2202, jolloin kenttaan muu merkitaan koodi A4 (ai-
kuiset), 45 (lapset) ja lisamerkinnat kenttaan "Festa 85" . 
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Matkaliput on ostettava etukateen rautatieasemilta, silla konduktoorit 
eivat junissa myy naita lippuja. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain 19.-24.9.1985 valise
na aikana mainitut paivat mukaanluettuina. 

Alennuslipuilla matkustavia Festa-alennus ei koske. 

(Nrc lht 3723/544/85, 30.8.1985) VT 37/85 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Yksityisten vaununpeitteiden palautukset Tornioon 

Tornion kautta Suomeen saapuneiden lahetysten peittamiseen kaytet
tyjen yksityisten vaununpeitteiden palautuskuljetuskirjana kayte
taan Tornion laatimaa palautussaatetta VR 1907. Palautukset hoide
taan peitteiden palauttamisesta annettujen ohjeiden mukaan . Palau
tukset ovat maksuttomia. 

Maaraasemien tulee huolehtia, etta peitteet palautetaan Tornioon 
peitesaatteessa mainitulle toiminimelle paivittain sita mukaa, kun 
ne vapautuvat rautatiekuljetuksesta. Niita ei missaan tapauksessa 
saa luovuttaa jatkokuljetukseen eika asiakkaalle. 

(Lt, 3.9.85) VT 37/85 

Julkaisuun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusoh
jeet, lantinen" VR 4672, ilmestyy lisalehti nrc 13, joka on voimas
sa 1.9.85 lukien. 

Omatarvepaino suorittaa lisalehden jakelun. 

(Lt 2.9.85) VT 37/85 
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HAARUKKAVAUNUN ETSINTA 

Seinajoen terminaalista on kadonnut uudehko keltainen MIC-haarukka

vaunu. Sermin sisapuolella tarra PL-Seinajoki. Tavattaessa palau
tettava Seinajoelle. 

VT 37/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautat~ehallitukeen koneoeaeton konetekn~een to~miaton palvelukaeen 
otetaan tyoeopimuaauhteeeeen 

DIPLOMI-INSIN~~RI tai INSIN~~RI 

toietaiseksi vaunujen euunn1ttelutehtav11n. Koneoeaeton johtajalle 

oeoitetut kirjallieet hakemukset palkkatoivomukeineen pyydetaan la

hettamaan rautatiehallitukeen kirjaamoon 30.9.1985 mennessa ennen 

viraeton aukioloajan paattymista • • 

Lieatitoja antaa ki Hannu Tolamo, puh. 911-3939. 

Helsingin autohuoltoon haetaan 

AUTOS~HK~ASENTAJAA 

Edellyttaen Ammattikoulun autonasentaja

linjan ja asevelvollisuuden suorittamista 

seka K-autonajokorttia . Tarkempia tietoja 

tehtavasta antaa Autohuollon paallikko 

Otto Honkanen puh. 911-3639 
Hakemukset toimitetaan osoitteella: 

Ilmalan Hallintopalveluyksikko 00240 HELSINKI. 
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Teknikon (A 16) virka toistaiseksi Turun varastossa ja ylim~~r~inen 
tyonjohtajan (A 14) toimi toistaiseksi Helsingin varastossa. 
Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 14 . 10 . 85 ennen 
virka-ajan p~~ttymist~. 

Toimistosihteerin (A 11) virka, kaksi toimistosiht~erin (A 8) vir
kaa. varastomestarin (A 11) toimi ja toimistovirkailijan (A 4) toi

mi toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa. Kirjalliset hakemuk

set on osoitettava ja toimitettava ao. varaston pa~llikolle viimeis

t~~n 14.10.1985. 

Virkoihin ja toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

toimistosihteeri (A 11) 
toimistosihteerit (A 8) 

varastomestari (A 11) 
toimistovirkailija (A 4) 

Pieks~maen varasto 
1 Hyvinka~n varasto/OTPA 

1 Turun varasto 
Pieksamaen varasto 
Helsingin varasto 

Ylimaarainen toimistosihteerin (A 11) toimi , nelja ylimaaraista toi

mistosihteerin (A 8) tointa , ylima~rainen toimistovirkailijan (A 3) 
toimi ja ylimaarainen varastomestarin (A 10) toimi toistaiseksi ta
lousosaston piirihallinnossa . 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava ao . varaston 

pa~llikolle viimeistaan 14 . 10.1985 . 

Toimiin otetut tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylim. toimistosihteeri (A 11) Hyvinkaan varasto 

ylim . toimistosihteerit (A 8) 1 Helsingin varasto 
1 Hyvinkaan varasto 
1 Turun varasto 

1 Pieksamaen varasto 
ylim. toimistovirkailija (A 3) Turun varasto 

ylim. varastomestari (A 10) Helsingin varasto 
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Toimistorakennusmestarin ( A17 ) virka, apulaisasemapaallikon ( A16 ) 

virka, 4 liikennemestarin ( A12 ) virkaa, liikennemestarin (A10 ) 

virka, toimistosihteerin ( A11 ) virka, 2 toimistosihteerin ( AB ) 

virkaa, jarjestelymestarin virka, 3 veturinkuljettajan virkaa, 

konduktoorin virka, 13 vaihdemiehen tointa, 9 junamiehen tointa, 

2 to•mistovirkail{jan (A4 ) tointa, toimistovirkailijan ( A3 ) 

toimi, 5 toimistovirkailijan ( A2 ) tointa, 5 veturinlammitta-

jan ( A6 ) tointa, 7 asemamiehen ( A2 ) tointa ja 7 asemamiehen ( A1 ) 

tointa. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon v i imei s taan 

11. 10. 1985. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

seuraavasti: 

Toimistorakennusmestari ( A17 ) 

Apulaisasemapaallikko ( A16 ) 

Liikennemestari ( A12 ) 

Liikennemestari ( A10 ) 

Toimistosihteeri ( A11 ) 

Toimistosihteeri ( AB ) 

Jarjestelymestari 

Veturinkuljettaja 

Konduktoori 

Vaihdemies 

Junamies 

1 Kouvolan rautatiepiirin toimisto 

Imatran ( 1 Imr henkiloasiat ) lii

kennealue 

Kouvolan ( 1 Mki, 1 Ikr ) , Haminan 

( 2 Hma ) liikennealue 

Lappeenrannan ( 1 La ) liikennealue 

Lahden ( 1 Lh la / tt ) liikennealue 

Kouvolan rautatiepiirin toimisto 

(1 kanslia), Lahden ( 1 Lh la tsto ) 

liikennealue 

Kotkan ( 1 Kta ) liikennealue 

Kouvolan (3 Kv ) varikkoryhma 

Haminan ( 1 Hma ) liikennealue 

Lahden ( 1 Lh, 1 Lva ) , Haminan 

( 4 Hma ) , Kotkan ( 7 Kta ) liikenne

alue 

Kouvolan ( 2 Kv ) , Lahden ( 1 Lh ) , 

Lappeenrannan ( 3 Lr ) , Haminan 

( 1 Hma), Kotkan ( 2 Kta) liikenne
alue 



Toimistovirkailija (A4) 

Toimistovirkailija (A3) 

Toimistovirkailija (A2) 

Veturinlammittaja (A6) 

Asemamies (A2) 

Asemamies (A1) 
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1 Kouvolan rautatiepiirin toimisto, 

Lappeenrannan (1 Vna) liikennealue 

1 Kouvolan rautatiepiirin toimisto 

Kouvolan (1 Kv), Lappeenrannan 

(1 Lr, 1 Vna), lmatran (1 Jmr), 

Haminan (1 Hma) liikennealue 

Kouvolan (2 Kv, 1 Lh, 1 Lr, 1 Hma) 

varikkoryhma 

Kouvolan (1 Kv), Lahden (1 Lh la, 

1 Lh transpoint), Haminan (1 Hma), 

Kotkan (3 Kta) liikennealue 

Kouvolan (3 Kv), Lahden (2 Lh), 

Haminan (1 Hma), Kotkan (1 Kta) 

liikennealue 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSI A 

K o u v o a n r a u t a t i e p i i r i Rakennusmesta-

rin (A18) virkaan rake nn usme~tari (A 17 ) Veikko Paavali Huttu-

nen ( Lh ) , teknikon (A15) virkaan asemamies (All Pertti Antero Pit

kiinen (Hma), liikenneohjaajan (A14) virkaan liikennemestari (A12) 

Jouko Erkki Juhani Frimodig (Kv), rakennusmestarin (A13) v irkaan 

tyosopimussuhteiset rakennusmestarit Jouko Juhani Martikainen ( Lh ) 

ja Aake Sima An ttl Alfred Ronkii ( Kta), asemapiiiillikon (A13) vir

keen liikennemestari (A 12 ) Timo Kotiranta (Jri) , veturinkuljetta

jan virkaan veturinliimmittiijiit (A6) Erkki Tapani Hytonen (K v ) ja 

Timo Johannes Jaakkola (Kv), toimistosihteerin (A12) v irkaan toi

mistosihteeri (A 11 ) Martti Juhani Pukki (Kv sa), kuormausmestarin 

virkaan junamies Pentti Juhani Hatela (Lr) ja asemamies (A1) Veli

Pekka Juhani Hiirmii (Kv) , toimistosihteerin (A11l virkaan toimisto

Slhteerit (AB) Eija Anneli Niemi (Kv rtpt) ja Pekka Lennart Yle

niu s (Lh) sekii y limaiiriiinen liikennevirkailija (A5) Merja Piiivi 

Riekki (Kuk), konduktoi:irin virkaan junamiehet Timo Sakari Kal

lio ( Kta), Mauri Pertti Kalervo Niemi (L h ) , Jaakko Kalervo Nuppo

la (Kv) ja Jouko Arvo Uolevi Rajajiirvi (Kv), liikennemesta

rin (A10) v irkaan ylimiiiiriiinen liikennevirkailija (A5) Eija Marit

ta Jalk i:i (Mki) ja liikennevirkamiesharjoittelija Mikko Auvo Juhani 

Roitto (Jri), toimistosihteerin (AB) virkaan toimistovirkaili

ja ( A4) Ulla-Maija Mansikka (Kv rtpt ) , ylimiiariiinen toimisto

virkailija (A4) Vappu Tellervo Puttonen (Kv) , ylimaarainen toimis

tovirkailija (A4) Pirjo Liisa Kaarina Vertanen (Lr) sekii toimisto

virkailija (A2) Pirjo Sinikka ~yhiinen (L h ) , vaununtarkastajan 

toimeen ylimiiiiriiinen vaununtarkastaja Kari Juhani Soronen (Kv), 

junamiehen toimeen asemamiehet ( A2 ) Mike Johannes Hyti:inen (Kta), 

Ari Kalervo Hiirki:inen (Kta), Hannu Pellervo Narinen (K ta ) , Juha 

Erkk i Dlavi Posti (H ma ), Markku Kullervo Skon (Kv), asemamie

het (A1) Jarmo Matti Husu ( Hma ) Kari Yrji:i Ilmari Nurminen (Kv) ja 

Jaakko Tapani Suuronen (Lh) , vsihdemiehen toimeen junamies Kalevi 

Lekander (Kta), asemamies (A2) Juha Kalle Saarinen (Lh), ylimiia

riiinen asemamies (A2) Semi Valdemar Risu (Hma), asemamies (A 1 ) 

Jukka Tapani Lehtinen (Kta) sekii ylimiiariiinen asemamies (A1) Jouni 

Jyrki Juhani Uutela (H ma ), veturinliimmittiijiin (A6) toimeen tila

piiiset veturinliimmittajat Ari Petri Juhani Frantsi (Kv), Hannu 

Markku Ihaksi (Kv), Ari Pekka Joutjiirvi (Kv), Timo Sakari Korja

la (Kv) , Ari Juhani Kujala (Kv) , Juha Dlavi Kulhelm (Kv) , Into 

Asser Lantta (Kv), Jukka Pekka Mietti nen (Kv), Viiino Juhani 
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Makela ( Kv ) , Ve i kko Antero Mantynen ( Kv ) , Veli Tuomo Niemi ( Kv), 

J y rki Hannu Mikael Raunio ( Kv ) , Jouni Tapani Taipale ( Kv), Jukka 

Tapani Vesalainen ( Kv ), toimistovirkailijan (A5) toimeen toimisto

vir kailija ( A4 ) Erja Johanna Kaihera ( Vna ) ja ylimaarainen toim~s

tovirkailij a ( Al ) Pi r jo Li i s a J outjarvi ( Kv rtpt ) , toimistovirkai

lijan (A4) toimeen ylimaaraiset toimistovirkailijat ( A4 ) Arja Ani-

ta Helena Heino ( Kv rt pt ), Airi Helina Korhonen ( Lh ) , ylimaarainen 

toimistovirkailija ( A3 ) Maija Helmi Marjatt a Laihonen ( Lh) seka 

toimisto virkail i ja ( A2 ) Eija Elsa Kaarina Majuri (Kv rtpt ) , vaunu 

miehen toimeen ylimaarainen vaununtarkastaja Pentti Arvo Jooseppi 

Tirkkonen ( Kv ) , t oi mistov irkailijan ( A2) toi mee n ylimaaraiset to i 

mistovirkailijat ( A1 ) Kirsi Kristiina Laukas ( Lr ) ja Ulla Hannele 

Pensola - Villanen ( Hma ) , a semamiehe n ( A2) t oi mee n ylimaarainen ase

mamies ( A2 ) Seppo Taisto Johannes Martikainen (Kv), ylimaaraiset ,. 

asemamiehet ( A1 ) Kari Juhani Koskela (Kta ) , Pekka - Matti Peri (Hmat 

Pertti Petteri Pulkkinen ( Kta ) seka tilapainen asemamies Esa Ante-

ro Suomalainen ( Lr ) , asemamiehen (Al) to i meen ylimaaraiset as em a

miehet ( A2 ) Anne Maria Hokkanen ( Kta ) , Harri llma r i lko nen (Kv), 

Ismo Tapani Kivela ( Lh), J u kka Matti Palmu ( Kv ) , Jukka Matti Pata-

ri ( Kv ) , Anne Maija Vaisanen ( Kta ) , ylimaaraiset asemam ie het ( A1) 

Kimma Tapia Laine ( Kta ) , Markku Vel i Marttila (Kv ) , Jari Kalevi 

Natunen ( Kv ) , Risto Olavi Rossi (Kv ) , Esa Juhani Sjoblom ( Kpa), 

tilapaiset asemamiehet Ari Juhani Dillstrom (lmr) seka Tuomo Tapa

ni Koponen ( lmr ) . 

Ylima araisee n i nsi noori n (A20) t o i me e n on otettu tyosopim ussuhtei

nen insinoori Reijo Veikko Kalevi Rouv i nen (Kv rtpt), yJi maariH

seen jarjestelymestarin t o i meen on otettu konduktoori Antti Juhani 

Malmberg (Hma ) ja junamies limo Vehkjarvi ( Hma ) . 
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EROJA 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i 

Toimistorakennusmestari (A17) Maune Valter Lyomio, veturinkuljet

tajat Pentti Olavi Skytta, Tauno Antero Tuomainen seka Teuvo Ola

vi Turkki, liikennemestarit (A12) Laura Sylvia Lustman ja Aino Ma

ria Elisabeth Vaisanen, liikennemestari (A10) Eero Olavi Aleksan

teri Uljonen junamiehet Kaarlo Tapia Kaleva Paakkonen, Veikko Ten-

he Kalervo Paakkonen, vaihdemiehet Niilo Kalevi Hakkanen, Tenho 

Uolevi Nurminen, Urho Matias Pulkkinen seka Aa~o Kalevi Silenius, 

veturinlammittaja (A6) Jaakko Petter Nikku, asemamies (A2) Reine 

Kalervo Nurminen, tilapainen asemamies Heikki Tapani Saarela 

Pieks~m~en varasto: ylim.toimistosihteeri (A 8) Marjatta Paltto 
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Taytettava mieluimmin koneella 
t a i tekstaten ja toim1tettava 
RH:n sosiaallJ&ostoon asian 
omalsen es1m1ehen to1mesta. 

LOMAlUKIHAKEMUS. 
Henki liilunnus _________ _ 

2. ToimJpaikka ______________________ __ 
Puh . lyiihiin ____ ~---------------

3. Virka, to1mi tai ammaltl ________________ _ Puh. kotiin 

4. Siviilisiiiil y 

CJavlolillossa /avollltossa D na1maton D lesk1 0 eronnut 

Lasten lukumaara Alle 16-vuot1a1ta 

5. Tyiiaika 

O paivatyii D vuorotyii 0 muu, mika 

Hakijan kk-ansiot ennen ennakonpidatysta 

ennakonpidatyksen jalkeen 

Puolison kk-ansiot ennen ennakonp i datysta 

ennakonpid btyk sen jal~een 

6. Perheen paaasiallinen huoltaja 

7. Puolison nim1 

8. Lasten nimel ja iat 

9. Minulle ja perheelleni on varattu 
( lomapalkan n1mil 

lomapaikasta 

ajaks1 

10. Haen lomaa 

hengen huone 

vuorokaudeks1. 

I I 

Q yks1n 0 puolison kanssa D lasten kanssa, yhteensa 

Lomalle mukaan tulev1en laslen n1met JB syntymaaJat 

19 

mk 

mk 

mk 

mk 

vallseks l 

last a 

11. A1ka1semmin en ole saanut / olen saanut lomanv1ettoavustusta valttonrauta 

teilta 

12. Aviopuol1soni ei ole saanut / on saanut lomanv1ettoavustusta valtlonrauta

tell ta 
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13. Lisaperustelut lomatuen myontam1selle (es1m. ykslnhuoltaJuus, oma, 

puol1son ta1 lasten sairaus, velat , perheen elamant1lanne tms ) 

__ pna ________ kuuta 19 

anojan allek i rjoitus 

tarkka osoite 

Samella, kun tOdistan kohdissa 1-10 mainitut t1edot oikeiksi, katson ano

jan lahinna virantoimituksessa s~ttuneesta tapaturmasta, sa1raudesta toi

pumiseksi, er1tyisen tyorasituksen, suuriperheisyyden 2 ) 

vu o ksi olevan lomanviettoavustuksen tarpeessa. 

__ pna _________ kuuta 19 ____ _ 

esimiehen allekirjoitus 

( virkaleima ) 

2 ) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esimiehen lau

suntoon. 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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VAPAALIPPUASETUKSEN LIS~~RAYSTEN MUUTTAMINEN 

Vapaalippuasetuksen 3, 5, 9, 12, 16 ja 18 §:n lisamaaraykset muute
taan seuraavasti: 

3 §:n 2 lm, 5 §:n 2 lm, 9 §:n 2 lm, 12 §:n 2 lm seka 18 §:n 4, 5 ja 6 lm 

Hallinto-osaston hallintopalveluyksikko korvataan sanalla hallinto
osaston hallintopalvelukeskus. 

12§:n3lm 

Paajohtaja myontaa asetuksen 2 §:ssa tarkoitettuja henkilokohtaisia 
kansainvalisia ja pohjoismaisia vapaalippuja. 

Hallinto-osaston johtaja tai hanen maaraamansa myontaa asetuksen 2 §:ssa 
tarkoitettuja vuosivapaalippuja. 

Osaston paallikko tai hanen maaraamansa myontaa asetuksen 3 §:n 1 mom 
5 kohdassa tarkoitettuja erikoisvapaalippuja. Saman kohdan perusteella 
rautatiepiirin paallikko tai hanen maaraamansa voi myontaa erikoisva
paalippuja kaupalliset nakokohdat huomioon ottaen. 

Hallinto-osaston hallintopalvelukeskuksen paallikko myontaa asetuksen 
3 §:n 1 mom 1) - 4) -kohdissa seka 7 §:n 6 mom tarkoitettuja vapaalippuja. 

Muita kotimaisia vapaalippuja myontaa rautatiehallituksessa osaston 
paallikko tai hanen maaraamansa seka rautatiepiireissa, konepajoilla, 
varastoissa ja sahkoasennuskeskuksessa ao. yksikon paallikko tai 
hanen maa~aamansa. Terveydenhuoltoalueiden henkilokunnalle annettavat 
vapaaliput myontaa hallinto-osaston johtaja tai hanen maaraamansa. 

Leiman "VR ~1akuuvaunuyksio" myontaa paajohtaja. Lei mat "VR Makuuvaunu", 
"Express", "EP-juna" ja "Istumapaikka" myontaa hallinto-osaston hal
lintopalvelukeskuksen paallikko tai hanen maaraamansa . Virkamatkoja 
varten annettaviin virkakerta- ja virka-aikavapaalippuihin seka eri
koisvapaalippuihin myonnettavista "VR Makuuvaunu", "EP-juna" ja 
"Istumapaikka" leimoista paattaa kuitenkin vapaalipun myontaja. Lei
man "VR Veturi" myontaa 1 i i kenneosaston paall i kko ta i hanen maarlilimansa. 

Em. leimat myonnetaan vapaalippuasetuksen 2 ja 3 §:ssa tarkoitettuihin 
vapaalippuihin, milloin se lipun haltijan tehtavien suorittamisen 
kannalta tai muutoin erityisista syista katsotaan tarpeelliseksi. 



- 3 -

16 § Lisamaarayksia 

1. Express-junissa kelpaavat ainoastaan "Express" leimalla varustetut 
vapaaliput, kansanedustajakortti seka kaikki kansainvaliset ja poh
joismaiset vapaaliput. 

2. Erikoispikajunissa kelpaavat rajoituksetta vain "EP-juna" leimalla 
varustetut liput, kansanedustajakortti seka kaikki kansainvaliset 
ja pohjoismaiset vapaaliput. 

Muut vapaaliput kelpaavat erikoispikajunissa arkipaivina maanan
taista torstaihin. Lipulla matkustavan on talloin lunastettava 
paikkalippu, johon merkitaan sana "VAPAALIPPU". Paikan voi varata 
aikaisintaan nelja tuntia ennen EP-junan lahtoa matkustajan lahto
asemalta. Paikkaa varattaessa on aina esitettava "voimassa eleva 
vapaalippu. Samoin edellytyksin vapaaliput kelpaavat mxos perjan
taina, lauantaina ja sunnuntaina Kokkolan, Kuopion ja Imatran poh
joispuolella. 

3. Muissa junissa vapaaliput kelpaavat rajoituksetta. 

Liikenneosaston paallikko voi maarata, etta "EP-juna" leimalla 
varustamattomat kotimaiset vapaaliput eivat kelpaa maaratyissa 
junissa viikonloppuina tai ruuhka-aikoina. 

4. Veturissa saa matkustaa vain henkilo, jonka lipussa on leima 
"VR Veturi". 

5. "Express" ja "EP-juna" leimalla varustettu lippu, kansanedustaja
kortti, kansainvalisista vapaalipuista ainoastaan TEE-leimalla 
varustettu kansainvalinen vapaalippu ja pohjoismainen (lompakko-) 
vapaalippu oikeuttavat maksuttoman paikan varaamiseen express- ja 
eriko1spikajunissa. Muiden kansainvalisten vapaalippujen halti
joiden on maksettava saadetty paikanvarausmaksu. 

"Istumapaikka" leimalla varustettu lippu seka vuosivapaalippu 
ilman leimaakin oik~uttaa maksuttoman istumapaikan varaamiseen. 

"VR Makuuvaunu" 1 eima 11 a varustettu 1 i ppu oi keuttaa maksuttoman 
makuupaikan varaamiseen ja "VR Makuuvaunuyksio" leimalla varus
tettu lippu maksuttoman makuuvaunuyksion varaamiseen. 

38 
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6. Pohjo1an Liikenne Oy:n autoissa eivat yksityiskayttoa varten 
annettavat vapaa1iput ke1paa. Vain se11aiset virkavapaa1iput 
(myos tyontekijoille annettavat), jotka voidaan 1ask.utusta var
ten 1uovuttaa matkan paattyessa rahastaja11e, saadaan toistaiseksi 
hyvaksya matka1ippuina Pohjo1an Liikenne Oy:n autoissa. 

(N:o RH 206/126/85, 30.8. 1985) VT 38/85. 

VAHVISTETUT VHS-STANDARDIT (va1tionha11innon sisaiset standardit) 

Va1tiovarainministerio on vahvistanut va1tionha11innon sisaisista standardeista 
syyskuun 7. paivana 1977 annetun va1tioneuvoston pRatoksen mukaisesti seuraavat 
s tandardi t: 

Ohjeena noudatettavaksi 

VHS 1029 Luonno11isen henki1on tunnistetiedot henki1o-
tunnuksen puuttuessa 

VHS 1030 Henki1otiedot 
VHS 1031 Rakennukset tunnistetiedot 
VHS 1032 Huoneiston tunnisteti'edot 
VHS 1033 Rakennus- ja huoneistotiedot 

Va1tionha11innon sisaisia standardeja (VHS) voi ti1ata osoitteesta: 
RH/Kehittamisjaosto h.154b. 

(VM 533/735/85) VT 38/85 

ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 
KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Ki skohitsaaja Raimo H~kkinen, Riihim~ki 
11 Jouko Lappi 11 

Hi t saustyBnj. Jouko Nurminen 11 

P~~llehi tsauksessa k~ytett~v~ yleismuotti 

Kullekin 150 mk 

Vaununasentaja Markku Vaskonen, Joensuu 

Kasp-vaunun hydrauliikkaan liittyvien letkujen ja pumppujen 
j~~tymisen est~minen 

35 0 mk 
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Junamies Martti Roustio, Jyv&skyl& 
Fh-vaunun platyoven tiiveyden parantaminen 
200 mk 

Veturinasentaja Osmo Lehtinen, Helsinki 

Helsingin varikon veturitallin pakokaasuimureiden toiminnan 
muutos puhdistuksen ja huollon vahentamiseksi 

1500 mk 

Konduktoori Krister Grundstrom, Helsinki 
" Pertti Keinlnen, " 

Laiturikuulutuksen kytkeminen junahenkilokunnan p&ivystys
huoneeseen 

100 mk kummallekin 

S&hkoratateknikko Sampo Niiranen, Joensuu 

Ratajohtoerottimien koskettimien rasvaus uudella menetelm&lla 

500 mk 

Insinoori Pentti Saari, RH 

Eil- ja Eilf-vaunujen ovie~ eteisissa olevien kayttopainikkeiden 
muutos turvallisuuden lisa&miseksi 

200 mk 

Toimistosihteeri Lauri Taskinen, Rovaniemi 

Auton rekisterinumeron liitt&minen mainoslahjana annettavaan 
avainper&&n auto-pikajuna-kuljetuksissa 

300 mk 

Veturinkuljettaja Jaakko Hols&, Kouvola 

Junaturvallisuuden parantaminen tasment&m&ll& Jt:n ma&rayksia 
junan jarrujohdon akillisessa tyhjentymistilanteessa 

200 mk 

S&hkoasentaja Juhani Korhonen, Hyvinkl&n konepaja 

Sm1 - junan ajomoottorin apukllmien eristaminen 

1000 mk lisapalkintona 

Rakennusmestari Matti Linden, Helsinki 

38 

Helsingin varikon s&hkojunahallin oviaukon valiaikainen suojaami 
nen rikkoontuneen oven korjauksen ajaksi 

200 mk 
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Vaunumestari Aulis Elva, Kemi 
Akun pikavaraajan k~yton mahdollistaminen Grot - vaunussa 

300 mk 

Asemamies Erkki Moilanen, Oulu 
Haarukkatrukin jatkosakaraan vetokoukunnuppi asunto- ym . vaunujen 
kuormausta ja purkausta helpottamaan 

500 mk 

PASILAN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Sorvaaja Unto Ryh~nen 
Menetelmien kehitt~inen MD-telin vetosilmukan koneistustyo
vaiheissa 

600 mk 

Teknikko Esko Karonen 
Tavaravaunun hihnavintturin hihnan hiertymisen est~minen 

300 mk 

(Nro Hlo 249/125/85, 10 . 9.85) VT 38 I 85 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehd~&n seuraavat muutokset . 

Luetteloon lis~t~an: 

765164 Valtra Oy 
Hakatie 17 
90440 KEMPELE 

Luettelosta poistetaan: 

617985 

617993 

Oy Stockmann Ab Keravan Puusep~ntehdas 
Vaihdekatu 1 
04220 KERAVA 

Oy Stockmann Ab Orno Metallitehdas 
PL 11 
04201 KERAVA 

(Tlk 417/85, 11 . 9 . 1985) VT 38/85 
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KORJAUSPYYNNON LAADINTAA KOSKEVA MUUTOS 

Milloin luoton kirjausta koskeva oikaisu kohdistuu Transpoint - lahe
tykseen ja vaatii rahdin uudelleen maarittelyn (esim. sovellettava 
toista sopimusta tai paat5sta), on tilityspaikan laskettava lahetyk
selle uusi rahti. Rahtilaskelma rahditusperusteineen on tehtava ao. 
Korjauspyynt5- lomakkeelle kohtaan "Muu korjaus". Syy korjauspyynt5on 
on mainittava . 

Vaunukuorma- ja kiitotavaralahetyksia koskevien korjauspyyntojen rah

din maarittelee tilitoimisto. 

Lahtoasemalla maksettujen lahetysten osalta on valokopio tai jaljen
nos rahtikirjasta liitettava korjauspyyntoon. 

Muilta osin korjauspyynnon laatiminen tapahtuu nykyisen kaytannon mu

kaisesti. 

Naita ohjeita sovelletaan valittomasti . 

(Nro Trk 133/85, 9 . 9 .1985) VT 38/85 

AIKATAULUN 185 LISAYS 

Lisays 3 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukirjan 
tilanneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 29 . 9.1985 . 

(Lkkj 9 . 9 . 1985) VT 38/85 

AIKATAULUN 185 RATAOSASELOSTUKSIEN VOIMAANTULO 

Aikataulun 185 rataosaselostuksien osat 4, 6, 7 ovat ilmestyneet ja 
jakelu suoritettu . 

Kayttoonotosta on ilmoitettu ao. viikkovaroituksen liitteessa. 

(Lkkj 10 . 9.1985) VT 38/85 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla 

Tutkijan (s 24) virka, tietojenkasittelytoimistoesa (ATK-teknisen jaoston 

paallikko). Liikennetarkastajan (A 22) virka, materiaalitoimistossa (Va

rastojaoston paallikko). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kir

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 21.10. 

19B5 mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ylimaarainen liikennetarkastajan (A 20) toimi, ylimaarainen liikennetar

kastajan ap (A 1B) toimi, liikennetarkastajan ap (A 17) virka, liikenne

tarkastajan ap (A 16) virka, liikennetarkastajan ap (A 13) virka, to1mis

toaihteerin (A 13) virka, 3 toimistoeihteerin (A 12) virkaa, 3 toimisto

aihteerin (A 11) virkaa, toimistosihteerin (A B) virka, ylimaarainan toi

mistoaihteerin (A B) toimi, 3 toimistovirkailijan (A 4) tointa, toimiato

virkailijan (A 3) toimi. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 21.10.19B5 men

nessa ennen viraeton aukioloajan paattymieta. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin n1m1tetyt seka ylimaaraisiin to1-

m11n otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Ylim liikennetarkastaja (A 20) 

Ylim 111kennetarkastaja ap (A 1B) 

L11kennetarkastaja ap (A 17) 

L11kennetarkaetaja ap (A 16) 

L11kennetarkastaja ap (A 13) 

To1mistoeihteer1 (A 13) 

Toimistoeibteerit (A 12) 

Toim1stoeihteerit (A 11) 

Toim1stos1hteer1 (A B) 

Yl1m toimistosihteeri (A B) 

Toimistovirka111jat (A 4) 

Toimistov1rkailija (A 3) 

Talouatoimisto (taloushallinnon suun
nittelutehtavat) 

T111toimisto (paakirjanpidon tehtavat) 

Tilitoimisto (rabdituksen valvonta
ryhman esimiehen tebtavat) 

Taloustoimisto (henk1lostoballinnon 
ja laskentajarjestelmien suunn1tte
lutehtavat) 

Tili toimisto ( luotto.ryhman vetajan 
tehtavat) 

Taloustoimisto (laskentajarjestelmien 
yllap1totehtavat) 

T111to1misto (2) 
Tietokonetoimisto (1) 

Mater1aal1to1m1sto (2) 
Tilitoimisto (1) 

Tilitoimisto 

Mater1aal1to1misto 

Tilitoimisto (3) 

T111toim1sto 
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VALTIONRAUTATEIDEN VIRKAMIESTEN VIRKA- JA TEHT~V~NIMIKKEIDEN K~YT
T~MINEN 

Valtionrautateiden virat ja toimet on vahvistettu 26.5.1978 annetul
la lailla siihen myohemmin tehdyin lisayksin. 5 . 3.1985 annetussa rau
tatiehallinnon tyojarjestyksessa on osastojen paallikkoina toimiville 

johtajille seka eraille muille virkamiehille vahvistettu tehtavani
mikkeet. 

Yhdenmukaisen kaytannon aikaansaamiseksi tulee virka- ja tehtavanimik

keita kaytettaessa menetella seuraavasti: 

I Laissa vahvistetun virkanimikkeen kayttaminen 

A. laitoksen sisaisessa toiminnassa 
- kaytettaessa hallintoasetuksen mukaista ratkaisuvaltaa, esimer

kiksi nimitys- ja kurinpi~oasioissa 
- valtuutettaessa virkamies edustamaan rautatiehallitusta 

B. edustettaessa laitosta ulospain 
annettaessa laitoksen nimissa virallisia lausuntoja ja esityksia 

muille viranomaisille (valtioneuvosto, ministeriot, eduskunnan 

oikeusasiamies, oikeuskansleri ym.) 

II Tyojarjestyksen mukaisen tehtavanimikkeen kayttaminen 

A. laitoksen sisaisessa toiminnassa 
- kaytettaessa tyojarjestyksen mukaista ratkaisuvaltaa 
- kirjeenvaihdossa silloin, kun ei kayteta virka-asemaan perustu-

vaa, hallintoasetuksen mukaista ratkaisuvaltaa 

B. edustettaessa laitosta ulospain 
- toimittaessa tyojarjestyksen mukaisen ratkaisuvallan puitteissa 

esimerkiksi liiketoiminnassa 
muussa edelliseen rinnastettavissa olevassa toiminnassa, esimer

kiksi tiedottamisessa 

(N:o Hlo 743/011/85, 19.9.1985) VT 39/85. 
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KOULUTUSOHJELMAT . 

Seuraavat kou1utusohje1mat on hyvaksytty: 

- Henki1ostoha11innon kurssi (H1o 712/140/85) 

- Ta1ousha11innon kurssi (H1o 713/140/85) 

- Toimistotyon kehittamiskurssi (H1o 714/140/85) 

- Ratatekniseen tutkintoon va1mentava kou1utusohje1ma (H1o 
715/140/85) 

Hyvaksytyt kou1utusohje1mat otetaan kayttoon valittomasti. Perusjake

lu on suori tettu ja lis?kappalei ta saa Rautatieopiston kansliasta. 

Ktj 16.9.1985 VT 39/85 

ILMOITUS PERIMATTOMASTA TAVARASTA (VR 3758) 

Lomake VR 3758 Ilmoitue perimattomaeta tavaraeta on uueittu. Samalla 
lomakkeella on maaraye kuljetussopimuksen muuttamieeksi. Vanhat lo

makkeet VR 3758 poistetaan kaytosta. 

(Lttr 19.9.1985) VT 35/85 

Korjaue VT 35/85 

KAITKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKAKIINTIOT 

19.08.1985 ALKAEN 

Ilman paikkalippua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoo

rilla paikkakiintiot eeuraavaeti: 

BOTNIA-EXPRESS 

Vaunun nro 

3 
5 

Paikat 

49- 56 2 lk 

175-178 1 lk 

(Nro Lht 3207/539/85, 18.9.85) VT 39/85 
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MAKUUVAUNU - JA AUTOPIKAJUNALIIKENNEKAMPANJA 29.9 . - 15.12.1985 

Lisayksena VT 32/85 olleeseen tiedotteeseen makuuvaunu- ja autopikaju

naliikennekampanjasta : 

1. Makuuvaunuosasto kahdelle 

Matkalippuina kelpaavat vain 2 lk:n taysihintaiset meno-, meno - paluu

ja lomaliput . Makuupaikkaliput on lunastettava matkalippujen kanssa sa 

manaikaisesti . Jos matkalippu on meno - paluulippu tai lomalippu voidaan 

makuupaikat lunastaa paluumatkaa varten myos myohemmin. 

"TARJOUS " merkinnalla varustettu makuupaikkalippu voidaan peruuttaa 

lunastusajan kuluessa vain siina tapauksessa, etta molemmat paikat pe 
ruutetaan. 

2 . Autonkuljettajalle maksuton makuupaikka 

Autonkuljettajalle annetaan vapaapaikkana joko 1 tai 2 luokan makuu

paikka . Tarjous ei koske yhden hengen osastoa . 

Autonkuljettajan vapaa makuupaikka voidaan varata jo siina vaiheessa, 

kun autonkuljetuspaketin ennakkomaksu suoritetaan . Ennakkomaksukuittiin 
VR 2410 merkitaan talloin paikkanumeroiden kohdalle "VAPAA MAKUUPAIKKA". 

(Nrc Lht 3673/544/85 , 16 . 9 . 1985) VT 39/85 

AVOIMIA VlRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen tietojenkasittelytoimistoon otetaan soveltuvuustes

tien perusteella tyosopimussuhteeseen benkiloita, jotka tullaan koulut

tamaan atk-suunnittelijoiksi ja ohjelmoijiksi. Ylioppilaetutkinto tai 

vastaava vaaditssn . Taloueoeaston jobtajalle osoitetut kirjalliset bake

mukset on toimitettava talousossston kansliaan 15.10.1985 mennessa . 

Lisatietojs antas liikennetarkaataja Esko Siitonen, pub . 2187 tai tuo

tant opaallikko Marjs - Terttu Tyynela, pub. 2183 
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Helsingin rautatiepiirissa asemapaallikon (A 17), apu
laisasemapaallikon (A 17), rakennusmestarin (A 17), yli
teknikon (A 17), yliteknikon (A 16), asemapaallikon (A 15) 
ja liikennemestarin (A 10) virat seka ylimaarainen ylitek
nikon (A 18) toimi . 
Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimistoon 
viimeistaan 01.11.1985. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoi
tetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Asemapaallikko (A 17) ~ 

Apul aisasemapaallikko (A 17) 

Rakennusmestari (A 17) 

Yliteknikko (A 16) 

Asemapaallikko (A 15) 

Liikennemestari (A 10) 

Ylim. yliteknikko (A 18) 

Riihimaen (1 Hy) liikenne
alueelle 
Helsingin (1 Hki henkilo
palvelujen kehittaminen) 
henkiloliikennealueelle 
Helsingin rautatiepiirin 
(1Psl) hitsaustoimintayksi
kon paallikko) rataryhmaan 
Yliteknikko (A 17) Helsin
gin (1 Hki) vetokalustova
rikolle 
Helsingin (1 Hki) vetoka
lustovarikolle 
Karjaan (1 Tms js-pat) lii
kennealueelle 
Karjaan (1 Krn) liikenne
alueelle 
Helsingin (1 Hki sh vahva
virtatoimintayksikon paal
likko) sahkoalueelle 

Varikonpaallikon (A 24) virka, toistaiseksi Helsingin ve
tokalustovarikolla (varikonpaallikko). Rautatiehallituksen 
paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon 01.11.1985 mennessa 
ennen viraston aukioloajan paattymista . 

39 
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NIMITYKSI)( 

He 1 sing i n r aut at i e pi i r i : keneinsinoorin (A22) virkaan (Hki 

rtp) tyosepimussuhteinen diplomi-insinoori Reije Kalevi Kinnunen. ylitekni-

ken (A19) virkaan (Hki tyokenehuelte) yliteknikke (A17) Matti Aukusti 

Jukarainen. apulaisasemapaallikon (A17) virkaan (Hki) teimistesihteeri 

(A12) Vappu Helena Laaksenen. apulaisasemapaallikon (A16) virkaan (Ke) 

liikenneehjaaja (A14) Hannu Antere Ahvenniemi ja (Hki la/Hrt) apulais

asemapaallikko (A13) Lea Maria Peltela. apulaisasemapaallikon (A13) virkaan 

(Hki) teimistesihteeri (A11) Maija-Liisa Hiihtola ja ylimaarainen liikenne

virkailija (A5) Tere Armas Makinen, liikenneehjaajan (A14) virkaan (Kr) 

ylimaarainen liikennevirkailija (A5) Bjorn- Olef Rafael Malmberg ja (Hki rtp) 

ylimaarainen liikennevirkailija (A5) Reije Tapie Ruqhenen, teimistesihteerin 
(A13) virkaan (Hki rtp) ylimaarainen toimistesihteeri (A1 2 lVesa Antere Japp1nen 

ja teimistesihteeri (A11) Vappu Annikki Linnankeski, teimistesihteerin (A11) 

virkaan (Hki rtp) teimistesihteeri (A8) Pirkke-Liisa Anneli Rauvante, 

teimistesihteerin (A8) virkaan (Ila hpy) teimistevirkailija (A2) Raili 

Minnetaki Kuiri, teimistevirkailijan (A4) teimeen (Ke) teimistevirkailija 

(A2) Marja Aine Annikka Henrikssen, teimistevirkailijan (A3) teimeen (Hki 

rtp) ylimaarainen teimistevirkailija (A4) Marja- Leena Ikenen, teimistevir

kailijan (A2) teimeen (Ke) teimistevirkailija (A1) Marja Liisa Nystrom. 

rataesimiehen (A9) teimeen (Ri) raidemies Time Markku Aulis Ahekas, 

ylikenduktoorin (A14) virkaan (Ri) kenduktoori (A10) Pentti Mikael Kuumela. 

vaihdemiehen teimeen (Hl) asemamies (A1) Paave Antere Mutta. junamiehen 

teimeen (Kr) asemamies (A2) Harri Harald Sundhelm . autenkuljettajan (A7) 

teirneen (Kr) asemamies (A2) Ilmari Sassi. veturinlammittajan (A6) teirneen 

(Kr) tilapainen veturinlammittaja Maune Olavi Paakki. asemamiehen (A2) 

teirneen (Ke) tilapainen asemamies Teije Antere Ruekela . asemamiehen (A1)toi-

meen (Ke)ylimaarainen asemamies (A1) Mauri Veikke Tapie Pyykko. ylimaaraiseen 

insinoorin (A20) toirneen tyosopirnussuhteinen insinoori Pauli Arve Kullervo 

Virtanen (Hki). ylimaaraiseen liikennetarkastajan (A15) teirneen (Hki) 

ylimaarainen teimistevirkailija (A4) Sinikka Sirkka- Leena Holmberg 

ylimaaraiseen vaunurniehen (A3) toimeen (Hki ver) tilapaiset vaunurniehet 

Jerrna Aslak Kleernela. Pertti Tapani Tamminen, Markku Juhani Laukkanen, 

Kari Juha Ensio Raittila, Keije Tapani Keranen ja Jukka Tapani Rihtniemi 

ja ylimaaraiseen varastomestarin (A10) teirneen (Hki tyokenehuelto) tyosopi

rnussuhteinen varastomies Keijo Kalervo Mainio . 
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EROJA 

He 1 sing in r aut at i e pi i r i : varikonpaJHlikko yp (A24) Veli 

Kustaf Alaluusua, asemapaallikko (A 15) Tauno Johannes Nylander, 
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asemapallikko (A17) Ensi Toivo Muje, toimistosihteeri (A11) Elsa Marjatta 

Asikainen. toimistosihteeri (A8) Pirkko Liisa Juntunen, toimistovirkailija 

(A3) Aili Anneli Juvonen. konduktoori Veikko Lennart Kiiskinen . huoltomestari 

Kalevi Antero Maki. kuormausmestari Ahti Aulis Aaltonen, junamies Erkki 

Riikonen. vaihdemies Erkki JOhannes Nokelainen. asemamies (A2) Greta Irene 

Grundstrom. asemamies (A1) Jarmo Erik Jaatinen. ylimaarainen makuuvaunun

hoitaja ~une Kyllikki GUnther seka ylimaaraiset siivoojat Maija Piipponen. 

Aili Riikonen ja Alli Annikki Vento. 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS SYKSYLLA 1985 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen ku~non testausta (RH :n 
kirjelma nro H 984/7104 , 2 , 11.1966) jarjestetaan VRU :n alueilla syys
kaudella 1985 seuraavasti : 

Testipyor a 1 
Ham ina 
Lappeenranta 
Helsinki , RH 

" , rata 
Fasilan konepa~a 

01.10-11.10 
H . 10- 25,10 
28 . 10- 08.11 
11.11- 29 . 11 
02 . 12- 20 . 12 

Ke::oijarvi 
Rovar.ie!':li 
Tornio 

Testipyora 3 
01.10- 04 . 10 
07 . 10- 18 . 10 
21.10- 25 . 10 
28 .10-0E.ll Kemi 

Kok.ko1a 
Pietarsa a:::-i 
Seinajoki 
Haapaoaki 
JyvaskyHi. 

11.11- 15 . 11 
18.11-22 . 11 
25 . 11- 05 . 12 
09 . 12- 13.12 
16 . 12-20 . 12 

Kuntotestivaunu (A 95) 
Toi~ala 07.10-11.10 
Ou1u 14 . 10-18 . 10 
Kontiomaki 21 . 1 0- 25.10 
Iisalmi 28.10- 01 . 11 
Joensuu 04.11- 08 . 11 

Po r i 
Rauma 
Tur ku 
Sal o 

Testipyor a 2 

01.10-04 .10 
07 . 10- 11.10 
14 . 10- 25 . 10 
28 . 1 0- 01.11 

Karjaa 
P.yvinkiHi.n knp 
Hameenlir.na 
Tamper e 

04 . 11-08 . 11 
11.11- 29 . 11 
02 . 12- 05 . 12 
09 . 12-20 . 12 

Testipyora 4 
Lahti 
~1ik}:eli 
Pie~sa:nalti 
Kuopio 
Savonlinna 
Pasilan knp 

Ioatra 
Kot4vo:a 
Kotka 
2elsir.ki , vr 

01.10- 11.10 
111 . 10-1& . 10 
21.10-01.11 
04 . 11- 22 . 11 
25 . 11- 29 . 11 
02 . 12 - 20 . 12 

11 . 11 - 15 . 11 
16 . 11- 29 . 11 
02 . 12- 05 . 12 
::l9 . 12- 20 .12 

Ajanti1auksesta, test~uspaikasta yms . ilmoitetaan tar~e::;~in ty);is 
teissa seinajulisteilla ja il~oitusJ..ehtisilla. 

VR : n Urheilu:oi~iE-unta 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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RATAESIMIESKOULUTUS VUONNA 1986 

Rataesimies toimii esimiehena ja tyonjohtajana radan , ratapihojen, 

rakennusten , 1aitteiden ja rakenteiden kunnossapito- ja rakentamis

tehtavissa. 

Rautatieopistossa vuonna 1986 jarjestettava11e rataesimieskurssi11e 

pyrkivien tu1ee jattaa tata koskeva rautatiepiirin paa11ik611e osoi

tettu vapaamuotoinen hakemuksensa 1ahimma11e esimiehe11een viimeis------ ' 
taan 25.10.1985. (Hakemusten vastaanotto a1oitetaan va1ittomasti.) 

Kou1utukseen voivat hakea henki16t, 

jotka ovat suorittaneet rataperustutkinnon ja/tai jonkin muun 

ratatoimia1an ammattitutkinnon ja 

joi1la on vahintaan ne1jan (4) vuoden tyokokemus ratatoissa 

31.10 . 1985 mennessa . 

Va1intakokeet jarjestetaan hakuede11ytykset tayttavi11e hakijoi1le 

torstaina 31 . 10.1985 ke1lo 9.30 a1kaen rautatiepiirin i1moittamassa 

paikassa. Koe sisaltaa tehtavia 

- aidinkie1esta 

- matematiikasta 

- junaturva11isuussaannosta 

- opastimet 

- merkit 

- ratatyot 

- RAMO:sta 

- ratageometrian perusteet 

- radan kunnossapito 

Junaturva11isuuden ja RAMO:n kysymykset tu1evat vastaamaan rataperus

kurssin vaatimustasoa. 

Tarvittaessa henki16st6jaosto jarjestaa hakijoil1e sove1tuvuuskokeet 

myohemmin ilmoitettavan aikatau1un mukaisesti. 

Kou1utettavien valinnan tekee rautatiepiirin paa11ikk6 hakemusten , 

esimiesten 1ausuntojen, va1intakokeen tu1oksen ja mahdo11isen sovel

tuvuuskokeen tuloksen perusteel1a. 

(Kkt 740/141/85, 17.9 . 1985) VT 40/85 
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LUKITTOJEN POLKUPYORIEN KULJETUSVAHINGOT 

Lukittujen polkupyorien kasittely on hankalaa ja lukko aiheuttaa 
vaurioita pinnoitukselle. Pyydamme tavara- ja henkiloasemien esi
miehia ilmoittamaan lahettajille ettei polkupyoria lukittaisi kul
jetuksen ajaksi. 

27.9.1985 VT 40/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valtionrautateiden Turun konepaja etsii palvelukseensa tyO

sopimussuhteeseen 

S X H K 0 T E K N I K K 0 A 

tuotantoteknisiin teht~viin. Toimenkuvaan tulee l~inn~ sis~lty

m~~ korjattavan vaunukaluston korjausmenetelmien ja -sis~ltOjen 

kehitt~inen ja suunnittelu sek~ yleiset rationalisointiteht~v~t. 

Rationalisointikoulutus lasketaan eduksi. 

Lis~tietoja antavat ins. Lehti, puh. 921-653313 ja ins. Koivisto, 

puh. 921-653438. 

Hakemukset tavanmukaisine se1vityksineen ja palkkatoivomuksineen 

pyyd~e l~hett~~~n 14.10.1985 menness~ osoitteel1a: VR Turun 

konepaja, 20120 Turku. Kuoreen merkinta: "SahkOteknikko". 

40 
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Asemapaallikon (A 15) virka, asemapaallikon (A 14) virka, 2 toimis

tosihteerin (A 11) virkaa, 2 konduktoorin virkaa, 3 veturinkuljet

tajan virkaa, 2 kuormausmestarin virkaa, 4 junamiehen tointa, 

1 vaihdemiehen toimi, 2 vaununtarkastajan tointa , huoltomiehen toi

mi, autonkuljettajan toimi, toimistovirkailijan (A 5) toimi, 2 toi

mistovir~ailijan (A 2) tointa, 7 asemamiehen (A 2) tointa , 9 asema

miehen (A 1) tointa, tallimiehen toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinajoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

4.11.1985. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi seuraavasti: 

Asemapaallikko (A 15l 

Asemapaallikko (A 14) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Konduktoori 

Veturinkuljettaja 

Kuormausmestari 

Junamies 

Vaihdemies 

Autonkuljettaja 

Huoltomies 

Vaununtarkastaja 

I 

Seinajoen (1 Alvah) liikenne

alueella 

Seinajoen (1 Kha ahl liikenne

alueella 

Seinajoen (1 Sk) varikolla , 

Seinajoen (1 Sk tav.as kassa) 

liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu

eella, Ylivieskan (1 Yv) lii

kennealueella 

Seinajoen (1 Skl varikolla, 

Ylivieskan (1 Yvl varikolla, 

Kokkolan ( 1 Kok) liikennealueella 

Seinajoen (1 henk.as . , 1 tav. 

as) liikennealueella 

Seinajoen (3 Skl, 1 Alv 

(tka-kulj.) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu

eella 

Vaasan (1 Vsl liikennealueella 

Seinajoen (1 Skl varikolla 

Seinajoen (2 Skl varikolla 
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Toimistovirkailija (A 5) Seinajoen (1 tav.as) liiken

nealueella 

Toim~stovirkailija (A 2) 

Asemamies (A 2) 

Asemamies (A 1) 

Tallimies 

Kokkolan (2 tav.as) liiken

nealueella 

Vaasan (2 Vs) liikennealu

eella, Ylivieskan (1 Hpj js) 

liikennealueella, Seinajoen 

(2 Sk) liikennealueella, 

Kokkolan (2 Kok) liikennealu

eella 

Seinajoen (5 Sk) liikennealu

eella, Kokkolan (1 Kok, 1 Ptsl 

liikennealueella, Ylivieskan 

(2 Yv) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) varikolla 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNISTA LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SI ISTEYS 

- LIPUNMYYNTIJARJESTELMA 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSSAANNOSTO 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRIT~SKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TO I m N NALLI SEST A LAADUST A 

TOIMINNAL~INEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEIDAN ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
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YLEIST~ 

Paihteiden (alkoholi, huumeet, laakkeetl kaytt5 muodostaa 

vaaratekijan ty5elamassa. Paihteidenkayt5n mukanaan tuo

mien taloudellisten,sosiaaliaten ja terveydelliscen vai

keuksien vahentaminen on mahdollista vain, jos kaikki Val

tionrautateiden palveluksessa olevat kiinnittavat vakavaa 

huomiota paihteiden kayt5n sisaltamaan riskiin ty5n , ty5-

turvallisuuden, terveyden ja perhe-elaman kannalta. 

Paihdehaittojen vahentamiseen tahtaavan tyoskentelyn ta

voitteena ovat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

turvalliset ja viihtyisat ty5olot. Tavoittean · saavuttami

nen edellyttaa laitoksen , henkiloston ja henkil5st5jar

jest5jen , mutta ennen kaikkea yksityisen henkil5n ama 

aloitteista ja vastuuntuntoista toimintaa. Yhteisty5 luo 

edellytyksia henkil5kohtaisen vastuun ottamiselle paihde

haitoista ja niiden ehkaisysta . 

Valtionrautateilla paihdehaittojen vahentamiseen pyrkivan 

ty5skentelyn tulee olla johdonmukaista , suunnitelmallista 

ja pitkajanteista . Toiminnan tulee olla oikeudenmukaist a . 

tasapuolista ja avointa - yksil5n suojaa kuitenkaan louk

kaamatta. 

40a 

Paihdety5n lahtokohtia ovat seka Valtionrautateiden tavoit

teet ja tehtavat etta henkil5st5n tarpeet ja odotukset. 

Paihdehaittojen vahentaminen on asa Valtionrautateiden ja 

sen henkil5ston jokapaivaista toimintaa. 

2 P~IHOEHAITTOJEN EHK~lSY 

Tyoolosuhteista, tyopaikkaterveydenhuollosta ja henkil5st5-

palveluista huolehtimisen paamaarana on turvata ja edistaa 

henkilost5n ruumiillista ja henkista hyvinvointia jarjP.sta

malla hyvat edellytykset tulokselliselle ja mielekkaalle 
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tyonteolle turvallisten, terveellisten ja viihtyisian tyo 

olosuhteiden avulla seka torjumalla tyon ja tyoympariston 

aiheuttamia henkisia ja ruumiillisia terveysvaaroja. 

Tyon ja tyoolojen suunnittelussa ja jarjestamisessa seka 

eri hankinnoissa kiinnitetaan huomiota henkisen ja ruu

miillisen hyvinvoinnin vaatimuksiin. Tyosuojelu on osa 

jokaisen yksikon normaalia suunnittelua ja toimeenpanoa. 

Tyoympariston kehittaminen edellyttaa jokaisen henkilos

toon kuuluvan aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. 

Henkilostopalvelujen jarjestamisessa on periaatteena luo

da mahdollisuuksia ja antaa myos taloudellista tukea hen

kiloston omaehtoiselle liikunta-, kulttuuri-, virkistys

ja muulle harrastustoiminnalle . Rautatiet tukee vapaa

ajan omaehtoista harrastustoimintaa varaamalla tiloja 

ja valineita seka hoitamalla tarvittavaa suunnittelua, 

ohjausta ja neuvontaa. Tuettavien toimintamuotojen tulee 

ella monipuolisia, aktivoida vapaa-ajan viettoa seka 

antaa virikkeita oma-aloitteiselle toiminoelle. 

Laitos ja henkilostojarjestot ottavat paihdehaitat, niiden 

ehkaisyn ja vahentamisen huomioon koulutus- ja tiedotus

toiminnassaan. 

3. PAl~DEHAITTDJEN VAHENTAMINEN 

Tyopaikalla paihtyneena tai krapulaisena esiintyminen vaa

rantaa tyoturvallisuutta . Paihteiden kayton aiheuttama 

turvallisuusriski korostuu Valtionrautateilla, missa koko 

henkilosto on mukana liikenneturvallisuuteen vaikuttavis

sa tehtavissa. 

Alkoholiehtoiset sairaslomat, yllattavat poissaolot, myo

hastely. tarkeiden paatosten siirtely ja katkot tiedon

kulussa aiheuttavat tehtavien kasaantumista, eripuraisuutta 

ja estavat tyotehtavien joustavaa ja tuloksellista suoritta

mista. 
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Henkiloston vastuu paihdehaitoista merkitsee ennen kaikkea 

jokaisen vastuuta omasta kayttaytymisestaan tyoaikana ja 

tyohon liittyen. Jokainen henkiloston jasen on mukana luo

massa tapoja. joiden mukaan tyopaikalla kayttaydytaan. 

Toiseksi henkiloston vastuu paihdehaitoista merkitsee jo

kaisen henkilostoon kuuluvan velvollisuutta ja oikeutta 

toimia tyopaikalla ilmenevien vaikeuks~n ja ongelmien va

hentamiseksi. 

3.1. Tyonjohto 

Esimiehen vastuu on valvoa, etta tyontekija on kykeneva 

tehtaviensa hoitamiseen. Esimiehen kannalta paihteiden 

kaytto tyoaikana, kaytosta aiheutuvat poissaolot, myohas

telyt ja tehtavien laiminlyonti ovat tyoajan vaarinkayt

toa, joka aihe~ttaa tyonjohdollisia ongelmia. 

Johtamisen paamaarana on toiminnan tuloksellisuus. Tulok 

sellinen toiminta edellyttaa ensinnakin sita, etta palve

luksessa olevien kyvyt ja taidot saadaan kaytt66n niin 

etta Valtionrautatiet tavoitteittensa mukaisesti palvelee 

yhteiskuntaa taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiseksi si

ta, etta henkiloston etujen ja oikeuksien huomioon otta

minen paatoksenteossa turvataan ja etta mielekkyytta, 

tyomotivaatiota ja vastuuta tyosta lisataan. 

Keskeinen merkitys on tyontekijan ja hanen esimiehensa 

valisella runsaalla tehtavien hoitoon liittyvalla vuoro

vaikutuksella, joka mahdollistaa myos tyossa ilmenevien 

vaikeuksia rakentavan kasittelyn. Johtamistapa maaraytyy 

yksikon tehtavie~ henkiloston ja tllanteen mukaan, 

Jos henkil6st66n kuuluvan kayttaytyminen aiheuttaa tyon

johdollisia ongelmia, on esimiehen tehtavana muutostavoit

teen yksilointi ja muutoksen valttamattomyyden korostami-

40a 
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nan . Neuvottelussa tyontekijan kanssa pyritaan loytamaan 

sopivat keinot ristiriitojen ja vaikeuksien ratkaisemi

seksi . 

3 . 2 . Tukihenkilotoiminta 

Va~inta Tyoyhteisossa paihdehaitan "ai sen seurauksen vuoksi vai

keuksiin joutuneen henkilon tukemiseksi tulee tyosuojelun 

yhteistoimintasopimuksen mukaisille tyopaikoille nimeta 

tukihenkilo . Tukihenkilon nimeaa rautatiepiirin tai kone

pajan paallikko tyosuojelutoimikunnan esityksesta. Hallin

tojohtaja nimeaa tukihenki"on rautatiehallitukseen . 

Tehta- Tyoyhteison tukihenkilon tehtava on 

vat 1 ) 

2) 

3) 

rohkaista ja motivoida tyoyhteison jasenia otta

maan kasittelyyn tyopaikalla ilmenevat epakohdat 

ja vaikeudet hairioiden syntymisen ja niiden 

pitkittymisen ehkaisemiseksi. 

tukea vaikeuksiin joutunutta henkiloa ja koko 

tyoyhteisoa muutoksen aikaansaamiseksi, ja 

seurata, suunnitella ja toteuttaa paihdehaitto

jen vahentamista ja ehkaisya tukevaa tiedotta

mista. 

Tukihenkilon tehtava on siis vaikuttaa siten , etta vaikeuk

sissa oleva henkilo toimii tyoyhteison tukemana muutoksen 

hyvaksi . 

Koulu- Tukihenkilon koulutuksessa kiinnitetaan huomiota tietoihin 

tus ja taitoihin , jotka auttavat tukihenkiloa selviytymaan 

tehtavistaan . Koulutus on joko Valtionrautateiden omaa 

tai ulkopuolisen jarjestamaa . 
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Ajan Tukihenkilon tyoajasta ja ansion menetyksen korvaamisesta 

kaytto on luottamusmiehen osalta sovellettava luottamusmiessopi-

ja musta ja muiden tukihenkiloiden osalta sita, mita tyosuo-

kor- jeluvaltuutatuista on sovittu. 

vaukset 

Tuki

henkil6 

(tayte

taan 

tyo

paikka

kohtai

sestil 

3.3 Terveydenhuolto ja paihdehuolto 

Rautataiden oma terveydenhuolto-organisaatio muodostaa pe

rustan tyopaikkaterveyshuollolle. Kaytettavissa ovat my6s 

yhteiskunnan tarjoamat terveydenhuoltopalvelut. 

Hoitoon Paihdehuollon palveluista ja niiden kayttam~sesta saa tie

hakeu- toa ty6terveyshuollosta, tukihenkilolta ja suoraan paihde

tuminen huollon palvelupisteista. Mikali palveluiden kaytt6 edal-

lyttaa tyosta poissaoloa on poissaolosta sovittava lahim

man esimiehen kanssa . 

Hoito- Hoitoajan palkkauksesta on voimassa se, mita voimassa ole

ajan vissa sopimuksissa on sanottu. Nykyisin ainoastaan laitos

palkka- hoidon osalta maksetaan sairausajan palkkaa. 

us ja 

hoito-

kulut 

Tutkimuksiin ja laitoshoitoon liittyv ista maksujarjeste

lyista saa tietoa ty6terveyshuollosta, tukihenkil6lta ja 

40a 
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Paihde

huollon 

palvalut 

(tayte

taan 

tyo

paikka

kohtai

sestil 
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paihdehuollon palvelupisteista (ks. myos terveydenhuolto

kulujen korvaamisohjeet kansiosta Henkilostohallinnon 

maarayksia II, E.2.9.). 

4. TIEDOTTAMINEN 

Nama maaraykset on pidattava nahtavana tyopaikan ilmoitus

taululla tai muussa sopivassa paikassa. Tukihenkilon tulee 

tiedottamisen osalta huolahtia arityisesti sauraavista teh

tavista: 

1 ) 

2) 

maaraysten taydantaminarr tukihankilon nimalla 

ja tiedoilla lahimmista paihdehuollon palvalu

pistaista (A-klinikka, katkaisuhoitoasama, AA

auttava puhelinl 

seurata, etta maarayksat ovat nahtavissa tyopai

kan ilmoitustaululla tai muussa sopivassa pai

kassa. 

Yllamainit"issa tehtavissa tukihenkiloa auttaa tyopaikan 

ilmoitustaulun hoitaja. 
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5. TURVAAMISTOIMENPITEET 

5.1 Yleista 

Virantoimituksen tai tyon alkaessa esimiehen, hanen maa

raamansa tai vuoron vaihtuessa tehtavat toiselle luovut

tavan henkilon on kiinnitettava huomiota tyovuoroon tuli

jan mahdolliseen alkoholin tai muun huumaavan aineen vai

kutuksen alaisena olemiseen ja, jos aihetta ilmenee, es

tettava hanet ryhtymasta hoitamaan tehtaviaan. 

Jos alkoholin tai muun huumaavan aineen •vaikutuksen alai

sana oleminen havaitaan vasta asianomaisen jo ollessa vi

rantoimituksessa tai tyossa, hanet on poistettava heti 

tehtavastaan. 

Jos esimies sallii alkoholin tai muiden huumaavien ainei

den vaikutuksen alaisen ryhtya tyohon tai jos vuorossa 

eleva virkamies vuoron vaihtuess a luovuttaa tehtavat tal

laisten aineiden vaikutuksen alaiselle henkilolle, han 

syyllistyy virkavirheeseen, josta seuraa rangaistus. 

Jos joku luovuttaa raidekulkuneuvon kuljetettavaksi henki

lolle, joka ilmeisesti on sellaisessa tilassa, etta han 

syyllistyy raideliikennejuopumukseen ryhtyessaan hoitamaan 

tehtaviaan, luovuttaja syyllistyy Rikoslain 23 luvun 7 S:n 

tarkoittamaan tekoon. 

Lisaksi on huomattava, etta jokainen Valtionrautateiden 

palveluksessa eleva tehtavansa laadusta riippumatta ja 

silloinkin, kun hanen verensa alkoholipitoisuus on alle 

0,5 promillea. syyllistyy Henkilokunnan yleisohjeiden 

(YOH) rikkomiseen ja virkamies lisaksi Rikoslain 40 luvun 

mukaiseen virkavirheeseen, jos han virantoimituksen aikan~ 
nauttii alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta tai annan 

virantoimitusta nauttii tallaista ainetta siten, etta han 

viela virantoimituksessa on sen vaikutuksen alaisena. 

40a 
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Kyseisista tapauksista on tehtava aina ilmoitus esimiehel

le tavanomaisessa jarjestyksessa seka muutoin r;hdyttava 

seuraavassa ilmeneviin toimenpiteisiin. 

5.2 Menettely, kun henki:on todetaan tai epaillaan 

syyllistyneen raideliikennejuopumukseen 

"Joka kuljettaa junaa, raitiovaunua tai muuta 

konevoim=lla kulkevaa raidekulkuneuvoa taikka 

toimii j~naturvallisuuteen olennaisesti vaikut 

tavassa tehtavassa nautittuaan alkoholia tai muu 

ta huumaavaa ainetta niin, etta hanen kykynsa 

tehtavan vaatimiin suorituksiin on huonontunut 

tai hanen verensa alkoholipitoisuus on tehta -

van aikana tai sen jalkeen vahintaan 0,5 promil

lea, on tuomittava raideliikennejuopumuksesta 

sakkoon tai vankeuteen enintaan kahdeksi vuodeksi." 

(Rikoslaki 23:4 ll 

Edella olevassa lain kohdassa tarkoitettuja, junaturvalli 

suuteen olennaisesti vaikuttavia tehtavia, joissa henkilo 

voi palvelussuhteen laadusta riippumatta syyllistya raide 

liikenrejuopumusrikokseen, ovat junan kuljettamisen lisak 

si kaikki radalla liikkuvan vetokaluston tai tyokoneen 

kuljettajan tehtavat, junasuoritus, koneapulainen ja vetu 

rinlammittajan tehtavat , kondukt66rin ja junamiehen tehta 

vat, asetinlaite- ja vaihdemiehen tehtavat, kauko-ohjaajan 

tehtavat, jarrujen tarkastus-, jarrujen koettelu - , tahys

tys-, turvallisuus- ja vartiointitehtavat radalla ja rata 

pihalla seka tehtavat, joihin kuuluu opasteiden antaminen 

tai tulkitseminen. Henkilon tehtava saattaa eraissa muis

sakin tapauksissa ella junaturvallisuuteen olennaisesti 

vaikuttava esim. opastin ja turvalaiteasennus - , sahkoase~ 

nus- ja radantarkastustehtavissa . 

Kun junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavas

sa toimivan henkilon todetaan tai todennakoisin perustein 
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epaillaan olevan tyossa alkoholin tai muun huumeen vaiku

tuksen alaisena, hanet on heti poistettava tehtavastaan. 

Jos kysymyksessa eleva henkilo kiistaa asian, on ryhdyt

tava toimenpiteisiin hanen mahdollisesti nauttimansa alko

holin tai muun huumeen toteamiseksi. Mikali on kaytetta

vissa puhalluspussi , Alcolmete~tai muu vastaava alkoho

lin kayton toteamiseen tarkoitettu laite, liikennetta 

valvomaan maaratyn virkamiehen on maarattava epailty 

henkilo puhalluskokeeseen. 

Jos kysymyksessa eleva henkilo myontaa olevansa alkoholin 

tai muun huumeen vaik~tuksen alaisena tai em. puhallusko

keen tulos osoittaa hanen nauttineen a~koholia, kutsutaan 

paika lle poliisi, jonka haltuun a sianomainen henkilo luo

vutetaan ja tehdaan samalla hanesta riko s ilmoitus. 

Riko s ilmoituksessa on mainittava riittavan selvasti ilmoi

tuks e ssa ma initun henkilon toimineen junaturvallisuuteen 

o le nna ise s ti vaikuttav a ssa teh ta va s sa ja nain ellen mah

dollisesti syyllistyneen rikoslain 23 luvussa mainittuun 

raideliikennejuopumusrikokseen. Rikosilmoituksen saatuaan 

poliisi hoitaa asian jatkokasittelyn mahdollisine syyte

toimenpit a ineen . 

Jos puhalluskoetta epaillylle henkilolle ei ole voitu teh

da valineiden puutteen tai henkilon kieltaytymisen takia 

tai henkilon epaillaan olevan muun huuma usaineen kuin 

alkoholin vaikutuksen alaisena, on pyydettava poliisin 

virka-apua epaillyn tilan selvittamiseksi. Poliisilla 

tulee samalla ilmoittaa, etta kyseinen henkilo oli toi

minut junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttav~ssa teh

tavassa. 

Jos poliisia ei yrityksista huolimatta onnistuta saamaan 

paikalle, liikennett3 valvomaan maaratyn virkamiehen on 

40a 
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itse pyrittava huolehtimaan seka puhalluskokeen ottamises

ta etta asianomaisen maaraamisesta esim. terveyskeskukseen 

verinaytteen ottamista ja muita tarvittavia kokeita varten. 

Edella selostetuissa - junaturvallisuuteen olennaisesti vai

kuttavissa tehtavissa sattuvat tapaukset ovat virallisen 

syytteen alaisia asioita ja ne on ilmoitettava aina polii

sille ja saatettava siten yleisen tuomioistuimen kasitel

taviksi. Poliisille tehtavan ilmoituksen lisaksi esimie

helle tehtavaan tapahtumailmoitukseen on liitettava poyta

kirjat paihteiden nauttimisen toteamiseksi (lomake VR 1195), 

joista on tarkemmat ohjeet kohdassa 5.7. 

Silloin, kun ei ole taytta varmuutta, onko henkilo toimi

nut tehtavassa, joka olennaisesti vaikuttaa junaturvalli 

suuteen, tapausta ei ilmoiteta poliisille. Poliisille ei 

ilmoiteta tapauksesta myoskaan silloin, kun tehdyssa pu

halluskokeessa henkilon veren alkoholipitoisuuden todetaan 

olevan alle 0.5 o/oo eika hanen kykynsa tehtavan vaatimiin 

suorituksiin ilmeisesti ole huonontunut. Tapahtumailmoi

tuksen, sen liitteena ole v ien poytakirjojen (lomake 

VR 1195 ) ja mahdollisen lisatutkimuksen perusteella on 

mahdollisuus tehda rikosilmoitus viela myohemminkin, jos 

siihen on aihetta. 

5.3 Menettely, kun henkilo on estetty syyllistymasta 

raideliikennejuopumukseen 

Tapauksissa, joissa junaturvallisuuteen olennaisesti vai

kuttaviin tehtaviin maaratty henkilo on estetty alkoholin 

tai muun huumeen nauttimisen vuoksi ryhtymasta hoitamaan 

tehtaviaan, ts. han ei viela ole ehtinyt syyllistya raide

liikennejuopumusrikokseen, tapausta ei ilmoiteta poliisil

le, vaan sen tutkinta hoidetaan VR:n toimesta tavanomai

sessa jarjestyksessa. 

Puhalluskoe on syyta tehda, jos tarvittavat valineet ovat 

kaytettavissa, varsinkin silloin, kun asianomainen kiistaa 
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alkoholin nauttimisen. Henkilon kieltaytyessa puhallusko

keesta ei k~itenkaan ryhdyta toimenpiteisiin hanen toimit

tamisekseen veri- ja muihin vastaaviin kokeisiin, mutta 

esimiehelle laadittavassa tapahtumailmoituksessa todetaan 

taman kieltaytyminen. 

Poytakirjat (lomake VR 1195) on kuitenkin aina laadittava 

kohdassa 5.7. mainitulla tavalla, koska ne oikein laadit

tuina kayvat todisteina asiasta mahdollisesti vireille 

pantavassa ~urinpitomenettelyssa . 

On erityisesti huomattava, etta jos tassa kohdassa selos

tetussa tapauksessa alkoholin tai muun huumeen nauttimi

sesta epailty henkilo itse kiistaa asian ja talla perus

teella pyrkii hoitamaan tehtavaansa, hanet on ehdottoma sti 

estettava ry~tymasta tata tehtavaansa hoitamaan, koska 

tarkoituksena nimenomaan on niiden vaarojen torjuminen, 

joita sanottujen aineiden vaikutuksen alaisena olevat 

henkilot saettavat aiheuttaa liikenteelle. 

40a 

5.4 . MP.nettely, kun henkilo ei toimi junaturvallisuustehtavissa 

Kun muissa kuin junaturvallisuuteen olennaisesti vaikutta 

vissa tehta v issa toimiva henkilo on estetty ryhtymasta hoi

tamaan teht§vaansa tai poistettu tehtavasta alkoholin tai 

muun huumean nauttimisen tai vaikutuksan alaisana olemisen 

takia . taoa~tumailmoituksen, puhalluskokaan ja puhallusko

kaen poytakirjojen suhteen on menetaltava samalla tavoin 

kuin edellisessa kohdassa 5.3. 

5.5 . Paihteiden nauttimisen totaamiskoa 

5.5.1. Yleista 

Takavarikosta ja etsinnasta rikosasioissa annetun lain 

22 a ~:n no~alla rautatiehallituksen liikennetta valvo

maan maaraa~alla virkamiehella on oikeus maarata juna-
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turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavassa toi

miJa henkilo kokeeseen taman mahdollisesti nauttiman alko

holin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi - silloinkin, 

kL~ ei ole tode~nakoisia perusteita epailla henkiloa rai

d2:iikennejuopumuksesta. 

Sa~an lainkohdan mukaan on kokeesta kieltaytynyt velvolli

ne~ alistumaan henkiloon kayvaan katsastukseen , jossa voi

daa~ tarpeen vaatiessa ottaa verinayte ja tehda muu tutki

mLs, joka voi tapahtua ilman sanottavaa haittaa . 

Sisaasiainministerio on antanut kokeen suorittamisesta j~ 

sii~a kaytettavista valineista tarkemmat ohjeet, joita 

scveltaen maarataan seuraavaa: 

5.5 . 2. Lii~ennetta valvomaan maaratyt virkamiehet 

rautatiepiirin paallikko 

konepajan paallikko 

kayttopaallikko 

osastoinsinoori 

rautatiealueen paallikko 

liikennealueen paallikko 

transpoint-alueen paallikk5 

varikonpaallikko 

varikon esimies (Kv, rtp) 

kuulustelija 

rautatiepiirin ja liikennealueen 

junatLrvallisuus~ies 

matkaneuvoja 

sahkoalueen paallikko 

sahkotarkastaja 

junaohjaaja 

junasuorittaja 

tallipaivystaja 

rakennu sme s ta ri 
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jarjestelymestari 

kuormausmestari 

maaraysesimies 

autonkuljettajien esimies 

5. 5.3 . Koev~~ineista 

Kokeissa saa kayttaa ainoastaan sisaasiainministerion hyvak

symi~ valineita. Talla hetkella on VR:n kaytossa hengityk

sesta puhallusmenetelmalla tapahtuvaan alkoholin nauttimisen 

maaricykseen soveltuvat Alcolmeter-laite seka ampullipuhal

luslaitteita. Koevalineet on sailytettava ja kuljetettava 

pakkaJksissaan ja pyrittava suojaamaan valon, kosteuden ja 

lampctilan vaihteluilta . 

Alcol~eter-laitteen kalibroinnista , sen pariston kayttokun

toiSLJdesta seka muusta kunnosta huolehtimaan on yksikk66n 

maar2:tava vastuuhenkil6. 

Ampul:ipuhalluslaitteissa ei pakkaukseen merkityn kelpoi

suusa~an ylittaneita eika muutoin viallisia ampulleja saa 

kayttaa. Suukappaletta kaytetaan vain yhteen kokeeseen ja 

samaa ~uovipussia vain yhdessa pakkauksessa olevien ampul

lien =~haltamiseen. Kaytetyt tai vialliset ampullit, jotka 

sisac:avat muun muassa syovyttavia aineita, on havitettava 

murskaamalla ne suojuksen sisalla ja huuhtomalla jaannokset 

vedella, jollei kayttoohjeissa toisin maarata. Kaytetyt 

suukappaleet j a muovipussit on poltettava . 

5.5.4. Kokee~ suorittamisesta 

Koetta suoritettaessa on ehdottomasti noudatettava valinei

den rukana olevaa kayttoohjetta . Tutkittava ei valittomasti 

enne~ koetta saa syoda eika juoda eika tupakoida . Sylkeen 

liue~~J: alkoholi tai muu aromipitoinen aine saattaa vai

kuttaa ~oetulokseen, ellei nauttimisesta ole kulunut yli 

15 ~in u _ttia. Sanottua virhevaikutusaikaa voidaan lyhentaa , 

jos tJt~ittava huuhtoo suunsa ja nielunsa ennen koetta 

puhtaa::a vedella . 

40a 
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5.5.5. Kokeen tuloksen toteaminen ja asiakirjamerkinnat 

Alcolmeter-laitetta Kaytettaessa koetulos on luettavissa 
laitteen astaikosta. Ampullipuhalluslaitteiden kayttooh

jeissa on selvitetty koetuloksan totaaminen ampullin va

rimuutoksen laajuuden perusteella . Alkoholimyonteinen koe

tulos, joka saattaa syntya eraiden muidenkin aineyhdistei

dan nauttimisesta, ei ole kuitenkaan riittava salvitys ve

ran todallisasta alkoholimaarasta, vaan san toteamiseksi 

on suoritattava asianomaisalla verikoe aiammin mainituissa 

tapauksissa. 

5,5.6. Pistokokaet Alcolmetar-laittealla 

Koska junaturvallisuustehtavissa on suhtauduttava erityisen 

vakavasti paihtaidan nauttimisesta aihautuviin vaaroihin, 

naidan vaaroJen ennaltaehkaisyyn on kiinnitettava mahdol

lisim~an suurta huomiota . 

Koska lii~ennetta valvomaan maaratylla virkamiehella on 

oikaus maarata junaturvallisuuteen olennaisesti vaikutta

vassa tehtavassa toimiva henkilo alkoholin ilmaisimella 

tehtavaan kokeeseen silloinkin, kun ei ole todennakoisia 

perusteita epailla henkiloa raideliik~nnejuopumuksesta, on 

tullut mahdolliseksi kayttaa Alcolmeter-laitteita pisto

kokein tapahtuvaan jarjestelmalliseen liikenteenvalvontaan. 

Kaytettaess~ Alcolmeter-laitetta pistokokein tapahtuvaan 

ennaltaehkaisevaan valvontaan noudatetaan seuraavia ohjeita: 

Laitteella saavat tehda pistokokaita vain ne hen

kilot, joille rautatiehallitus on antanut toimival

lan maarata henkilo kokeeseen, joka tehdaan hanen 

mahdollisesti nauttiman alkoholin tai muun huumeen 

toteamiseksi. 

Koetta tekevan henkilon on vaadittaessa esitettava 

valtuutuksensa, jollaiseksi riittaa mm. henkilon 

vuosilipun taakse tehty merkinta, esimerkiksi "Rau-
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tatiepiirin junaturvallisuusmies• tai jokin muu 

vastaava tunnistuskortti, josta asianomaisen tehta
va kay selville. 

Pistokokeita tehtaessa tulee ella lasna kaksi hen

kiloa, joista ainakin toisella on oltava edella 

mainittu toimivalta. 

Pistokokeita saa tehda vain niille henkiloille, 

jotka tehtavissaan voivat syyllistya raideliiken

nejuopumukseen ja tarkistukset on kohdistettava 

tasapuolisesti eri henkilokuntaryhmiin. 

Luottamusmiehen tai tukihenkilon maaraamista ko

keen suorittajaksi tai todistajaksi tulee valttaa. 

Positiivisen tuloksen antaneesta kokeesta tehdaan 

puhalluskokeen poytakirjat ja toimitetaan ne 

rautatiopiirin tutkijalle . Jos henkilon veren 

alkoholipitoisuuden todetaan olevan 0,5 o/oo 

tai enemman tai hanen kykynsa tehtavan vaatimiin 

suorituksiin on ilmeisesti huonontunut, henkilo on 

lisaksi toimitettava verikokeezeen, ensisija . sesti 

poliisin valityksella. 

Henkilo, joka kieltaytyy pistokokeesta syyllistyy 

annetun maarayksen noudattamatta jattamiseen, mika 

johtaa kurinpitomenettelyyn kieltaytyjaa kohtaan. 

5.6. Oikeuslaaketieteellisen paihdetutkimuksen kustannukset 

Niissa taoauksissa, joissa liikennetta valvomaan maaratty 

virkamies toimittaa raideliikennejuopumukseen syyllistyneen 

tai siita epaillyn henkilon verikokeeseen ja muuhun vastaa

vaan, toimenpiteesta aiheutuvat kustannukset tulevat joko 

kokeeseen toimitetun henkilon tai valtion maksetta v iksi, 

riippuen kokeen tuloksista. Asianomaisen tallaiseen kokee

seen toimittanut v irkamies ei siis joudu naita kustannuksia 

maksamaan. 

40a 
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5. 7. Poytakirja paihteiden nauttimisen toteamiseksi 

Aina. kun henkilo on estetty ryhtymasta hoitamaan tehta

viaan tai poistettu niista siksi. etta hanen on todettu 

tai epaillaan o~evan alkoholin tai muun huumeen vaikutuk

sen alaisena . tapauksesta on laadittava poytakirjat paih

teiden nauttimisen toteamiseksi. 

Poytakirja laaditaan kayttaen tarkoitusta varten suunni

teltua lomaketta (VR 1195). jossa ilmoitetaan mm. ne ul

koiset tunnusmerkit. jota viittaavat mahdolliseen alko

holin tai muun nuumeen kayttoon . Lomake on taytettava 

kuula- tai mustekynalla huolellisesti ja kaikilta osin 

eika siihen saa tehda korjauksia . 

Koska kahden henkilon erikseen tayttamia paihteiden naut

timisen toteamis~oytakirjoja voidaan kayttaa nayttoina 

kurinpitomenettelyssa. myos silloin. kun varsi~aista 

puhalluskoetta ei ole ~oitu tehdl. tulee niita . arata 

tarpeellisiksi katsottuihin tyopisteisiin . 

5. 8. Siirto toisiin tehtaviin 

5.8 . 1 . Siirto alkoholin ~a y ton takia 

Turvaamistoimenpiteena on maarattava. etta junaturvalli

suustehtavissa toimiva henkilo. jonka on todettw tyohon 

tullessaan tai ty~ssa ollessaan olevan alkoholin tai muun 

huumeen vaikutuksen alaisena. vllittomasti sii~retaan 

maaraajaksi mui~:- tehtaviin. Samoin on meneteltava . kun 

henkilo toimii :e"tavissa. joiden hoitamisesta al~oholin 

tai muun huumeen Jaikutuksen alaisena on odotettavissa 

hengen tai terveyaen vaaraa tai huomattavia omaisuusva

hinkoja . 

Siirtoajan pitu~den maaraa aina rautatiepiirin ~aallikko. 

Koeajan pituus. jcka tapauksesta riippuen voi olla 2-6 

kuukautta. on ilm=itettava siirretylle mahdollisimman 
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nopaasti. Rautatiapiirin paallikolla on oikaus vastuupaal

likon asityksasta lyhantaa jo maarattya koaaikaa, jos 

siirratyn kaytos koaaikana antaa siihan parustaltua aihet

ta. Siirron pituus ai nainkaan saa muodostua kahta kuu

kautta lyhyammaksi. Toisaalta, jos hankilo ai koaaikana 

osoita pidattyvansa alkoholin tai muiden huumeiden kay

testa tyoaikana on maarattava uusi enintaan kuuden kuu

kauden pituinen koeaika. 

5.8.2. Siirto epasaannollisyyden takia 

Tehtavissa, joissa tyovuorosta myohastyminen tai luvaton 

poissaolo tyosta aiheuttaa valittomasti hairion junalii

kenteeseen, edellytetaan henkilokunnalta erityista saan

nollisyytta tyoelamassa. 

Vastuualueen paallikon on maarattava, etta henkilo, jor.~a 

epasaannollisyys aiheuttaa toistuvasti hairion junalii

kenteeseen, siirretaan maaraajaks i tehtaviin, joissa va

litonta junaliikennehairiota ei voi aiheuttaa. 

5 . 8 . 3. Rattijuoou~Jkseen syyllistyneet 

40a 

Jos junaturvallisuuteen olennais esti vaikuttavassa tehta

vassa toimiva henkilo, joka on tuomittu rangaistukseen 

rattijuopumuksesta, joutuu noin kahden vuoden aikana uujel

leen syytteeseen rattijuooumuksesta, rautatiepiirin paal

likko voi maarata hanet siirrettavaksi pois junaturvalci

suustehtavista kohdassa 3 .8.1. mainitulla tavalla. 

5.9. Muun kuin kiskoilla kulkevan moottorilla varustetun ajoneuvon 

kuljettaminen alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen alaisena 

Moottorikaytto}sen ajoneu von kuljettajan suhteen tulee nou

dattaa edella selostettuja junaturvallisuuteen olennaisesci 

vaikuttavassa tehtavassa toimivia henkiloita koskevia -e

nettelyohjeita seuraavasti: 
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Jos moottorikayttoisen 3joneuvon kuljettajana toimivan 

, henkilon havaitaan virantoimituksessa tai tyossa olles

saan syyllistyvan rikoslain 23 luvun 1-3 !:ssa mainit

tuihin rattijuopumukseen, torkeaan rattijuopumukseen 

tai huumaantuneena aja~iseen tai jos hanta todennakQisin 

perustein epaillaan tallaisesta, hanen suhteensa on mene

teltava edella kohdassa 5.2 . annettujen ohjeiden mukai 

sesti. 

Jos moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajaksi maaratty 

henkilo alkoholin tai ~~un huumeen nauttimisen vuoksi on 

estetty ryhtymasta hoitamaan tehtaviaan, ts . han ei ole 

viela ehtinyt syyllistya mainittuihin rikoksiin, menetel

laan hanen suhteensa, k~ten kohdassa 5.3. on selostettu . 

Niin ikaan on huom~ttava, etta moottorikayttoisen ajoneu

von luovuttaminen henkilolle, joka on ilmeises~i alkoholin 

tai muun huumeen vaikutuksen alaisena, on Rikoslain 23 

luvun 7 !:n mukaisesti rangaistava teko. 

3.10 . Vastuualueiden paallikoiden tehtavat 

Vastuualueiden paallikoiden on huolehdittava, etta erityi

sesti junaturvallisuustehtavissa toimivien seka moottori

kayttoisten ajoneuvojen kuljettajien tyohontulotarkastus 

toimitetaan riittavalla tarkkuudella. 

Jotta liikennejuopumustaoauksissa poliisi saataisiin mah

dollisimman nopeasti oaikalle, tulee ao. paallikoiden neu

votella, ellei sita ole jo tehty, paikallisen poliisipaal

lyston kanssa kyseisiin tapauksiin liittyvista menettely

tavoista ja saattaa neuvottelutulokset alueellaan toimi

vien liikennetta valvomaan maarattyjen virkamiesten tietoon. 
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6. RANGAISTUKSET 
Henkilot, jotka o vat syyllistyneet alkoholipitoisten tai 

muiden huumaavien aineiden kayton virantoimituksessa tai 

tyossa kieltavier. lakien, asetusten tai maaraysten rikko

miseen, on saate t =ava lain, asetuksen tai maarayksen edel

lyttamaan rangais=usmenettelyyn. Rangaistuskaytannon yh

denmukaistamiseks : Rikoslain 23 luvun 1-4 ja 7 S:ien tar

koittamat liikenr.ejuopumusrikosasiat tulee aina saattaa 

yleisen tuomioist~imen kasiteltavaksi ja muut paihteiden 

vaarinkayttoa kos~evat asiat kurinpitomenettelyssa kasi

teltavaksi. 

(Nro RH 529 / 151 / 831 
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VALTIONEUVOSTON OHJE P~IHTEIOEN HAITT~TEKIJOIOEN V~HENT~MISEKSI 
VALTIONHALLINNOSSA N:O P 4466, 4.3.1976 

Valtioneuvosto on tanaan, asian oltua valmistavasti val

tioneuvoston raha-asiain kasittelyssa, paattanyt antaa 

seuraavan ohjeen paihteiden haittatekijoiden vahentmi

seksi valtionhallinnossa. 

Paihteiden vaarinkaytto on vakava yksiloa ja tyoyhteisoa 

koskeva sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen 

ongelma . Vaarinkaytto on usein piilevaa ja siihen suhtau

tuminen vahattelevaa tai vaaraan suojeluun pohjautuvaa. 

Paihteiden vaarinkaytto ei ole riittavan tehokkaasti joh 

tanut hoitotoimenpiteisiin ja hoitoonohjaamista korostava 

suhtautuminen on vasta kehittymassa. Hoitovaihtoehdoista 

ja -paikoista ei ole myoskaan riittavasti tiedotettu . 

Valtion palvelul<csessa olevien henkiloiden paihteiden vaa

rinkayttoon tul e e puuttua. Ui'otokohtana tii-lloin on, etta 

kaikki osapuolet tunnistavat ongelman ja etta siihen s uh

taudutaan hallintoyksikoissa vBka vasti ja aktii v isin toi 

menpitein. Tavoitteena on eoistaa vaari1ka yttajien hake u 

tumista hoitoon ja pbistaa sen esteena usein eleva tieta

mattomyys hoitoma hdollisuuksista ja hoito palveluista seka 

niiden toiminnasta. 

Virastojen ja laitosten tulee tyosuojelun yhteistoiminta

organisaation puitteissa suunnitella tarvittavat jarjes

telyt ja menettelytavat paihaeongelmien vahentamiseksi 

ja ongelmaisten ohjaamiseksi hoitoon . 

Tall5in tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 

Paihteiden kayton aiheuttamista terveysongelmista 

ja haitoista tyoelamassa seka tarjolla olevista 

hoitomahdollisuuksista tulee ty5paikoilla toimit
taa riittavasti tietoa. 
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Hallintoyksikoissa tulee nimeta tarpeellinen maara 

tehtavaan halukkaista ja henkilokohtaisesti sovel

tuvia yhteyshenkiloita, joiden puoleen paihdeongel

maiset voivat kaantya ja joiden tehtavana on huo

lehtia hoitoon ohjaamisesta seka yhteydenpidosta 

hoitopaikkaan, 

Kasiteltaessa palvelussuhteen katkaisemista paih

teiden vaarinkayton vuoksi tulisi ao. yhteyshenki

lon, lahinna esimiehen seka luottamusmiehen osal

listua asian valmisteluun. 

Hoito pyritaan toteuttamaan tyoajan ulkopuolella. 

Ellei hoitoa voida jarjestaa tyoajan ulkopuolella, 

asianomaiselle voidaan myontaa vaoautusta virka

tai tyotehtavista hoidon vaatimaksi ajaksi. Mika

li hoidettava talloin on laakarintodistuksen mu

kaisesti sairaana, sovelletaan sairausajan palk

kausta koskevia saannoksia ja maarayksia. Naita 

on sovellettava myos siina tapauksessa, etta 

asianomainen on oma-aloitteisesti hakeutunut lai

toshoitoon ja tallaisesta hoidosta on etukateen 

sovittu tyonantajan kanssa. 

Paihdeongelmia kasiteltaessa tulee virastoissa ja laitok

sissa noudattaa seuraavia periaatteita: 

1. Paihteiden vaarinkayton ehkaisemiseen ja hoitoon 

ohjaamiseen on ryhdyttava mahdollisimman aikai 

sessa vaiheessa paihdeongelman ilmaannuttua. 

Hoiaon onnistumisen tarkeana edellytyksena on, 

etta paihdeongelmainen saadaan itse hakeutumaan 

valitsemaansa hoitopaikkaan. 

40a 
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Hoitoon ohjaamiseen liittyvat toimenpiteet ja tie

dot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Asiaa kos

kevia tietoja ei saa ilman paihdeongelmaisen lupaa 

antaa sivullisille. 

Hoitoon ohjauttavan tukemiseksi on aiheellista, 

etta hoitoa tarkkaillaan. Paihdeongelmaisen kanssa 

tulisikin sepia siita, etta hallintoyksikon edusta

ja voi ella yhteydessa hoitopaikkaan heiden edisty

misen seuraamiseksi. Heiden vaikutuksia on tarpeen 

seurata myos heiden jalkeen. 

Harkittaessa palvelussuhtean katkaisemista paih

teiden vaarinkayton johdosta on kiinnitettava 

erityista huomiota paihdeongelmaisen myonteiseen 

suhtautumiseen hoitoa kohtaan seka heiden onnis

tumisean ja kuntoutusmahdollisuuksiin. 

Hoitoon ohjaamisen toteuttaminen riippuu oleelli

sesti kaytettavissa olevista hoitomuodoista ja 

-mahdollisuuksist~ ja ne tulisi etukatean selvittaa . 

Jokaisessa tapauksessa on erikseen valittava tar

koituksenmukaisin hoitomuoto . 

Va ltiovarainministerio vo i tarvit ta essa a ntaa tarkempia 

maarayksia taman paatoksen soveltamisesta . 

VT 40a/85 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asia~kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok
set : 

Luetteloon lisataan : 

765719 

765784 

765792 

765800 

765818 

765826 

765834 

765842 

765859 

765867 

765875 

765883 

Oy Partek Ab Eristysaineyksikko 
Sornaisten rantatie 25 
00500 HELSINKI 

Oy Finlayson Ab Kangasvarasto/lahte7a 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Muo·li tehdas/lahte·Ja 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Putki tehdas/lahte·Ja 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Saha/lahteva 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Kaivotarvike/lahteva 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Tekstiilitehdas/saapuva 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab MuO'Jitehdas/saapu7a 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Putki tehdss/ saapu·1a 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Tar·Jike ·,arasto/ saapu·1a 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Saha/saapu7a 
PL 43 
30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Kangasv . /lahteva 
PL 42 
28101 PORI 



765891 

765909 

765917 

765925 

765933 
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Oy Finlayson Ab Kangas/lahteva 
PL 42 
28101 PORI 

Oy Finlayson Ab Vari -,arasto/ saapuva 
PL 42 
28101 PORI 

Oy Finlayson Ab Tarvikev . /saapuva 
PL 42 
28101 PORI 

Oy Finlayson Ab Tar ·Jike/ saapu·.ra 
PL 42 
28101 PORI 

Oy Finlayson Ab Keskus7arasto/saapu7a 
PL 407 
33101 TAMPERE 

41 

765941 Oy Finlayson Ab Lahetysosasto/lahteva 
PL 407 

765958 

33101 TAMPERE 

Oy Finlayson Ab Lankatehdas/lahteva 
PL 407 
33101 TAMPERE 

(Tlk 453/85 , 2 . 10 . 1985) VT 41/85 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 174, 30 . 9 . 1985, on kansainvalisessa 
ta·Jarali ikenteessa «aytetta-,ia ulkomaan -,aluutan muuntokursse ja 
muutettu 1.10 . 1985 lukien seuraa·,_rasti : 

100 Espanjan pesetaa 
100 Portugalin escudoa 

100 Ranskan frangia 
100 Saksan Lii t totasavallan markkaa 
100 Saksan Demokraattisen Tasa7allan markkaa 

(Nro Tk"J 6708 , 30 . 9 . 1985) VT 41/85 

3 , 60 mk 

3 , 55 " 
70,80 II 

215 , 00 II 

215,00 II 
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TULLI- JA KAUPUNKIMAKSUJEN PERIMINEN LUOTON VALITYKSELI,A 

Lantisessa ta<arayhdysliikenteessa saadaan toistaiseksi peria tul
li- ja kaupunkimaksut luoton viilityksella VR:n tulliasioimistojen 
tullauttamista kappaletavarakuljetuksista. Menettelysta on sovitta
·.ra etukateen asiakkaan kanssa, koska maksuista <eloi tetaan 4 pro
millea luottolasku tuksessa luotonkayton kor-1auksena. 

Peritta<alle summalle kirjoitetaan tulojen kuitti, johon maksun 
aiheeksi merkitaan "tullimaksut liihetyksesta nro ", tulokoodik
si 70 ja tilitysryhmaksi 22. Tullilaskuun merkitiian em tulojen kui

tin numero. Kuukausi ttain tt<llilaskuista ja vastaavista tulojen 
kui teista on laadi tts'/B Tili tyssaiinnon kansaimralisen ta·.rarali !ken
teen tilitysmaaraysten mukaisesti luettelo lomakkeelle VR 4615 ja 
lahetettava se tilitoimiston kansainvaliseen jaostoon. 

(Nro tlt 46/85, 30.9.85) VT 41/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kouvolan rautatiepiirin sahktlalueelle haetaan 

sahktlratateknikkoa ja 
turvalaiteteknikkoa 

toimipaikkana Kouvola. 
Ennen valintaa jarjestetaan soveltuvuustestit. 

Kouvolan rautatiepiirin paalliktllle osoitetut hakemukset on 
toimitettava Kouvolan sahktlalueen toimistoon 1.11.1985 men-

nessa. 

Lisatietoja tehtavista antavat sahktlalueen paallikktl 
Hannu Lehto, puh. 971-2301 tai insintltlri Aarne Erkkila, 

puh. 971-2521. 



- 5 -

VR Hyvinkaan konepajaan otetaan tyosopimussuhteeseen veturisahkotoiden 
tyonjohtajaksi sahkovoimatekniikan 1injalta valmistunut 

SAHKOTEKNIKKO 

seldi erilaisiin alan suunnitte1u-, huolto- ja dokumentointitehtii.viin 

ELEKTRONIIKKATEKNIKKO 

41 

jo1ta edel1ytetaan seldi ana1ogiae1ektroniikan etta mikroprosessorilaitteiden 
tuntemusta. 

Hakemuksiin tulee 1iittaa 
- ja1jenn5s teknillisen koulun todistt.Ksesta 
- se1v1tys aikaisemmasta tyb1cokemuksesta 

Tyosubdeasunto voidaan jarjestaa. 
Konepajan paallikolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen on 
toimitettava 21.10.1985 mennessa osoitteel1a: 
VR Hyvinkaan konepaja, 05820 Hyvinkaa 2. 

Lahempia tietoja antaa sahkoteknikon osalta ins. Veikko Repo 
puh. 914-262500 seka. e1ektroniikkateknikon osalta DI Ossi Aitakangas 
puh. 914-262490. 
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Tampereen rautatiepiirin palvelukseen otetaan ty5suhteeseen korkea

koulututkinnon suorittanut 

T I E D 0 T T A J A 

Tiedottajan teht&v~ painottuu kaupalliseen yritysviestint~~n . 

Tampereen rautatiepiirin p&&llikolle osoitetut kirjalliset hake

mukset palkkatoivomuksineen pyydet~~n l~hett~m~&n Tampereen rauta

tiepiirin toimistoon 25.10.1985 menness~. 

Lis~tietoja antaa tarvittaessa hallintop~~llikko Aimo Kokkonen, 

puh. 931-2100. 

Joensuun rautatiepiiriin, sijoituspaikkana Joensuun varikon konekorjaamo, hae

taan nuorehkoa koneasentajaa, jolta edellyteta~ ammattikoulun auto- tai kone

asentalinjan tutkintoa ja kuorma-auton ajokorttia . Tyokokemus konekorjaustehta

vissa on suotavaa . Lisatietoja antaa koneteknikko Jouko Nousiainen puh. 901-319. 

Hakemukset pyydetaan lahettama~ 28 . 10.85 mennessa osoitteella: 

Varikonpaallikko, Joensuu. 
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Tampereen -rautatiepiiri: liikenneohjaaja (Al4 ) Sylvi Sipri Fredrika Mylly

maki, toimistosihteeri (All ) Mai j a-Liisa Airaksinen, liikennemestari (AlO ) Vai-

no Johannes Mantyla, toimistovirkailijat (A5 ) Ritva Anneli Lipasti ja Eeva Tel

lervo Saastamoinen,ylim.apulaisasemapaallikko (Al5) Lasse Johannes Kalliokorpi, 

teknikko Jouko Tapani Lehto, konduktoorit Antti Olavi Vesterlund, Pentti Aarre 

Vellinki, Anto Aleksi Hietamaki, Vaino Olavi Lylynpera, Veijo llmari Jannetyinen 

ja Kurt Johan Vngve Lund, veturinkuljettajat Jaakko Olavi Lumme ja Olavi Kustaa 

Salmi, veturinlammittaja llmari Jussila, junamiehet Matti Kalervo Hannula, Reina 

Olavi Toivonen, Keijo Kalervo Peltonen, Aake Armas Immanuel Tanhua ja Mikko Kul

lervo Haanpaa, vaihdemiehet Henrik Ferdinand Forsstrom, Pentti Kalevi Ahola, Yrjo 

Einari Leppanen, Risto Kaarlo Johannes Liehu ja Erkki Viljami Murto, autonkuljetta

jat Veikko Arvo Eerikki Kuusniemi ja Juho Veikko Markkanen, asemamiehet Veijo Ta

pani Jarvinen, Pekka llmari Lehtonen, Toivo Johannes Kukkaro, Aarre Armas Heikki 

Ranta ja Siiri Tuulikki Lehtonen, tilap.asemamies Simo Juhani Poretie, vaununsii 

vooja Johanna Elisabet Lehtinen. 
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VALTIONRAUTATEIDEN ARKISTOSAANTO 

Arkietosaannon eiealto ja eoveltamisala 

Tama arkistosaant o sisaltaa ohjeet Valtionra~tateiden arkisto

toimesta. 

Valtionra~tateiden arkistotoimi kasittaa kaikki asioiden kir

jaamieeen ja asiakirjojen arkistoimiseen k~~l~vat tehtavat. 

Valtionra~tateiden eri arkistonm~odostajien asiat kirjataan ja 

arkistoidaan erillisina kokonais~~ksina tassa arkistosaannossa 

annett~jen ohjeiden m~aan. 

Tassa arkistosaannossa tarkoitetaan asiakirjalla tekstiasia

kirjan lisaksi karttaa, piirrosta, k~vaa ja filmia eeka lavis

tamalla, magnetoimalla tai muulla tavoin aikaansaat~a tallen

netta. 

Arkietosaannon muutosesitykset kasitellaan RH:n arkistotoimi

k~nnassa. 

Hallinto-osaston hallintopalvel~eskus h~olehtii tarvittavasta 

yhteydenpidosta valtionarkistoon kaikissa VR:n arkietotoimeen 

liittyvissa asioissa. Piirin toimisto huolehtii vastaavasti 

yhteydenpidosta ao. maak~nta-arkistoon ja tiedottaa asiasta 

hallinto-osaston hallintopalvel~kesk~seen. 

2 Arkistotoimik~ntien kokoonpano ja tehtavat 

2.1 RH:n arkistotoimikunta 

RH:n arkistotoimik~ntaan k~uluvat p~heenjohtajana palveluss~h

detoimiston paallikko ja jasenina hallinto-osaston hallinto

palvel~keskuksen paallikko varapuheenjohtajana seka kunkin 

osaston erikseen nimeama henkilo. Arkistotoimik~nnan sihteeri 



41a - 6 -

na toimii RH:n keekuearkieton ark1etonhoitaja. Toimikunnan ko
koukei1n kutsutaan tarvittaeeea valtionarkieton er1keeen ni
meama henk1lo. 

Toim1kunnan tehtavana on kehittaa ja valvoa Valtionrautateiden 

arkietotointa. 

Toimikunta aeettaa tarvittaeeea tyojaokset, jotka valmietele

vat toimikunnassa kaeiteltavat aeiat. 

Arkistotoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan 
tai sihteerin kuteusta. 

2.2 Piirin arkietotoimikunta 

Piirin arkistotoimikuntaan kuuluvat piirin paallikon maaraamat 
henkilot. 

Hallinto-osaston hallintopalvelukeskus valvoo piirien arkisto
toimikuntien toimintaa seka voi tarvittaessa antaa niiden toi
mintaa koskevia ohjeita. 

Piirin arkistotoimikunnan tehtavana on kasitella piirissa 
esille tulevia ajankohtaisia arkistokysymykeia kuten myos een 

kaeiteltavakei siirrettyja asioita. Kokouemuistio on lahetet
tava tiedoksi hallinto-osaston hallintopalvelukeskukeelle. 

Piirin arkistotoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheen

johtajan tai sihteerin kutsusta. 

Konepajan, varaston ja sahkoasennuskeskuksen arkistotoimikun

nan asettamisesta paattaa tarvittaessa ao. paallikko. 

3 Arkistonmuodostajat 

Arkietonmuodostaja on organisaatioyksikko, joka on oikeutettu 
ja velvollinen itsenaisesti huolehtimaan sille kertyvien asia 
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kirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnieta. Valtionrautateiden 
arkietonmuodoetajia ovat rautatiehallitukseesa rautatiehalli
tuksen ohella osaetot: Arkietonmuodoetajia piirihallinnon pii
ritasolla ovat piirit, konepajat, varastot ja eahkoaeennuskes
kus. Aluetaeon arkistonmuodoetajat maaritellaan piirikohtai
sesti. 

Arkietonmuodoetajan sisaiselle yksikolle (eeim. toimietolle) 
voidaan hallinto-osaeton hallintopalvelukeskuksen suoetumuk
sella antaa arkietovastuu tietyn aeiakirjakokonaieuuden oeal
ta. 

Arkistonmuodostajien kirjaamoiden ja arkietojen vastuunalais-
ten hoitajien nimet on ilmoitettava hallinto-oeaeton hallin
topalvelukeskukeelle. Samoin on ilmoitettava vastuunalaisen 
hoitajan vaihtumisesta . 

4 VR:n arkistotoimen vastuuhenkilot 

Palvelussuhdetoimieton paallikko on vastuussa Valtionrautatei
den arkistotoimen kehittamisesta. Tassa tarkoitukseesa hanen 

tulee seurata aeiakirjahallintoa koskevaa laineaadantoa ja 
muita ohjeita eeka huolehtia, etta viraston henkilokunnalle 
annetaan ohjausta niiden soveltamisessa. Hanen tulee myos huo
lehtia, etta Valtionrautateiden henkilokunnalle tarvittaessa 
jarjeetetaan kirjaamie- ja arkistokysymyksiin liittyvaa neu
vontaa ja koulutusta. 

Rautatiehallituksen kunkin osaston arkietotointa valvoo oeas
ton paallikon tahan tehtavaan maaraama henkilo. Tehtavaan maa
ratyn tulee erityisesti 

huolehtia, etta osaston kirjaamis- ja arkietohenkilo
kunta eaa tarvittavaa ohjausta aeiakirjahallintoa 
koskevan laineaadannon ja muiden ohjeiden soveltami-
sessa, 

valvoa, etta oeastolla noudatetaan kirjaamiseeta, ar
kietoinnista ja arkieton hoidosta annettuja ohjeita 
ja maaraykeia, eeka 
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tehda tarvittaessa eaitykaia arkistotoimikunnalle ar
kiatotoimen kehittamiseksi seka havaittujen epakoh
tien korjaamiseksi. 

Piirien, konepajojen, varastojen ja sahkoaaennuskeakukaen aeka 
naiden alaiaten aluetason yksikkojen arkistotointa valvoo ao. 
paallikon tahan tehtavaan maaraama henkilo. Tehtavaan maara
tyn tulee erityisesti 

huolehtia, etta yksikon piiri- ja aluetaaon kirjaa

mis- ja arkistohenkilokunta saa tarvittavaa ohjausta 

asiakirjahallintoa koakevan lainsaadannon ja muiden 
ohjeiden soveltamisessa, 

valvoa osaltaan, etta yksikon piiri ja aluetason kir
jaamia- ja arkistohenkilokunta noudattaa kirjaamiaes
ta, arkistoinnista ja arkiston hoidosta annettuja oh
jeita ja maarayksia, 

valvoa, etta ykaikkoon hankittavat kirjoitustarvik

keet ovat arkistokelpoisia, seka 

tehda tarvittaessa esityksia arkistotoimikunnalle ar
kistotoimen kehittamiseksi seka havaittujen epakoh
tien korjaamiaeksi. 

4.1 VR:n kirjaamisen vastuuhenkilot 

Jokaisella rautatiehallituksen ja piiritason arkistonmuodosta
jalla tulee olla kirjaamo tai kanslia, jossa asiakirjat kirja

taan keskitetysti. Kahdella tai useammalla arkistonmuodosta
jalla voi olla yhteinen kirjaamo tai kanslia. 

4.1.1 Vastuuhenkilot rautatiehallituksessa 

Rautatiehallituksen kirjaamo 
Rautatiehallituksen ja hallinto-osaston yhdistetyn kirjaamon 
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vastuunalaisena hoitajana toimii rautatiehallituksen kirjaa
jaksi maaratty henkilo. 

Rautatiehallituksen kirjaajan tehtavana on 

tarvittaessa neuvoa ja ohjata VR:n kirjaamistehtavia 

hoitavia henkiloita 

osallistua Valtionrautateiden kirjaamista koskevien 

ohjeiden ja maaraysten valmisteluun, 

vastata rautatiehallituksen ja hallinto-osaston yh
distetyn kirjaamon toiminnasta, 

hoitaa RH:lle saapuneita urakkatarjouksia, haasteita 
ja viranhakupapereita, 

kirjata hyvaksytyn diaarikaavan ja kirjaamisesta an
nettujen ohjeiden mukaan RH:n kirjattavat saapuvat ja 
lahtevat asiakirjat, 

hoitaa kirjaamossa olevista asiakirjoiata ote- ja 
toistepalvelua ja tarvittaessa varmentaa nama asia
kirjat nimikirjoituksellaan, seka 

toimia keskusarkiaton arkistonhoitajan poissa ollessa 
hanen sijaisenaan. 

Rautatiehallituksen kirjaajan avustajaksi maaratty henkilo 
toimii edella luetelluissa tehtavissa kirjaajan apuna. Hanen 

tulee lisaksi huolehtia hallinto-osaston saapuvien ja lahte
vien asiakirjojen kirjaamisesta. 

Osaston kirjaamo (kanslia) 

Osaston kirjaamon (kanslian) vastuunalaisena hoitajana toimii 
osaston kirjaajan tehtaviin maaratty henkilo. Mikali osaston 
sisaiselle yksikolle kirjaamisasioita varten on maaratty vas

tuunalainen hoitaja, haneen sovelletaan mita osaston kirjaa
jasta on maaratty. 
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Osaston kirjaajan tehtavana on 

vastata kirjaamon toiminnasta 

osallietua osaston kirjaamista koskevien ohjeiden ja 
maaraysten valmisteluun 

kirjata saapuvat ja lahtevat asiakirjat hyvakeytyn 

diaarikaavan ja kirjaamieesta annettujen ohjeiden mu
kaan 

hoitaa kirjaamossa olevieta asiakirjoista ote ja 

toistepalvelua ja tarvittaessa varmentaa nama asia
kirjat nimikirjoituksellaan , seka 

huolehtia lahtevien asiakirjojen poetitukeeeta . 

Osaston kirjaajan avuetajaksi mahdollieeeti maaratty henkilo 
toimii edella luetelluissa tehtavissa kirjaajan apuna. 

4.1.2 Vastuuhenkilot piirihallinnossa 

Piiritason kirjaamo (kanslia) 

Kunkin piirin, konepajan, varaeton ja sahkoaeennuekeskuksen 
kirjaamon (kanslian) vastuunalaisena hoitajana toimii yksikon 
paallikon kirjaajan tehtaviin maaraama henkilo. Kirjaamon vas
tuunalaieena hoitajana hanen tulee 

vastata kirjaamon toiminnasta 

osallistua tarvittaessa piirihallinnon kirjaamista 
koskevien ohjeiden ja maaraysten valmisteluun, 

kirjata saapuvat ja lahtevat asiakirjat hyvaksytyn 
diaarikaavan ja kirjaamisesta annettujen ohjeiden mu
kaan 
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valvoa, etta alueiden kirjattavat aeiakirjat tulevat 
kirjatuikei p11r1n d1aar11n 

hoitaa kirjaamoeea olevieta aeiakirjoieta ote- ja 
toietepalvelua ja tarvittaeeea varmentaa nama aeia
kirjat n1mik1rjoitukeellaan , eeka 

huolehtia lahtevien aeiakirjojen poetitukeeeta 

Kirjaajan avustajakei mahdollieeeti maaratty henkilo toimii 

edella luetelluissa tehtavieea kirjaajan apuna. 

Aluetason kirjaamo (kanelia) 

Aluetaeolla kanslia- tai vaetaavia tehtavia hoitamaan maaratyn 
henkilon tulee huolehtia tarvittaessa myoe yksikon asiakirjo
jen rekieteroinnista rekieterikorttia kayttaen . Tasea tarkoi
tuksessa hanen tulee 

tarvittaessa rekisteroida eaapuvat ja lahtevat asia
kirjat, 

huolehtia, etta aluetason kirjattavat asiakirjat kir
jataan piirin diaariin, seka 

huolehtia lahtevien aeiakirjojen poetituksesta. 

4.2 VR:n asiakirjojen arkistoinnin vastuuhenkilot 

4.2.1 Vastuuhenkilot rautatiehallituksessa 

Rautatiehallituksen keskusarkisto 

Rautatiehallitukeen keskusarkiston vastuunalaisena arkiston
hoitajana toimii tahan tehtavaan maaratty henkilo. 

Hanen tulee 
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kehittaa ja valvoa VR:n aaiakirjojen arkietointia ja 
arkietonhoitoa eeka tarvittaeesa neuvoa ja ohjata 
oeaetojen arkietohenkilokuntaa, 

valmietella eellaieet VR:n arkietointiin ja arkieton

hoitoon liittyvat aeiat, joieta paattaminen kuuluu 
muulle viranomaieelle, 

suunnitella henkilokunnalle annettavaa alan koulutue
ta ja sen jarjeetamista, 

valvoa, etta virastoon hankittavat kirjoitustarvik
keet ovat arkistokelpoisia, 

osallistua Valtionrautateiden arkistointia koskevien 
ohjeiden ja maaraysten valmisteluun, seka 

vastata rautatiehallituksen asiakirjojen siirtamises
ta valtionarkistoon. 

Rautatiehallituksen keskusarkiston arkistonhoitaja huolehtii 
rautatiehallituksen keskusarkistossa ja hallinto-osaston ar
kistossa myos osaston arkistonhoitajalle kuuluvista jaljempana 
luetelluista tehtavista. 

Osaston arkisto 

Kunkin osaston arkiston vastuunalaisena hoitajana rautatiehal
lituksessa toimii osaston arkiston hoitajaksi maaratty henki

lo. Osaston arkiston vastuunalaiseksi hoitajaksi voidaan maa
rata sama henkilo, joka on maaratty osaston kirjaamon vas

tuunalaiseksi hoitajaksi 

Osaston vastuunalaisen arkistonhoitajan tulee 

vastata siita, etta osaston arkiston hoito yleensa ja 
erityisesti arkistoaineksen ryhmittaminen,luetteloi
minen, lainaaminen , seulonta, havittaminen ja luovut-
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taminen keskusarkistoon tai valtionarkistoon tapahtuu 
lainsaadann~n ja valtionarkiston seka hallinto-osas
ton antamien ohjeiden mukaisesti, 

osallistua arkistointia koekevien saannosten noudat
tamisen valvontaan osastollaan, 

osallistua oman osastonsa arkistointia koskevien oh

jeiden ja maaraysten laatimiseen, 

seurata arkistointia koskevia saann oksia ja osaltaan 
valvoa, etta naista riittavasti tiedotetaan osaston 
piirihallintoon, 

ilmoittaa esille tulevista arkistonhoitoon liittyvis
ta kysymyksista rautatiehallituksen keskusarkiston 
arkistonhoitajalle seka osaston johtajan nimeamalle 
osaston arkistotoimen valvojalle, 

vastata arkiston asiakaspalvelusta, 

vastata arkistoluettelon pidosta, seka valmistella 
asiakirjojen seulontaa ja keskusarkistoon tai val
tionarkistoon siirtamista seka vastata havittamisen 
ja asiakirjasiirtojen kaytannon toteutuksesta. 

Osaston arkiston hoitajan apuna toimii tarvittaessa arkistoa
vustaja, jonka arkiston hoitajan johdolla ja ohella tulee 

arkistoida arkistoon tulevat asiakirjat seka hoitaa 

asiakirjojen kansiointia ja nimioiden kiinnittamista, 

hoitaa arkiston asiakaspalvelua, 

tiedottaa havaitsemistaan arkistointiin liittyvista 
ongelmista osaston arkistonhoitajalle, 
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pitaa arkistoluetteloa , 

s eurata arkistointia koskevia saann~ksia, 

huolehtia asiakirjojen seulonnasta, seka 

osallistua asiakirjojen havittamiseen ja asiakirja
siirtojen kaytann~n toteutukseen . 

4 . 2.2 Vast~uhenkil~t piirihallinnossa 

Piiritason arkisto 

Piirin, konepajojen , varastojen ja sahk~asennuskeskuksen ar
kiston vastuunalaisena hoitajana toimii yksik~n paallik~n ta

han tehtavaan maaraama henkil~, joka samalla valvoo my~s yksi
k~n aluetason arkistojen hoitoa. Arkiston vastuunalaiseksi 
hoitajaksi on mikali mahdollista maarattava sama henkil~, joka 
on maaratty kirjaamon vastuunalaiseksi hoitajaksi. Piirien, 
konepajojen, varastojen ja sahk~asennuskeskuksen arkiston hoi
tajien tulee arkistonhoitoon kuuluvien kaytann~n tehtavien 
ohella 

vastata siita, etta piirin, konepajan, varaston tai 
sahk~asennuskeskuksen arkistojen hoito yleensa ja 
erityisesti arkistoaineksen ryhmittaminen, luetteloi
minen, lainaaminen, seulonta, havittaminen ja luovut

taminen tapahtuu maakunta- arkiston ja hallinto-osas
ton antamien ohjeiden mukaan, 

valvoa, etta aluetason kirjatut asiakirjat tulevat 
arkistoitaviksi piirin arkistoon, 

seurata arkistointia koskevia saann~ksia, 

huolehtia arkistonhoitoon liittyvien ongelmien esille 
ottamisesta piirin arkistotoimikunnassa, 
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vaetata aeiakaepalvelueta, 

valmietella aeiakirjojen eeulontaa ja maakunta-arkie
toon. eiirt~mietij eek~ vaetata havitt~mieen ja aeia
kirjaeiirtojen k~ytannon toteutukeeeta. 

Piirin, konepajan, varaeton tai eahkoaeennuekeekukeen vaetuu
nalaieen arkieton hoitajan apuna toimii tarvittaeeea arkietoa
vustaja, jonka tulee vastuunalaieen arkieton hoitajan johdolla 

ja ohella 

arkistoida arkietoon tulevat asiakirjat eeka hoitaa 
asiakirjojen kansiointia ja nimioiden kiinnittamieta, 

hoitaa arkiston aeiakaspalvelua, 

tiedottaa havaitsemistaan arkistointiin liittyvieta 

ongelmista arkiston vastuunalaiselle hoitajalle, 

pitaa arkistoluetteloa, 

seurata arkistointia koskevia saannoksia, 

huolehtia asiakirjojen seulonnasta, eeka 

osallietua asiakirjojen havittamiseen ja asiakirja
siirtojen kaytannon toteutukseen. 

Arkiston vastuunalaisen hoitajan tulee piiritason arkietossa 
huolehtia soveltuvin osin myos arkistoavustajan tehtavista, 

mikali arkistossa ei ole arkistoavustajaa. Kirjaajan avusta
jaksi mahdollieesti maaratty henkilo on mikali mahdollista 

maarattava myos arkistoavustajaksi. 

Aluetason arkisto 

Aluetason rekieterointitehtavia hoitamaan maaratyn henkilon 
tulee arkistoinnin osalta huolehtia, ettij kirjatut asiakirjat 
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arkietoidaan piiriin arkietoon ja etta alueella on tarvittavat 
jaljennokeet piiriin arkietoidueta aineietoeta. Lieaksi hanen 
tulee huolehtia, etta myos rekieteroity aineieto on alueella 
aeianmukaieeeti jarjeetetty. 

5 Teketiasiakirjojen kirjaaminen 

5.1 Kirjaamieen tarkoitus 

Kirjaamieella tarkoitetaan niita merkintoja, joita yksikoeea 
tehdaan kaeiteltavakei jatetyista tai eaapuneista eeka muille 

lahtevista asiakirjoista . 

Kirjaamisen eli diarioinnin tarkoitukeena on yksiloida ja 
luetteloida vireille tulevat asiat ja siten helpottaa ja no
peuttaa asioiden kasittelya yksikoeea. Kirjaamieen avulla eeu
rataan asian kasittelyn eri vaiheita. Taman lieakei vireilla 

oleville aeioille muodostuu johdonmukainen hakemieto ja asia
kirjojen tulevalle arkietoinnille luodaan tarvittavat edelly
tykset. 

5.2 Yleiset kirjaamieperiaatteet 

Kirjaamieen tarkoitusperien eaavuttamieeksi tulee kirjaamisee
ea huolehtia, etta 

kaikki virkatoiminnan kannalta merkitykeelliset asiat 
kirjataan, 

asiakirjan sisalt o tulee mahdollisimman tasmallisesti 
maaritellyksi, 

kaikki asian eri kasittelyvaiheiden kulun selvittami
seksi tarvittavat tiedot kirjataan, 
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ae1a1n kaeittelyn paattymieeeta tehdaan asianmukaiset 
merkinnat, ja etta 

kirjauemerkinnat ovat n11n selkeat ja yksiselitte1-
set, etta muutkin kuin merkintojen tekija voivat nii
den perusteella saada tarvittavat tiedot. 

5.3 Kirjaamisen valmistelu 

Saapuneisiin asiakirjoihin on merkittava eaapumispaivamaara 
joko leimaamalla tai kynalla. Joe kysymyksessa on kaksi tai 
useampia samaa asiaa koskevia asiakirjoja, jotka muodostavat 
erottamattoman asiakokonaisuuden, tehdaan saapumismerkinta 
vain paallimmaiseen asiakirjaan. Saapumismerkinta tehdaan 
kaikkiin saapuneisiin asiakirjoihin riippumatta siita, vie
daanko asia diaariin vai ei. 

Ennen diaariin merkitsemista on selvitettava asian kirjaamisen 
tarpeellisuus, jolloin paasaantona on pidettava, etta kaikki 
yksikolle osoitetut yksikon toimintaa koskevat merkityksiset 
ja tavalla tai toisella toimenpiteita aiheuttavat asiat kirja
taan. 

5.4 Kirjaamatta jatettavat asiat 

Seuraavia asiakirjoja ei ilman erityisia syita kirjata: 

asiat, jotka tulevat muussa yhteydessa luetteloita
viksi 

tilinpitoon liittyvat asiakirjat 

maaraaikaisilmoitukset 

kotimaiset virkamatkamaaraykset 
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ykaikkoon vain tiedokai tulleet aaiakirjat 

pelkat aaatekirjeet 

erilaiaet tiedotteet (eaitteet, mainokset, lehdet) 

vuosikertomukset, hinta- ja tarvikeluettelot, 

koulutustiedotteet ja kokouakutsut 

kokouspoytakirjat 

luonnosvaiheessa olevat tyopaperit ja muistiinpanot 

todistukset 

asiakirjojen ylimaaraiset jaljennokset ja monisteet 

jaljennosten, otteiden ja todistusten yms. tilaukset 

laitoksen eri sektoreiden toimintaa koskevat sisaisen 
laskennan kuukausi-, vuosi-, viikko- ym naihin ver
rattavat tavanomaiset raportit ja tiedonannot 

tilastot ja niihin liittyvat asiakirjat 

ATK- r aportit 

Tiliasiakirjojen ja ATK-raporttien osalta on noudatettava 
niista erikseen annettuja ohjeita . 

Poikkeustapauksissa voidaan tiedoksi tullut asiakirja edella 
sanotusta huolimatta kirjata, joe se on tiedoksisaajan kannal

ta tarkea asiakirja tai joe se aiheuttaa toimenpiteita yksi

kossa . 

5 . 5 . 5 Tekstiasiakirjojen numerointi 

Kirjattavaksi eli diarioitavaksi tarkoitetut asiakirjat varus
tetaan diaarinumerolla seuraavasti: 
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Diaarinumeron muodostaa juokeeva numero, kauttaviiva, ryhmanu
mero, kauttaviiva, vuoeiluku. Diaarinumeron eteen kirjoitetaan 
ykeikon nimilyhennye. Diaarinumero merkitaan asiakirjan eneim
maiselle sivulle. 

Lahtevat ja saapuvat kirjattavat asiakirjat numeroidaan ja 

kirjataan kalenterivuosittain samaan diaariin kasittelyn mu

kaisessa aikajarjestyksessa. Kaikille samaa aeiaa koekeville 
aeiakirjoille on kalenterivuoden aikana annettava eama diaari

numero. 

Lahtevalle tai eaapuvalle asiakirjalle voidaan viela tammi

kuuesa antaa asian edellieen vuoden diaarinumero, kun kJBymys 
on lopullisesta toimenpiteesta. 

Mikali asian kasittely kalenterivuoden paattyessa on kesken 
eika paaty seuraavan tammikuun aikana, siirretaan kesken jaa
nyt asia tarvittaessa sen vuoden diaariin, jolloin asia tulee 
esille uudelleen. Vanhaan diaariin merkitaan asian uusi diaa
rinumero sarakkeeseen "lopullinen toimenpide" ja uuteen diaa
riin tehdaan merkinta siirrosta. 

Asiakirjaa numeroitaessa on huolellisesti tarkistettava saman 
asian mahdollinen vireillaolo ja kasittely aikaisemmin saman 
kalenterivuoden aikana, jotta valtyttaisiin uuden juoksevan 
numeron antamisesta "vanhalle" asialle . Tarkistuksen helpotta
miseksi on pidettava kirjatuista asioista aakkosellista hake

mistoa, jota on kasitelty jaljempana kohdassa 5.7. Asiakirjan 

viitekohdassa olevia viittauksia asian mahdollisiin aikaisem
piin kasittelyvaiheisiin voidaan diarioinnissa kayttaa hyvak
si. 

Diaarinumeron asiaryhmanumero valitaan siten, etta se vastaa 

asiakirjan sisaltoa. Asiakirjan vastaanottaja voi tarvittaessa 

kayttaa eri asiaryhmanumeroa kuin lahettaja. 

Ryhmanumeroina kaytetaan ainoastaan asiaryhmityksen kolminume
roisia lukuja. 
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5.6 Diaariin tehtavat merkinnat 

Diaarinpidossa tulee noudattaa diaarin aarakkeiden ohjetekste

ja. 

Asiakirjan sisalto merkitaan diaariin lyhyesti ja tasmallises
ti. Ennen merkinnan tekemista on aina syyta lukea asiakirjan 
tekstia kasityksen muodostamiseksi sen todellisesta sisallos
ta, koska kirjeen asiakohdassa oleva merkinta ei aina ole yh

denmukainen kirjeen sisallon kanssa. Asiakirjan todellinen ai
aalto on diarioitaessa aina maaraava. 

5.7 Diaarin aakkoaellinen hakemisto 

Diarioiduista asioiata on pidettava aakkosellista hakemistoa, 
jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakirjojen 
esilleottoa. 

Aakkosellinen hakemisto muodostetaan diarioitujen aaioiden 
avainsanojen perusteella. Aaiakirjojen loytymisen varmistami
seksi on pyrittava merkitsemaan diarioitu asia hakemistoon yh
della tai useammalla eri perustein valitulla avainsanalla. 

Varsinainen aakkosellisen luettelon ohella voidaan pitaa eril

lisia apuluetteloja sellaisista asiaryhmista, joihin vuoden 
aikana kertyy paljon asiakirjoja. 

6. Tekstiasiakirjojen postitus 

Yksikoata lahetettavan kirjatun asiakirjan postittaa aina ae 
kirjaamo tai kanslia, josaa asiakirja on kirjattu, jollei ole 

toiain sovittu. Kirjaamoon tai kansliaan postitettavaksi toi
mitettavan aaiakirjan ohella tulee sinne aina samalla toimit
taa myos asiaan liittyvat muut asiakirjat, mikali asia on lop
puun kasitelty. Joe tata ohjetta ei voida noudattaa, on siita 
ilmoitettava diaarin pitajalle. 
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Arkistoitavaan aktikappaleeseen on aina tehtava merkinta s11-
ta, etta postitus on suoritettu {myos postituspaivamaara). 

7. Tekstiasiakirjojen arkistointi 

7.1 Kirjattujen tekstiasiakirjojen arkistointi 

Yksikon kirjaamossa kirjatun asiakirjan lopullinen sijoitus
paikka on yleensa yksikon arkisto. Taman vuoksi asian kasitte
lijan tai postittajan tulee palauttaa asiakirjat yksikon diaa

rin pitajalle asian tultua loppuun kasitellyksi. 

Mikali asiakirjan palauttaminen kasittelyn jalkeen ei ole mah
dollista, tulee asian kasittelijan ilmoittaa tasta yksikon 

diaarin pitajalle asianmukaisten merkintojen tekemista varten 

yksikon diaariin. 

Arkistoitava akti muodostuu yleensa lahetetyn kirjeen kaksois
kappaleesta tai toisteesta (valokopio kirjeesta) seka asiaan 
liittyvista saapuneista ja muista mahdollisista asiakirjoista. 
Nama arkistoidaan aina yhtena kokonaisuutena. 

Saapuneet asiakirjat yksinaankin muodostavat aktin, mikali 
kirjattu asia ei ole aiheuttanut toimenpiteita. Vastaavasti 
lahetetyn kirjeen kaksoiskappale tai toiste (valokopio kir
jeesta) yksinaan voi muodostaa aktin. 

Edella mainituista akteista muodostetaan paasarja kirjeisto . 

VR:n omaa kayttoa varten arkistoidaan lisaksi valokopiojaljen
nokset lahetetyista kirjeista ja solmituista sopimuksista 

erilliseksi toistesarjaksi. Edella sanottu ei koske lahete- ja 
vastaavia vahamerkityksisia kirjeita. 
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7.2 Kirjaamattomien teketiasiakirjojen ark1etoint1 

Kirjaamattomat teket1as1akirjat (ke kohta 5.4) arkietoidaan 
yksikon arkietonmuodoetueeuunnitelman mukaieeeti. 

7.3 Arkietonmuodoetueeuunnitelma 

Arkietonmuodoetuesuunnitelma (1om. VR 2602 .13) on ykeikkokoh
tainen luettelo yksikon kaikista teketiaeiakirjoieta ja sisal
tea eeuraavat tiedot: 

yksikon nimi (oeasto ja vastuu- tai toimintayksikko) 

asiakirjasarja tai -ryhma 

asiakirjojen arkistointitapa (asia-, aika- tai muu 
jarjestys) 

aeiakirjojen eijoitus (toimistohuone, arkisto) 

sailytyeaika tyopieteessa 

kokonaissailytysaika (Valtionarkiston hyvaksyma) 

huomautussarake 

arkistotunnus (pysyvasti sailytettaville) 

huomautussarake 

Yksikon arkistonmuodostussuunnitelmasta on annettava jaljennos 
tai ote sellaiselle henkilolle, jolla on suunnitelmassa mai

nittuja asiakirjoja. Nama asiakirjat siirretaan maaraajoin 
euunnitelman mukaisesti yksikon arkietoon. Maaraajan saily
tettavat asiakirjat havittaa aeianomainen itse eovittuaan 
asiasta osaston vast uunalaieen arkieton hoitajan kanesa. 
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Yksikon oma arkistonmuodoetussuunnitelma muodostaa taman ar
kistosaannon 111tteen. Arkistonmuodostussuunnitelmat laaditaan 
yksikoittain hallinto-osaston ohjeiden mukaisesti. Edella koh

dassa 3 (toinen kappale) t~rkoitetulla sisaisella ykaikolla 
tulee olla oma arkiatonmuodoatuaauunnitelmanaa. 

Valtionarkiaton hyvaksyma asiakirjojen kokonaissailytysaika 
kirjeiaton osalta on aiaallytetty diaarikaavaan. 

7.4 Arkistoluettelo 

Jokaiaen arkistonmuodostajan tulee luetteloida arkistoonsa 

kuuluvat asiakirjat. Pysyvasti sailytettavien asiakirjojen 
luettelointiin kaytetaan arkistoluettelolomaketta A, maaraajan 
sailytettaviin lomaketta B ja yksittaisten paatoaten nojalla 
havitettaviin asiakirjoihin lomaketta c. Luetteloista on toi

mitettava jaljennokset hallinto-osaston hallintopalvelukes
kukselle ja Valtionarkistoon tai maakunta-arkistoon keekusar
kiston erikseen antamien ohjeiden mukaan. 

Arkistoluettelo A on sarjoittain laadittu luettelo arkistoyk
sikoista. Arkistoyksikkona on yleensa kansio, sides tai vas

taava. Kaikki yhteen kuuluvat arkistoyksikot muodostavat ear
jan ja kaikki yhteen kuuluvat sarjat vaataavasti paasarjan. 

Arkistoluettelo B:asa voidaan aeiakirjat luetteloida euurempi
na kokonaisuuksina. Arkistoluettelo lomakkeella C ilmoitetaan 
esim. Valtionarkieton erilliseen eeulontapaatokseen kuuluvat 
maaraajan sailytettavat asiakirjat. 

Arkistoluettelolomakkeet hankitaan Valtion Painatuskeskukses
ta. 

8. Mikrofilmien arkistointi 

Mikrokuvaukeen kohteena voivat olla teketi- ja tiliasiakirjat, 
piirustukset, kartat, valokuvat seka ATK-tulosteet ja erilai
set julkaisut. 
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Aeiakirjat kuvataan 16, 35 tai 105 mm:n filmille. Filmi voi
daan eailyttaa ja kayttaa joko rullamuodoeea tai tehda eiita 
erilaieia kortteja. Yleieimmat korttimuodot ovat mikro-, 

ikkuna- ja taekukortit. 

Jokaieeeta kuvatueta kohteeeta on tehtava seka kaytto- etta 
varmuusfilm1. Kayttofilmi ja varmuusfilmi on aina sailytettava 

eri paikoiesa. 

Varmuusfilmin arkietotilojen on oltava valtionarkiston yleis
ten ohjeiden mukaiset (VA nro 4/8.1.1979). Kayttoarkistojen 
filmit voidaan sailyttaa normaalissa toimistotilassa valolta, 

polylta, vedelta ja euurilta lampotilan vaihteluilta suojaa

vissa kaapeieea tai laatikoissa. 

Yksikon arkistointisuunnitelmassa on maaratty filmien sailyt

tamis- ja havittamisajat. 

Arkistossa sailytettavien mikrofilmien vastuuhenkilona on yk
sikon arkiston hoitaja. Muualla sailytettavien filmien osalta 
vastuuhenkilo ilmenee arkietointisuunnitelmasta. 

Tarkemmat maaraykset mikrokuvauksesta sisaltyvat Valtionarkis
ton ohjeisiin alkuperaisasiakirjojen ja konekielisten tiedos
tojen korvaamisesta mikrofilmilla (VA nro 12/11.4.1985) seka 

rautatiehallituksen antamiin mikrokuvauksen toimintaohjeisiin . 

9. Muiden asiakirjojen (karttojen, piirustusten, valokuvien, 

magneettinauhojen, muistilevyjen) rekisterointi ja arkistointi 

Naiden asiakirjojen rekisteroinnista ja arkistoinnista rauta

tiehallitus antaa erilliset ohjeet. 

10 . Kijoitustarvikkeiden arkistokelpoisuus 

Valtionarkisto julkaisee vuosittain helmikuussa virallisessa 
lehdessa paatoksensa valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ku 
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nakin vuonna arkietokelpoieikei hyvakeymieta kirjoituetarvik
keieta. 

Pyeyvaeti eailytettaviin aeiakirjoihin on kaytettava arkieto

kelpoieta paperia ja arkietokelpoieia muita kirjoituetarvik
keita. Lieakei on eeuraaviin aeiakirjoihin kaytettava arkieto
kelpoieta paperia: hovioikeuteen toimitettaviin tallekappalei
eiin; valtioneuvoetolle, minieteriolle, korkeimmalle oikeudel
le lahetettaviin periaatteellieeeti tarkeieiin laueuntoihin ja 
esityksiin; pitkaaikaieen oikeuden todisteena oleviin tai 
yleisesti tarkeisiin toimituekirjoihin, sopimuksiin ja omis
tusoikeuekirjoihin. 

Pyeyvaeti eailytettaviin aeiakirjoihin eaadaan kayttaa vain 
Valtionarkiston vuotuieesea paatokeeesa mainittua arkietokir
joituspaperia n:o 2, eailytyekestavyyeluokka A seka monietet
taessa arkietokopiopaperia n:o 3, eailytyekestavyysluokka A. 

Pyeyvasti sailytettavaan aeiakirjaan tehtavat merkinnat (esim . 
allekirjoitus) on tehtava arkistokelpoisia kirjoitustarvikkei
ta kayttaen. 

11. Arkiston kaytto 

11.1 VR:n henkilokunnan oikeudet ja velvollisuudet arkietoa 
kaytettaessa 

Valtionrautateiden henkilokunta saa lainata virkatoiminnaesa 
tarvittavia arkistoasiakirjoja Valtionrautateiden arkietoista. 
Arkistohenkilokunta huolehtii asiakirjojen esille ottamiseeta 
ja ottaa kuittauksen tehdyeta lainauksesta. Arkistohenkilokun
ta huolehtii myos lainattujen asiakirjojen palauttamieesta 
paikoilleen.Valtionrautateiden palveluksessa olevien on hoi
dettava huolellisesti kasiteltavanaan olevia asiakirjoja, pi
dettava ne asianmukaisesti jarjestettyina ja luovutettava ne 
kasittelyn paatyttya takaisin arkistoon. 

Lainattuja asiakirjoja ei saa luovuttaa toiselle henkilolle 
ilman arkistohenkilokunnan lupaa. 
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Salaisia asiakirjoja ei anneta muille kuin kyseieta asiaa hoi
tavalle henkilolle. Aeiaankuulumattomat eivat eaa niieta myoe
kaan kopioita. 

11.2 Ulkopuolieten oikeudet arkiston kayttoon 

Muille valtion viranomaieille voidaan kuittausta vastaan antaa 

arkistoasiakirjoja lainaksi maaraajaksi virkakayttoo n. Lai

naukeesta paattaa yksik on paallikko. 

Yksityisille ei anneta asiakirjoja lainaksi, lukuunottamatta 
arkistoasetuksessa (19 §) mainituesa poikkeustapaukse ssa. 

Valtionrautateiden julkisista asiakirjoista annetaan jaljen
noksia saadettya maksua vastaan. Tarvittaessa tulee ulkopuoli
sille jarjestaa tilaisuus tutustua haluttuihin aeiakirjoihin 
arkiston tiloissa arkistohenkilokunnan valvonnassa. 

Salaisia asiakirjoja ei kos kaan saa antaa ulkopuolisten nahta 
vaksi. Ei-julkisia asiak ir j oja sensijaan saa antaa nahta vaksi 

yksikon paallikon luvalla. Niista saa antaa myos valokopiojal
jennoksia saman luvan perusteella. 

11.3 Asiakirjojen lainausohjeet 

Arkistosta annetuista asiakirjalainoista tehdaan lainatosite 

(1om. VR 1692), joka on kolmiosainen (yksi osa lainatun asia
kirjan paikalle arkistoon, yksi osa lainaajalle ja yksi osa 
arkiston lainauskansioon). 

Arkiston henkilokunta lahettaa palautuspyynnon yli puoli vuot
ta vanhoista lainoista kaksi kertaa vuodessa. 

12. Salaieten asiakirjojen kasittely 

Salaiset aeiakirjat on sailytettava erillaan muista asiakir
joista lukitussa sailytyspaikassa . 
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Salaiset aeiakirjat on merkittava valtioneuvoston 27.11.1975 
antaman eraiden ealaeea pidettavien asiakirjojen kasittelya 
valtionhallinnosea koskevan paatokeen eeka yleieten asiakirjo
jen julkieuutta koekevan lain mukaisesti (83/1951) leimalla, 
josea on merkinta "salainen", viittaus saannokseen , johon ea
lassapito perustuu seka salaeeapidon lakkaamieen ajankohta. 

Salaieia asiakirjoja ei eaa eitoa yhteen julkieten asiakirjo
jen kanssa. Joe nain on kuitenkin tapahtunut, on ealaieia 

asiakirjoja eiealtavien eidoeten eelkaan merkittava huomautue 
salaieieta asiakirjoieta eeka milloin viimeinen salaeea pidet
tava aeiakirja tulee julkisekei. 

Sarasea pidettavien aeiakirjojen mahdollinen havittaminen toi
mitetaan joko asiakirjahavittajassa silppuamalla tai poltta
malla. 

Kirjaamon vastuunalaieen hoitajan on huolehdittava siita ettei 
diaarieta kay ilmi minkaan aeiakirjan eisalto silta osin kuin 
se on ealassa pidettava. Sen sijaan diaarissa tulee olla mai
ninta siita, etta asiakirja on, joko kokonaan tai osittain, 
salassa pidettava. 

13. Asiakirjojen havittaminen 

Asiakirjoja saa Valtionrautateiden arkistoista havittaa vain 
yleisten saannosten nojalla tai Valtionarkiston myontaman lu
van perusteella. 

Asiakirjahavitysten valvojiksi on maarattava kullakin osastol
la ja kussakin piirissa kakei virkamiesta, joista toisen tulee 
olla yksikon arkistotointa valvova henkil o . Havityksen kaytan
non toteutukeesta huolehtii arkietonhoitaja, jonka apuna havi
tyksessa toimii arkietoavustaja. 

Asiakirjat havitetaan vuosittain toukokuusea, kunakin vuonna 
ne asiakirjat, joiden eailytysaika on edellisen kalenterivuo
den aikana paattynyt. 
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Arkietoluettelo B:n havityeearakkeeseen on havittamieeeta teh
tava aeianmukaieet merkinnat. Arkistoluettelo C taytetaan, mi
kali asiakirjojen havitys peruetuu yksittaiseen paatokseen. 

Tiliasiakirjojen osalta havittamieesta on lieakai saadetty 

valtioneuvoston tiliaeiakirjoieta antaman paatokaen 10 §:sea 

(789/77) . 

Havitettavat julkiaet asiakirjat on tuhottava joko polttamalla 
tai antamalla ne kaytettavakai raaka-aineena kotimaieiaaa pa
peritehtaisssa. 

Havitettavien aaiakirjojen myynniata kertyneet varat kirjataan 
valtion tuloina aatunnaiaia tuloja osoittavan momentin koh
dalle. 

14. Pysyvasti sailytettavien asiakirjojen siirto yleisarkistoihin 

Valtionarkisto on rautatiehallituksen oaalta ja maakunta-ar
kistot piirihallinnon osalta Valtionrautateiden asiakirjojen 
lopullieina sailytyspaikkoina . 

Asiakirjojen siirtamisesta ja siirtoajankohdasta paattaa asia

kirjat vastaanottava arkieto, joka kay myos tarkastamassa luo
vutettavan aineiston ennen siirtoa. 

Arkiston vastuunalainen hoitaja valmistelee ja toteuttaa asia
kirjasiirrot . 

Luovutuksia valmisteltaessa on huolehdittava siita , etta kaik 
ki valitun luovutusajanjakson pysyvasti sailytettavat asiakir

jat luovutetaan kerralla. Jos kuitenkin joitain kyseisen ajan
jakson aeiakirjoja ei haluta tai voida siirtaa vastaanottavaan 

arkistoon, on naista asiakirjoieta tehty luettelo annettava 
tiedoksi arkistoon asiakirjaluovutuksen yhteydessa. 
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Kaikki luovutueajanjakeolta peraiein olevat maaraajan kuluttua 
havitettavat aeiakirjat on mikali mahdollieta havitettava en
nen aeiakirjaeiirron toimeenpanoa. 

Luovutettavieta aeiakirjoieta on tehtava arkietoykeikkokohtai

nen luovutueluettelo (Valtionarkietoa varten kakei allekir

joitettua kappaletta ja ykei jaljennoe eeka maakunta-arkietoa 
varten kakei allekirjoitettua kappaletta ja ykei jaljennos). 
Lisaksi yleisarkietoon on toimitettava erillinen luovutuskir

ja. 

15. Arkieton euojelu poikkeukeellisisea oloieea 

Opetueminieterion 11.10.1962 antamien valtion viranomaisten ja 
laitosten arkietojen suojaamista koskevien yleisohjeiden mu
kaan on oltava suunnitelma kriisitilanteiden varalta arkiston 
euojaamieekei. 

Suojelukohteisea olevien arkietojen arkietoainekset on kaytto
tarvetta ja turvallisuusnakokohtia silmalla pitaen jaettava 
tarkeysryhmiin. 

Ensimmaiseen ryhmaan on luettava se aines, jota asianomainen 
viranomainen ehdottomasti tarvitsee toimintansa jatkamista 
varten. 

Toiseen ryhmaan on luettava piirustukset, kartat ja tilastot. 
Jokaieen toimipisteen on itse ratkaistava kuinka paljon ja mi
ta otetaan. 

Kolmanteen ryhmaan jaa vahemman tarkea arkistoaines. 

Tilapaista sijoituspaikkaa valittaessa on oltava yhteydessa 
ao. viranomaisiin, jotka tarvittaessa antavat kaytannon ohjei

ta arkistotilojen asianmukaisesta sisustam i sesta. 
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Tarkemmat e~~nnitelmat ja valmietelevat toimenpiteet arkieto
jen e~ojaamieeksi tekee ao. arkietoinnieta vaetaava ykeikko. 
Yksikon e~~nnitelma aailytetaan arkietokasikirjaesa ja sen 11-
saksi arkiaton eeinalla . 

16 . Voimaant~lo 

Tama arkiatosaanto t~lee voimaan 1.9.1985 ja ae korvaa 
11.11.1983 annet~n arkiatoaaannon n:o RH 1018/019/83. 

Piilijohtaja 
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'l'YOAJA!'I LASKF.NTA Vi\LTIOtffiAliTATF.ILLA VUONtiA 1986 

TAL 5 § l.asJ<entaan ·1aikut- LisatyO-- YlityO-- LisatyO-- 50 'f, viikkcr 100 'f, viil{)(cr V i r a s t o t y o 

tyo·lii.G{O tavat fB.ivat cynnys l!yrulyS korvaus- y u tyotu.nni t yli tyotu.nni t 

tunnit saan. lisiityO-- ylityQ.-

tyoaika korvaus- kynnys 

tunnit (A17 

02 . 12--00.12.85 Itsel! .pv. (06 . 12) 32 32-48 ~ 29t ~32 32 

23 . 12-29.12.85 Jouluaatt.(24 . 12) 16 40 16--40 40-48 ~ 14, 5 t 14,5-40 40 
Joulupv. (25 . 12l 
Tapaninp.,. (26 . 12 

;o.12.85-

05.01 .86 Uudenv.pv. (01.01) - 32 32-48 ~ 29t ~32 32 

24 . 0}--:.0.03 xx) Pitkaperj. (28.03) 32 40 32-40 40-48 ~ 29t 29-40 40 
31 .o}-{)6 .04 x) II Paasiiiispv.(31.CJ5) 32 40 32-40 40-48 ~ 29t 29-40 40 
28.04--04.05 Vappu (01 .05) 32 32-48 ~ 29t ~32 32 
16 .06--22.06 xx) Juh.aatto (20.06) 32 40 32-40 40-48 ~ 29t 29-40 40 

22.12-20.12 x) Jouluaatt.(24.12) 16 40 16-40 40-48 ~ 14,5 t 14,5-40 40 
Joulup•1 . (25.12) 
Tapaninp·1 . (26.12) 

Muut vii:.:ot Ma-Su 40 48-- 36 1 /4t 36 1 /4-40 40 
keeBaikana 32 1 /2t 36 1/4-40 40 
( ptl tsi juhannuaviikko) 

x) Tunti- ja ura.Kt<apalkJca.i.selle tyontekijiille maksetaan muuksi fB.ivl!ksi kuin l.auantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva toisen 
PilisiB.isfB.ivii.n ja tapanin¢i•J!in jiilkeiselta lauantai¢iv8.lta mshdollieen tyoj:8lkan lisiiksi 8 1wlnin palkk:aa vastaava 
erillinen korvaus keskituntiansion mukaan. Keekituntiansio lasketaan edellisen tilikauden ansion peruatsella. 

xx) Ttmti- ja urakkapalkkaiselle tyOaikslain 5 §:n alaista tyota tekeville tyontekijoille maksetaan muussa kuin keskey
tymattomii.ssa ·JUorotyossa Pilisiaielauantaina ja juhannusaattona tehdyilta tyo1wlneilta tyopalkan lisB.ksi erillisena 
kor·1auksena 50 '/> yk8inkertaisesta tuntipa.lkasta edellyttaen, etta asianomaisen 'Jiikottainen tyoaika aanotuilla tyO
viikoilla ylittaa 32 tuntia ja ettei kyseinen tyo ole ylityota. 

... 
"' 



TyojaK- T A kentaan vai-
son nrc tyojaKso kuttavat p;livat 

01 24.11-14.12 .85 itaen.pv (6 . 12) 112 112-138 1:%0 
02 15.12-04.01.86 jouluaatto (24.12) 88 112 88-112 11 2-138 138-X joulup;iiva (25.12) 

tapaninpv. (26 .1 2) 
uudenv.pv (01.01) 

03 05.01 - 25.01 120 120-138 138-
04 26 . 01-15 .02 

05 16.02-00.03 
C6 09 . 0'3--29 . 03 pitkaperj.(28.03) 112 112-1 20 

X 

r:n 30.03-19. 04 II Piil.siiiaispv(31 . 3) " 
00 20.04-10.05 vappu 112 112-138 
09 11.05-31.05 120 120-138 
10 01 . C'h--21 • C6 juh.aatto (20.C6) 112 112-120 

X 

11 22.06-12.(J7 120 
12 13. CJ7 -02 .03 
13 03 .CB-23.00 
14 24.C8-13 . 09 

X 

15 14.09-04.10 
16 05 .1 0-25 .10 

17 26 .1 0-15.11 
18 16.11-06.12 

X 

01 (87) 07.12-27 .1 2.86 jouluaatt.(24.12) 96 96-120 120-138 
joulup-~. (25.12) 
tapanii'lp•!. (26.12) 

TyojaASo nrc 01 24 .11-14.1 2.85 on ensimmiiinen v. 1986 puolella maksettava tyojakso. 
x) TAL 6 § :n alaisten tyoajsn lyhentamiseen liit~ 4 tyojakson pituisen laskentakauden pea~inen 
Pst 8.10.1985 VT 42/85 

taul. 2 

taul. 2 ja 8 

taul. 

ja 3 

1 ja 3 
2 

1 

ja 3 

1 ja 7 
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TYOSUOJELU - VAALIT 

1. Vaal.la ika 

Valtionrautate1den tyosuojelun yhtelslolrnlnlasopimuksen 

2§:n 5-7 kohtien mukaisten yhteistalmlntaelinten nykyl

nen to1mikausi paattyy joulukuun 31 pai~ana 1985. 

Toim1kaudeksi 1986-1987 •al1ttav1en yhteistoimlntaelln

ten vaal1 on rautat1ela1sjarjestoJen ja rautatlehallituk

sen kesken sov1ttu pidettavaksi ·seuraavastl: 

1.1 Tyosuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen (2) seka 

tyo~uaJelutoimlkuntien tyontekija- ja toimihenkilotyoryh

mien edustaj1en ja heidan varamiestensa (1) vaalit suorl

tetaan 19 . -20 . 11.1985 valisena alkana. 

1.2 TyosuaJeluasiamlesten ja heidan varamiestensa ( 1 ) •aal1 

suoritetaan edella ma1mituissa vaaleissa valittuJen tyo

suojeluvaltuutetluJen to1mesta tyopaikoittain henkllokun

laJarjesloJen antam1en ohjeiden mukaisesti 9.-13.12.1985 

valisena aikana. 

2. Tyonantajan edustajat 

Tyonantajan tulee puolestaan nimeta edustajansa varamlehl

neen (1) tyosuaJelun yhteistoimintasopl muksen 10§:n 2 koh

dan muka1sesti tyosuaJelutolrnlkuntiln huomioon ottaen t~o

suojelun valvonta-asetuksen 27§:n saados, Janka mukaan ~hden 

tyosuojelutoimikunnassa olevan tyonantajan edustajan tulee 

olla tyosuojelupaalllkko. 
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3 v~ale!ssa kaytetlavat aanestysl!put (A Jo B) tyosUOjelu

volluutetun j~ varavaltuuletlujen valltsemlsta varten 

seka aanestysl1put (C j~ D) tyosuoJelutoimikunnan jasen-

ten J~ varajasenten valitsemista varten, sam~ten ku1n vaall

llmoltukset (E, r ja G) on l1lattava Valtlonr~utatelden oma

tarvep~inosto. Naiden JBkelusla seka vaale1ssa tarv!llov!en 

henklloluettelolden jarjestamisesta vaalllautakunnllle vas

taav~t tyosuoJelupaalllkot. 

4 Vaal1toimikunnat 

Vaalitoimitukseen kaytannon jarjestelyista, valvonnasta jo 

tulosten laskemisesta seka vaalitoimikuntien valitsemisesta 

vastaavat yhteistoimintasopimuksen allekirjoitt~neiden jar

jesloJen p~ikalliset alaosastot ja yhdistykset paajarjes

toJen antamien ohjeiden mukaisesti. v~~litoimikunnan tulee 

ella vahintaan kolmejasen1nen J~ sen tulee valito itselleen 

puheenjohtajo. 

5 llmoitus vaaleista 

Vaal1en ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta tyonantajan 

k~nssa ja niista on ilmoitetla\a tyo- ja tyoskentelypa!kalla 

nahtavaksi asetettavalla ilmoituksella (lomake E) ta1 muulla 

koko tyo- JB tyoskentelypa!kan henkilostolle toimitettavalla 

l!edonannolla vahintaan 14 vuorokautta ennen vaaleja. Tyonan

taja~ on sall1ttava henkiloston kayttaa maksutta tyonantajan 

hallinoassa olevia tarkoitukseen soveltuvia tiloja vaalien 

toimittamiseen. Vaalit on JBrJestettava siten, etta ka1k1lla 

tyo- ja tyoskentelypaikan he~kilostoon kuuluvilla on mahdol

llsuus osallistua niihin. Vaaleista ei saa aiheutua tarpeet

tomasti hairiota tyo- ja tyoskentelypaikan toiminnal!e. 

42 
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6. Vaal1luettelot 

Tyonantaja laatii JB antaa uaalitoim1tuksia varten tyopai

kan henkilostoluettelot, er1kseen to1mihenkilo- JB tyonteki

jaasemassa olev1sta. Luetteloissa mainitaan kaikki tyopaikan 

henkilot lukuun ottamatta niita, jotka tyonanlaJa nimeaa 

eduslaJikseen tyosuojelutoimikuntaan ta1 jo1den on asemansa 

puolesta katsottaua kuuluvan mainitun tyopaikan JOhtoon. 

7 . [hdokasasettelu 

Tyosuojeluvaale1ssa on vapaa ehdokasasettelu. Tyosuojelu

valtuutetuksi ja varavaltuuletuksi seka toimlkunnan Jase

neksi uoidaan val1ta ainoastaan Valt1onrautateiden tyosuo

jelun yhteistoimintasopimuksen J§:n tarko1ttamassa tyopal

kassa tyoskenteleva henkilo. Ehdokka1den nimet on kirjalli

sestl 1lmoitettava vaalitoimikunnalle 14 vuorokautta ennen 

uaalllOlmltusta. Vaal1 vo1daan toLmittaa myos ns. sopuvaa11-

na 1lman varsinaista aanestysta. Tallo1n edellytetaan, etta 

tyopaikan koko henk1lostolla on mahdolltsuus osall1stua 

kyse1sen paatoksen tekemiseen. 

8 . Aanestam1nen 

vaali suoritetaan enemmistovaalina suljetuin l1pu1n merkttse

malla ehdokkaiden n1met iinesfysl1ppuun. lyosuojeluvaltuutetun 

vaalissa aanestetaan samalla kerralla yhta henk1loi tyosuoJelu

valtuutetuksi ja kahta henkiloa vara,altuutetuksi. Tyosuojelu

toimikunnan jasenten ja varajasenten vaalissa on aanestajille 

ilmo1tettava, montako eh1okasta han saa enintaan aanestaa. 

Ainestyslippuun saadaan merkita yhta monta n1mea tyosuoJelutol

mikunnan varsinaiseksi kuin varaJiseneksikin. 
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9 . Tyosuojeluasiamiesten vaal1t 

1yosuoje!uasiam1esten vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin 

edella olev1a seka valt1on tyosuoJelun yhtelslolmlntasopl

muksessa JB sen to1meenpano-ohjelssa olev1a vaallOhJeita. 

Vaal1t suor1tetaan val1tuksi tulle1den tyosuoJeluvaltuutet-

42 

tujen toimesta Valtionrautateiden tyosuojelun yhte1sto1minta

sopimuksen alleklrJOltlaJaJ8rJest6jen antamien OhJeiden muka 1sesti 
Tyosuojeluasiam1esten valitsem1sen ajasta Ja paikasta on 

1lmoitettava tyoskentelypa1kalle nahtavaks1 asetettavalla 

llmoituksella tal muulla koko tyoskentelypaikan henkllostol-

le toimitettavalla tiedonannolla vahintaan 7 vuorokautta ennen 

vaal1a tal vaal1kokousta. Vaale1ssa kaytettavan aanestyslipuk

keen Jakamisesta vastaavat tyosuojelupaallikot. 

10. Vaalin tulos ja ilmoittaminen 

10.1 Aanestysajan paatyttya vaalllautakunta laskee aanestystulokset 

JB tekee vaaleista poytakirjat vahvistaen ne allekirjoltuksil

laan. Tyosuojeluvaltuutetuksi tulee tyosuoJeluvaltuutettuJen 

vaal1ssa en1ten aania saanut henk1lo. Varavaltuutettujen vaa 

llssa eniten aania saanut henkilo on enslmmainen varavaltuutet

tu. Aanten mennessa tasan ratkaistaan vaal1tu!os arvalla . 

10.2 Vaalito1mituksesta laadlttavaan paytakirjaan merkltaan vaal1n 

tolmlttam1sa1ka JB -pa1kka, vaali1n osall1stuneiden lukumaara, 

aanlo i keutettuJen lukumaara seka kaikk1en vaale1ssa aan1a saa

nelden nlmet ja aan1maarat. PoytakirJa asetetaan tyopaikalle 

nahtavaksl. 

10.3 Vaa!ito1m1kunta ilmo1ttaa vaal1en tuloksen tyonantajalle klr

JBllisestl seka val1tu1ksi tulle1lle henk1l61lle JB tyopaikan 

henkilostolle ilmo1tuslomakkeella F ta1 G. Paytak1rjan ja 1l 

moituslomakke1den mall1t ovat valt1on tyosuojelun yhteistolmin

tasoplmuksen toimeenpano-ohJelden li1tteessa. Tyopaikan tyo

suojelupaallikon on ilmo1tettava tyosuojeluhenkilorekisterln 

muutokset Valtlokonttoriln osoite: PL 530 00100 Helsinki 10, 

Valtiokonttorin tyosuojelulomakkeilla 8 Ja C seka tyosuojelu

JBOstolle VR:n lomakkeella VR 2909.4. 
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10 . 4 Vaalia koskevat erimielisyydet ratka1staan VR:n tyosuojelun 

yhteistolmintasopimuksen 12§-13§ mukaisesti tyosuojelun kes

kustoimikunnassa. 

11. Muilta osin vaaleissa noudatetaan Valtion tyasuojelun yhteis

toimintasopimuksessa ja sen toimeenpano-ohjeissa ole,la vaali-

ohjeita. 
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YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYUPAJKAT I TS-TO!MIKUNNAT VALTIONRAUTATEIL~ 

Tyopaikka Tyosuoje1utoimikunta Tyosuoje 1 uva 1 tuutetut 
Jasenm. RL VML RVL VRT RL VML RVL + VRT 

RAUTATIEPI!Rl/Hki 
Hki/1iikennea1ueet 12 5 1 2 1 X X 

/rata- ja ta1oa1ue X 

Hki/vr vetoka1.k-pito X X 
II I II " kaytto X 

/vaunuvarikko 8 2 2 I 1 
X 

/sahkoa1ue X X 

Ri /1 i i l«!nnea 1 ue X X 

/rata-a1ue X 

/vr vetoka1.k-pito 8 3 1 1 1 X 

I " " kaytto X 

Kr /1iikennea)ue X X 

/rata-a 1 ue 8 3 1 1 1 X 

/veturitalli X 

Ke !1 i i kennea 1 ue 4 2 1 X X 

H1 !1 i i kennea 1 ue 4 2 1 X X 

RAUTATIEPIIRI/Kv 
Kv 11 i i kennea 1ue X X 

/rata-a1ue X 

/sahkoa1ue 12 . 4 2 2 1 X 

/vr vetoka1.k-pito X 

I " " kaytto X 

Lr /1iikennea1ue X X 

/rata-a1ue 8 3 1 1 1 X 

/Vrr:n toimintayks. X 

/Vainikka1a X X 

Kta/1iikennea1ue X X 

/rata-a1ue 8 3 1 1 1 X 

/vrr:n toimintayks. X 

lmr/1iikennea1ue X X 

/rata-a1ue 8 3 1 1 1 X 

/vrr:n toimintayks . X 

Lh /1iikennea1ue X X 

/rata-a 1ue !I 3 1 I 1 X 

/vrr:n toimintayks. X 
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YHTEISTOIM!NTASOPIMUKSEN MUKAISET TYOPAIKAT I TS-TOIMIKUNNAT VALTIONRAUTATEILLA 

Tyopaikka Tyosuoje1utoimikunta Tyosuoje1 uva 1 tuutetut 
Jasenm. RL VML KVL VRT RL VML RVL + VRT 

Hma/vrr:n toimintayks. X 

/1iikennea1ue 4 1 1 1 X X 

Kpa/kiskohitsaamo 4 3 X 

RAUTATIEPIIRI/Tpe 
Tpe/1iikennea1ue X X 

lrata-a1ue 
~ 

X 

/sahkoa1ue X 

/Orivesi ra 12 4 2 2 1 X 

/vr vetoka1.k-pito X 

I " " kaytto X 

Tku/liikennea1ue X X 

/rata-a1ue 8 3 1 1 1 X 

/varikko X 

Pri/1iikennea1ue X X 

/rata-a1ue 8 3 1 1 1 X 

/varikko X 

Rma/ 1 i i kennea 1 ue X X 

/veturi talli 4 1 1 1 X 

T1 /1 i i kennea 1 ue X X 

/vetu rita 11 i 4 2 1 X 

/rata-a1ue X 

Hpk/rautatiea1ue X X 

/veturi ta 11 i 8 3 1 1 1 X 

RAUTATIEPIIRI/Sk 
Sk /1iikennea1ue X X 

/rata-a1ue X 

/sahkoa1ue 12 4 2 2 1 X 

tvr vetoka1.k-pito X 

I " " kaytto X 

Vs /1iikennea1ue 4 2 1 X X 

Kok/1iikennea1ue X X 

/rata-a 1 ue 8 3 I 1 1 X 

/veturi ta 11 i X 
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YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAIS~T TYOPAIKAT I TS-TOIMIKUNNAT VALTIONRAUTATEIL~ 

Tyiipai kka 

Yv /1iikennea1ue 
/rata-a 1 ue 
/vari kko 

RAUTATIEPII RI/01 
01 /1iikennea1ue 

/rata-a1ue 
tsahkiia1ue 
/vr vetoka1.k-pito 

I " " kayttii 

Kem/1iikennealue 
/rata-a1ue 
/varikko 

Tor/rata-a1ue 

Roi /1 i; kennea 1 ue 
/rata-a1ue 
/veturita 11 i 

Kja/rata-a1ue 

Kaj/l i i kennea I ue 
/rata-a1ue 
/Kon varikko 
(Am rata-alue 

RAUTATIEPIIKI/Pm 
Pm /1iikennea1ue 

/rata-a1ue 
;sahkoalue 
/vr vetok.k-pito 

I " " kayttii 
/Mi rata-alue 
/Var rata-a1ue 

Kuo/1 i i kennea 1 ue 
/rata-a 1 ue 
/varikko 

llm/1 i i kennea 1ue 
/rata-a1ue 
/varikko 

Tyiisuoje1utoimikunta 
Jasenm. RL VML RVL VRT 

8 3 

12 4 2 2 I 

8 3 I 1 1 

8 3 l 1 l 

8 3 1 1 1 

12 4 2 2 

8 3 

8 3 

Tyiisuoje1uva1tuutetut 
RL VML RVL t VRT 

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 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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YHTEISTOIMINTASUP!MUKSE~ MUKAISET TY 

Tyopaikka 

Jy l1iikennea1ue 
lrata-a1ue 
tvarikko 

RAUTATIEPIIRIIJns 
Jnsl1iikennea1ue 

lrata-a1ue 
lvr vetok.k-pito 
1 " " kaytto 
IVnj rata-a ·tue 
/sahkoa1ue 

Lis/1iikennea1ue 
/rata-a1ue 

51 /1iikennea1ue 
lrata-a1ue 
lveturi ta 11 i 

KONEPAJAT 
PAS ILA 
HYV!NKAA 
PIEKSAMI\KI 
TURKU 
KUDPlD 
VAASA 

SAHKUASENNUSKESKUS 

RAUTATIEHALLITUS 

Tyosuoje1u 
Jasenm. RL 

8 

4 

4 

12 

12 

8 

8 

4 

4 

4 

8 

3 

3 

2 

6 

6 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

- Kappa1etavara-a1ueet (transpo 
a1ueisiin, joiden aluee11a ne 

- Rautatiepiirien toimisto kuu1 
a1uee11a se sijaitsee. 

VT 42 / 85 

UPAIKAT I TS-TOIMIKUNNAT VALTIONRAUTATEILLX 

toimikunta Tyosuoje1uva1tuutetut 
VML RVL VRT RL VML RVL + VRT 

X X 

1 I 1 X 

X 

X X 

X 

1 1 1 X 

X 

X 

X 

X X 
1 X 

X X 

1 1 X 

X 

2 I X X 

2 1 X X 

1 1 X X 

1 1 X X 

1 X X 

1 X X 

1 I X X 

3 1 I X X 

int) 1 uetaan kuu1uvaksi ni ihi n 1iikenne-

sijaitsevat. 

uu sen 1iikennea1ueen tyopaikkaan, jonka 

-

I 
I 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1035 poistetaan 

1036 poistetaan 

1040 

ll68 

ll91 . 2 

1317 

1321 

1498 . 1 

1498 . 21 

1498 . 6 

1616 

1680 

poistetaan 

lh/100 A5L 

kpl C4 

kpl A4 

kpl A4 

poistetaan 

poistetaan 

pois t etaan 

kpl A4 

lh/50 A5L 

1721 poistetaan 

1742 

2014 

2205 

2613 

kpl 

kpl - 3 

kl 

A7 

A4 

3 "xl35 

poistetaan 

2624 poistetaan 

2729 poistetaan 
2812 . 1 

2853 

2854 . 

3770 

3784 

3785 

3981 

4443 

4463 

4504 

4660 . 1 

4660.2 

kpl B7 

rll/600 50xl00 

rll/600 50xl00 

kpl A4 

Vhk A6 

vhk A7 

kpl- 4 A5L 

poistetaan 

po i stetaan 

kja 120x210 

kja A4 

kja A4 

Loan/Purchase request , RH: n kirjasto Tpy 

VR surunvalitteluadressin kirje -
kuori Slt 

I1moitus poliisille rautatieliikn-
nevahingosta Ltuj 

Vaihtoty~suoritteet - lomakkeen 
kokoomalomake Jns rtp 

Kirjelomake, Transpoint Lttr 

Lahete su , ru , engl . Tpy 

Ystaval1isin terveisin , 
ru , engl , sa , ra 

Lasku , lipputoimiston 

Automaattivyohykelippu 

Osoitelappu , tyvek , kk 

Kasiteltava varoen , kollin - teippi 

Tama suunta ylospai n - teippi 

MuutosilmoitusKvaunukuormatavaran 
~ahtlsop . /paatukseen 
Liikennepaikkaluettelo 

Vaunukuormaliikennepaikat 

Tyovaihe - /tyomaarinkortti 

Sm 1 - 2- kuljettajan ohjekirja 

Kansainvalisia rautatiekuljetuksia 
koskeva yleissopimus (COTIF) 

Yhtenaiset oikeussaannokset Sopi 
muksesta tavaran kansainvalisesta 
rautatiekuljetuksesta (CIM) 

Tpy 

Tlt 

Lhsj 

Lkoy 

Hki tra 

Hki tra 

Ltvj 
Ltvj 

Ltvj 

Pm knp 

Lkkj 

Ltkj 

Ltkj 
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4752 lh/50 A3L Tau1ukko tavaravaunujen 1uovutta-
misesta Ltkj 

4955 kpl - 3 A6L Ti1i11epanokortti , 1ipt Pri , 
ti1i TA 1493- 1 T1t 

4855 poistetaan 

4865 poistetaan 

4884 pois t etaan 

Sisa11o1taan uusitut 

2452 
266 1. 22 

4669 

Lippujen ke1paamattomuusmerkinnat 

VR:n s i saiset kirjaintunnukset 
Y1eissopimuksen CIM sove1tamismaaraykset 

(Kkt 621/289/85 , 4 . 10 . 1985) VT 42/85 

PCB-OHJEITA 
L11kenneosaston Ka yttoto1mis to on Julkaissut kas ittelijana Sos1aal1- j a ter,eys 

tolmlsto OHJEET LllKKUVASSA KALUSTOSSA TAPAHTUVAN PCB-ONNETTOMJUDEN VARALTA seka 

OHJEET PCB-VAURIOIDEN PUHDISTUS- HUOLTO- JA KORJAUSTtilTA VARTEN. PerusJakelun ohJeis

ta suor1ttaa liikenneosas ton kayttoto1miston kayttojaosto JOs t a ko ohJella '01 tar

' i ttaes sa tilata puh. 2404. (Slt 741 / 080/ 85, 17.9.1985 VT 42/ 85 ) 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , Ll\NTINEN 

UUDET EURAILPASS-LIPUT 

1) Uusi lippumalli 

Vahitellen tulee kayttoon uudenmallinen EURAILPASS-lippu, joka voidaan kirjoittaa 

joke kasin tai koneellisesti. Uusi lippu on hieman entista pienempi ja siihen ei 

enaa tule matkustajan allekirjoitusta. Liitteena on malli uudesta lipusta. 

2) Uusi "miniryhma"-EURAILPASS ( 15 pv) 

Ainoastaan USA :ssa ja Kanadassa myydaan l okakuun alusta lahtien koeajalla 15 paivan 

EURAILPASS- lippuja seuraavanlaisille ryhmille: 

- kahdelle hengelle ajalla 1. 10 . 1985 - 31 .3 . 1986 

- kol~~lle tai useammalle hengelle ajalla 1.10.1985- 31.12.1986 

Naita ryhmalippuja ei siis myyda Suomessa, mutta niilla voidaan matkustaa taalla. 

Jokaisella ryhman jasenella on oma 15 paivan EURAILPASS- lippu, jonka myyntitoimisto 

on varustanut punakirjaimisella leimalla 

lillilfi~ 1?1~~~ ~$ W~llOIID O~ltt 
~w !P~~.c~~811EriD wamoo 11'00~ 

~1l~Vml®ll. W@M©U\1~~ 
(suomeksi: "Tama lippu kelpaa ainoastaan, jos se esitetaan yhdessa tarkistuslipuk

keen kanssa. ") 

Ryhmalla on siis myos ns. tarkistuslipuke ("control voucher"), jossa on lueteltu 

kaikkien ryhman jasenten nimet ja heidan EURAILPASS-lippujensa numerot . Liput kel

paavat ainostaan, mikali yhteinen tarkistuslipuke esitetaan. Ryhman taytyy matkus

taa yhdessa. Liitteena on malli tarkistuslipukkeesta. Mikali lipputoimisto tai kon
duktoori joutuu merkitsemaan kelpoisuusajat ryhma-EURAILPASSeihin, tulee myos tarkis

tuslipukkeessa eleva ruutu "Validating office" varustaa paivaleimalla tai konduktoorin 

merkinnoilla (VR, paivays, junan numero, allekirjoitus, leima). 

(Lht 355/563/85, 9 . 10.1985) VT 42/85 
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LIITE 

Uudenmallinen EURAILPASS- lippu avattuna ja s i ihen tehtavat merkinnat 

kelpoisuusaikoja kirjoitettaessa 

G r 

• Thla ticket Is strictty pertonel and not transferable. 
Presentation of puspert is compulsory. 

• Tampering with or alteration of the ticket render1 lt void. 

• For further informat ion see reverse aide and EURAIL MAP. 

C~ST~ 84Z85 REF. K 3&000 
! ........... . 

I~~ ~~~=~ YCJR~-~ : R ZO .J~N 1985 C 
1: R----------F 
i: ~ ~ 

I~ ... ..... ~~i-~~ o_~i~ . . -~ .. : .. 

c~sr: 81tZ85 
REF. K 3&000 

0 

jJ: 
TKI:! 317b 

Po 

~ Ensimmainen ja viimei

~nen kelpoisuuspaiva 

~ Passin numero 

Ruutuun "Validating office" 

lipputoimiston leima tai 

{-konduktoorin merkinnat 

(VR, paivays, junan nume

ro , allekirjoitus, lavis

tysmerkki tai leima) 

nsirnmainen ja viimeinen 

Ruutuun "Validating Office" 

lipputoimiston leima tai 

konduktoorin merkinnat 

(kuten ylla) 

Huom: Kelpoisuusajat merkitseva virkailija irrottaa alimmaisen kelpoisuuslipuke
osan ja ojentaa sen erikseen matkustajalle. 
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Ryhma-EURAILPASS-lipun tarkistuslipuke (tayttamaten) 

,; 
a: 
u 

CIV IT] 0 0 0 0 0 0 CONTROL VOUCHER 

1 

The following Eurailpass 15 days are valid only 
if someone in your party can show the control 
voucher to the conductor and provided they are 
validated for the same penod. 

NAME, surname Eurailpass n° 

2 . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . 
3 
4 ... .. ... . . . . .. . .. .. . 
5 

AU poepte must travel together at all time. 

Otherw1se each passenger will be considered as 
traveling wathout a ticke! and required to pay the 
point to point fare . In case of missing control 
voucher. contact closest Eurail aid office as soon 
as possible. 

Note : Eurailpass for two required travel to occur 
entirely between october 1st and march 31st . 

lssu1ng off1ce ---~V-•1-•d_•_"_"g:_ol_f,_ce ___ , 

Ruutuun "Validating Office" tulee 

lipputoimiston leima tai konduktOO

rin merkinnat, mikali lipputoimisto 

tai konduktOOri merkitsevat kelpoi

suusajat ryhma-EURAILPASS-lippuihin . 
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AVOIMIA VIRKOJ A JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (A20) virka , liikennetarkastajan ap (A17) vir
ka , asernap~~llikon (A17) virka , apulaisasernapaallikon (A16) virka, 
apulaisasernapaallikon (A15) virka , 5 toirnistosihteerin (All) vir
kaa , 6 toirnistosihteerin (A8) virkaa , 3 liikennernestarin (AlO) 
virkaa , veturinku l jettajan virka , 2 ylirn . toirnistosihteerin (AS) 

tointa , 3 toirnistovirkailijan (A5) tointa , 3 toirnistovirkailijan 

(A4) tointa , toirnistovirkailijan (A3) toirni , 4 toirnistovirkailijan 
(A2) tointa , veturinlarnrnittajan (A6) toirni, vaunumiehen (A3) toimi . 

Tarnpereen rautatiepiirin paallikolle osoitetu kirjalliset hakernuk 
set on toirnitettava Tarnpereen rautatiepiirin kansliaan viirneistaan 

18 . 11 . 1985. 

Edella rnainittuihin virkoihin ja toirniin nirnitetyt sijoitetaan tois 

taiseksi seuraavasti : 

liikennetarkastaja (A20) 

liikennetarkastaja ap (A17) 

asemapaal likko ( A17) 

apulaisasernapaallikko (A16) 

apulaisasernapaallikko (A15) 

toimistosihteeri (All) 

Tarnpereen (1 talousasiat) rautatie
piirin toirnistoon 

Tampereen (1 hankesuunnittelu) rau
tatiepiirin toirnistoon 

Tarnpereen (1 Vma) liikennealueelle 

Turun (1 Ukp) liikennealueelle 

Haapamaen (1 Hpk henkiloasiat) rau 
tatiealueelle 

Tampereen (1 ves - palkkaus) rautatie 
piirin toirnistoon 

Tampereen (2 Tpe tav . as . ajojarjeste

l ijat) liikennealueelle 

Tarnpereen (1 tes - palkkaus) varikolle 
Turun (1 Tku hpy) liikennealueelle 



teimistesihteeri (AB) 

liikennemestari (A10) 

veturinkuljettaja 

ylim. teimistesihteeri (A8) 

teimistevirkailija (A5) 

teimistevirkailija (A4) 

teimistevirkailija (A3) 

teimistevirkailija (A2) 

veturinlammittaja (A6) 

vaunumies (A3) 

- 19 - 42 

~ampereen (2 Tpe rtp) rautatiepii 
rin teimisteen 

Tampereen (1 Tpe tav.as . , 1 Tpe RAP
lipunmyynti) liikennealueelle 

Perin (1 Pri hpy) liikennealueelle 

Turun (1 Tku tav.as.) liikenne

alueelle 

Tampereen (1 Jas, 1 Nea) liikenne 
alueelle 

Haapamaen (1 Vlp) rautatiealueelle 

Perin (1 Pri) varikelle 

Tampereen (2 Tpe RAP-lipunmyynti) 

liikennealueelle 

Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle 

Turun (1 Tku) liikennealueelle 

Turun (3 Tku) liikennealueelle 

Tampereen (1 Tpe rtp) rautatiepii 
rin teimisteen 

Turun (4 Tku) liikennealueelle 

Perin (1 Pri) varikelle 

Perin (1 Pri) varikelle 
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5 veturinkuljettajan virkaa, 8 veturinlammittajan tointa (A6) , 

veturinlammittajan toimi (A4), vaununtarkastajan toimi, sahko

asentajan toimi (A11) ja opastinesimiehen toimi (A11) . 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

28 . 11.1985 mennessa . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Veturinkuljettajat 

Veturinlammittajat (A6) 

veturinlammittaja (A4) 

Vaununtarkastaja 

Sahkoasentaja 

Opastinesimies 

Pieksamaen (1Pm) varikolle 

Pieksamaen (1Kuo) varikolle 

Jyvaskylan (1Jy) varikolle 

Iisalmen (211m) varikolle 

Pieksamaen (5Pm) varikolle 

Jyvaskylan (2Jy) varikolle 

Iisalmen ( 111m) varikolle 

Pieksamaen ( 1Pm) varikolle 

Pieksamaen (1Pm) varikolle 

Pieksamaen (1Pm) sahkoalue 

Pieksamaen (1Pml sahkoalue 
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NIMITYKSIA 

Liikenneohjaajan (A 14) virkaan (Pm) liikennevirkailija (A 5) Kari Matti Olavi 
Nenonen, 

42 

liikennetarkastajan (A 13) virkaan (Pm) ylim.varastomestari Erkki Kalevi Kahkonen, 
apulaisasemapaallikon (A 13) virkaan (Jy) toimistosihteeri (A 8) Reijo Olavi 
Ahonen, 
toimistosihteerin (A 11)virkaan (Jy) liikennemestari (A 10) Helga Onerva Havu, 

(Pm) toimistosihteeri (A 8) Kaija Marketta Koivisto, 
(Pm) toimistosihteeri (A 8) Marja Anneli Sarantila, 

toimistosihteerin (A 8) virkaan (Jy) toimistovirkailija(A 5) Sisko Kaarina Hietanen, 
(Jy) toimistovirkailija(A 4) Sisko Mariitta Hannele 

Turtiainen, 
(Jy) toimistovirkailija(A 4) Sari Annikki Kuusiniemi 

toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Pm)ylim.toimistovirkailija (A3) Sirkka Liisa Niemi , 

jarjestelymestarin (A 14) virkaan (Pm) ylim. jarjestelymestari (A 14) Risto Kalevi 
jarjestelymestarin (A 13) virkaan (Kuo) kuormausmestari (A11) . P?nti~en~ 
yliasent~jan (A 12)virkaan (Pm) sahkoasentaja (A11) Veikko Ar~asnRye~R~n.Helkkinen . 

(Pm) ylim. sahkoasentaja (A 11) Asko Pekka Saramaki, 
vaunumestarin (A 12) virkaan (Pm) vaununtarkastaja (A 7) Eeli Johannes Jappinen, 
kuormausmestarin (A 11) virkaan (Kuo) junamies (A 7) Pertti Sakari Johannes Jstolainen, 

(Pm) junamies (A 7) Erkki Juhani Hakkanen, 
konduktoorin (A 10) virkaan (Ilm) junamies (A 7) Pentti Jolkin, 

(Kuo) 
(Jy) 

Kalle Antero Lipponen, 
Jorma Juhani Kallonen, 

(Var) kuormausmestari (A 11) Kauko Kalervo Uusitalo, 
(Pm) vaihdemies (A 7) Matti Kalevi Tarkiainen, 
(Pm) junamies (A 7) Pentti Tarkiainen, 
(Pm) Vilho Kalervo Hakkinen, 
(Pm) Jussi Markkanen, 

vaununtarkastaja (A 7)toimeen (Pm) ylim.vaununtarkastaja (A 7) Hannu Lauri Tapio 
Karjalainen 

vaihdemiehen (A 7) toimeen (Kuo) 
(Jy) 
(Jy) 
(Jy) 
(Jy) 
(Pm) 
(Pm) 
(Pm) 

asemamies 
junamies 

asemamies 
asemamies 
asemamies 
asemamies 

(A 2) Jouko Pekka Heikkinen 
(A 7) Veli Sakari Hannula 

Kari Kullervo Lappalainen 
Heino Olavi Vaittinen 

(A 2) Heikki Juhani Vainikka 
(A 2) Eino Kalevi Vantanen 
(A 1) Tauno Tapio Pelkonen 
(A 2) Erkki Olavi Liimatainen 
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junamiehen (A 7) toimeen (lim) asemamies (A 1) Alpo Antero Ryhanen, 
(Jy) asemamies (A 1) Kaarlo Kustaa Jussila 
(Jy) asemamies (A 2) Eero Kalervo Rimmi 
(Jy) asemamies (A 1) Asto Aarre Kukko, 
(Pm) asemamies (A 2) Antti Aukusti Kainulainen 
(Pm) asemamies (A 1) Arvo Viljo Johannes Kokkonen 
(Pm) asemamies (A 1) Pertti Kullervo Skytta 
(Pm) asemamies (A 1) Heikki Tapio Karhu 
(Pm) asemamies (A 2) Tuomo Kalevi Ranta 
(Pm) asemamies (A 2) Pertti Veikko Eskelinen 
(Kuo) asemamies (A 1) Pauli Ensio Rontynen 
(Kuo) kuomausmestari (A 11) Raimo Olavi Kokkonen, 

asemamiehen (A 2) toimeen (Kuo) yl im. asemamies (A 2) Tauno Viljo Tapio Kettunen 
(Pm) Tauno Antero Nykanen 
(Pm) Veijo Mikael Koskenkorva 
(Pm) Keijo Olavi Vaisanen 
(Pm) Unto Olavi Hamalainen 
(Pm) Arvo Tapani Holopainen 
(Pm) Eero Olavi Turpeinen 
(Pm) llkka-Juha Kaariainen 
(Pm) Matti Juhani Perala 
(Pm) tilap .asemamies(A 1) llpo Antero Hiltunen 
(Pm) ylim.asemamies (A 1) Risto Olavi Laamanen 
(Pm) tilap.asemamies(A 1) Ari Armas Tapio Kiukas 
(Jy) tilap.asemamies(A 1) Terho Reima Antero Juntunen 
(Jy) (A 1) Ilkka Antero Kalho 
(Jy) (A 1) Juhani Einari likkanen 
(Jy) (A 1) Timo Juhani Heikkinen 

asemamiehen (A 1) toimeen (Jy) tilap . asemamies (A 1) Raimo Antero Lehosmaa 
(Jy) Raimo Antero Burman 
(Jy) Veli Paavo Happonen 
(Kuo) Eino Veli Antero Ryytty 
(Kuo) Kari Tapani Raisanen 
(Pm) ylim. asemamies (A 2) Heikki Juhani Taavitsainen 
(Pm) Ari Juhani Vaisanen 
(lim) yl im asemamies (A 2) Erkki Mikael Huttunen 
(11m) Hannu Tapani Fick 
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veturinkuljettajan (A 13} virkaan (Jy} vet . lammittaja (A 6} Matti Juhani Puttonen 
(Jy} Heikki Kullervo Ijas 
(Jy} 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm) 
(Pm) 
(lim) 

Keijo Olavi Santala 
Teuvo Juhani Hamalainen 
Heikki Juhani Leikas 
Mauri Kalervo El1ala 
Ja ri Vi I ho Ka I evi Tyrvainen 
Reijo Kalevi Kosunen 
Juha Uolevi Mahonen, 

veturinlammittajan (A 6} toimeen (lim} tilap .vet . lamm.(A4} Jarmo Kalevi Pursiainen 
(lim} 

(Jy} 
(Jy} 
(Jy) 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm) 

(Pm} 

Seppo Olavi Piippo 
Jarmo Kalevi Nissinen 
Juri Pekka Holopainen 
Teuvo Antero Tanner 
Matti Jaakko Tapani Raunio 
O!li Pekka Korhonen 
Risto Valtteri Naukkarinen 
Jouni Olavi Kokkonen 
Juha Heikki Sakari 

Jaaske Uii nen 
Aki Jari Kalevi Kouhio 

(Pm) vet.lammittaja (A4} Keijo Tapio Heinonen, 

veturinlammittajan (A 4) toimeen (Pm} tilap . vet . lamm . (A4}Ismo Tapani Silvennoinen 
(Pm) 
(Pm) 

(Pm) 
(Pm) 
(Pm) 
(Pm} 
(Pm) 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm} 
(Pm} 

Jari Tapani Nyronen 
Hei kk i Antero Kaar'i a i nen 
Raimo Juhani Nikulainen 
Veijo Arvi Juhani Hakulinen 
Jukka Tapani Tenhunen 
Taavi Jouni Juhani Rautiainen 
Jarmo Paavo Tapani Markkanen 
Asko Juhani Vaak 
Juha Aulis Henrik Karjalainen 
Ilpo Kullevo Seppalainen 
Simo Tapio Taivassalo 



42 - 24 -

EROJA 
Pieksamaen rautatiepiiri: 

Vaihdemies (A 7) Toivo Ilmari Marttinen, talonmies-lammittaja (A7) Aimo Uolevi 
Kokkonen, konduktoori (A 10) Esko Antero Aalto, veturinkuljettaja (A13) Antti 
Kalevi Liukko ja asemapaallikko (A 15) Oma Arvo Sakari Valavuori . 
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TYOANTAJAll SOSIAHITURVAMAKSU 1 . 11 . 85 - 31 .12 . 1985 

Tyoantajan sosiaali tnr ·mmaJ(snn snuruus on 1 . 11 . 1985 ja taman jiH
keen maJ(setusta 7eronalaisesta palkasta 7 . 15 ~ - Pall(an maksupai ·Ja 
rat~aisee . Postisiirron kautta maJ(setta1at palkKatositteet, jotka 
saapu·1at tilitoimistoon tiistaina 29 . 10. aamnllll. tai t a man j iU
keen, on sosiaali tnr-Jama·«sn laskettavR 7 . 15 'f. ID\IJ(aan . 

(Tly 52/85, 16 . 10.1985), VT 43/85 

PUHELINYHTEYKSIEN MUUTOKSET KAJ - TLK RATAOSALLA . 
Kajaani - Taivalkoski rataosalla on puhelinselektorilinja poistettu 

kaytosta . Uudet puhelinyhteydet ovat : 
23 . 10 . 1985 lukien Taivalkoski 993/213 

Leino 993/212 
24 . 10 . 1985 lukien Hyrynsalmi 992/326 

Kuluntalahti 992/331 . 
N: o 01 rtp 11161/430/85, 15 . 10 . 1985 VT 43/85 . 

AVOHliA VIRKOJA JA TO I MIA 

Konei n sini:ld rl.n (A 24) vi r ka , toi staiseksi r autat iehall i tuksen koneosaston 

koneteknisessa toimistossa (paineastiatehtavat) . Koneosaston johtajal l e 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal~ituksen klr

jaamoon 25 . 11. 1 85 ~ennessa ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Ko nei nsi noorin (5 25) virka, toistaiseksi Helsingin 

rautatiepiirissa (varikkoryhman paallikko). Rautatie

hallituksen paajohtajalle osoitetut . kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 25 . paivana marraskuuta 1985 ennen viraston au

kiolon paattymista . 
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Pieksarnaen rautatiepiirissa jarjestelymestarin (A14) virka 1 ylim . 

jarjestelymestarin (A14) toimi 1 kolme konduktBBrin (A10) 1 kolme 

kuormausmestarin (A11) ja liikennemestarin (A10) virat seka kah

deksan vaihdemiehen (A7) 1 kaksitoista junamiehen (A7) 1 yhdeksan 

asemamiehen (A2) ja kahdeksan asemamiehen (A1) tointa. 

Rautatiepiirin paallik~lle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

2 .12.1985 mennessa . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Jarjestelymestari (A14) 

Ylim.jarjestelymestari (A14) 

Kondukt~~ri (A10) 

Kuormausmestari (A11) 

Liikennemestari (A10) 

Vaihdemies (A7) 

Junamies (A7) 

Asernamies (A2) 

Asemamies (A1) 

Jyvaskylan (1Jy junatoimisto l 

liikennealueelle 

Pieksamaen (1Pm ) liikennealu

eelle 

Pieksamaen (1Var) ja Jyvasky 

lan (2Jy) liikennealueille 

Pieksamaen (1Var) ja Kuopion 

(2Kuo) liikennealueille 

Kuopion (1Kuo) liikennealueel

le 

Pieksamaen (6Pm ja 1Mil ja 

Kuopion (1Kuo) liikennealueil

le 

Pieksamaen (6Pml 1Var jnt-vau

nukirj .)l Jyvaskylan (1Suo) 1 

Kuopion (3Kuo) ja Iisalmen 

(111m) liikennealueille 

Pieksamaen (4Pml 1Snj) 1 Jyvas

kylan (2Jy 1 1Suo js-pat.) I 

Kuopion (1Kuo) liikennealueil

le 

Pieksamaen (4Pm) 1 Jyvaskylan 

(2Jy) ja Iisalmen (211m) lii 

kennealueille 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT (VR 2646) 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun lisataan 1 . 11.1985 lukien 
Luumaen liikennepaikan kohdalle sarakkeeseen 5 merkinta Tt ja sa
rakkeesta 6 poistetaan "Tt Uihtevaa ja saapuvaa tavaraa varten vain 
rtpp:n erikoisluvalla". 

(Lko 2849/571/85 , 14.10 . 85) VT 43/85 

MAKSUTTOMAT SYRJARAITEET (VR 2648) 

Julkaisuun Maksuttomat syrjaraiteet tehdaan seuraava lisays 
1 . 11 . 1985 lukien : 

Osa 1 : Luumaki 

Conhers Oy:n raide 

Osa 2: Asiakkaan nimi 

Conhers Oy : ta varten 

Syrjaraiteiden sijaitsemislii
kennepaikat 

Conhers b y Luumaki 

(Lko 2849/571/85 , 14 .1 0 . 85) VT 43/85 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Lomake VR 3701 . 25 "Vuokratut tavar avaunut " (Kansio : Tavar ali i kenne) 

on uusittu 1 . 9 . 1985 lukien . Perusjakelu suoritettu . 

VT 43/85 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Tampere-Pori radan 90-vuotisjuhlatarjouksena Perin ja Rauman liikenne

alueilta myydaan 1.11. - 30.11.1985 valisena aikana kelpaaviksi Hel -
sink.iin ostetut 2 lk:n matkaliput seuraavasti: 

aikuinen lapsi 
menolippu 60,00 mk 30,00 mk 

meno-paluulippu 120 , 00 mk 60,00 mk 

Matkaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202: 

- kenttaan "MENO" tai "MENO-PALUU" merkitaan rasti 

- "MUU" kenttaan koodi 50 aikuiset ja 51 lapset 

- "SOP.NRO" kenttaan 8600 

- lisamerkintoihln "PORIN RATA 90 V" 

- viimeinen kelpoisuuspaiva aina 30.11 . 1985 

lahtoasemana aina Pori tai Rauma ja maaraasemana Helsinki 

- kauttakulkumerkinnat Hl - Ke 

Matkalippuja ei myyda junashekkitiliin, eika niista myonneta muita 

alennuksia. Lipuista ei suoriteta takaisinmaksua . 

Matkalippuja myydaan em . liikennealueiden asemi-lla ja matkatoimistois 

sa ja ne tilitetaan normaalissa kuukausitilityksessa . 

(Nrc Lht 2918/545/85 , 16.10 . 1985) VT 43/85 
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KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

lRIT~SKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYUNANTAJANA 
- OMA K~SITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI YASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAI PYYDA HENKILUA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 
VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 
1 .11 . 1985 alkaen o·.,rat seuraa'rat: 

Luku- Lyhennys Mk 

maar a 
100 Alankomaiden floriinia (gulden) Fl (NLG) 191 '00 
100 Belgian frangia FrB (BEC) 10,60 
100 Bulgarian levaa Leva (BGL) 620,00 
100 Englannin puntaa i (GBP) 838,00 
100 Espanjan pesetaa Pta (ESP) 3,70 
100 Irlannin puntaa i (IEP) 669,00 
100 Italian liiraa Lit (ITL) 0,32 
100 Itavallan shillinkia Oes ( ATS) 30,60 
100 Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia FrUIC (XFU) 162,00 
100 Kreikan drakmaa Dr (GRD) 4, '70 
100 Luxemburgin frangia Frlux (LUF) 10,60 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing (1.9.85) Rbl (SUR) 739,00 
100 Norjan kruunua Nkr (NOK) 73,10 
100 Portugalin escudoa Esc (PTE) 3,70 
100 Puolan zlotya Zl (PLZ) 3,80 
100 Ranskan frangia FF (FRF) 70,50 
100 Romanian lei ta Lei (ROL) 36,20 
100 Ruotsin kruunua Skr (SEK) 72,50 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa DM (DEM) 215,00 
100 Saksan Demokraattinen Tasavalta M (DDM) 215,00 
100 Sveitsin fl"angia FrS (CHF) 262,00 
100 Tanskan kruunua Dkr (DKK) 59,20 
100 Tsekkoslovakian kruunua Kcs (CSK) 90,00 
100 Turkin puntaa Ltg (TRL) 1,50 
100 Unkarin forinttia Ft (HUF) 12,00 
100 UIC-frangia FrUIC (XFU) .162, 00 
100 USA:n dollaria $ (USD) 605,00 

(Tkv 6810, 18. 1 0. 1985) VT 44/85 
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KAYTTOON SOVELTUVAA KALUSTOA 

Hyvink~~n varastossa on vapautunut 7 kpl k~yttokuntoisia 2-osaisia 
peltisi~ vaatekaappeja. Luovutetaan VR:n omaan kayttoon veloituk
setta. 
Kaappien p~amitat: 
- syvyys 
- leveys 
- korkeus 

55 em 
87 em 

190 em 
Tiedusteluihin vastaa tyj 0 Kivioja puh 917-2839. 

VT 44/85 

UUSITUN SELVITTELYOHJEET (SELO) PAINOKSEN JAKELU 

Selvittelyohjeet (Selo) VR 2651 painos on uusittu ja perusj~kelu suo
ritetaan lahiaikoina Omatarvepainon toimesta suoraan transpoint- ja 
liikennealueille paikallisjakelua varten. 

( 24. 11 • 1 985) VT 44/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisuun lisataan 31.10.1985 lukien 
Elijarven liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

2 3 4 5 6 

Elijarvi 27 Kemi 13 Tt Hpj 296. Hpk 571. Hko 599. 
Eli 828 Kem Kem 13. Lla 11. Hy 740. Ilm 394. Jns 554. 

Jy 506. Kr 839. Kon 285. 
Kv 752. Lh 787. Ov 619. 
01 119. Par 684. Pko 537. 
Pel 796. Pm 568. Pri 644. 
Ri 728. Sk 453. Sij 454. 
Tpe 612. Tl 652. Tku 780. 
Vnj 566. Yv 241. 

Outokumpu Oy:n Kemin kai-
vesta varten. 

VT 44/85 



44 - 4 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen kayttotoimiston kayttojaostoon haetaan liiken

teenohjaustehtaviin henkiloa, jonka toimenkuvaan sisaltyy myos aika

taulusuunnitteluun liittyvia tehtavia. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitettava liikenneosaston kansliaan 15.11.1985 mennessa. Lisatietoja 

tehtavasta antaa ki Hassinen, puh. Hki 2041. 

Pieksarnaen rautatiepiirissa toimistosihteerin (A11) virka, tek

nillisen apulaisen (A9), nelja toimistosihteerin (AS), kaksi toi

mistovirkaiiijan (AS), kaksi toimistovirkailijan (A4), talonmie

hen (A7) seka ylim.toimistosihteerin (A12) toimet. 

Rautatiepiirin paallik~lle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Pieksarnaen rautatiepiirin toimistoon Viimeistaan 

9.12 .19SS mennessa. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti 

Toimistosihteeri (A11) 

Teknillinen apulainen (A9) 

Toimistosihteerit (AS) 

Toimistovirkailijat (AS) 

Toimistovirkailijat (A4) 

Pieksarnaen (1 Mi lipt:n esimies)lii

kennealueelle 

Rautatiepiirin (1 rataryhma tekn.pii

rustus) toimistoon 

Rautatiepiirin (2 hallintoryhma) toi

mistoon, Pieksamaen (1 Pm lipt, 1 Mi 

tav.tsto) liikennealueelle 

Rautatiepiirin (1 Mi aluehallintopis

te) toimistoon ja Pieksarnaen (1 Mi 

tav.tsto) liikennealueelle 

Rautatiepiirin (1 Mi aluehallintopis-

te, 1 hallintoryhma) toimistoon 

Talonmies (A7) Kuopion (1 Kuo) rata-alueelle 

Ylim.toimistosihteeri (A12) Kuopion ( 1 Kuo alse) liikennealu

eelle 
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Valtionrautateiden Kuopion konepajalle haeta~n ty5sopimussuhteeseen 

K 0 N E T E K N I K K 0 A 

toimimaan ty5nsuunnittelu-, ty5ntutkimus- ja ty5njohtotehtMvissM. 

Hakijalla tulisi olla konepajakokemusta. Hakemukset palkkatoivomuk

sineen tulee lahettMM 2.12.1985 mennessa osoitteella VR Kuopion 

konepaja, Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio. LisMtietoja antavat ytkn 

Martti Mecklin puh 98 2-378 ja DI Timo Nordstr5m puh 982-291. 

J o en s uun r n utati e pi i rissij insinO Orin (~ 20) virka, toimistorakennus

mes t arin (A 15) virka, asemap l:Hill i kon (A 15) virka, liikennetarkas

tajan ap (A 13) virka, toimistosihteeerin (A 11) virka, toimistosih

teerin (A 8) virka, 4 veturinkuljettajan virkaa, 2 konduktoorin vir

kaa, huoltomestarin virka, 2 rataesimiehen tointa, 3 vaihdemiehen 

tointa, 2 junamiehen tointa, 4veturinUirrmi.ttiijan (A6) tointa, toimi.sto

virkai1ijan (A 4) toimi, tallimiehen toimi, 6 asemamiehen (A 2) toi 

mia, 8 ·asemamiehen (A 1) toimia sekij ylimijijrijinen liikenneohjaajan 

(A 14) toimi. Rautatiepiirin paijJJ ikol1e osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava Joensuun rautatiep~irin toimistoon viimeis

taijn 2.12.1985. 

EdeJJij mainittuihin virkoihin ja t 0 imiin nimitetyt sijoitetaan seu 

raavasti: 

Insinoori (A 20) 

Toimistorakennusmestari 

(A 15) 

Asemapaallikko (A 15) 

Liikennetarkastaja ap 

(A 13) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Toimistosihteeri (A 8) 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(rataryhma/kunnossapitotyopaallikko) 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(rataryhma/suunnittelutehtavat) 

Joensuun (1 Oku ah) liikennealueelle 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(hallintoryhma/tyosuhdepalkat) 

Joensuun (1 Jns) transpoint-alueelle 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(ha11intoryhma/ATK-yhteyshenkilo) 
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Veturinkuljettajat 

Konduktoorit 

Huoltomestari 

nataesimiehet 

Vaihdemlehet 

Junamiehet 

Veturinlammittajat (A 6) 

Toimistovirkail ija (A 4) 

Ta 1 I imies 

Asemamiehet (A 2) 

Asemamiehet (A 1) 

Y1im. 1iikenneohjaaja 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

- 6 -

Joensuun (3 Jns) varikolle , Savon

linnan (l Sl) liikennealueelle 

Joensuun (J Jns), Savonlinnan (1 Sl) 

li1kennealueille 

Joensuun (1 Jns) varikolle 

Jocnsuun (2 Jns) rata-alueelle 

Joensuun (I Jns 2 Nrl) liikennealu

ee 1 1 e 

Joensuun (2 Jns) 1iikennealueelle 

Joensuun (4 Jns) variko11e 

Joensuun (I Jns) transpoint-alueelle 

Joensuun ( 1 Jns) varikoll e 

Joensuun (6 Jns) 1iikenneai•Jeelle 

Joensuun (5 Jns, 1 Eno js-pat.) 

Savon1innan (2 Sl) liikennea1ueille 

Joensuun (1 Jns kauko-ohjaus) 1iiken
nealueelle 

H a l l i n t o - o s a s t o suunnittelupaallikon (523) 

virkaan tutkija Tedik Bederdin, ylimaaraiseen liikennetarkas

tajan (A21) toimeen asemapaallikko Antti Tapio Koski nen, lii

kenneterkastajan (A20) virkaan liikennetarkastaja Leo Ensio 

Riihimaki, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A15) 

virkaan toimistosihteeri Hel~ Annikki Sippola, toimistosih

teerin (A12) virkaan toimistosihteeri Eila Airi Anelma Oksa

nen, toimistosihteerin (A11) virkaan toimistosihteeri Marja 

Kaarina Teravainen 
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H a 1 1 i n t o - o s a s t o / piiriha11into: tyoterveyslaa

karin (521) virkaan (Tpe) yleis1aaketieteen erikoislaakari 

Kari Pekka Nokso-Koivisto, y~~maaraiseen tyoterveyshoitajan 

( A13 ) toimeen ( Ilm ) tyoterveyshoitaja Leena Inkeri Kinnunen 

R a t a o s a s t o y1imaaraiseen yliteknikon ( A17) to i-

meen teknikko Matti Juhani Lindei1 

§_~_i_n_~_j_Q_~_n ___ ~-~-~-t-~_t_i_~_2_i_i_~_il Liikenneohjaajan 

virkaan (Sk) ylim. liikenneohjaaja Matti Sakari Viitala ja toi

mistosihteeri Martti Salomon Niemisto, toimistosihteerin (A13) 

virkaan (Sk) toimistosihteeri Erkki Ensio Metsala, toimistosih

teerin (A12) virkaan (Pts) 1iikennemestari Bo Erik Semskar, toi 

mistosihteerin (A11) virkaan (Sk rtp) toimistosihteeri Eila Kaa

rina Makinen, toimistosihteerin (A11) virkaan (Sk) ylim . 1iiken

nevirkailija Olavi Sakari Johannes Ritari, toimistosihteerin 
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(AS) virkaan (Sk rtp) toimistovirkai1ijat Sirkka Hilma Adelina 

Koskela ja Marju-Leena Raumanni, toimistosihteerin (AS) virkaan 

(Sk) ylim. 1iikennevirkai1ijat Jorma Antero Alanen, Pekka Gunnar 

Heimovirta ' ja Juhani Jaakko Kortesmaa, toimistosihteerin (AS) 

virkaan (Vs) toimistovirkailija Helvi Juliana Loppi, toimistosih

teerin (AS) virkaan (Pts) yl i m. liikennevirkai1ija Kristina Mar

gareta Blomqvist , konduktoorin virkaan (Sk) kuormausmestari Rei

jo Kustaa Lammi, junamiehet Pauli Juhani Huhta1a ja Kari Ilmari 

Perala, konduktoorin virkaan (Vs) junamies Rainer Johan Verner 

Palm, konduktoorin virkaan (Pts) junamies Kurt Johan Bostrom , 

ylim. jarjestelymestarin toimeen (Yv) konduktoori Niilo Matias 

Rasmus, y1im. va~nunsiivoojan toimeen (Yv) siivooja. Sirkka Anne

li Sorvisto. 
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T a 1 o u s o s a s t o: talousosaston johtaja Paavo Eljas 

Virkkunen, toimistosihteeri Rauha Terttu Lagerroos 

L " 1 k e n n e o s a s t o : liikenneterkastaja Jaakko Ju

hani Kusaa Selamaa, toimistosihteeri Olga Langholm 

R a t a o s s s t o : ylimaarainen yliteknikko Rudolf Reg

ner Wikberg, liikennetarksstaja Juha-Matti Lojamo 

He 1 s in gin p ll ll. varas to : ylim.ak. Heikki Kumpulainen 
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MAJOITUS YKSITT~ISILL~ VIRKAMATKOILLA 

Valtionrautateiden palveluksessa olevan tulee majoittuessaan vir

kamatkalla jaljempana luetelluilla paikkakunnilla ensisijaisesti 

yopya luettelossa mainituissa hotelleissa (mikali paikkakunnan 

kohdalla on mainittu useampia hotelleja, on yovyttava jossain 

niista): 

Paikkakunnat ja hotellit 1 heng . huone/ 2 heng . huone/ 
henk1lo henkilo 

Helsinki : Hospitz 190 ,- 145 ,-
p. 90- 170481 

Aurora 250 ,- 110, -
p . 90- 717400 

Metrocity 270, - 185, -
p . 90 -171146 

Olympia 205 ,-
p . 90 - 750801 

Pasila 205 ,-
p . 90 - 142211 

Hameenlinna : Vouti 250 ,- 175, -
p . 917 - 25928 

Cumulus 180 ,-
p. 917 - 28811 

Kaupungin Hotelli 200/240 ,- 135/150 ,-
p. 917 - 23561 

Iisalmi : Koljonvirta (SOKOS) 225 ,- 158, -
p . 977 - 23511 

Imatra: Niskahovi 162 ,- 1.10 ,-
p. 954 - 32644 

Imatra 225, - 145,-
p. 954 - 63555 

Valtionhotelli 270 ,- 200 ,-
p . 954 - 63244 

Joensuu : Pohjois - Karjala ( SOKOS) 240 ,- 150 , -
p . 973- 27311 

Kimmel (SOKOS) 195 ,-
p. 973 - 34521 
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Paikkakunnat ja hotellit 1 hens; . huone/ 2 hens; . huone/ 
henkiHi henkilo 

J;tvask;:z:Hl : Jyvashovi (SOKOS) 267 ,- 178 ,-
p. 941 - 213322 

Kajaani : Vanha Valskari(SOKOS) 260 ,- 180 ,-
p . 986 - 25661 

Asteli hotelli(uudistunut)l90 ,- 130 ,-
p.VR 991-376 
asunnot 145 ,- /190 ,- 100 ,-/120 ,-
retkeilymajat 145 ,- 100 ,-

Kemi : Palomies 170 ,- 115 ,-
p . 980 - 23322 -
Cumulus 175 ,-
p . 980- 20931 

Kemijarvi : Koilliskunta 147 , 50 
p . 9692- 11841 

Kokkola : Milton 200 ,- 140 ,-
p . 968- 14044 

Seurahuone 210 ,- 150 ,-
p . 968 - 12811 

Kotka : Kotkan Klubi 200, - 115 ,-
p . 952 - 15020 

Seuranhuone (SOKOS) 190 ,-
p . 952 - 11090 

Kouvola : Cumulus 180 ,-
p . 951 - 18211 

KuoEio : Puijonsarvi (SOKOS) 250 ,- 185 ,-
p . 971 - 123333 

Cumulus 180 ,-
p . 971 - 123555 

Kuusankoski: Somrnelo 270 ,- 175 ,-
p . 951 - 491910 

Lahti : Lahti (SOKOS) 155/175 ,- 115/125 ,-
p . 918 - 49901 

, LaEEeenranta: Viikinkihovi (SOKOS) 200 ,- 130 ,-
p . 953 - 14910 

Lieksa : Aigabriha 180 ,- 115 ,-
p. 975 - 22922 

Mikkeli : Kaleva (SOKOS) 225 ,- 140 ,-
p . 955 - 12041 
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Paikkakunnat j,a hotellit 1 hens; . huone/ 2 hens;.huone/ 
henkill:i henkiHi 

Nurmes: Nurmeshovi 240,- 140 ,-
p. 976-20750 

Oulu : Cumulus 220 ,- 170 .-
p . 981-220222 

Gasthaus Lanamaki 270, - 190 ,-
p . 981 - 229555 

Pieksamaki : Savonsolmu (SOKOS) 180 , 50 
p . 958 - 14022 

Pori : Karhun Kruunu (SOKOS) 250 ,- 175,-
p. 939- 18041 

Satakunta (SOKOS) 180, -
p . 939 - 11451 

Rauma : Raumanlinna (SOKOS) 240 ,- 160 ,-
p . 938 - 221111 

Cumulus 175 ,-
p. 938 - 221122 

Rovaniemi : City - Hotelli 230 ,- 145,-
p . 960 - 14501 

Sale : Hotel Martina 220 ,- 145,---.- p. 924 - 7474 

Rikala (SOKOS) 200 ,-
p . 924 - 2453 

Savonlinna: Seurahuone 220 ,- 140 ,-
p . 957 - 22267 

Seina,j oki : Kantakievari 250 ,- 170 ,-
p. 964 - 142111 

Cumulus 205, -
p . 964 - 141620 

TamEere : Tamp ere (Arctia) 270 ,- 210 ,-
p . 931 - 21980 

Cumulus 190,-
p . 931 - 35500 

Tornio: Tornio 205 ,- 133,-
p . 980 - 42401 

Turku : Seurahuone (SOKOS ) 250, - 218 ,-
p . 921-206 81 

UusikauEunki : Panketti 180, - 130 ,-
p. 922 - 24021 
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Paikkakunnat ja hotellit 1 heng.huone/ 2 heng.huone/ 

Valkeakoski: 

Ylivieska : 

henkil6 henk~l6 

Coronet (SOKOS) 
p . 961 - 121044 1 . 1 . 86 

Fenno (SOKOS) 
p . 961 - 121055 

Kaupunginhotelli 
p . 937 - 42500 

Kaenpesa (SOKOS) 
p . 983- 23611 

250, -
265 ,-

240 ,-

168, - /215 ,-
178, - /223,-

163 ,-

215 ,- /250 ,- 115 ,- /180,-

250 ,- 155 ,-

45 

Nama hinnat ovat voimassa 31 . 12 . 1985 saakka (paitsi Cumulus - hotel 

lit 28.2.1986 saakka) . 

Jokainen huolehtii itse hotellipai kan varaamisesta ennen matkaa . 

Jokaisen tulee itse varmistua siita , ettei majoittumiskorvauksen 

enimmaismaara ylity . 

Virkamatka on tehtava niin ·vahin kokonaiskustannuksin kuin huo 

mioon ottaen virkamatkan ja virkamiehen hoidettavien tehtavien 

tarkoituksenmukainen suorittaminen on· mahdollista . Taman vuoksi 

samalle virkamatkalle osallistuvien tulisi pyrkia majoittumaan 

2-hengen huoneisiin, mikali ei ole erityisia syita poikkeuksien 

tekemiseen . 

Valtionrautatiet saa majoittumiskorvauksista Arctia- ketjun hotel 

leissa jalkikateen maaratyn suuruisen hyvityksen , joka maaraytyy 

vuotuisen kayttomaaran mukaan . SOKO~ja Cumulus - ketjun hotel 

leista on etukateen sovitut alennetut hinnat. Luettelossa maini 

tun alennetun hinnan saamiseksi tulee menetella seuraavasti: 

Arctia - ketjun hotelli : Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on 

ilmoitettava varaustunnus "VCR ERIKOISHINTA" . 

Cumulus - ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on 

ilmoitettav~ etta tilauksen tekija on Valtionrautateiden palve 

luksessa . Taman .toteamiseksi hotellin vas taanotossa on saapuessa 

esitettava virkavapaalippu . 



45 - 6 -

SOKOS - ketjun hotelli : Kaksi vuotta k~ytoss~ ollut SOKOS - kortti 

ei ole en~~ voimassa ja h~vitet~~n . Tilalle on otettu S - CARD kort 

ti , jolla laitossopimuksen mukaisesti saa majoituksen alennet 

tuun hintaan . Lisaksi kortilla saa joitakin henkilokohtaisia 

etuja , jotka vaihtelevat hieman eri hotelleissa . Etuihin kuuluu 

~ · kahden hengen majoittuessa samaan huoneeseen sen saaminen 

yhden hengen hinnalla . Hallinto - osasto hankkii koko laitoksen 

virkamatkoja varten er~n VR : n nimell~ varustettuja S - CARD kortte 

ja , jotka jaetaan Sokos - hotellien k~yttajille . Lis~ksi on ti1ai

suus ti1ata nime11a~n varustettu S-CARD kortti , joka on maksuton 

ja jota voi kayttaa rajoituksetta myos vapaa - aikanaan . Tilaus -

1istat on jo lahetetty osastoi11e ja piireihin. Alennetun huone 

hinnan voi saada myos todistama11a o1evansa VR : n palve1uksessa 

(vuosivapaa1ippu yms . ) 

Mika1i luettelossa mainitussa hote11issa ei ole tilaa, voidaan 

majoittua muihin paikkakunnan hote11eihin . Muitakin tassa mainit 

semattomia hote11eja saa kayttaa, jos niiden hinta paikkakunna11a 

on edullisempi kuin tassa mainittu a1haisin sopimushinta . 

Nama m~~raykset koskevat sek~ virka- etta tyosuhteisia . Ti1aisuu

den jarjest~v~ on t~1loin vastuussa siita, etta majoitukset rekis 

teroidaan Va1tionrautateiden hyvaksi , mika1i kaytetaan Arctia 

ketjun hotel1ia . 

(N:o RH 230/059/85 , 31 . 10 . 1985) VT 45/85 . 
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OPISKELIJALIPUT 

Opiskelijalippujen kaytossa ilmenneiden epaselvyyksien johdosta anne 

taan seuraavat ohjeet: 

Valtionrautateilla myydaan opiskelijalippuja valtion valvonnassa olevi 

en koulujen ja oppilaitosten oppilaille joko koti - tai opiskelupaikka 

kunnan asemilla naiden valisia meno - paluumatkoja varten . Opiskelijalip

puna myydaan toisen luokan menolippu, joka oikeuttaa myos paluumatkaan. 

Lipun hinta lasketaan vahintaan 100 km:n matkalta menosuuntaan . Lippu 

on aina voimassa yhden kuukauden sen ensimmaisesta kelpoisuuspaivasta 

lukien . 

Opiskelijalipun saannin edellytykset ovat : 

opiskelija ei ole suorittanut loppututkintoa (poikeuksena harjoitte 

lukoulujen opetusharjoittelijat) 

opiskelu on vars inainen taysin palkaton tyo , ts . opiskelija ei opis 

kele tyon ohella eika saa palkkaa tai paivarahaa 

- koulun tai oppilaitoksen oppijakso kestaa yhtajaksoiseti vahintaan 

kolme kuukautta, jonka aikana teoreettisen opetuksen maara on vahin 

taan 20 viikkotuntia . Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille 

myydaan kuitenkin opiskelijalippuja viikkotuntimaa~asta r iippumatta 

ja kesayliopistojen seka muiden korkeakoulujen varsinaisen lukukau 

den ulkopuolella jarjestama ku r ssijakso saa ella kolmea kuukautta ly 

hyempi, kuitenkin vahintaan neljan viikon pituinen . Samoin toisella 

kuin oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalla oppilaitoksen valvonnasssa 

suoritettavan oppijakson tulee ella vahintaan neljan viikon pituinen . 

Opiskelijalipun ostajan on aina esitettava joke 

- taydellisesti taytetty oppilaitoksen varmennusleimalla varustetuu 

ostotodistus tai 

- ko . lukukauden lukukausimerkinnalla varustettu ylioppilaskortti (SYL), 

Suomen Tekniikan Opiskelijain Liiton (STOLl, Suomen Kauppaopiskeli 

jainliiton (SKOL), ATK - instituutin oppilasyhdistys ry:n, teknillis 

ten oppilaitosten antama oppilaskortti tai Ammattikasvatushallituk 

sen alaisten oppilaitosten antama oppilaskortti . 

Oppilaskortit eivat oikeuta ostamaan opiskelijalippua 1 . 6. - 14 . 8. vali

sena aikana, ellei naissa ole oppilaitoskohtaisesti oppilaitoksen lei 

malla va r mennettu lukukauden kestavan em . aikana . 
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Oppilaskort.tia vast.a.an ost.etulla opiskelijalipulla matkustettaessa on 

aina esitettava vastaava oppilaskortti. Ostotodistusta vastaan ostetun 

opiskelijalipun ohella on esitettava valokuvalla varustettu henkiloto
distus. 

Ulkomaalaiset opiskelijat 

Ulkomaalaiselle opiskelijalle myydaan opiskelijalippu varmennettua os

totodistusta vastaan, jos han esittaa virkatodistuksen tai kotipaikka

todistuksen selvennykseksi siita, etta hanen kotipaikkansa Suomessa on 

jokin muu kuin opiskelupaikkakunta. Tallaiseksi todistukseksi ei hyvak
syta asuinpaikkatodistusta. 

Lisaksi on huomattava, etta 

- opiskelijan kotipaikalla tarkoitetaan kuntaa, jossa opiskelija on 

henkikirjoitettu 

- opiskelijalippu myydaan koti- ja opiskelupaikkakunnan lahimpien ase

mien valiselle matkalle lyhinta tieta tai sellaisten asemien vali

selle matkalle sellaista tieta, joka junayhteyksien puolesta parhai
ten soveltuu matkareittiin 

- opiskelijalipun kelpoisuus voi alkaa vain lukukauden aikana 
- ostotodistusta vastaan lippua myytaessa tulee myos tarkastaa, etta 

siina annetut tiedot oikeuttavat opiskelijalipun saamiseen. 

(Nro Lht 2943/544/85, 30.10.1985) VT 45/85 

ULOMAILLA OPISKELEVILLE SUOMALAISILLE MYYT~V~T OPISKELIJALIPUT 

Muualla kuin Neuvostoliitossa opiskeleville suomalaisille opiskelijoil

le myonnetaan 25 %:n alennus kotimaisen meno- tai meno-paluulipun hin

nasta Helsingin, Turun, Vaasan ja Tornion asemilla naiden maahantulo

asemien ja opiskelijan kotipaikkaa labinna olevan rautatieliikennepai

kan valiselta matkalta. Lippua ostaessaan opiskelijan on esitettava 
opiskelijakortti, opintokirja tai oppilaitoksen antama todistus. 

Naita lippuja ei myyda kotipaikkakunnan asemilla eika matkatoimistois

sa ja niita ei myyda 1.6.-14.8. valisena aikana. 

Matkalippuun merkitaan kenttaan "MENO" tai "MENO-PALUU" rasti, "MUU"
kenttaan 62 ja lisamerkint6ihin "25% al., opiskelija". 
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Matkustettaessa em, matkalipulla on lipuntarkastajalle esitettava opis
kelijakortti, opintokirja tai oppilaitoksen antama todistus ja henkilo

todistus. 

Neuvostoliitossa opiskeleville suomalaisille myonnettavasta matkalippu
alennuksesta on annettu eri ohjeet itaisen yhdysliikenteen tariffiase
mille ja matkatoimistoille. 

Nama maaraykset kumoavat aikaisemmin VT 35/77 annetut ohjeet. 

(Nro Lht 2942/544/85, 30.10.1985) VT 45/85 

NEUVOSTOLIITON RAUTATEIDEN KULJETUSSAILIOT 

SNTL:n rautateiden kuljetussailioille Kouvolassa laadittujen kul
jetussaatteiden ("SNTL:n rautateiden kuljetuslaitteiden saate", 
VR 4758) palautussaatteen (punainen osa) tayttamisessa on esiinty
nyt laiminlyonteja. 

Kyseessa oleva palautuasaate on ehdottomasti laadittava seka tyh
jana palautettaville etta kuormassa lahteville sailioille. Palau
tussaate on laadittava myos sailiolle, joka kuormataan jo lahto
asemalla neuvostoliittolaiseen vaunuun, esim. ns. kappaletavara
Vokkaan, jota ei kasitella Kouvolassa . 

Kuljetussailioiden vii vastymismaksuihin sovelletaan TS 58 §, 

II 2 1m b-kohdan maarayksia ja tariffitaulukon 21 Viivaatymiamak

suja. 

Yhdysliikennetariffin (VR 4784) liitteessa nro 7 on maarayksia ta
varoide~ kuljettamisesta SNTL:n kuljetussailioissa. Katso myos kan
sion KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) kohdat 5.1.4 ja 5.2.7. 

(Lt 29.10.85) VT 45/85 
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YALTIONRAUTATIET 

Konetekninen taia:1r,to SAILitiVAUNUN TAYTTti
JA TYHJENNYSOIIJE 
6.10.1965 

Soe1 

N:o Ktt 506/604 

sAILitiVAUNU SARJA Soe1 
Numerot 196901 ••• 196936 

1. YLEISTA 

196901. •• 196936 
Sivu 1 (3) 

1. Vaunu on tarkoitettu ei VAK:n alaisten 11etteiden kuljetukseen. Esim. 
kalsiumkarbonaatt111ete ja talkk111ete. 

2. Siiiliovaunun kuonna saa kuonnataulukon (Jtt kohta 3.5) mukaan olla enln
Wn 54 t. Suurlnta kuormaa maarlte1tli.essa on lisliksl otettava huomloon 
kuljetusreltln rataryhmitys seldi ldiytettli.va kuljetusnopeus. 

3. Vaunusai1lon varusteet ja niiden sijalntl on esitetty vaunun kuvalaatta
piirustuksessa (111te 1). 

4. Vaunusaillo on varustettu tayttokuvulla, jooka paiillli on saranoltu tayttO
aukon kansl 0 600 mn. Kannen kiinnl tyseliminii on yksi silmukkaruuvl ja 
sakarallutterl. 

5. TliyttOaukon kannen al1a sijaltsevat tiiytt1iaukko 450 x 360 am, pohjaventt11-
11n jatkokaran ldiytt6piiii seldi pohjaventt111ln vaantokampi pitlmineen. 

6. Pohjaventt1111 on tyyp11Wn ruuvivolmalla sulkuasentoon kiristettli.vii 
1autasventt1111, jooka nousukierre sijaitsee ku1jetettavan tuotteen 
sisiil1a. 

7. Alapuo1inen tyhjennysputkl kiiiintyy putkistonlve1en varassa vaunun mo1em
mi11e slvu111e ja 1ukklutuu slvukannattlmeen palnovoimasalvan avul1a. 
Putkessa on 1eukallltln A 125 SFS 4426 varustettuna suojakanne11a. 

6. Vaunu on varustettu kiinteasti asennetulla, pyorlviilla Toftejorg-pesu-
1alttee11a, jonka plka11itln 630 375 050-2 LVI 61 sijaitsee sii11lon 
piiiillii. Laltteen pesupainesuositus on 6 bar ja tli.lloinen 1iipaisy 
n. 450 1/min. Suurin salllttu pesuveden Himp(itlla on +50°C. 

40 05 01 
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9. Vaunu on varustettu liipimeneviilla hi:iyryputkella, josta hOyry voidaan 

johtaa siiilion ulkopintaan kiinnitettyihin hoyrylamontysputkiin ja 

pobjaventtiilin h6yrylamontystilaan . 

HUOM! JOS HAVAITSET KtiriTAMISSiisi VAUNUN VARUSTEISSA VIKOJA TAl PUUTTEITA, 

lLMJITA NIISTti VR:n HENKILOKUNNALLE. 

2. SAILION TAYTTO 

1. Varmista, ettei vaunu kuonoattaessa liihde itsestaiin liikkeelle . 

Huom! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se loystyy vaunun kuorman 

kasvaessa. 

2. Avaa taytteaukon kansi. Vannista vaantokaamella kiristaen, etta pohja

venttiili on kiinni ja aseta vaantokampi pitimiinsa. 

3. Vannista, etta sailio on sisapuolelta riittiiviin puhdas ja johda taytto

putken paa tiiytteaukkoon. 

4. Tiiytii sailio enintiiiin suuri~ sallittuun kuonoaan (Ks. kohta 1.2). 

5 . Sulje taytteaukon !<ansi. 

3. SAIL! ON TYHJENNYS 

1. Varmista, ettei vaunu tyhjennettaessii Hihde itsestaiin liikkeelle . 

Huom! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se kiristyy lisaa vaunun 

kuorman viihetessa. 

2. Kaiinnii tarvittaessa tyhjennysputki tyhjennyksen edellyttamalle puolelle 

ja vannista painovoimasalvan lukkiutuminen. 

3. Irroita tyhjennysputken leukaliittimen suojal<ansi ja liitii tyhjennysletku. 

4. Avaa tiiytteaukon !<ansi. 

5. Avaa pohjaventtiili viiiintokammella taysin auki. 

040 05 02 

Huom. Vaantokammen kiinnitysketjua on avauksen aikana ohjattava, jotta 

se ei kiertyisi jatkokaran ympiirille. 
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6. Kun sailio on tyhjentynyt, kytke pesuvesiletku pesuvesiliitantii§n ja 

kohota paine vBhitellen 6 bariin. 

HUOM. NESTEISKU SAA'ITAA VAURIOI'ITAA PESULAITETTA 

1. Kun sailio on riittavan plildas, sulje pesuveden tulo, irrota liitantli 

ja kiinnita liittimen suojakansi paikoilleen. 

8. Sulje pohjaventtiili ja aseta vaantokampi pitiml.insa seki:i sulje tiiytt.O

aukon kansi. 

g, !rroita tyhjennysletku ja kiinnitli tyhjennysputken leukaliittUnen suoja

kansi. 

4. POHJAVEN'ITIILIN JA SAILION SISALLON HOYRYLAMrrTYS 

1. Vannista, ettei vaunu liimml. tettaessa liihde itsestaan liikkeelle. 

2. Kiinnitii ooyryliitanta vaunun paatyyn (max 6 tar) ja avaa liitiintiikohdan 

venttiili. 

3. Laske hOyrya putkiston lavitse il.lllan ja lauhdeveden poistamiseksi, jmka 

j i:ilkeen sulje ulospuhaltava venttiili. 

4. LiiDmityksen aikana on tarkkailtava, etta automaattinen lauhteenpoistin 

toUnii. (Poistimen toUniessa mitteettomasti kuuluu siita tikittlivii 

aani 4- 45 sekunnin vi:iliajoin kuormituksesta riippuen.) 

5. LiiDml.tystii on jatkettava niin kauan, etta pohjaventtiili a1 sulanut ja 

sailion sisaltO on riittavan liimml.n tyhjentamista varten. 

Huan! 'lam1i ooyryliiDml.tys ei sulata tyhjennysputkeen mhdollisesti valunutta 

ja jliatynytta tuotetta. 

VT 45/ 85 

040 05 03 
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VllTIOHRAUTATlET 

~t.ekninen \.o1a11!-to 

N:o Ktt 508/784 

- 14 -

sAILitlVAUNUN TAYTI'tl- JA TYHJENNYS
OHJE 
15.2.1985 

Soer 

198958 • •• 198961 
Sivu 1 (3) 

SAILitlVAUNU SARJA Soer 
Numerot 198958 ••• 198961 

1. YLEISTA 

l. Vaunu on tarkoitettu sulassa muodossa o1evan rikin ku1jetukseen. (Rakenne
tyypin todistus VAK 2-82). 

Ku1jetettaessa vaaral11sta ainetta on noudatettava rautatiehallituksen 

antamia maarayksia vaara11isten aineiden kuljettamisesta rautatei11a (VAK). 

2. 5ailiovamun kuorma saa olla kuonnatau1ukon (Jtt kohta 3.5) mukaan olla 

enintiian 54 t. Vaunusai11on suurin tayttoaste kuormattuna saa VAK:n 
1isayksen XI kchdan 4.7.1 mukaan o11a enintaan 98 ~. tayttiiasteen tu1ee 
kui tenkin olla vahintaan 70 ~ . 

Suurinta kuormaa maarite1tiiessa on 1isaksi otettava huomioon ku1jetus
reitin rataryhmitys seka kaytettava kuljetusnopeus. 

3. Vaunusailion varusteet ja niiden sijanti on esitetty vaunun kuvalaatta
piirustuksessa (Liite 1). 

4. Vaunusailion 1~eristetyn suojakannen alla sijaitsevat tayttiiaukko NS 500 
ja tyhjennysventtii1in jatkokaran kayttiipaa. 

5 . Vaunusai1ion tyhjennysventtii1i sijaitsee n. 500 mm:n korkeude11a sa11ion 

pohjasta ja on yhdistetty pohja1ta nousevaan imuputkeen. Venttiili on 

tyypiltaan ruuvivoimal1a sulkuasentoon kiristettava, nouseva11a karalla ja 
takatiivistykse11a varustettu erityistiivis 1stukkaventt1111. Ventt1111a 

kaytetaan sailiiin paalta vaantiikamnella kiinteasti asennetun jatkokaran 
valityksella. 

6. Alapuolinen tyhjennysputki kaantyy putkistonive1en varassa vaunun mo1emm111 

sivuille ja 1ukkiutuu sivukannattimeen painovoimasa1van avulla. Putkessa on 
1euka111tin A 100 SFS 4428 varustettuna suojakanne11a. 

1. Vaunu on varustettu tyhjennysventt1111n imuputken hoyry1ammitysvaipa11a 
seka sa111on sisapuo11s111a 1ammitysputk111a joiden 1iivitse voidaan johtaa 
hiiyryii kuljetuksen aikana 111aksi jaahtyneen tuotteen 1iimmittiimiseksi 
tyhjennystii varten. 

22 09 01 
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2. SAILION TAYTTO 

L Varmista, ettei vaunu kuonnattaessa Hihde itsestaan liikkeelle. 
Huan! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se loystyy vaunun kuorman 
kasvaessa. 

2. Irroita tyhjennysputken leukaliittimen suojakansi. 

3. Avaa liimpi:ieristetty suojakansi. 

~. Varmista vaantOkammella kiristaen, etta tyhjennysventtiili on kiinni. 

5. Avaa tayttoaukon kansi. Varmista, etta sailio on sisapuolelta riittavan 
puhdas ja johda tayttOputken paa tayttoaukkoon. 

6. Tayta sailio enintaan suuriqJaan sallittuun kuormaan (Ks. kohta 1.2). 
Varmista tayttamisen aikana tyhjennysventtiilin tiiviys. Suurin sallittu 
vaantamomentti on 210 Nm . Kirista tyhjennysventtiilia tarvittaessa 
jatkovarrella. 
Huan! Tyhjennysventtiilin sijainnista johtuen venttiilin epatiiviys bavai

taan kun sailion taytos on n. ~.5 m'. Jos venttiilin tiiviiksi 
saanti edellyttaa jatkovarren kayttoa, on vaunu toimitettava tyh
jennyksen jalkeen pikakorjaukseen VR:n konepajalle. 

7. Tarkista tayttOaukon kannen tiivisteen ja sen vastinpinnan kuntoisws ja 
sulje taytt6aukon kansi. 

8. Aseta tyhjennysventtiilin vaantokampi tayttoaukon kannen paalle ja sulje 
lamp6eristetty suojakansi. 

9. Kiinnita tyhjennysputken leukaliittimen suojakansi. 

022 09 02 
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3. SAILitiN TYHJENNYS 

l. Varmista, ettei vaunu tyhjennettaessa lahde itsestaan liikkeelle. 
Huom! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se kiristyy lisaa vaunun 
kuorman vahetessa. 

2. Kaanna tarvittaessa tyhjennysputki tyhjennyksen edellyttamalle puolelle 
ja varmista painovoimasalvan lukkiutuminen. 

3. Irroita tyhjennysputken leukaliittimen suojakansi ja liita tyhjennysletku. 

4. Kiinnita hoyryliitanta vaunun paatyyn (max 5 bar) ja avaa liitantakohdan 
venttiili. 

5. Laske hoyrya putkl ston lavitse ilman ja laudeveden poistamiseksi, jonka 
jalkeen sulje ulospuhaltava venttiili. 

HUOM 
Uimmityksen aikana on tarkkailtava, etta lauhteenpoistimet toimivat. 
(Poistimen toimiessa moitteettomasti purkautuu siita lauhdetta 4 - 45 
sekunnin viiliajoin kuormituksesta riippuen.) 

6. Avaa Himp6eristetty suojakansi. 

1. Avaa tayttoaukon kansi. 

8. Avaa tyhjennysventtiili vaantokammella taysin auki takatiivistysta vasten. 

9. Kun sailion tyhjentyminen alkaa, niin sulje hoyryntulo ja avaa vaunun 
paadyissa olevat hoyryventt1i1it ja jata ne auki sekii irrota hoyry1iitanta. 

' 10. Siiilion tyhjennyttya sulje tyhjennysventtiili ja tayttoaukon kansi seka 
aseta tyhjennysventtii1in vaantokampi tayttOaukon kannen piiiil1e ja sulje 
lamp6eristetty suojakansi. 

11. Irroita tyhjennysletku ja kiinnita tyhjennysputken leukaliittimen suoja
kansi. 

VT 45/ 85 
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NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

T u r u n p ~ ~ v a r a s t o : toimistosihteerin (A 8) virkaan 

ylim . tsiht .(A 8) Seija Marjatta Kanto,ylim~~r~iseen toimistosih

teerin (A 8) toimeen tvirk.(A 4) Leena Kyllikki Sovij~rvi, ylim~~

r~iseen toimistovirkailijan (A 3) toimeen ylim.tvirk . (A 1) Raili 

A.Ortvokki Moisio 

P i e k s ~ m ~ e n p ~ ~ v a r a s t o 

toimeen vtom.(A 10) Toivo Tiitinen . 

varastomestarin (A 11) 

Pieksamaen rautatiepiiri: Asemapaallikon (A 15) virkaan toimisto

sihteeri (A B) Veli Kyosti Sirvio (Krv),liikennemestarin (A 10) 

virkaan ylimaarainen liikennevirkailija (A 5) Jaakko Otto Ensio 

Herd (lim), toimistosihteerin (A 8) virkaan ylimaarainen toimisto

virkailija (A 1) Raili Anneli Nykanen seka toimistovirkailija (A 5) 

Eevaliisa Viinikainen (Pm). 

EROJA 

Veturinkuljettaja (A 13) Pentti Johannes Tams, junamies (A 7) Eelis 

Tapio Huupponen 
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ELAKKEIDEN HAKEMUS- JA KASITTELYMENETTELY VALTIONRAUTATEILLA 

1.1.1986 LUKIEN 

Elakkeiden hakemus- ja kasittelymenettely Valtionrautateilla muut

tuu vuoden 1986 alusta lukien. 

Elakehakemuksia ei enaa laheteta hallinto-osaston palvelussuhde

jaoston kautta vaan jokainen organisaatioyksikko (rautatiepiirit, 

konepajat, varastot, Hyvinkaan sahkoasennuskeskus ja rautatiehal

lituksessa hallinto-osaston palvelussuhdetoimisto) lahettaa hake

mukset suoraan valtiokonttorin elakeosastolle. 

Vanhuuselake 

Elakehakemus ja kirjelma myonnetysta erosta lahetetaan valtiokont

torin elakeosastolle. Elaketietoilmo·itus 1 kahtena kappaleena ja 

lomakortti lahetetaan rautatiehallituksen tilitoimistoon, joka 

taytettyaan palkkaa koskevan kohdan lahettaa sen edelleen valtio

konttoriin. 

Jos tyosuhteessa olevan elakkeenhakijan palkka on maksettu kaksi 

kertaa kuukaudessa, ilmoitetaan palkkatiedot suoraan Valtiokont

toriin elakehakemuksen liitteena. 

Tyokyvyttomyyselake 

Jos elaketta haetaan pysyvan tai maaraaikaisen tyokyvyttomyyden 

perusteella, hakemukseen on liitettava hoitavan laakarin antama 

todistus (ns B-todistus) edunsaajan tyokyvyttomyydesta, elaketie

toilmoitus 1 kolmena kappaleena ja lomakortti. Elakehakemus, laa

karintodistus ja 1 kpl elaketietoilmoitusta lahetetaan valtio

konttoriin . Kaksi kappaletta elaketietoilmoitusta ja lomakortti 

lahetetaan rautatiehallituksen tilitoimistoon. 

B-todistuksesta tulee lahettaa kopio Valtionrautateiden ylilaa

karille terveydenhuoltojaostoon. Jos todistus on suljetussa kuo

ressa, lahetetaan tasta tieto ylilaakarille. 

Kun ao yksikko on saanut valtiokonttorilta elakepaatoksen asias

ta, on kopio siita lahetettava ylilaakarille. 

Valtiokonttori pyytaa palkkatiedot rautatiehallituksen tilitoimis

tosfa. 

Jos kysymyksessa on sellainen tyosuhteessa eleva elakkeenhakija , 

jolle palkka on maksettu kaksi kertaa kuukaudessa, ei tilitoi-
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mistoon laheteta elaketietoilmoitusta eika lomakorttia. Naissa 

tapauksissa valtiokonttori pyytaa palkkatiedot asianomaiselta or

ganisaatioyksikolta. Elaketietoilmoituksesta tulee ilmeta yhdys

henkilon nimi, oso i te ja puhelinnumero. 

Elakehakemuksen kasittel yvaiheessa elakkeenhakijalle maksetaan 

sairausajan palkkaa voimassa olevien maaraysten mukaisesti. 

Jos kysymyksessa on maaraaikaiselakkeen jatkohakemus tai sen 

muuttaminen pysyvaksi tyokyvyttomyyselakkeeksi, ei sairausajan 

palkkaa makseta, vaan odotetaan valtiokonttorin paatosta asiassa . 

Ennenkuin valtiokonttori antaa ,elakepaatoksen, ilmoittaa se suo

raan ao organisaatioyksikon yhdyshenkilolle, milloin elake alkaa. 

Yhdyshenkilon tulee ilmoittaa palkanmaksun paattymisesta eron 

myontavalle viranomaiselle ja palkantilaajalle. 

Eron hakeminen 

Haettaessa elaketta pysyvan tyokyvyttomyyden perusteella on hake 

mukseen liitettava virkasuhteisten osalta pysyvaan tyokyvyttomyy

teen perustuva erohakemus, johon ei merkita ajankohtaa, josta lu

kien ero olisi myonnettava. Erohakemus jaa eron myontavalle vi

ranomaiselle . Ero myonnetaan tyokyvyttomyyselakepaatoksen antami 

sen jalkeen. 

Samalla huomautetaan, etta yhteydenp i to valtiokonttoriin hoide

taan organisaatioyksikkoihin erikseen nimettyjen yhdyshenkiloit 
ten kautta. 

Ylla olevat muutokset tullaan julkaise~aan kansiossa "ELAKE- JA 
PERHE-ELAKE". 

(Hlo 788 / 169 / 85, 1 . 11.1985 ) VT 46/85. 
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HENKILtiLIIKENTEEN TARIFFINKOROTUS- JA MUUTOKSET 1.1.1986 LUKIEN 

Asetuksella on vahvistet tu 30.9. 1985 menolippu- ja k.uukausilipputari f

fin muutokset seka meno-paluualennuksen poistaminen. Samana paivana 
annetulla asetuksella on vahvistettu myos paakaupunkiseudun vyohyketa

riffin kuukausilippujen hinnan korotukset. Raut~tiehallitus on myos 

vahvistanut tulevan vuoden alusta lukien joidenkin sen maarattavissa 

olevien maksujen korottikset. 

Henkiloliikenteen tariffeja korotetaan keskimaarin 5 prosentilla (meno

liput - 0,5 %, meno-paluuliput 9,7 %, kuukausiliput 9,8% ja paakaupun

kiseudun vyohyketariffin kuukausiliput 8,4 %) • Korotetun tariffin mukai

sia maksuja sovelletaan 20.11.1985 lukien sellaisiin matkalippuihin, 

joiden kelpoisuus alkaa 1.1.1986 tai sen jalkeen . 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta laske

taan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa olevan tariffin 

mukaan ja 1 . 1.1986 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuukausilta koro
tetun tariffin mukaan. Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi, pe

ritaan korotettu hinta niin monelta kuukaudelta, etta maksu tulee pe
rittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta, 

Yleislippujen ja palkaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, ettl kulu
van vuoden voimassaolokuukausil~a peritlan kultakin kuukaudelta yksi 

kymmenesosa nyt. voimassa olevasta koko vuoden hi·nnasta ja 1.1 . 1986 tai 
sen jalkeen alkavista taysista kuukausista korotetun tariffin mukaisen 

hinnan yksi kymmenesosa niin mone~ta kuukaudelta , etta maksu tulee pe

rittlvaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Paikkalippujen hinnoista korotetaan ainoastaan EP - junan paikkamaksua. 

Uusi hinta on 13 mk ja sita sovelletaan 20.11 . 1985 alkaen varattaessa 

paikkoja 1.1.1986 tai sen jalkeen lahteviin erikoispikajuniin. 

Muista henkiloliikenteen ma·ksuista korotetaan kuukausilip.un lisamaksua 

pikajunassa yhdelta matkalta (3 mk), erikoispikajunan kuukausilipun li

samaksua (130 mk), VR-alennuskortin hintaa (120 mk), i-kortin hintaa 

(10 mk) seka henkiloautojen kuljettamisesta pikajunissa perittavia mak

suja . 

Autopikajunassa 1.1.1986 tai sen jalkeen tapahtuvista kuljetuksista, 
joista ennakkomaksu on suoritettu ennen 20 . 11.1985 , peritaln lopulli 
nen maksu vuoden 1985 hinnan mukaan. 
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Tariffitaulukoista on poistettu puurakenteisten makuuvaunujen makuu
paikkamaksut, lepopaikkamaksut, paivavaunun kaytosta yQmajana peritta

vat maksut ja tilattuun makuuvaunuun halutusta hoitajasta perittavat 
maksut . Lisaksi on poistettu kaikki meno- paluuhinnat , koska meno-paluu

alennus on poistettu asetuksella ja meno - paluumatkan hinta on aina kak 
si kertaa menomatkan hinta. 

Tariffisaannon lisamaarayksiin on tehty myos muutoksia: 

Toisen luokan matkalipun ostaneen matkustajan tai useaan matkaan oi

keuttavan 2 luokan lipun haltijan matkustaessa 1 luokassa peritaan ha 

nelta lisamaksuna puolet taysihintaisen 2 luokan menolipun hinnasta 

silta matkalta, jonka han matkustaa 1 luokassa . Lasteolipun ja 65- tai 
i - kortin perusteella ostetun lipun haltijalta peritaan puolet tasta 
maksusta (TS 3§ 2 lm) . 

Alennuslipulla pitempaa tieta matkustettaessa on lunastettava tayden 

tariffin mukainen lisalippu. Lastenlipulla ja 65 - tai i -kortin perus

teella ostetulla lipulla matkustavalle myydaan lisalippu puoleen hin 
taan (TS 6§ 6 lm) . 

Express-junan salongin hinta sisaltaa 10-12 henkilon maksun (TS 8§ 1 lm). 

Makuupaikkalipun hinta voidaan maksaa takaisin lunastusajan paatyttya 

silloin, kun paikka voidaan . myyda uudelleen (TS 9§ 6 lm). 

Tilausvaunuja (TS 10§) koskevat maaraykset muuttuvat suurelta osin. 

Kuukausilippumaarayksiin on lisatty EP - ja EXP - junan kuukausilippuja 

koskevat ohjeet (TS 15§ 3 lm). 

Kuukausilipun henkilokorttiin merkitaan tunnusnumeroksi kortin halti 

jan syntymaaika (henkilotunnuksen kuusi ensimmaista numeroa), joka 

merkitaan tunnusnumeroksi myos kuukausilippuun . Henkilotunnuksen lop

puosa eli nelja viimeista merkkia kirjoitetaan kortin haltijan nimen 

alle (TS 15§ 4 lm). 

Henkilokorteista otetaan uusi painos, jossa henki l okortteja ei ole etu
kateen numeroitu. Niin kauan kuin vanhaa painosta on kaytossa, merki

taan kortissa olevan numeron alle syntymaaika ja kohtaan syntymavuosi 
henkilotunnuksen loppuosa . Kuukausilippuun mer kitaan numeroksi synty
maaika. 
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Paakaupunkiliput oikeuttavat matkustamaan vain lyhinta tieta (TS 17§ 

3 lm). 

• 
Koululaislipun uusiminen saman lukukauden aikana voidaan suorittaa il

man todistusta, jos uusiminen suoritetaan lipun kelpoisuusaikana tai 

viimeista kelpoisuuspaivaa seuraavana arkipaivana lauantaipaivaa lu

kuunottamatta (TS 21§ 2 lm). 

Lomalipp.u ja Finnrail-Pass-lippu yhdistitaan . Finnrail-Pass-lippu myydaan 

samojen maaraysten mukaan kuin lomalippu. Se voidaan myyda myos las
tenlippuna ja ryhmal ippuna. 

Ryhmalomalipun hinnat yhta henkiloa kohti ovat 1.1.1986 lukien: 

Aikuinen Lapsi 

2 lk 1 lk 2 lk lk 

mk mk mk mk 

1 viikko 312 468 156 234 

2 viikkoa 440 660 220 330 

3 viikkoa 560 840 280 420 

Puurakenteisten makuuvaunujen makuupaikkoja seka lepopaikkoja koskevat 

maaraykset on poistettu tariffisaannos ta, 

Tariffisaaannosta ja tariffitaulukoista otetaan uudet painokset, jotka 

jaetaan omatarvepainon toimesta liikennepaikoille. 

(Nro Lht 3183/544/85, 7.11,1985) VT 46/85 
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VAUNOKUORMALIIKENNEPAIKAT JA LIIKENNEPAIKKALUETTELOT 

Tavaraliikennetoimisto on laatinut taskukokoiset vihkoset Liikenne 
paikoista (lam. VR 3784 A6) ja Vaunukuormaliikennepaikoista rauta
tiepiireittain (lam. 3785 A7). Omatarvepaino on suorittanut perus
jakelun rautatiepiireihin. Vaunukuormaliikennepaikkaluettelo on 
tarkoitettu jaettavaksi myos asiakkaille. 

(Lt 4 . 11.85) VT 46/85 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Kuopion ratapihan liikennoimissaanto on uusittu. Saanto tulee voi 
maan 24.11.1985, jolloin samalla kumoutuu Kuopion ratapihan nykyi 
nen , marraskuun 26. paivasta 1982 lukien kaytoasa ollut liikennoi
misaaanto siihen myohemmin tehtyine korjauslehtineen. 

(Nro Lko 2810/521/85, 9 . ~.1985) VT 46/85 
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J 

Ul komaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1. 11.1 985 

M RH:n sahke n:o 248, 31 .1 0. 85 
Voimassa lukien 4.11.1 985 

Luku- Rahayksikko kod Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden flori i nia (gulden) .... 84 F1 (NLG) 
192,00 

100 Belgian frangia ••••••••••• 0 •••• 0 ••• 88 FrB (BEC) 
10,70 

1 Bulgarian leva •••••••••••• 0 •••••••• 52 Leva (lliL) 
6,30 

1 Englannin punta ••• 0 •••••••••••••••• 70 .£ (GBP) 
8,25 

100 Espanjan pesetaa ••••••••••• 0. 0 ••••• 71 Pta (!=C:D\ 
3,55 

100 Italian li i raa ••••••• 0 •• 0 ••••• 0 •••• 83 Lit (ITL) 
0,32 

100 Itavallan shillinkia .••.••.•.•••• 0. 81 Oes (ATS) 
30,90 

100 Jugoslavian dina ria 0 •••• 0 ....... 0 ••• 72 Din (YUD) 
2,50 

100 Kreikan drakmaa •••••• 0 ••••••• 0 ••••• 73 Dr (GRD) 
4,80 

100 Luxemburg in frangia •••••••••• 0 ••••• 82 Frlux (Ll ffil. 
10,70 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl (SUR) 
730,00 

100 Nor jan kruunua 76 NKr (NOK) 
72,30 ..................... 

100 Portugal in escudoa •••••• 0 •••••••••• 94 Esc (PTE) 
3,55 

100 Puolan zlotya •••••••••••• 0 ••••••••• 51 Zl (PLZ) 
3,80 

100 Ranskan frangia •••••• 0 •••••••••••• 0 87 FF (J:DJ::) 
71,40 

100 Romanian leita 53 Lei (ROL) 
35,70 

••••••• 0 ••••••••••••• 

100 Ruotsin kruunua 74 SKr (SEK) 
72,40 

•••••••• 0 •••••• 0 •••• 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa 80 [M (OEM) 
217,00 .... 

100 Saksan Dem. tasavalta, markkaa 50 ~ (D[M) 
217,00 ..... 

100 Sveitsin frangia 85 FrS {f'(.lt" 
265,00 

• 0 ••• 0 •••••• 0 ••• 0 •• 

100 Tanskan kruunua 86 DKr (DKK) 
60,00 

•• 0 ••• 0 •••••• 0 •••••• 

100 Tshekkoslovakian kruunu a 54 Kcs (CSK"l 
90,00 

•• 0 •••••••• 

1 USA: n dollari s (USD) 
5,70 ...................... 

100 Unkarin forinttia 55 Ft 
12,00 

•• 0 •••• 0 •••••••••• (HUF) 

1 UIC-frangi 01 FrUIC (XRn 
1,63 ......................... 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 fM (FIM) 

(No Tru 6925, 4.11.85) VT 46/85 
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Tassa VT:ssa (VT 46/85 ) i lmoi tettuj a muuntokursseja 
on muutettu RH: n sahkeella seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan ( A 21) virka toistaiseksi rautatiehalli

t uksen hallinto-osastolla (palkk~keskuksen paallikko). Rauta

tiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

16.12 . 1985 mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Toistaiseksi rautatiehallituksen koneosaston konetekn~ses s a 
toimistossa ylimaarainen koneins i noorin ( A 23 ) toiml (konetek

nisen laboratorian mittausteknlset tehtavat ) , insinoorin ( A 21) 

virka (koneteknise t tyot, tavaravaunusuunnittelu ) ja insinoorin 

(A 20) virka ( konetekniset tyot, veturisuunnittelu ) . Koneosas

ton johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 16 . 12.1985 mennessa 

ennen viraston aukioloajan paattymlsta . 



- 11 -

Apulaisasemapaallikon (A 16) virka, rakennusmestarin 
(A 15) virka, 2 liikenneohjaajan (A 14) virkaa, apulaia
asemapaallikon (A 13) virka, toimistosihteerin (A 13) vir
ka, ylimaarainen toimistosihteerin (A 13) toimi, 2 ylimaa
raista toimistosihteerin (A 12) tointa, 3 toimistosihtee
rin (A 11) virkaa, 6 toimistosihteerin (A 8) virkaa, toi
mistovirkailijan (A 5) toimi, 3 toimistovirkailijan (A 4) 
tointa, 3 toimistovirkailijan (A 2) tointa, 2 toimistovir
kailijan (A 1) tointa, jarjestelymestarin virka, 4 yli
asentajan tointa, kuormausmestarin virka, huoltomestarin 
virka, 3 konduktoorin virkaa, asetinlaitemiehen toimi, 
17 junamiehen tointa, 2 vaihdemiehen tointa, 10 veturin
lammittajan (A 6) tointa, 6 asemamiehen (A 2) tointa ja 
5 asemamiehen (A 1) tointa. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin kans
liaan viimeistaan 15. paivana joulukuuta 1985 .• 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoi
tetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikko (A 16) 

Rakennusmestari (A 15) 

Liikenneohjaaja (A 14) 

Helsingin (1 kehittamisyk
sikko maa-alueiden varasto
ja liiketilojen vuokraus
toiminnan suunnittelu ja 
vuokraus seka osallistumi
nen maankayton suunnitte
luun) rautatiepiirin toi
mistoon 
Riihimaen (1 Hy knp raken
nustoimisto) rata-alueelle 
Keravan (1 Ke junasuoritus) 
liikennealueelle. 
Riihimaen 1 Ri junasuori
tus) liikennealueelle 
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Apu1aisasemapaallikkti (A 13) Riihimaen (1 tra ajojarjes

telija) liikennealueelle 
Toimistosihteeri (A 13) Riihimaen (1 tra aluesel-

vittelija) liikennealueelle 
Ylim. toimistosihteeri (A 13) Helsingin (1 hpy Ilma1a 

ta1ousasiat) vetoka1ustova
riko11e 

Y1im. toimistosihteeri (A 12) He1singin (1 hallintoryhma 
virkasuhteisten sairausva
kuutusasiat, 1 hal1intoryh
ma pa1kkausasiat ja TAHTI
piirivastuuhenki1ti) rauta-

Toimistosihteeri (A 11) 

Toimistosihteeri (A 8) 

To1mistovirkail1ja (A 5) 

Toimiatovirkailija (A 4) 

tiepiirin toimistoon 
Helsingin (1 hallintoryhma 
1isapalkkiot ja asunnon
vuokrauaasiat, 1 hal1into
ryhma tyosuhteisten sai
rausvakuutusasiat ja matka-
1aakut, 1 hallintoryhma 
tutkinta-asiat) rautat1e
piirin toimistoon 
He1singin (1 hallintoryhma 
kana11atoiminta, 1 var1kko
ryhma, 1 Tataryhma, 1 hen
kiltiliikennealue) rautatie
piir1n toimiatoon 
Keravan (1 Ke) 111kenne

alueelle 
Riihimasn (I Ri lipputo1-
m1sto) 11ikennealuee11e 

Riihimaen (1 hpy Ri) 111-
kennealueelle 
R1ihimaen (1 hpy R1) 1i1-
kennealuee1le 
Riih1maen (1 hpy R1) vari
ko1le 
He1s1ngin (1 hpy Ilmala) 
vetoka1ustovarikol1e 
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Toimistovirkailija (A 2) Keravan (1 Ke) liikenne
alueelle 

Toimistovirkailija (A 1 ) 

Jarjestelymestari 

Yliasentaja 

Kuormausmeatari 

Huoltomestari 
Kondukt<5ori 

Aaetinlaitemies 

Junamies 

Vaihdemiea 

Veturinlammittaja (A 6) 
Asemamies (A 2) 

Aaemamiea (A 1) 

Riihimaen (1 tra) liiken
nealueelle 
Helaingin (1 hpy Ilmala) 
vetokalustovarikolle 
Keravan (1 Ke) liikenne-
alueelle 
Helsingin (1 hpy Ilmala) 
vetokaluetovarikolle 
Keravan (1 Ke maarayaesi
mies) liikennealueelle 
Helsingin (1 Hki sahk~rata 
valvomo, 3 Hki sa) sahk~
alueelle 
Keravan (1 Ke) liikenne
alueelle 
Riihimaen (1 Ri) varikolle 
Riihimaen (2 Ri) liikenne
alueelle 
Keravan (1 Ke) liikenne
alueelle 
Riihimaen (1 Ri) liikenne
alueelle 
Riihimaen (15 Ri, 1 Hy, 
1 Lo) liikennealueelle 
Riihimaen (2 Hy) liikenne
alueelle 
Riihimaen (10 Ri) varikolle 
Keravan (1 Kra, 1 Prv) lii
kennealueelle, 
Riihimaen (1 Ri, 3 tra) 
liikennealueelle 
Riihimaen (4 Ri, tra) 
liikennealueelle 
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NIMITYXSIA JA MAARAYKSIA 

Helsingin rautatiepiiri: konttoripaallikko (A18) virkaan (Hki rtp) 
ylimaarainen toimistosihteeri (A13) Jorma Kalevi Aalto, jarjeste
lymeatarin (A14) virkoihin (Ri) konduktoori Seppo Severi Harainen 
ja (Hki hla) konduktoori Antti Juhani Pietikainen, veturinkuljet
tajan (A13) virkoihin (Hki vr) veturinlammittajat (A6) Markku Au
lis Asikanius, Jukka Olavi Lehtimaa, Leo Ensio Lempinen, Tapio 
Tauno Olavi Mallat, Jouni Tapani Pallas, ,Jouni Veikko Timosaari ja 
Arto Kaleva Vanninen seka veturinlammittajat (A4) Martti Mikael 
Kortemaki, (Ri vr) veturinlammittajat (A6) Antti Juho Ilmari Auvi
nen, Martti Johannes Immonen, Tarmo Olavi Myyry, Pekka Juhani Nar

mala, Ilpo Olavi Nummela ja Matti Juhani Ranta, asetinlaitemiehen 
toimiin (Hki hla) junamiehet Teuvo Ilmari Mustonen, Veikko Olavi 
Ryhanen ja vaihdemies Raimo Juhani Hulkkonen, toimistosihteerin 
(A11) virkoihin (Hki hla) toimistosihteerit (A8) Dagny Irene Sep
pinen ja Pirjo Riitta Jarvinen seka toimistovirkailija (A4) Leena 
Johanna Narhi, (Ri) toimistosihteeri (A8) Aira Terttu Esteri Kuu
mola, kuormausmestarin virkoihin (Hki hla) junamies Yrjo Kanervo 
ja asamamies (A1) Eeva Johansson, (Ri) junamiehet Reijo Olavi Luk
karinen ja Risto-Pekka Torenius seka asemamies (A1) Mauri Kari 
Antero Talja, konduktoorin virkoihin (Hki hla) kuormausmestari 
Armo Aukusti Puustinen, junamiehet Veikko Tapani Ihalainen, Kalevi 
Samuel Kalliomaki, Erkki Olavi Kekalainen, Seppo Antero ~ekalai
nen, Ossi Kalervo Kemppinen, Kalle Kyosti Kinnunen, Esko Tapani 
Korhonen, Pentti Kalervo Leppala, Heikki Juhani Rasanen, Lauri 
Kalevi Suokas, Jorma Kalevi Tarasmaa, Reine Kalevi Virtanen, Kari 
Olavi Vyyrylainen, asemamiehet (A1) Matti Juhani Puurunen, Teuvo 
Juha Pyykkonen ja assmamies (A2) Jan-Erik Stromberg, (Ri) kuor
mausmestari Reikki Antero Laitiola ja junamiehet Tarmo Arto Ensio 
Hyytiainen, Rainer Juhani Partanen seka Matti Olavi Salmi, toimis
tosihteerin (A8) virkoihin (Hki) ylimaaraiset toimistosihteerit 
(A8) Annikki Kaarina Russi, Anneli Elisabeth Hyvonen, Marja Helena 
Laukkanen, Katri Anneli Leskela, toimistovirkailija (A5) Lea Or
vokki Streng, toimistovirkailijat (A4) Marja Terttu Kallio, Pekka 
Antero Salonen, toimistovirkailija (A2) Anna-Leena Heinonen, toi
mistovirkailija (A1) Maini Kyllikki Virolainen, asemamies (A2) 
Kirsti Annikki Laine, ylimaaraiset toimistovirkailijat (A1) Kirsi 
Marita Ijaa, Tuula Tellervo Kauppi ja Terhi Anita Levonen, (Ri) 
toimistovirkailija (AS) Arja Orvokki Turunen, 
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toimistovirkailija (A4) Maire Anneli Jarvinen ja toimistovirkaili
ja (A2 ) Aila Elisabeth Kauhanen, auto~ljettajan (A7) toimiin (Ri) 
asemamies (A2) Oiva Clavi Oksanen, asemamiehet (A1) Martti Petter 
Nykanen, Martti Kalevi Makinen ja Seppo Kalevi Munnukka, vaihde
miehen toimiin (Rki) asemamiehet (A2) Veini Kaarlo Kuosmanen, 
Mark~u Kalevi Puntanen, asemamies (A1) Pekka Clavi Niiranen, tila
paiset asemamiehet Vesa Tapio Korhonen, Jukka Antti Lankinen ja 
Jouni Kristian Ratia, veturinlammittaja (A6) toimeen (Hki) tila
paiset ve~urinlammittajat Kari Clavi Ahjoniemi, Jyrki Clavi Hie
tikko, Raimo Juhani Hirvonsn ja Ari Tapio Partanen, to i mistovir
kailija (A5) toimeen (Ri vr) toimistovirkailija (A4) Kirsti Mar
jatta Aaltonen, toimistovirkailijan (A4) toimeen (Hki hla) toimis
tovirkailija (A1) Sole Irmeli Noranta, toimistovirkailijan (A2) 
toimiin (Ri) ylimaarainen toimistovirkailija (A4) Riitta Annele 
Kolehmainen ja ylimaarainen toimistovirkailija (A1) Sirkka Kris
tiina Leiponen, asemamiehen (A2) toimiin (Hki hla) ylimaaraiset 
asemamiehet (A1) Ossi Allan Einola, Matti Kalevi Silerinne, Kyosti 
Antero Tolvanen, ylimaarainen asemamies (A2) Markku Tapani Rajala, 
tilapainen asemamies Risto Kalervo Rasanen ja (Hki hla/Klh) tila
painen asemamies Jouko Erik Hietanen seka (Hki hla/Pjm) tilapainen 
asemamies Jarmo Antero Koivulahti, (Ri) ylimaaraiset asemamiehet 
( A2) Ari Pertti Hokkanen, Esa Mikael Huhtasaari, Ari Pekka Tapani 
Jauhiainen, Reimert Elis Jossandt ja ylimaaraiset asemamiehet (A1) 
Erkki Juhani Jokinen, Jorma Kauko Kalervo Jokinen, Kari Pekka Luo
tonen seka (Ri la/Lo) tilapainen asemamies Jari Johannes Lampi, 
tallimiehen (A2) toimeen (Ri vr) ylimaarainen tallimies Pekka Ta
pani Lindberg, toimistovirkailija (A1) toimiin (Hki hla) tilapai
nen toimistovirkailija (A1) Tarja Helena Karjalainen ja (Ila hpy) 
tilapainen toimistovirkailija (A1) Marja-Liisa Hakkarainen, asema
miehen (A1) toimiin (Hki hla) ylimaarainen asemamies (A2) Ari Ju
hani Kalliomaki, ylimaaraiset asemamiehet (A1) Aki Tapio Piirai
nen, Veli Matti Riikonen, tilapa iset asemamiehet Ossi Arto Ensio 
Huittinen, Sirpa Hellevi Karjala, Martti Tapani Koskinen, Arto 
Tapio Kukkonen, Ari Aimo Mensola, Jouko Antero Miettinen, Kar i 
Antero Pitkanen, Timo Kalevi Raunio, Raija Anneli Saarelai nen, 
Otto Eino Antero Tervahauta ja Pauli Juhani Vauhkonen, (Ri) yl i
maarainen asemamies (A1) Harri Tapio Lampen, vaunutarkastajan toi
meen (Hki vr) vaunumies Kalevi Juhani· Lammi l a, 
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ylimaaraiseen teknikon (A14) toimiin (Hki rtpt) tyosuhteiset tek
nikot Eero Antero Pennanen ja Pekka Matias Latvala, ylimaaraiseen 
toimistosihteerin (A8) toimiin (Hki hla) tilapaiset toimiatovir
kailijat (A1) Tuula Anneli Smed ja Ulla Sisko Kilpinen, ylimaarai
aeen liikennevirkailijan (A5) toimeen (Hki hla) liikennevirkamiea
barjoittelija Jaana Marita Suomalainen, ylimaaraiaeen toimiatovir
kailijan (A4) toimeen (Ri vr) tilapaiaet toimiatovirkailijat (A1) 
Virpi Marjatta Foreman ja Mirja Maritta Havukainen, ylimaaraiseen 
toimistovirkailijan (A3) toimeen (Hki ta) tilapainen toimiatovir
kailija Marjut Annina Kokko, ylimaaraiaeen huoltomiehen toimeen 
(Ri vr) ylimaarainen tallimiea Juha Olavi Liukkonen 

P 1 e k sam a en p a a varas to : toim1stos1hteer1n (A 11) 
virkaan ylim.ts1ht.(A8) P1rkko Irma Elina Haapsaar1, yl1maara1seen 
to1m1stos1hteer1n (A 8) toimeen tv1rk.(A4) Tuula Helena Aht1a1nen 

H e 1 s i n g 1 n p a a v a r a s t o : yl1maara1seen toim1stos1h
teer1n (A 8) to1meen yl1m.kkja Rauha Kononov, yl1maara1seen varas
tomestar1n (A .10) toimeen varastoty5ntekija Raimo Aarne Juhani Hak
karainen, ylimaara1seen autonkuljettajan (A 7) toimeen truk Esko 
Pentti Juhan1 Huhtamo 

EROJA 

Helaingin rautatiepiiri: jarjestelymestari (A14) Reino Gunnar Kai
pio, konduktoorit Heino Kalervo Penttinen ja Pauli Johannes Halo
nan, asetinlaitemies Pentti Johannes Avonius, toimistosihteeri 
(A8) Anja Katri Marita Kauppinen, vaibdemiehet Matti Johannes Har
junpaa ja Paavo Sakari Syrjanen, junamiehet Aleksanteri Hakli, 
Antti Antero Lindroos ja Kauno Reikki Olavi Mustakallio, ylimaa
rainen huoltomies Toivo Johannes Nikander, asemamiehet Toivo Jo
hannes Pesonen, Pauli Emil Ra~ael Laurell, Marja-Liisa Pielo ja 
Erkki Eino Ihalainen, ylimaarainen vaunusiivoja Raili Marjatta 
Penttinen 

Hetsinkl 1985. Veltton painatuskeskus 
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ERITYISOHJEET TOIMENPITEISTA , KUN IHMINEN TAI AJONEUVO JAA 
JUNAN ALLE 

Ihmisen tai ajoneuvon jaatya junan tai muun kiskoil
la liikkuvan VR : n yksikon alle tai toytaisemaksi on 
meneteltava seuraavasti: 

ILMOITUS ONNETTOMUUDESTA 

Tapauksesta on otettava heti yhteys junasuorittajaan 
tai kauko-ohjaajaan seka ilmoitettava hanelle onnet
tomuuspaikka mahdollisimman tarkoin . Jos junassa tai 
VR:n yksikossa ei kuljettajan lisaksi ole muuta hen
kilokuntaa, kuljettajan on ilmoitettava siita juna
saori tta,jalle halytysta tehdessaan. 

Junasuori ttajan on jatkettava ilmoi ttls aluehalytys
keskukseen tai , ellei sita ole , kutsuttava itse am
bulanssi ja poliisi onnettomuuspaikalle . Jos talloin 
todetaan, ettei onnettomuuspaikalle ole tieyhteytta 
tai avunsaanti muusta syysta kestaa niin kauan, etta 
uhri saadaan nopeammin hoitoon junaa kayttaen, juna
suorittajan on ilmoitettava tasta kuljettajalle. 

UHRIEN AVUSTAMINEN 

Kun juna on saatu pysahtymaan , koneapulaisen ja ju
namiehiston on lahdettava katsomaan, miten onnetto
muuden uhrin on kaynyt . Konduktooriradio on otettava 
mukaan, jos sellainen on kaytettavissa seka ensiapu
vali neet . Kun uhri on loytynyt , on ryhdytta va heti 
kaikkiin mahdollisiin toimiin uhrin pelastamiseksi 
ja ensiavan antamiseksi. Uhria ei tule liikutella 
enempaa, kuin pelastaminen ja ensiavun antaminen 
edellyttavat . 

Matkustajia kuljettavassa junassa on pyrittava saa
maan yhteys junassa mahdollisesti olevaan laakinta
ja poliisihenkilokunt aan . 

Veturiin jaaneen kuljettajan on huolehdittava , etta 
juna pelastustoimien aikana pysyy paikoillaan . Junaa 
saa liikutella vain silloin, kun se on ehdottoman 
valttamatonta uhrin saamiseksi pois junan alta ja 
liiketta voidaan ohjata tlhrin kohdalta nakyvin opas 
tein tai radiolla. 

Junan perayttamista onnettomwlspaikalle on valtetta
va ja se on sallittu vain silloin , kun ensin on var
mistauduttu uhrin sijainnista ja liike voidaan ohja
ta tyontosuunnassa ensimmaisena olevasta vaunusta 
tahystaen ja sielta nakyvin opastein tai radiolla . 
Perayttamiseen on saatava myos junasuorittajan lupa 
silloin , kun junaturvallisuusmaaraykset sita edel
lyttavat . 

Yksinajava kuljettaja ei saa perayttaa junaa , jos 
siina on vaunuja eika opasteenantajaa ole kaytetta
vissa . Yksinajava kuljettaja ei saa poistua veturis
ta , jos han ei ole varma junan paikoillaan pysymi
sesta . 
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JARJESTYKSENPITO ONNETTOMUUSPAIKALLA 

J os matkustaj ia kuljettava juna pysahtyy pi tkahkoksi 
aikaa linjalle, matkustajilla on taipumus pyrkia 
ulos vaunusta tilannetta seuratakseen . Koska talloin 
voi syntya uusia vaaratilanteita erityisesti kaksi
raiteisella radalla tai jos junaa joudutaan liikut
tamaan, vaunujen ovet on pi detta va luki ttuina ail
lo i n, kun se on mahdollista, tai pyrittava muin kay
tettavissa olevin keinoin , esimerkiksi junakuulutus
laitteita kayttaen, estamaan matkustajien tulo ra
dalle. Junassa matkustava poliisihenkilokunta on 
velvollinen auttamaan jarjestyksenpidossa . 

Kaksi- tai useampirai teisella radalla kuljettajan on 
pyrittava varoittamaan viereisen radan liikennetta 
linjaradiolla tai esimerkiksi veturin ajovaloja vil
kuttamalla. 

Jos liikennetta viereisella raiteella jatketaan, 
junasuorittajien on ilmoitettava tilanteesta talla 
raiteella kulkevien junien kuljettajille . 

YHTEISTOIMINTA POLIISIN KANSSA JA MATKAN JATKAMINEN 

Kun ambulanssin henkilokunta on ottanut loukkaantu
neen tai kuolleen uhrin huostaansa, joku VR:n henki
lokuntaan kuuluva on jatetty huolehtimaan hanesta 
tai uhri sovi tun mukaisesti on siirretty junaan, 
kuljettajan on otettava yhteys junasuorittajaan mat
kan jatkamiseksi , vaikka poliisi ei viela olisikaan 
saapunut paikalle . 

Jos liikennetilanne edellyttaa junan nopeaa liik
keellesaamista ja edellisessa kappaleessa olevat 
ehdot tayttyvat , junasuorittajan on annettava kul
jettajalle lupa jatkaa matkaa , vaikka poliisi ei 
olisikaan viela saapunut . Samalla kuljettajan on 
ilmoitettava junasuorittajalle, kenelle "ilmoitus 
poliisille rautatieliikennevahingosta" ( lomake 
VR 13 17) on annettu tai annetaan . 

Asianosaisten oikeusturvan vuoksi poliisin tehtavana 
on onnettomuustapauksissa mm . suorittaa kaikille 
osapuolille puhalluskoe mahdollisesti nauti tun alko
holin toteamiseksi . Tasta syysta on sovittu, etta 
onnettomuuspaikalta ennen poliisin tuloa lahteneille 
veturimiehille tai kiskoilla liikkuvan yksikbn kul
jettajalle tehdaan puhalluskoe mahdollisimman no
peasti jollakin sopivalla liikennepaikalla. Sopiva 
paikka tulee valita siten, etta juna ei kokeen takia 
jaa kohtuuttomasti myohaan, mutta ' kuitenkin siten , 
etta koe tulee tehdyksi noin tunnin kuluessa onnet
tomuudesta. 

Junasuori ttajan, j oka antaa kuljettajalle luvan lah
tea onnettomuuspaikalta, on ilmoitettava asiasta 
alueen junaohjaajalle. Junaohjaajan on maarattava 
liikennepaikka, jossa koe tehdaan seka sovittava 
siita poliisin kanssa . 
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Jos poliisia ei saada riittavan nopeasti paikalle ja 
tarvittavat valineet on kaytettavissa, koe voidaan 
tehda myos VR:n toimesta. Puhalluskokeesta laaditut 
poytakirjat (VR 1195) on lahetettava tapausta tutki
valle poliisille. 

Koe on tehtava aina hienotunteisesti ja huomiota 
herattamatta, mahdollisuuksien mukaan sisatiloissa . 

Aina, kun junasuori ttaja on antanut junalle luvan 
jatkaa matkaa ennen poliisin saapumista , hanen on 
ilmoitettava junan liikkeelle lahdosta samaan haly
tyskeskukseen, johon han oli tehnyt onnettomuusil
moituksen , ja pyydettava sita ilmoittamaan poliisil
le muuttuneesta tilanteesta. Samalla hanen on ilmoi
tettava oma sijaintipaikkansa seka mista uhri ja 
hanesta huolehtimaan jatetty henkilo loydetaan . 

Sisaasiainministerio on antanut samanaikaisesti po
liisin henkilokunnalle vastaavat ohjeet menettelysta 
rautatieliikenneonnettomuuden tapahduttua . 

Kaikessa toiminnassa on pyrittava hyvaan yhteistyo
hon poliisin henkiloston kanssa. 

VT 46a/85 
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LOMAKKEEN TAYTTOoHJE: 

Tata lomaketta kayttaa vain kuljettaja silloin, kun 
ihminen tai ajoneuvo jaa junan, vaihtotyoyksikon 
tms. alle. Lomakkeella ilmoitetaan poliisille valt
tamattomat alkutiedot myohemmin suoritettavaa kuu
lustelua varten. 

Lomake tulee tayttaa mahdollisuuksien mukaan jo 
ennen poliisin saapumista onnettomuuspaikalle, jol
loin junan myohastyminen saadaan mahdollisimman va
haiseksi. 

Junan lahtoajan jalkeen "mista- mihin" merkitaan 
junan aikataulun mukainen kulkuvali, varatulla va
lilla liikuttaessa suunniteltu kulkuvali. 

Lomakkeessa kysytyilla todistajilla tarkoitetaan 
lahinna junahenkilokunnan ulkopuolisia henkiloita, 
joilla on havaintoja onnettomuudesta. Ellei tallai
sia henkiloita tiedeta olevan, kohta jatetaan avoi
meksi. 

Tapahtumaselostukseksi riittaa esimerkiksi: 

"Henkiloauto jai j unan alle tasor isteyksessa", tai 
"Mieshenkilo kaveli radalla ja jai junan alle". 

Ensiaputoimenpiteita koskevassa kohdassa tulee mat
nita, miten on menetelty uhrin hoitoon saattamisek
si. Esim: 

"Ambulanssi otti uhrin huostaansa" tai "Loukkaantu
nut ja hanesta huolehtimaan jatetty junamies jaiva t 
onnettomuuspaikalle odottamaan ambulanssin tuloa" . 

Uhrin kuolleeksi toteaminen on laakarin asia, ellei 
ole kysymys pahasta silpoutumisesta. Esim : 

"Junassa matkustajana ollut laakari totesi uhrin 
kuolleeksi" tai "Uhri eli silpoutunut kappaleiksi" . 

Taytetty lomake annetaan paasaantoisesti onnetto
muuspaikalle saapuneelle poliisille . Joe juna lahtee 
onnettomuuspaikalta ennen poliisin saapumista, loma
ke on annettava ambulanssin kuljettajalle, uhria 
huoltamaan jatetylle henkilolle tai junan kulkusuun
taan nahden ensimmaiselle junasuorittajalle edelleen 
poliisille toimitettavaksi . Sopiessaan liikkeelle
lahdosta junasuorittajan kanssa kuljettajan on il
moitettava, mihin tama lomake on jatetty tai mihin 
se on tarkoitus jattaa. 

Tama lomake ei korvaa esimiehelle tehtavaa tapahtu
mailmoitusta (VR 1315), vaan se on tehtava entiseen 
tapaan siita annettujen ohjeiden mukaisesti . 
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Nama ohjeet on sailytettava liikennepaikkojen junaturvallisuus-

kansioissa seka kunkin vetovoimayksikon muutostyokansiossa. 

Lisaksi ohjeet julkaistaan kansiossa YLEISHALLINTO . 
• 

Muutostyokansioon on lisaksi sijoitettava muutama kappale 

lomaketta "ILMOITUS POLIISILLE RAUTATIELIIKENNEVAHINGOSTA", 

jonka perusjakelu on toimitettu. Lomakkeita tulee taydentaa 

kansioihin tarpeen mukaan. 

46a 
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ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA TARKEATA, ERIKOISEN TARKEATA 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
HAIRIOTA, ESIM,, 

- KUN JUNAT EIVAT KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN LAHETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Insinoori Hannu Nieminen , Helsinki 
Liikennetarkastaja Paavo Korhonen, Helsinki 
JT : n kertauskoulutuksen kysymyssarjojen tietokoneohjelmointi 
Kummallekin 500 mk 

Konekorjausmies Martti Vihanta, Helsinki 
Teknikko Hannu Saarinen , Helsinki 
Tiehoyl~n muuttaminen j~~hoyl~ksi raiteen j~~st~ puhdistamiseen 
Kummallekin 400 mk 

Vaununasentaja Kari Pynnonen , Helsinki 
Vaununasentaja Reijo Perttula, Helsinki 
Eil - vaunun taitto- ovien keskisaranoiden ruostumisen est~minen 
Kummallekin 200 mk 

Veturins~hkoasentaja Hannu Helin, Helsinki 
Veturins~hkoasentaja Jouko Seitoj~ Helsinki 
Sm 2-junan tehons~~tokehikkoon hs.&tt~v~ teiD'tausliitin 
Kummallekin 300 mk 

Veturins~hkoasentaja Pekka Puranen , Kouvola 
Srl - veturin maadoitusharjalaitteen muutos 
300 mk 

Insinoori Jouni Kemppainen , Oulu 
Yliteknikko Tauno Kovalainen , Oulu 
Raideruuvien kiinnityksen ja pit~vyyden parantaminen, 
kartioholkin ja koko kunnostusmenetelm~n kehitt~inen 
Kummallekin 20 000 mk 

Kuormausmestari Kaarlo Tepsa , Kemi 
Hio- vaunun astinraudan siirt~minen 
300 mk 

Vaunumies Reima Toppala , Kemi 
Vaunumies Erkki Jaakkonen, Kemi 
Tyokalun valrnistaminen umpivaunun oven kulkukiskon 
uran puhdistamiseen 
Kummallekin 300 mk 

Ylikonduktoori Aarne Kauppila , Rovaniemi 
Kyynelkaasusumuttimien h~vitt~misohjeet kayttoohjeisiin 
300 mk 

Rakennusmestari Tauno Leinonen , Kajaani 
Siirtymaesteiden sijoitus vaihteissa 
300 mk 

Veturinkuljettaja Seppo Siloaho, Oulu 
Veturinkuljettaja Seppo Liedes, Oulu 
Huomion kiinnitt~minen mahdollisuuteen v~hent~a Dv12-veturin 
jarrulaitteiden painetta vahvennetun anturamateriaalin ansiosta 
Kummallekin 200 mk · 
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Junamies Martti Roustio , Jyv~skyla 
Lepokoukkujen lisaaminen jarrujohdoille 
SA3- kytkimin varustetuissa vetureissa 
300 mk 

Apulaisasemapaallikko Osmo Pirhonen, Kuopio 
Tyoskentelytasojen suunnittelu eraisiin ~ . luokan vaunuihin 
300 mk 

Levyseppa Voitto Lehto , Pasilan konepaja 
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Hbi - vaunun reunapilarin yhteen viistamistyovaiheen muuttaminen 
polttoleikkauskoneella tehtavaksi 
2500 mk 

Tarkastaja Reijo Hellberg , Hyvinkaan konepaja 
Diesel- moottoreiden RBW rungon halkeamien korjaus 
2000 mk 

PIEKS~M~EN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Hiekkapuhaltajat Jukka Valkonen , Antero Eloranta, 
Juhani Hermaala , Jouko Janhunen seka 
Jarmo Markkanen 

Terashiekkapuhallushiekan puhdistuksen ja uudelleenkayton 
tehostaminen 
Kullekin 200 mk 

Hitsaaja Risto Korhonen 
Gbk- ja Gbkk- vaunun sivuoven lukitsimen muutos 
600 mk 

Korjaustarkastaja Pentti Heikkinen 
Hbr- romunkuljetusvaunun lattialevyn kiinnityksen muutos 
600 mk 

Maalaaja Marja Sikanen 
Maalaustelineen kehitt&minen 
600 mk 

Hitsaaja Risto Korhonen 
Tyokalu kasiripojen tekoon hydraulipuristimel la 
Boo mk 

Maalaaja Veikko Ikonen 
Telin jarruosien maalaustelineen muutos 
600 mk 

(Nrc Hlo 249/~25/85, 11 . 11.85) VT 47 /85 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYV~T TUTKIELMAT 

Rautatieopi11ise11a kurssi11a 1/85 on 1aadittu seuraavat tutkie1rnat: 

1. Yksityistietoimitusten kayton 1isaaminen tasoristeyksia 

poistettaessa (Sakari Aa1to Kv rtp) 

2. Esitutkinta Helsingin rautatiepiirissa (Heikki Brusi1a Hki rtp) 

3. Kokkolan ratapihatoirninnan tehostarninen (Jorrna Haapa Kok 1a) 

4. Veturimiesten koulutuksen tehostarninen (Viljo Haiko1a Sk rtp) 

5. Tavaraliikennekuljetusten ohjaamisen tehostarninen Seinaj6en 

rautatiepiirissa (Jouko Hakala Sk rtp) 

6. Joensuun vaihtoratapihan toirnintojen kehittaminen ratapihatek

niikan keinoin (Martti Hirvonen Jns la) 

7 . Ratapihapaallikko-henkiloasiainhoitajan tehtavat Iisa1men liiken

nea1ueen rnuuttuvassa · organisaatiossa (Erkki Kauppinen Ilrn la) 

8. Linja-asernan paallikon rooli asiakaskeskeisessa, rnarkkinointihen

kisessa rautatieku1jetusyrityksessa (Jouko Kiuru Kv 1a) 

9. Yhteistyon kehittaminen valtionhallinnon korjaarnoiden ja VR:n 

varikoiden kesken, seka pienka1uston (auto- ja rnuu kurnipyoraka

lusto) kustannusten seurannan se1keyttaminen Oulun rautatiepii

rissa (Rauno Korkiakoski 01 rtp) 

10 . Kassantarkastusten tehostaminen Seinajoen rautatiepiirissa 

(Pekka Koskinen Sk rtp) 

11. Sr 1 veturikierron suunnitte1un ja ohjauksen tehostaminen 

(Reijo Kuokkanen Hki rtp) 

12. Laskujen kasitte1yn ja hyvaksyrnisjarjestelrnan tehostarninen Hel

singin rautatiepiirissa (Pirkko Kytola Hki rtp) 

13. Junaliikenteen lapaisykyvyn parantarninen rataosalla Tarnpere

Parkano-Seinajoki (Eino Lankinen Tpe rtp) 

14. Tavaratoirnistotyon tehostaminen Jyvaskylan tavara-asernal1a 

(Teuvo Moilanen Jy la) 

15 . Tarnpereen rautatiepiirin yksityisraidehankkeen kasitte1yprosessin 

jantevoittaminen (Pentti Maisie Tpe rtp) 

16. Kiertonopeuden edistarninen Kuopion sivuvarastossa 

(Hannu Mykkanen Kuo sivto) 

17. ~yoterveyslaakarin tyon suunnittelu (Lauri Mottonen Sk tha) 

18 . Raivauspaa1likkokou1utuksen uudistarninen (Veikko Noranta Hki ver) 

19. Valkeakosken aseman ratapihatoirnintaa rajoittavat tekijat ja 

parannusehdotukset (Jouni Pohjanoksa Tl 1a) 
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20. Tyontekijain sairaus1omien pitkittymisesta aiheutuvien onge1ma

kohtien kasittely (Lei1a , Raman 01 rtp) 

21. Imatran toimintayksikon vetoka1ustomiehitys- ja kunnossapito

toiminnan kehittaminen (Jukka Savinen Imr vrr) 

22. Kemian teo1lisuuden tuoteryhman ja rautatiepiirin markkinointi

ja ku1jetussuunnitte1uyhteistyon jarjestarninen uudessa organi

saatiossa (Heikki Taina Rh/Lko) 

Tutkielmat asetetaan Va1tionrautateiden kayttoon ja toimitetaan 

RH:n kirjastoon, josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1ainata . 

Ktj 12.11.1985 VT 47/85 

TILITYSSAANNON MUUTOS 

Kupittaan tilityspaikka lakkautetaan 1.12.1985 lukien ja pois
tetaan tilityssaannon 2. osan liitteesta nro 1. 
(Nro Tlt 9/230/85, 8.11 .1985) VT 47/85 

KANSAINVALINEN KIITOTAVARATARIFFI TCEX (VR 4670) 

Tariffin sivulle FS 7 tehdaan seuraava korjaus: 

Stockholm raja - Chiasso 70 kg on: 379,46, pitaa olla 579,46 
- Iselle 371,46, pitas olla 571,46. 

(Lt, 14.11.85) VT 47/85 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1.12.1985 lukien 
seuraavat muutokset: 

Kupittaa (sarake 4.) Turku 4. 
Tku 4 . K r 1 09 . 

Niinisalo (sarake 4.) Parkano 42. 
Pko 42. Pri 65. 

(Lkoy, 12.11.1985) VT 47/85 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun lisataan Jyvaskylan koh
taan 25.11.1985 lukien uusi raide seuraavin merkinnoin: 

Rauhalahden lampo
voimalan raide 
710 

2 3 4 

Jy 3. 

(N:o Lko 2139/571/85, 11 .11.1985) VT 47/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

5 

Tt 

6 

Imatran Voima 
Oy:ta varten 

Helsingin rautatiepiiriin Helsingin taloalueelle haetaan 
r a k e n n u s m e s t a r i a tyosopimussuhteeseen 
suunnittelu- ja tyonjohtotehtaviin. 
Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut hakemukset on 
toimitettava Helsingin rautatiepiirin kansliaan 13.12.1985 
mennessa. 
Lisatietoja tehta~ista antaa Helsingin taloalueen paallikko 
Esko Vuollo puh. VR 911-3339 tai y 90-707 3339. 



- 7 - 47 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o n e o s a s t o : Konepajan piiiillikiin (S 24) virkaan (Tku knp) vt.knpp Markku Juhani 

Hyytiiiinen, yliteknikon (A 19) virkaan (Tku knp) ytkn (A 18) Osmo Johannes Saarinen, 

yliteknikon (A 19) virkaan (Hy knp) ylim.ytkn (A 18) Osmo Kalervo Metsiinen, yliteknikon 

(A 18) virkaan (Psi knp) ytkn (A 16) Seppo llmari Hakala, teknikon (A 15) virkoihin (Psi knp) 

vt.tkn (A 15) Asser Matias Heikkinen ja tkn (A 12) Teuvo Eino Johannes Rissanen, teknikon 

(A 14) virkaan (Psi knp) vt.tkn (A 14) Yrjii Einari Blom, teknikon (A 14) virkaan (Tku) tkn 

(A 13) Reijo Juhani Roivas, teknikon (A 14) virkaan (Kuo knp) tkn Markku Sakari Laakso, 

toimistovirkailijan (A 6) toimeen (Hy knp) ylim.tvirk Aune Anita Taponen, toimistovirkaili

jan (A 4) toimeen (Hy knp) ylim.tvirk Maini Annikki Keto, ylimiiiiraiseen yliteknikon (A 17) 

toimeen (Kuo knp) ylim.ytkn (A 16) Voitto Olavi Paulus, ylimaiiriiiseen yliteknikon (A 16) 

toimeen (Kuo knp) ylim.tkn (A 16) Unto Olavi Smedber~, ylimaiiriiiseen teknikon (A 16) 

toimeen (Kuo knp) tkn (A 15) Teuvo Aulis Huttunen, ylimiiiiriiisen kustannuslaskijan (A 15) 

toimiin (Psi knp) ap.lkt (A 13) Leila Irmeli Anttila ja tsiht (A 11) Varpu Irja Helena Sile, 

ylimiiariiiseen toimistosihteerin (A B) toimeen (Psi knp) ylim.tvirk Mervi Helena Lindholm, 

ylimiiiiriiisen toimistovirkailijan (A 6) toimiin (Psi knp) vs.ylim.tvirk Airi Lyydia Noponen ja 

Pirjo Elisabet Sundstrom, ylimiiiiriiisen toimistovirkailijan (A 4) toimiin (Psi knp) vs.ylim. 

tvirk Paula Sirkka Anitta Sallinen, vt.ylim.tvirk. Mirja Marketta Vajavaara, vt. ylim.tvirk 

Ulla Elisabet Litmanen ja vt.ylim.vtm Sinikka Anneli Korkeakangas, ylimaiiriiisen toimisto

virkailijan (A 1) toimiin (Tku knp) vt.ylim.tvirk Marje-Terttu lrmeli Sormunen ja Jaana 

Hillevi Nieminen. 

H y v i n k ll. ll. n p ll. ll. v a r a s t o : toimistosihteerin (A 8) virkaan 

tvirk .( A4) Pirjo Leena Leskinen, ylimll.ll.rll.iseen tyonjohtajan (A 15) 

toimeen faktori Eino Erik Nousiainen, ylimll.ll.rll.iseen toimistosihtee 

rin (A 11) toimeen ylim . tsiht . (A8) Marja-Sinikka Anneli Jansson , 

ylimll.ll.rll.iseen toimistosihteerin (A 8) toimeen y1im . tvirk . (A6) Silj a 

Taimi Orvokki Koskenranta. 

He 1 sing in p ll.ll. varas to : ylimll.ll.rll.iseen tyonjohtajan (A 1~) 

toimeen vtom. Veikko Johannes Heiskanen . 

K o n e o s a s t o : konepajan piiiillikkii Jorma Arvo Pyrhiinen, koneinsinoiiri Lauri Juhani 

Jarvinen, toimistosihteeri La.ila Kyllikki Kankaanpiiii, ylim. yliteknikko Raimo Olavi Kiirppa 

ja ylim. vahtimestari Niilo Anton Skrikberg. 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
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- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
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- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 
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VALTIONRAUTATEIDEN TYOSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 

Rautatiehallitus ja allekirjoittaneet jarjestot ovat sopi
neet tyo~antajan ja henkiloston valisesta tyosuojelua koske

vasta yhteistoiminnasta Valtionrautateilla seuraavaa: 

1 § YLEIST~ 

Tyontekijain turvallisuuteen aeka fyysiseen ja payykkiseen 

terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet tyoympariaton 

tekijat. Myonteinen vaikuttaminen naihin tekijoihin edellyt

taa tyona~tajan ja tyontekijain yhteistyota siten, etta pai
nopiate on tyoauojelun ennalta ehkaiaevaa&a huomioimiaessa. 

Tama tyosuojelun yhteistoimintasopimua perustuu lakiin tyo

suojelun valvonnasta (131/73) ja siita annettuun asetukseen 
(954/73) seka valtiovarainministerion ja keskuajarjeatojen 
tekemaan yhteiatoimintaaopimukaeen valtiotyonantajan ja sen 
palveluksesaa olevan henkiloaton tyoauojelua koakeviaaa ky
aymyksissa ja valtiovarainminiaterion antamiin yhteistoimin
tasopimuksen toimeenpano-ohjeisiin . 

2 § YHTEISTOIMINTAELIMET 

Tyosuojelun yhteistoimintaa varten Valtio~rautateilla on 
seuraavia yhteistoimintaelimia: 

1. Tyosuojelu- ja tyoterveysalan aaiantuntijoita rau
tatiehallitukaeaaa. 

2. Rautatiepiirin paallikon nimeama piirin tyosuojelu
paallikko ja hanella varamies kuasakin rautatiepii
riasa. 
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3. Henkilokuntajarjestojen nimeamia erityis- ja pii

rinvaltuutettuja seuraavasti; 

3.1. yksi koko veturimieshenkilostoa eduetava erityis

valtuutettu ja hanella kaksi varamiesta, joiden 

toimialueena on koko rataverkko 

3.2. ykei koko toimistohenkilokuntaa edustava erityis

valtuutettu ja hanella varamies, joiden toimialuee

na on koko rataverkko 

3.3. yksi koko teknista henkilokuntaa eduetava erityis

valtuutettu ja hanella varamies, joiden toimialuee

na on koko rataverkko 

3.4. muuta henkilostoa edustava erityisvaltuutettu ja 

hanella varamies, joiden toimialueena on koko rata

verkko 

3.5. toimihenkiloita eduetava piirinvaltuutettu ja ha

nella varamies kuesakin rautatiepiirissa 

3.6. muuta henkilostoa edustava piirinvaltuutettu ja ha

nella varamies kussakin rautatiepiirisea 

4. Tyopaikoilla tyoeuojelupaallikko ja hanella vara

mies, jotka nimeaa; 

4.1. rautatie-, liikenne-, rata- ja sahkoalueelle, vari

kolle seka Kaipiaisten kiskohitsaamoon rautatiepii

rin paallikko 

4.2. konepajoille konepajan paallikko 

4.3. sahkoasennuskeskukseen sahkoaeennuskeskuksen paal

likko seka 

4.4. rautatiehallitukseen hallinto-osaston johtaja. 
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Tyoauojelupaallikko voidaan nimeta hoitamaan ueean tyopaikan 
tyoauojelupaallikon tehtavia aamanaikaiaeati. 

5. Tyoauojeluvaltuutettu ja hanelle kakai varavaltuu
tettua kullakin kohdaaaa 4 mainitulla tyopaikalla. 

6. Tyosuojeluaaiamiea ja hanelle varamiee sellaiailla 
tyoskentelypaikoilla {tyopieteet, oaaatot yma), 
missa se on tyosuojelutoiminnan kannalta tarpeel
lista. 

7. Tyosuojelutoimikunta rautatiealueilla (liikenne- ja 
rata-alue, varikko aeka sahkoalueen tyoskentely
paikka), konepajoilla, aahkoasennuakeskukaessa, 
Kaipiaisten kiskohitsaamoasa, rautatiehallituksessa 
seka mikali ae on tyosuojelutoiminnan kannalta tar
koituksenmukaieta erikeeen euurilla varikoilla. 

8. Tarvittaeasa tyosuojelutoimikunnan alaiaia jaosto
ja. 

9 . Tyosuojelun piiritoimikunta kusaakin rautatiepii
riasa. 

10. Tyosuojelun keskustoimikunta rautatiehallitukaessa. 

3 § TYOSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN ~UKAISET TYOPAIKAT 

VALTIONRAUTATEILL~ 

Valtionrautateilla valvontalain tarkoittamia tyopaikkoja 
ovat: 

Rautatiealue 
Liikennealue 
Rata-alue 

Konepaja 
Sahkoase~nuskeskus 

Kaipiaiaten kiskohitsaamo 



Sahkoalue 

Varikko 
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Rautatiehallitus 
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Paa- ja sivuvarasto, joka sijaitsee konepajan yhteydessa, 

luetaan siihen kuuluvaksi. Mahdollisista muista tyopaikoista 

tulee sopia erikseen tyosuojelun keskustoimikunnassa. 

4 § TY~SUOJELUN ASIANTUNTIJATEHTAVAT RAUTATIEHALLITUKSESSA 

Sosiaali- ja terveystoimisto huolehtii tyosuojelun ja sen 

yhteistyon jarjestamiseen liittyvien asioiden valmistelusta , 

kehittamisesta ja valvonnasta seka keskitetyista asiantunti 

japalveluista. Tassa tarkoituksessa se mm; 

1 . kehittaa ja soveltaa Valtionrautateiden tyosuojelun 

yhteistoimintasopimusta, 

2 . toimii yhteistyossa osastojen, jarjestojen, virano

maisten ja tutkimuslaitosten yms kanssa seka huo

lehtia VR:n tyosuojelun kansainvalisesta yhteis

tyosta. 

3. laatii vuotuiset ja pitempiaikaiset VR:n tyosuoje

lutoiminnan toimintasuunnitelmat seka yllapitaa 

tyosuojelurekistereita ja laatii erilaisia tyosuo

jelutoimintaa koskevia tilastoja, 

4. koordinoi, kehittaa ja toteuttaa tyosuojelukoulu

tusta seka huolehtii tyosuojeluun liittyvan kirjal
lisuuden ja muun tiedotusmateriaalin hankkimisesta 

ja jakamisesta, 

5 . laatii turvallisuusohjeita ja -oppaita seka seuraa 

niiden noudattamista, 

6. toimii asiantuntijana, konsulttina ja kouluttajana 

tyosuojelun eri alueilla, 
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seuraa tapaturmakehityeta ja tekee tapaturmien tor
juntaan tahtaavia toimenpide-ehdotukeia, 

8. euunnittelee, valvoo ja toteuttaa tyoolosuhdetutki
muksia ja eeuraa niiden hyodyntamista, 

9. antaa laueuntoja koneita ja laitteita, tyotiloja, 

tyomenetelmia yme. koskevien suunnitelmien tyosuo
jelunakokohdista, 

10. kehittaa suojavalineita ja -vaatetueta seka, 

11. euorittaa muut viranomaisten ja rautatiehallituksen 
sille maaraamat tehtavat. 

5 § PIIRIN TYOSUOJELUPAALLIKON TEHT~V~T 

Piirin tyosuojelupaallikon tulee vastatessaan tyonantajan ja 
henkiloston valieesta tyosuojelua koskevaeta yhteisto imin
naeta piirin alueella; 

1. Informoida rautatiepiirin johtoa tyosuojeluasiois
sa. 

2. Perehtya piirin eri ryhmien alaieiin toimintoihin 
ja toihin seka suunnitella tapaturma-alttiisiin 

toihin yksityiskohtaieia turvallisuus- ja tyoohjei

ta yhdeesa henkiloston edustajien ja muiden asian
tuntijoiden kanesa. 

3. Seurata toiminta-alueellaan erilaieten tarkaetus

ten, ilmoitusten, tilastojen ym avulla tyosuojelu
toimintaa ja esittaa havaitsemiinsa epakohtiin pa
rannuksia. 
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4. Laatia vuosittain piirin tyosuojelutoiminnan toi
mintasuunnitelma yhteistyossa piirinvaltuutettujen 

kansea. 

5. Seurata sellaisten hankkeiden auunnittelua, jotka 

koakevat uuaien koneiden ja laitteiden hankintaa, 
tyotiloja, tyoorganisaatiota, tyomenetelmia, uueien 
aineiden kayttoonottoa ja oealliatua niieaa mahdol

liaesti aiheutuvien terveyshaittojen torjuntaan se

ka turvallisen kayton opetukseen. 

6. Toimia tyosuojelun piiritoimikunnan sihteerina 

1. Toimia yhteistyossa muiden piirien piirin tyosuoje

lupaallikoiden, erityisvaltuutettuje~ ja tyosuoje
lujaoston kanaaa 

8. Toimia yhteistyosaa toiminta-alueensa piirinvaltuu
tettujen ja tyopaikkojen tyosuojelupaallikoiden 
kanssa ja jarjestaa tarvittaessa tiedotus- ja neu 
vottelutilaieuukaia toiminta-alueensa tyosuojeluor

ganisaatiolle. 

6 § JXRJEST~JEN NIMEk~I~N ERITYIS- JA PIIRINVALTUUTETTUJEN TEHTXVXT 

Jarjestojen nimeamien erityis- ja piirinvaltuutettujen tulee 
edustaessaan toimialueenaa henkilostoa tyoauojeluaeioissa: 

1. Seurata toiminta-alueensa tyosuojelutoimintaa ja 

-koulutusta ja pyrkia osaltaan kehittamaan tyosuo
jelutyota oaallistumalla sen auunnitteluun ja teke

malla esityksia haivataemienaa epakohtien poistami

seksi. 

2. Osallistua tarvittaessa jo suunnitteluvaiheessa 

ha~kkeiden kasittelyyn, jotka koskevat uueia ko
neita ja la i tehanki ntoja uusia tai muutoksenalaisia 
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tyotiloja, tyoorganieaatiota ja tyomenetelmia eeka 

eellaieten uueien aineiden kayttoonottoa, jotka 

voivat olla terveydelle vaarallieia tai aiheuttaa 

onnettomuuksia. 

Osallietua tarvittaessa yksityiakohtaisten tyooh

jeiaiin liittyvien turvalliauusohjeiden laadintaan. 

4. Myotavaikuttaa siihen, etta jarjeetojen tilaieuuk

sissa kasitellaan ajankohtaiaia tyosuojeluaaioita. 

5. 

6. 

Toimia yhteiatyosaa tyoauojelujaoaton, tyosuojelun 

piiritoimikunnan, piirin tyoauojelupaallikon eeka 

toiminta-alueenaa muun tyoeuojeluorganisaation 

kansaa. 

Saada tehtavanaa hoidon kannalta ne tarpeellieet 

tiedot, jotka tyosuojelun valvontalain ja -aaetuk

sen mukaan tyosuojeluvaltuutetulle annetaan. 

7 § TY~PAIKAN TY~SUOJELUP~LIKON TEHT~V~T 

Tyopaikan tyoauojelupaallikon tulee vastateesaan tyonantajan 

ja henkiloston valieeeta tyosuojelua koskevaeta yhteistoi
minnasta tyopaikalla: 

1. 

2. 

Perehtya tyosuojelua koskeviin saannoksiin, maa

rayksiin ja ohjeisiin seka huolehtia niiden saatta

misesta tyontekijain tiedoksi, 

oeallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, joe tarkastukeen tai tutkimuksen toi

mittaja kateoo sen tarpeelliaeksi, 

3. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan oloeuhteieiin, eeurata niiden 

kehitysta seka ryhtya toimenpiteisiin havaitsemansa 
epakohdan tai puutteellieuuden poistamiseksi, 
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4. ryhtya tarpeelliaiin toimenpiteisiin taman aopimuk
sen mukaiaen yhteiatoiminnan jarjeatamiaekai ja yl
lapitamiaeksi tyopaikalla seka toimia tyosuojelua 
koskevan yhteistoiminnan kehittamiseksi, 

s. pitaa yhteytta piirin tyosuojelupaallikkoon, 
(rautatiepiirien alaiaet tyopaikat) 
tyosuojelutoimikuntaan, tyosuojeluvaltuutettuun ja 
muihin tyopaikalla tyoauojelu- tai 
tyoterveyshuoltotehtavisaa toimiviin henkiloihin, 

6. huolehtia siita, etta tyopaikan tyosuojeluorgani
saation henkilostotiedot ovat ajan tasalla valtio
konttorin yllapitamaasa tyoauojeluhenkilostorekis
teriaaa, 

7. oaallistua laitoksen eduatajana yhteistoimintasaa~
noatomenettelyn piiriin kuuluvien asioiden kasitte
lyyn ailloin kun asia koskee tyosuojeluun, tyotur
vallisuuteen tai tyoterveyteen liittyvia kysymyk
sia, 

8. vahintaan kerran vuodessa suorittaa tarkastua kai
kiaea toiminta-alueenea tyokohteissa tyoauojelutoi
mikunnan kansea ja vastaava tarkaetua vahintaan 
kerran vuodesaa ybdeaea asianomaieen tyopaikan tyo
suojeluvaltuutetun kanssa aeka huolehtia siita, et
ta saannonmukaieten tyopaikkatarkaetusten yhteydes
sa kiinnitetaan huomiota henkilo- ja paloturvalli
suudesta annettujen ohjeiden ja maaraysten noudat
tamiaeen, 

9. huolehtia aiita, etta tyonantaja ja taman edustajat 
saavat tarpeellis:t tiedot tyosuojelua koskevista 
saannoksista, maarayksista ja ohjeista, 

10. kasitella rationaliaointisuunnitelmat ja tyoolojen 
terveelliayytta ja turvalliauutta koakevilta osin 
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seka perehtya tyon terveellisyyteen ja turvallisuu
teen vaikuttaviin KT-euunnitelmiin seka muihin tyo

paikan muutos- ja uudistussuunnitelmiin seka tehda 
niista tarvittaessa esityksia tyonantajalle, 

11. tehda esityksia tyonantajalle toimenpiteista tutki
muksen jarjestamiseksi tyopaikalla sattuneen tapa

turman tai havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen am
mattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi 

muiden tyopaikalla ilmenneiden tyosta johtuvien 
sairauksien johdosta, 

12. kiinnittaa tyonantajan huomiota siihen, etta saade

tyt tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liit
tyvat kaytt oonotto- ja kunnossapitotarkastukset 
toimitetaan, 

13. yllapitaa tarpeellisia yhteyksia tyosuojeluvirano
maisiin, 

14. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteisiin ryh
tymisesta ensiaputoiminn~~ ja sita koskevan koulu
tuksen jarjeRtamiseksi tyopaikalla, 

15. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteista tyo
paikan tyosuojeluun liittyvan tyonopastuksen, kou
lutuksen ja tiedotustoiminnan jarjestamiseksi seka 

16 . suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen maarays
ten mukaan hanelle kuuluvat. 

8 § TYOSUOJELUVALTUUTETTU JA ~~EN TEHT~V~-S~ 

3 §:n mukaisiin tyopaikkoihin henkilosto valitsee keskuudes
taan 2 kalenterivuodeksi kerrallaan tyosuojeluvaltuutetun ja 
kaksi varavaltuutettua edustamaan tyopaikan henkilostoa tyo
suojelua koskevassa yhteistoiminnassa seka suhteessa tyosuo
jeluviranomaisiin. 
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Taeea tehtavaeea tyoeuojeluvaltuutetun tulee; 

1. perehtya tyoeuojelua koekeviin eaannoksiin, maa
raykeiin ja ohjeisiin, 

47a 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, 

3. osallistua tarvittaessa ja milloin ee tutkimuksen 
luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin 

edellisessa kohdassa mainittuun tutkimukseen, joka 

on toimeenpantu tyopaikalla sattuneen tapaturman 

tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitau

din tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden 
tyopaikalla ilmenneiden tyosta johtuvien sairauk
sien johdosta, 

4. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 
koskeviin tyopaikan olosuhteisiin tarkkailemalla 

niita saannollisesti eri tyoskentelypaikoissa ja 
seuraamalla niiden kehitysta tyon turvalliauuden ja 
terveellisyyden kannalta seka ilmoittaa havaitse
mistaan puutteista ja epakohdista ensiksi asiano
maiselle tyonjohdolle ja tyosuojelupaallikolle seka 
tarvittaessa tyosuojeluviranomaiselle, 

5. toimia laitoksen ja henkiloston valisen tyosuojelua 

koskevan yhteistoiminnan kehittamiseksi tyopaikal
la, 

6. pitaa yhteytta tyosuojelun yhteistoimintaelimiin ja 
muihin tyopaikalla tyosuojelu- tai tyoterveyshuol
totehtavissa toimiviin henkildihin seka tyosuojelu

viranomaisiin, 

7. suorittaa ne tehtavat, jotka tyoterveyshuoltolain 
(743/78) 4 §:n ja sairausvakuutuslain 29 a §:n 
(745/78) perusteella hanelle kuuluvat, 
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kasitella rationalieointieuunnitelmat tyo~ ja tyoo
lojen terveellieyytta ja turvallieuutta koekevilta 
oein eeka perehtya tyon terveellieyyteen ja turval
lieuuteen vaikuttaviin KT-euunnitelmiin eeka muihin 
tyopaika~ muutoe- ja uudietussuunnitelmiin eeka 

tehda niista tarvittaeesa eeityksia tyonantajalle, 

9. oeallistua henkiloston eduetajana viraetodemokra

tiamenettelyn piiriin kuuluvien aeioiden kasitte
lyyn silloin kun asia koskee tyosuojeluun, tyotur
vallisuuteen tai tyoterveyteen liittyvia kysymykeia 

seka 

10. euorittaa ne muut tehtavat, jotka tyosuojelun val
vonnasta annetun lain ja asetukeen eeka niiden an
nettujen maaraysten mukaan hanelle kuuluvat. 

9 § TY~SUOJELUASI~~IES JA HANEN TEHT~VANS~ 

1 . Tyoekentelypaikan henkiloeto voi valita tyoekente
lypaikkaan tyosuojeluaaiamiehen kahdeksi kalenteri
vuodekai kerrallaan. 

2. Tyosuojeluasiamiesten toimialueista aeka tehtava
jaosta sovitaan tyosuojelutoimikunnassa. 

3. Tyosuojeluaaiamiehella on oikeus saada vapautusta 
tyotehtaviataan viraston kanaaa sopien sen mukaan 

kuin tyosuojeluasiamiehen tehtavat aita vaativat. 

Tyoauojeluasiamiehen oikeudeata aaada korvauata ta

man sopimukaen edellyttamien tehtavien s~orittami
aesta aiheutuvasta ansion menetykseata noudatetaan 
soveltuvin oain, mita aiita tyosuojeluvaltuutetun. 

oaalta on maaratty. 

4. Tyosuojeluasiamiesta, joka palvelusauhteenaa laadun 
perusteella on irtiaanottavisaa varsinaisesta tyo~ 
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taan, toimeataa~ tai viraataan ei aaa irtiaanoa 
tyoauojeluaaiamiehen tehtavien hoitamiaen johdosta. 

5. Mikali tyoauojeluaaiamies eroaa tat siirtyy pois 
toimialueeltaa~, tulee hanen tilalleen varamiea 

siihen aati, ku~nes uusi vakinainen tyosuojeluasia
mies valitaan. Milloin toimikauden aikana jollekin 
tyoskentelypaikalle tai muuten on valittava uusi 
tyosuojeluaaiamies, vaali on toimeenpantava enai 
tilasaa ja viimeistaan eroamiata aeuraavan kuukau
den aikana. 

Tyosuojeluasiamiehen tehtavana on toimialueellaan; 

1. oaallistua tarvittaessa tyosuojelua koskevaan tar
kastukseen, 

2. osallistua tutkimukaeen, jonka toimeenpanemiaeen 
sattuneen tapaturman laatu tai sen mahdollinen vai
kutus tyosuojelutyon suunnitteluun ja toteuttami
seen antavat aihetta, 

3. tarkkailla tyosuojelumaaraysten noudattamiata ja 
huomauttaa niiden rikkomiaesta, 

4. ilmoittaa havaitsemistaan epakohdista ensi sijassa 
asianomaiselle tyonjohdolle ja milloin se on asian 
laatuun nahden tarpeellista, tyosuojeluvaltuutetul
le, seka varoittaa henkilostoa epakohtien aiheutta
mista vaaratekijoista, 

5 . pitaa yhteytta toimialueensa asioissa tyosuojelu
valtuutettuun ja tyosuojelupaallikkoon. 
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10 § TYOSUOJELUTOIMIKUNTA 

1. Tyoeuojelutoimikunnan toimikauei on 2 kalenteri
vuotta ja jasenmaara 4, 8 tai 12 sen mukaan kuin 
tyopaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edel
lyttavat. Jaeenieta neljannes eduetaa tyonantajaa 

seka puolet suurempaa ja neljannes pienempaa tyon

tekijain ja toimihenkiloaeemassa olevien tyonteki

jain ryhmista. Toimihenkiloaeemaeea olevilla tar
koitetaan tassa sopimuksessa ~simies-, tyonjohto
ja toimistohenkiloku~taa. Yhden tyonantajaa edueta

vista jaeenista tulee olla tyoeuojelupaallikko. 

2. Tyoeuojelutoimikunnan tyonantajan edustajat vara

miehineen nimeaa rautatiepiirin paallikko paitsi 
konepajoilla konepaj~~ paallikko, eahkoaeennuskes

kuksessa sahkoaeennuekeskuksen paallikko eeka rau

tatiehallituksessa hallinto-oeaston johtaja. Tyo
suojelutoimikunnan tyontekijoita ja toimihenkiloa
semaesa olevia eduetavat jasenet ja varajasenet va
litaan asianomaisen he~kilostoryhman keskuudesta. 

3. Tyosuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheen

johtajan ja varapuhee~johtajan seka ottaa iteelleen 
sihteerin ja talle varamiehen. Toimikunnan sihtee
rin ja taman varamiehen ei tarvitse olla toimikun
nan jasen. 

4. Tyosuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan kutsueta. Toimikunnan kokoue on 
pidettava vahintaan kerran neljannesvuodessa tai 

kun vahintaan puolet toimikunnan jasenista, tyosuo
jelupaallikko tai tyosuojeluvaltuutettu sita vaati
vat. Toimikunta on kutsuttava koolle myos tietyn 

kiireellisen tai tarkean kysymyksen, tapaturman tai 

tapaturmavaaran kasittelemista varten. 

5. Tyosuojelutoimikunta on paatosvaltainen, kun vahin

taan puolet jaeenista seka puheenjohtaja tai vara-
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puheenjohtaja ovat lasna. Joe toimikunnan kasitel
tavasta asiasta aanestettaessa aanet menevat tasan, 
tulee toimikunnan paatokseksi muissa asioissa pait
si vaaleissa, joiden tulos ratkaistaan arvalla, se 
mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on aanesta

!'IYt • 

6. Valtionrautateiden tyoterveydenhuoltoon perehtyneen 

henkilokunnan tulee kutsuttaessa osallistua tyosuo
jelutoimikunnan kokouksiin ja tarkastuksiin. Tyo
suojelutoimikunta voi tarvittaessa kutsua eri alo
jen asiantuntijoita kuultavakseen. 

1. Tyosuojelupaallikko kutsuu tyosuojelutoimikunnan 
sen ensimmaiseen kokoukseen. 

8. Sopijaosapuolet paattavat tyosuojelutoimikuntien 
esityksesta mahdollisesti perustettavista 
jaostoista, joiden tehtavana o~ suorittaa 
tyosuojelutoimikunnan toimeksiannosta tarkastuksia 
alueensa tyoskentelypaikoilla seka alustavasti 
kasitella ja valmistella toimikuntatyoskentelyssa 
esille tulevia tyosuojeluasioita. 

9. Tyosuojelutoimikunnat voivat tarvittaessa kutaua 
toiminta-aluee~sa tyosuojeluorganisaatioon kuuluvat 
henkilot yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, jossa 
kasitellaan ajankohtaisia tyosuojeluun liittyvia 
asioi ta. 

11 § TY6SUOJELUTOIMIKUNNAN TEHTXVAT 

Tyosuojelutoimikunnan tulee tyon turvallisuuden ja terveel
lisyyde~ edistamiseksi tyopaikalla: 

1. toimia tyonantajan, tyontekijain ja toimihenkiloa
semassa olevien tyontekijain valisena yhteistyoeli
mena tyosuojelua koskevissa asioissa, 
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osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen 
toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, 

3. seurata tapaturma- ja terveydentilannetta tyopai

kalla, seka ryhtya toimenpiteisiin tutkimuksen suo
rittamiseen, milloin tallainen tutkimus o~ havaitun 

tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai ha

vaitun ammattitautivaaran tahi muiden tyopaikalla 
ilmen~eiden tyosta johtuvien sairauksien johdosta 

tarpeellista, 

4. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan olosuhteisiin ja seurata niiden 
kehitysta seka tarvittaessa ja milloin se on 
mahdollista muun mua&sa tarkastuksia suorittamalla 
kiinnittaa erityista huomiota vaarallisiin tyoolo

suhteisiin ja tyotapoihin seka tehda esityksia nii
den korjaamiseksi, 

5. tutustua tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen 

vaikuttaviin tyopaikan muutos- ja uudistussuunni
telmiin seka antaa niista lausuntoja tyonantajalle, 

6. seurata tyoterveyshuollon toimeenpanoa tyopaikalla 
ja tehda sita koskevia esityksia virastolle seka 

kasitella. ne asiat, jotka tyoterveysbuoltolain 

(743/78) 4 §:n ja sairausvakuutuslain 29 a §:n 
(745/78) perusteella sille kuuluvat, 

7. seurata tyonopastusta tyon turvallisuuden ja ter

veellisyyden kannalta seka tehda sita koskevia esi

tyksia virastolle, 

8. suunnitella tyopaikan tyosuojelukoulutusta, tehda 

sita koskevia esityksia virastolle ja milloin niin 
on sovittu, jarjestaa tata koulutusta, 
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9. huolehtia tyoauojelua koakevaan tyonantajan ja 
tyontekijain valiaeen yhteiatoimintaan liittyvasta 

tiedottamiaesta, 

10. suunnitella ja tehda viraatolle vuoaittain esitys 
tyopaikan tyosuojelutoiminnan yleiaeata jarjeste

lysta ja kehittamiseeta seka tapaturmien ja tervey

den vaarojen ehkaisysta, 

11. laatia vuoeittain oma toimintasuunnitelma ja erik
seen viela toimintansa 3-vuotissuunnitelma seka 
laatia vuosittain kertomus toiminnastaan ja edella 

kohdassa 10 mainittujen suunnitelmien toteutumises
ta, 

12. eopia tyosuojeluasiamiesten toimialue ja tehtavaja

ko, 

13. valita tyopaikkaruokaloiden ruokalatoimikuntiin 
kayttajien edustajat, 

14. kasitella paihteiden vaarinkayttoon liittyvaa tie

dottamis- ja valistusaineiston jakamista seka paih
teiden vaarinkayttajie~ hoitoonohjaamisen kaytan
nollieeen toteuttamiseen liittyvia yhteistyokysy
myksia seka 

15. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-aeetuksen seka niiden nojalla annettujen maarays

ten mukaan sille kuuluvat. 

12 § TY OSUOJELUN KESKUSTOIMIKUNTA 

1. Tyosuojelun keskustoimikuntaan kuuluvat tyo~antajan 

edustajina hallinto-osaston johtaja puheenjohtaja
na, jasenina paajohtajan nimeamat kaksi rautatie

piirien paallikkoa, konepajatoimiston seka sosiaa-
11- ja terveystoimiston paallikot seka henkilokun-
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nan eduetajina ykei veturimieehenkil~et~n eduetaja , 
yksi toimietohenkiloaton edustaja, yksi teknillisen 
henkiloaton edustaja, yksi Akava~ edustaja ja kaksi muun 
henkiloaton edustajaa . 

2 . Tyoauojelun keskustoimikunta valitsee keskuudestaa~ 
varapuheenjohtajan . Sihteerina toimii tyosuojelu 
jaoston paallikko tai hanen sijaisensa. 

3. Keskustoimikunta voi tarvittaessa kuulla asiantun
tijoita. 

4. Tyosuojelun keskustoimikunta kokoontuu tarvittaessa 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 

13 § TYOSUOJELUN KESKUSTOIMIKUNNAN TEHT~V~T 

Tyosuojelun keskustoimikunta; 

1. ratkaiaee erimielisyydet, joita eyntyy tyosuojelu
valtuutetun tai varavaltuutettujen valitsemisesta, 

tyosuojeluvaltuutetun ajankaytosta, tyosuojelutoi
mikunnan tai sen jaoston perustamisesta, niiden ja
senmaarasta tai eri osapuolten edustuksesta niissa, 

2. kasittelee tahan tyosuojelun yhteistoimintasopimuk

seen tehtyja lisays- tai muutosehdotuksia taikka 
sen soveltamista, 

3. kasittelee ja hyvaksyy vuosittain VR:n tyosuojelu

toiminnan toimintasuunnitelman ja erikseen viela 

3- vuotissuunnitelman, 

4. antaa lausun~on VR:n vuosittain tekemasta tyoter

veyshuollon ja muun terveydenhuollon aiheuttamien 
kustannusten korvaushakemuksesta, sska 

5. kasittelee tyosuojelua ja tyoterveyshuoltoa koske
via periaatteellisia tai laajakantoisia ~ysymyksia. 
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14 § TYOSUOJELUN PIIRITOIMIKUNTA 

1. Tyosuojelun piiritoimikuntaan kuuluvat tyonantajan 

eduatajina rautatiepiirin paallikko puheenjohtaja

na, piirin hallintoryhman paallikko, terveydenhuol
toalueen tyoterveyslaakari seka henkilokunnan edua
tajina yksi veturimieshenkiloaton edustaja, toimi
henkilostoa eduatava piirinvaltuutettu eeka muuta 
henkilostoa eduatava piirinvaltuutettu ja hanen va
ramiehensa. 

2. Tyosuojelun piiritoimikunta valitsee keakuudestaan 

varapuheenjohtajan. Sihteerina toimii piirin tyo
suojelupaallikko. 

3. Piiritoimikunnan tulee tarvittaessa kuulla asian
tuntijoita. 

4 . Tyosuojelun piiritoimikunta kokoontuu tarvittaesaa 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 

15 § TYOSUOJELUN PIIRITOIMIKUNNAN TEHTXVXT 

Tyosuojelun piiritoimikunta on alueensa tyoauojelutoimikun
tie~ yhteistyoelin, jonka tehtaviin kuuluu; 

1. kasitella piirikohtaiset terveydenhuollon jarjesta
mista koskevat suunnitelmat, 

2. seurata sellaiaten hankkeiden suunnittelua, jotka 

koakevat uusien koneiden ja laitteiden hankintaa, 

tyotiloja, tyoorganisaatiota ja tyomenetelmia, 

3. kasitella ja hyvakaya vuoaittain piirin tyosuojelu
toiminnan toimintasuunnitelma ja erikseen viela 
3-vuotisauunnitelma ja aeurata niiden toteutumiata 
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seka hyvaksya piirin aluetason tyoeuojelutoiminnan 
toimintasuunnitelmat seka 

4. kaeitella te-viranomaieten euorittamat tarkaetukeet 

5. euorittaa tyoeuojelun keekustoimikunnan sille mah
dollieesti antamat tehtavat. 

16 § TYOSUOJELUKOVLUTUS 

1. Tyoeuojelutehtavissa toimiville a~~etaan tyoeuoje
luun liittyvaa, tehtavien hoitamiseen soveltuvaa 
koulutueta. 

2. Rautatiehallitus ja allekirjoittaneet jarjestot so

pivat tyosuojeluun liittyvasta koulutuksesta ja 
tiedotustoiminnasta vuosittain laadittavassa tyo
suojelutoimintaohjelmassa. 

3. Tyosuojeluhenkilostolle varataan tarpeen mukaan ti

laisuus osallistua myos muiden tyosuojelukoulutusta 
toimeenpanevien laitoeten kursseille tyonantajan 

kustannuksella. Paallekkaiskoulutusta on valtetta
va. 

4. Rautatieopistoeea, rautatiepiiriessa, konepajoilla 
jne toimeenpantavilla eri ammattialojen kursseille 

samoin kuin henkilokuntajarjestoje~ jarjestamille 

kursseille ja opintopaiville sisallytetaan tyosuo

jelua. 

5. Muilta osin koulutukeessa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevia koulutussopimuksia. 
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17 § VAPAUTUS TYOSTA 

1. Tyon.antaja ei saa ilman patevaa syyta kieltaytya 
antamasta tyosuojelutehtavissa toimiville, tasea 
sopimukeeesa mainittujen tehtavien hoitamista var
ten, tilapaista tai saannollisesti toistuvaa va
pautta joko kokonaan tai osittain heidan varsinai
sesta tyostaan. Vapautuksesta on sovittava etuka
teen asianomaisen esimiehen kanssa. Tyosuojeluteh
tavien hoitamista varten tarvittavaa aikaa maarat
taessa on otettava huomioon tyo- tai tyoskentely

paikan tyontekijain lukumaara, alueellinen laajuus, 
tyoskentelypaikkojen lukumaara ja niissa suoritet
tavan tyon laatu seka muut mahdollisesti asiaan 
vaikuttavat tekijat. 

Asianomaisten tulee tehda esimiehelleen kirjallinen 
esitys erillieella muistiolla (esim. VR 5203) suo
ritetuieta tai suoritettavista toimenpiteista. 
Muistio tulee mahdollieten korjausten tai toimenpi
teiden jalkeen liittaa tyopaikkakirjaan. 

2 . Suurehkoilla tyopaikoilla (liikennealue, varikko, 
rata-alue, rautatierakennus, konepaja) tulee tyo
suojelullinen tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen 
pyrkia tyopaikkakohtaisiin ratkaisuihin tyosuojelu
valtuutetulle etukateen sovittavasta aj~ayttomah
dollisuudesta. 

3 . Tyosuojeluhenkiloston varamiesten osallistumisesta 
tyosuojelun yhteistoimintaan noudatetaan soveltu
vasti Tyosuojeluhallituksen tyosuojeluvaltuutetun 

varamiehen osallietumisesta antamia ohjeita. 

4. Tyopaikan tyosuojelupaallikolle tulee varata hanel
le kuuluvien tehtavien ho i tamieta varten riittavat 
toimintaedellytykset. 
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18 § ERINXISET KORVAUKSET 

1. Kokoukset ja tarkastukeet on pyrittava jarjeetamaan 
virka- tai tyoaikana. Tyonantaja korvaa taman sopi
mukeen mukaiseen tyosuojeluorganieaatioon kuuluval

l e henkilolle (tyosuojelupaallikko, tyosuojelu- ja 
tyoterveysalan asiantuntija, erityisvaltuutettu ja 

hanen varamiehenea, piirivaltuutettu ja hanen vara
miehensa, tyoeuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu, 
piiritoimikunnan jasen, tyosuojelutoimikunnan jasen 

ja varajasen, tyosuojeluasiamies ja varamies seka 

vaalitoimitsija) ansionmenetykeen silta ajalta, 

jonka han on ollut estyneena suorittamasta varsi
naisia tyotehtaviaan yhteistoimintasopimuksessa 
edellytetyn tyosuojelutehtavan hoitamisen vuoksi. 

Tyoaikalain 5 §:~ mukaista tyoaikaa noudattavien 

ansionmenetys maaritetaan asianomaisen edellise~ 
palkanlaskenta- eli tilikauden keskiansion perus
teella. Keskiansio saadaan jakamalla kyseisen tili
kauden palkka lisineen tilikauden todellisilla tyo
tunneilla. Jaettavana olevassa palkassa otetaan 
huomioon saannollisen tyoajan ansion lisaksi yli
tyon perusosan palkka muttei korotusosaa. 

Tyopaikkalain 6 §:n alaisissa toissa (periodityo) 

laskentaperusteeksi otetaan edellisen tilikauden 

keskiansion sijasta edellisen periodin (3-viikkois
tyojakson) keskiansio tai, mikali edellinen tyojak

so kasittaa vuosi- tai muuta loma-aikaa, sita edel
taneen tyojakson keskiansio. Tama saadaan jakamalla 

kyseisen tyojakson ajalta anaaittu palkka lisineen 

tyojaksoon sisaltyvien todellisten tyotuntien luku
maaralla (ilman yotyon aikahyvitysta) . Jaettavana 

olevasaa palkassa otetaan, kuten edelliaessakin ta
paukaessa, huomioon aaannollisen tyoajan anaion li
aaksi ylityon perusosan palkka muttei korotusoaaa. 

Mikali aaianomaiselle ei noudatettavaata palkkaus-
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tavaata johtuen ole auoritettu edelliaen tilikauden 
tai tyojakaon aikana varsinaiaen kuukauai- tai tun
tipalkan liaaksi mitaan liaia, anaionmenetyksen 
korvaaminen on toteutettu, kun hanen varsinaista 
palkkaansa ei tyosuojelutehtavien hoitamiaeen kay
tetyn tyoajan johdoeta vahenneta. 

2. Tyoajan ulkopuolella (vapaa-aikana) suoritettavat 
eopimuksen edellyttamat valttamattomat tehtavat tai 
tyosuojelutoimikunnan kokoukaet on pyrittava jar
jeetamaan niin, ettei ~iihin valittomaeti tai la
heisesti liittyvaa tyovuoroa jouduta eiirtamaan tai 

peruuttamaan. Joe nain joudutaan pakottavista syis
ta kuitenkin menettelemaan, niin kokoukseen tai 
tarkaetukeeen, joista asianomainen on ilmoittanut 
tyonantajalle, kaytetty aika luetaan asianomaiselle 
tyoajaksi ja anaionmenetye talta ajalta korvataan 
18 § 1 kohdassa msinitulla tavalls. Muutoin tyosjsn 

ulkopuolella auoritetuats sopimuksen edellyttamista 
valttamattomiata tehtavista tai kokoukseen oesllis
tumiaeeta, joista on tyonsntajalle ilmoitettu, auo
ritetaan aeianomaieelle valtion komitespalkkion 
suuruinen korvaua. Talloin tehtavaan kaytettya ai
kaa ei lueta asianomsiselle tyoajaksi. 

Tyosuojeluvaltuutetun, erityisvaltuutetun ja pii

rinvaltuutetun jots ei ole kokonasn vapautettu vsr
sinaiaieta tyotehtavistaan tyoaikanssn auorittamien 
tyosuojelun yhteietoimintaan liittyviin tehtaviin 
kaytetty aika luetaan hanelle tyosjaksi. Joe edella 
mainitut vapsa-aikanaa~ suorittsvst esimiehenea 
kansas sovittuja tyosuojelun yhteietoimintstehta

via, luetaan myoa tama aika heille tyoajaksi. An
sion menetys korvsta~~ 18 §:n 1. kohdan mukaieesti. 

Kokonsan varsinsisieta tyo tehtavistaan vapautettu
jen tyosuojeluvaltuutettujen, erityisvaltuutettujen 
ja piirinvsltuutettuje~ tyosjan tai opetustuntien 
ulkopuolells suoritetuista yhteistoimintatehtavista 
maksetasn heille valtion komiteoists olevien maa-
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raysten mukainen kokouspalkkio. Talloin tehtavaan 
kaytettya aikaa ei lueta asianomaiselle tyoajaksi. 

3. Mikali tyosuojeluvaltuutettu, erityievaltuutettu 
tai piirinvaltuutettu hanen tehtaviensa laajuuteen 
nahden kokonaan vapautetaan varsinaisista tyotehta
vistaan, sovitaan tai todetaa~ hanelle valtuutetun 
tehtavista suoritettava palkkaus kussakin tapauk
sessa erikseen. Mikali palkkaus on tarpeen maari
tella valtuutetun kiinteata palkkausta korkeammak
si, on asia alistettava viraston esityksesta val
tionvarainministerion paatettavaksi. 

4. Mita edella tassa pykalassa o~ sanottu tyosuojelu
valtuutetusta, erityisvaltuutetusta ja piirinval
tuutetueta, koskee soveltuvi~ osin myos heidan va
ramiehiaan. Tyosuojelun yhte~styohon liittyvasta 
koulutuksesta koituvat kusta~~ukset ja koulutusajan 
palkkaus maksetaan kulloinkin voimassa olevien kou
lutussopimusten mukaisesti. 

19 § TYOSUOJELUSXADOKSET JA TOIMITILA 

20 § 

Tyonantaja hankkii tyosuojelutehtavissa toimiville heidan 
tehtavie~sa hoitamista varten tarvittavat tyosuojelulait, 
-asetukset ja muut tarvittavat turvallisuusmaaraykset. Tyo
suojelutoiminnan yhteydessa tarvittav~ materiaalin sailyt
tamiseksi tyonantaja osoittaa sopivan sa i lytystilan ja tar
vittaessa tarkoituksenmukaista huonetilaa. 

Tama sopimus tulee voimaan valittomasti. Samalla kumotaan 
rautatiehallituksen seka Rautatielaiste~ Liitto r.y:n, Rau
tatievirkamiesliitto r.y:n, Veturimiesten Liitto r.y:n ja VR 

Tekn{lliset r.y:n kesken 11.1.1982 teht7 sopimus tyosuojelun 
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yhteistoiminnasta Valtionrautateilla (VT 9a/82) myohemmin 
tehtyine muutoksineen. Mikali osapuolet myohem~in haluavat 
saada tahan sopimukaeen liaaykaia tai muutoksia, on niieta 
sovittava tyos~ojelun keskustoimikunnaasa. 

Helsingissa marraskuun 1 paivana 1985 

Rautatiehallitus 

Veturimiesten Liitto r.y. 

~d · ~ 

Akava r .y. 

~7~, 

N:o RH 601/ 152/ 85 

VT 47 a/85 



I 

KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNISTA LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SII STEYS 

- LIPUNMYYNTIJARJESTELMA 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSSAANNOSTO 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEID~N ASENTEISTAMME 
- PALVEL~ALTTIUDESTAMME 

- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- K~YTOKSEST~MME 

- RIPEYDEST~MME 

ASIAKAS KIINNITT~~ ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA TARKEATA, ERIKOISEN TARKEATA 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
HAIRIOTA, ESIM, 

- KUN JUNAT EIVAT KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN LAHETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 
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ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

J 0 K A I N E N M E I S T A 

V A I K U T T A A 0 M A L L A 

P A N 0 K S E L L A A N P A L V E L U -

T U 0 T T E E M M E L A A T U U N 
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UUDET EL~KEHAKEMUSLOMAKKEET 

Elakehakemuslomakkeet on uusittu sen johdosta , etta yksityisella 

sektorilla tulee voimaan ensi vuoden alusta joustava elakeikajar
jestelma . Julkista alaa uudistus ei koske, mutta julkisen ja yk

sityisen sektorin elakehakemuslomakkeet ovat kuitenkin edelleen 

yhteiset . 

Elakehakemuslomakkeita on nyt kaksi: TE-lomake ja VE-lomake . 

TE- lomakkeella haetaan tyokyvyttomyyselaketta , tyottomyyselaketta 

ja rintamaveteraanien varhaiselaketta . Lomake vastaa vanhaa E- lo 

maketta. VE - lomakkeella haetaan vanhuuselaketta . Samoilla lomak

keilla voidaan hakea yksityisen sektorin joustavan elakeikajar

jestelman elakemuotoja : yksilollista varhaiselaketta ja varhen 

nettua vanhuuselaketta (TEL, LEL, MYEL, YEL) . 

TE- lomakkeeseen on lisatty kysymyksia hakijan tyonteosta ja tyo

olosuhteista seka tyokyvysta . Muutoinkin lomakkeen kysymyksia on 

tarkennettu. 

Uudet hakemuslomakkeet otetaan kayttoon heti . Valtiokonttori hy 

vaksyy myos vanhalle E- lomakkeelle tehdyt hakemukset , mutta tar

koitus on , etta varhat lomakkeet poistetaan kaytosta . 

Uusia lomakkeita saa tilata Omatarvepainosta , Hyvinkaalta . 

(Hlo 788/169/85 , 20 . 11 . 1985) VT q8/85 . 
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KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henki16st6ha1linnon miiriyksii" kohdan A. 4.11. mukaiset kie1itut 

kinnot ruotsin, englannin, venijin , saksan ja ranskan kielissi 

jirje stetiin Rautatieopistossa jou1ukuussa 1985 osanottajil1e rny6-

hemmin i1moitettavana aikana. 

I1rno~ttautumistietoihin tu1ee sisiltyi osanottajan tiyde11inen 

nirni, virka - asema, virantoimituspaikka , tutkittava kieli seki suo 

ritettavan tutkinnon aste (em. miiriysten kohdan § 3-6). Myos aikai 

semmin ko. kie1essi mahdo1lisesti suoritettu arvosana on mainittava . 

Ilmoittautumiset 1ihetetiin koulutusjaostoon 10.12.1985 mennessi. 

Kielitaito tutkitaan vain yhdessi kielessi kerra1laan ja vain sen 

asteista arvosanaa varten , miti i1moittautuminen ede~lyttii . 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1986 . 

Kt j 21 . 11. 1 98 5 VT 48 / 85 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set . 

Luetteloon lisataan : 

766170 

766 41 0 

766477 

766618 

766865 

767160 

Oy Finlayson Ab 
Sivelyvarasto 
32703 KEIKY~ 

Keske Oy K-Rauta 
PL 46 
70701 KUOPIO 

Oy Finlayson Ab 
Ikaalisten Tehtaat 
39500 IKAALINEN 

Oy Finlayson Ab Varastomyynti 
Kuriiritie 44 
01300 VANTAA 

Vapo Oy 
Kevatniemen Saha 
81700 LIEKSA 

Kymi-Stromberg Oy 
Kartonki - ja Jalostusteollisuus 
KyPap F 
45700 KUUSANKOSKI 

Luettolosta poistetaan : 

608943 

633040 

Kymi - Stromberg Oy LVI 
03600 KARKKILA 

Kymi - Stromberg Oy Osto 
03600 KARKKILA 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi : 

607333 

764563 

Uusi 
Oy Electrolux Ab 
Johnson Metall 
Turkkirata 14 
33960 PIRKKALA 

K- Yhtiot Oy Suomen Vari 
Asemakatu 12 
90100 OULU 

(Tlk 525/85 , 20 . 11.1985) VT 48/85 

Entinen 
Johnson Metall Oy 
Turkkirata 14 
33960 PIRKKALA 

K- Yhtiot Oy Matte 
Nurminen 
Asemakatu 12 
90100 OULU 
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AIKATAULUN 185 LISAYKSET 

Lisays 4 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan aikataulukirjan ryhman 
3 . 1 tilanneille . 

Lisays 5 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukir 
jan tilanneille . 

Lisaysten voimaantulopaiva on 2 . 12 .1 985 . 

Lisays 6 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukir 
jan tilanneille . 

Lisayksen sisa ltona on joulu- ja uudenvuodenliikenne 1985- 1986 . 

Korjauslehti 1 aikataulukirjan 185 rataosaselostuksiin ilmes t yy j a 
jaetaan kaikille aikataulukirjan tilanneille . 

Korjauslehden voimaantulopaiva on 30 . 12 . 1985 . 

(Lkkj 18 . 11 . 1985) VT 48/85 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin r autatiepiiriin Riihim~en liikennealueelle (Ra ja

m~ki) haetaan asemapaallikon (A13) sairauslomasijaista tois
taiseksi . 

Helsingin rautatiepiirin p~~llikolle osoitetut kirjalliset 
ilmoittautumiset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin 
kansliaan viimeistaan 13 . p~iv~na joulukuuta 1985 . 
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TRANSPOINT - tuote on ollut kuljetus 
markkinoilla kohta vuoden. Tulokset 
ovat rohkaisevia: kasvu on yli 20% 
viime vuodesta.uusia asiakkaita ja 
yhteistyokumppaneita on tullut lisa~} 
toiminta on alueellisesti laajentu 
nut. Myos henkilosto on ottanut asi 
an omakseen ja tyl:lskentelee tosis 
saan, Transpoint - hengessa tulosta 
tehden ja tunteja 1askematta. 
Suotuisa alku ei saa kaatua tekijoi 
den puutteeseen. Varmistaaksemme 
Transpoint-henkiloston jatkuvuuden 
tulevaisuudessakin kartoitamme nyt 

T r a n s p o i n t - k u 1 j e t u s j a r j e s t e 1 m a a n 

- MYYNTINEUVOTTELIJAKSI tai 

- TRANSPOINT- ALUEIDEN ESIMIESTEHTAVIIN 

siirtymaan halukkaita henkiloita. Tahanastinen tyokokemus ja 

koulutus osaltaan tasmentavat hakijan sijoittumista Transpoint 

tehtavissa. Kaikilta ilmoittautuvilta edellytamme kuitenkin 

- kykya oivaltaa asiakkaan tarpeet ja 
kuljetusten ammattilaisena tahtoa etsia 
niihin ratkaisut 

- uskallusta ja maaratietoisuutta tulosten 
saavuttamiseksi 

- saavutettujen tulosten ja niiden laadun, 
ei tehdyn tyomaaran painottamista 

- tulosvastuullista ajattelutapaa 
- itsenaista aloitekykya, joustavuutta 

ja yhteistyotaitoa 

Mikali olet halukas ottamaan vastaan heittamamme haasteen, laa 

di itsestasi ja edellytyksistasi vapaamuotoinen ilmoittautumis 

esite, josta kay ilmi kiinnostuksesi kohteena eleva tehtava ja 
' muut kannaltasi asiaan vaikuttavat seikat. Laheta ilmoittautumi-

sesi 9. 12. 85 mennessa , os Transpoint- jqh taja Tapani Harkonen, 

Rautatiehallitus, h. 2007. 

Ilmoittautuneet tullaan kutsumaan haastatteluun piiritasolla. 

Talloin on tilaisuus selvitella tehtavien vaihdon ja uralla 

etenemisen yksityiskohtia . Osalle ilmoittautuneista jarjeste

taan myos soveltuvuuskokeet . 

Tama ilmoitus ei koske jo em tehtavissa toimivia henkiloita. 
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OPETTAJA RAUTATIEOPISTOON 

01etko ajatel1ut 5iirtymi5ta vaativampiin ja haa5tee1lisempiin teh 

taviin? Rautatieopiston opettajan tehtavat tarjoavat eraan mahdol-

1isuuden. 

Rautatieopisto etsii sopivaa henkiloa opettamaan koko VR:n kannal 

ta erittain keskeisia ku1jetusten hoitoon liittyvia aiheita. Tar

vittava opettajavalmennus jarjestetaan. 

Haa5tee11isesta tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan i1moittautu

maan Rautatieopiston johtaja11e mieluummin jo 12.12.85 mennessa 

puh. 911 - 2912. 

NIMITYKSIX 

H e l 5 i n g i n p a a v a r a s t o : toimi5tovirkailijan (A 4) 

toimeen ylim.tvirk . (A1) Virva Leena Ajalin . 

T u r u n p a a v a r a 5 t o 

Markku Ilmari Ramo. 

teknikon (A 16) virkaan tyonsuunn . 

, 
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ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 
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V1rkaehtosop1mus, joka teht11n 
14 p~lv~nK marraskuuta 1985 valt1o
vara1n~1n1sterfijn sekK valtfon v1rka
m1eh1~ edustavfen v1rkam1esyhd1stys
ten keskusjarjestijjen Akava ry:n, 
Julkfsten tyijalojen ammatt1jKrjest~ 
JTA ry:n, STTK:n julk1sten alojen 
ammattfjarjestH STTK-J ry:n ja TVK:n 
V1rkam1esjKrjestijt TVK-V ry:n vK1111a 
11 pK1vanK huhtfkuuta 1984 tehdyn 
vfrkaehtosopfmuksen 7 §:ssK tarkof
tetusta valtfon vfrkamfesten pal
v~lussuhteen ehtojen tarkfstamfses
ta. 

Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden nouqatetaan, mita niista 
on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosop1muslain nojalla 
sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 § 

Valtiovarainministerion seka valtion virkamiehia edustaneiden virkamies
yhdistysten keskusjarjestojen Akava ry:n, Julkisten tyoalojen ammatti
jarjesto JTA ry:n ja TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n valilla on 
11 paivana huhtikuuta 1984 tehty virkaehtosopimus valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta. Sanotun virkaehtosopimuksen 7 
§:n nojalla tarkistetaan valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtoja 1 
paivasta tammikuuta 1986 lukien siten kuin jaljempana on sovittu. 

3 § 

Virkamiesten peruspalkat, vuosipalkkiot ja tilapaisten toimihenkiloiden 
vastaavat palkkiot seka sopimuspalkkojen taulukkopalkat tarkistetaan 
liitteessa 1 olevien A, S- ja C-taulukoiden mukaisiksi, jolloin samalla 

palkkausluokka A6 poistetaan. 

Virat ja ylimaaraiset toimet s1jo1ttuvat 1i1tteen 2.1. mukaisiin palk
kausluokkiin. Tilapaisten toimihenkiloiden, jo i den sijoituspalkkausluok
ka on A6, sijoituspalkkausluokka tarkistetaan A7:ksi. Lisaksi noudatetaan, 

mita allamainituissa liitteissa on sanottu. 



Liite 2.2. 
Liite 2.3. 
Liite 2.4. 

Liite 2.5. 

Liite 2. 6. 

Liite 2.7. 

Liite 2.8. 

Liite 2.9. 
Liite 2.10. 
Liite 2.11. 
Liite 2. 12. 

Liite 2. 13. 

- 3 -

Muistutusten muutokset 
Lisapalkkioiden muutokset 
Varvattyjen palvelussuhteen ehtoja koskevan virkaehto
sopimuksen muutokset 
Rajavartijoiden palvelussuhteen ehtoja koskevan virka
ehtosopimuksen muutokset 
Posti- ja telelaitoksen postiaseman hoitajien seka 
postinjakajien ja postipalveluauton hoitajien palvelus
suhteen e~toja koskevan virkaehtosopimuksen muutokset 
Merenkulkulaitoksen alusten virkaehtosopimuksen muu
tokset 
Puolustusvoimien virkamiesten tyoaikasopimuksen muu
~k~t 

Valtion virkamiesten ikalisasopimuksen muutokset 
Valtton yleisen virkaehtosopimuksen muutokset 
Laakarien palkkausjarjestelyt 
Virkaehtosopimus yliopistojen ja korkeakoulujen opetta
jien eraiden hallintotehtavien hoidon korvaamisesta 
Opetusalan (C-palkkaustaulukot) virkaehtosopimusten 
muutokset 

4 § 

Yhdenmukaisesti 3 §:ssa tarkoitettujen tarkistusten kanssa tarkistetaan 
virkamiehiin verrattavien valtioon paatoimisessa virkasuhteessa tai sii
hen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevien hen
kiloiden palkat ja palkkiot, jollei erikseen toisin sovita, samoin kuin 
ne palkanlisat ja lisapalkkiot, jotka maaraytyvat suhteessa varsinai
seen palkkaukseen. 

5 § 

Taman sopimuksen mukaan paivasta tammikuuta 1986 tarkistetut palkkauk

set maksetaan sanotusta paivasta lukien. 

48a 
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6 § 

Tama sopimus on voimassa l paivasta tammikuuta 28 pa1vaan helmikuuta 
1986. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolelta irtisanota vahintaan kolmea kuu
kautta ennen sopimuskauden paattymista. 

7 § 

Tahan sopimuksen sidottu ei . saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 
tyotaistelutoimenpiteisiin sopi~ksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syn
tyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan . sopimuksen muuttamiseksi 
tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopi~kseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, 
etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, ei
vat riko edellisessa momentissa .tarkoitettua tyorauhavelvoitetta eivatka 
sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistyksille kuuluva velvollisuus 
sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyo
taistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin 
toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopettamiseen. 

VALTIOVARAINM!NISTERIO 

AKAVA RY. 

JULK!STEN TYOALOJEN AMMATTIJARJESTO JTA RY. 

STTK:N JULKISTEN ALOJEN AMMATTIJARJESTO STTK-J RY. 

TVK:N VIRKAMIESJARJESTOT TVK-V RY. 

TV/rte/vpt7 
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1 . 1 . 1986 LUI<ICH 

f'ALkKA'USTAULUtcOT 

T.wt.UUO I TAULUI<kO 

A-PALKKAUSLUOI(IC IEH PERUS'PALKAl S f' ALKkAUSLUOKKIEH SOf · ttmSrALKAl 
TAl IIUOSIPALkK lOT KUUI<AUDESSA . HK kUlltcAUDESSA . MK 

PALUAUS- SOP I HUSl"AU<t< n 
LUOKkA I UOkKA 

A I 3 2 84 Sl7 348 
A 2 3 339 SIB 70':' 
A 3 3 398 S t 9 6 092 
A 4 3 463 S20 6 532 
A 5 3 5l9 

S21 6 931 
A 7 3 652 S22 I 139 
A 8 l 742 S2l 1 476 
A 9 3 834 S24 1 94l 
Al8 3 911 S25 8 4?9 

All 4 et7 S26 9 179 
'"2 1jo S21 9 987 
Al3 240 S28 I& 988 
Al4 374 S29 It 954 
Al5 5l5 SJe ll lOG 

A16 4 741 S31 14 413 
Al1 4 919 S3:! 15 85l 
A18 5 251 S33 17 438 
At9 5 55l S34 19 181 
A28 5 849 S35 21 100 

A21 6 282 S36 n 2 10 
A22 7 139 
A23 1 476 
A24 1 94l 
A25 8 499 

A26 9 119 
A27 9 987 
A28 10 988 
A29 II 954 
AlO ll IG8 

All 14 413 
Al2 15 853 
All 11 4l8 
Al4 19 181 
"'35 21 188 

AJ6 23 218 
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I. I. t 986 LIJK ICH 

TAULUKKO 4 ( A- YHDl STflttA l AULUKKO) 

A- PAU(kAUSLUOKK IEH PERUSPAUC:AN TAl VUOSlf'AI KK I ON, kALL lJNr'A IK f\Nll S~~o t.l , JK ~~ollS IE'N 

SEK4 ERILLISEN t 5-VUOTI SKOROTU• SlN YIHEl SriAARA kUUI\AIJDE SSA, "" 
PALKKAUS- K ALLEUSRYHHA 
LUOKKA Ml . IS VUOJ l .f 

IKiiLISIEN LKH KOROl US 
e 2 

A t 3 590 3 795 023 ::::! 4 435 b'5l •1 at. ·l 
A 2 3 640 3 959 089 ;.!?J 508 7JJ 1 r.' '1 6 

A 3 3 704 3 926 162 370 588 911 ~ OJ4 
A • 3 775 001 ::!-41 453 67!. 9 10 5 I 31 
A 5 3 959 099 334 • 5~ 1 77q 0 18 5 '14 ~ 

A 7 3 991 4 229 473 4 697 4 932 ., \ I? 5 "":! 
A a 079 3 2 4 593 012 ~ 0~3 ~ J06 ' 5 45 
A 9 179 430 696 q.q 5 178 ~ 431 69:! 

Ate 4 270 5~6 4 19A OJ9 5 ~?0 5 55 4 ~ 00 4 

All 379 64 2 4 9~ 1 5 167 5 4 '"!5 5 696 ~ 9'5~ 

Al2 502 77:! 5 058 5 3 11 ~ 577 5 856 ,, 12G 

All 622 990 5 193 5 453 5 726 6 012 " 28 3 
A14 769 054 ~ 35 7 5 625 5 ?06 6 201 " •oo 
Al5 943 ? 49 5 554 5 81::! 6 t:~1 6 430 6 71? 

A16 5 169 5 4 78 5 807 .., 09/ 6 40:' 6 722 0:-' 4 
Al7 5 4 27 5 753 6 O?A 6 403 6 7:'3 7 059 7 J/7 
AlB 5 724 6 G67 6 43 1 ,, 75J I (;)9 1 7 446 I /U 1 
At9 6 053 6 416 6 801 7 141 7 499 7 813 ll .,:--'7 
A20 6 375 6 757 7 16:.:' I ~ ;!O 7 8?-. 0 2? 1 0 <M 

A2t 6 760 7 166 I 596 I 97'> 8 37'"~ a 794 ~ 1?0 

A22 7 792 8 2 49 8 744 9 18 1 0 6 40 10 a:u. I Q :!27 
A23 8 149 B 638 9 156 ? 6 14 '" 0 9 5 t O 490 10 709 
A24 9 659 9 177 9 729 10 ~ 14 10 725 II 154 11 377 

A25 9 264 9 920 10 409 10 97.9 II 4 75 II 934 1~ 173 

A26 10 005 to 605 II 241 II 803 12 393 12 989 13 147 

A27 tO 896 11 539 12 231 12 843 13 485 14 024 14 304 
A29 11 890 12 603 13 359 14 027 14 728 15 317 15 623 
1\29 13 030 13 8t2 14 641 IS 373 16 14 2 16 788 I 7 12 4 
AJe 14 279 15 136 16 o~ .. 16 946 I 7 6 98 18 396 19 76 4 

A31 15 710 16 653 1 7 652 18 5 35 19 462 20 ~40 20 645 
A32 17 298 19 317 19 416 2 0 397 21 406 11 '6' 2~ 7 ° 7 
AJJ 19 007 20 147 2 1 356 2:' 4:'4 2J 545 ~"' '187 Y77 
A34 20 907 :!2 161 23 4?1 24 666 25 899 _.:j ?3~ ~7 474 
A35 22 999 24 3 7 9 ~5 84 2 27 134 28 ••• ~·--,; /,J I 3 0 :?::! 4 

A36 25 299 26 817 28 426 :!9 947 31 J39 32 5?3 33 2 4 5 
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TAIJLUI(kO 4 JATKOA 

PAt.kkAUS- II kALLEUSRYHKA 
LUOUA Ill . 15- VUUrtS -

lkALIS"IEH lkll KOROTUS 

• ' 3 

At 3 481 3 690 9tt tG7 312 ~28 4 732 
.. 2 3 539 3 .,, 976 175 384 693 • 819 
.. 3 3 692 3 BIB 847 249 461 604 • 895 
.. 4 3 671 3 891 124 338 ,.6 113 4 988 
.. 5 3 7" 3 976 215 <476 04 1 819 ~ 099 

A 7 3 871 4 103 4 349 4 5<>6 • 794 GJ4 ~ 261 
A 8 J 967 4 205 457 4 680 • ·1t 4 168 5 39:! 
A 9 4 964 4 JOB 566 4 794 5 o.1• 2U6 5 524 
AIG 4 152 4 481 665 4 898 5 143 400 5 643 

All 4 258 4 513 4 784 5 02~ 5 274 5 538 5 787 
At2 4 378 4 641 4 919 5 165 5 423 5 694 5 950 
All 4 494 4 764 5 850 5 302 5 567 5 845 6 tea 
1114 4 636 4 9t4 5 209 5 469 5 742 6 029 6 JOO 
At5 4 887 5 895 5 ~9t 5 671 5 955 6 253 6 534 

Al6 5 925 5 326 5 646 5 928 6 224 6 535 4 829 
At7 5 278 5 595 5 9Jt 6 228 6 539 6 866 7 175 
AtB 5 566 5 900 6 254 6 567 6 895 7 240 7 566 
At9 5 886 6 239 6 613 6 944 7 291 7 656 8 001 
A28 6 280 6 572 6 966 7 31" 7 680 8 064 8 427 

A2t 6 574 6 968 7 306 7 75"i 9 143 8 550 8 935 
A22 7 567 8 821 8 502 8 927 9 373 9 748 9 943 
A2J 7 925 8 400 8 904 9 319 9 Ut6 tO :-09 10 413 
A24 8 429 8 925 9 460 • 933 tO 43C.' tO 941 It 864 
A25 9 889 9 550 to 123 19 629 " 160 " 606 tl 938 

A26 9 739 18 Jt4 to Y3J " 480 · ~ 054 12 536 12 787 
A27 18 586 It 221 " 894 12 499 H ttl tJ 639 tJ 91' 
1128 tt 562 t2 256 12 99t tJ 641 .. 32j '4 096 15 194 
A29 t2 671 IJ 431 14 237 14 949 t"i 696 16 324 16 659 

'". 13 886 t4 719 t5 602 t6 382 t7 ~Ot t7 889 18 2 .. 7 

Alt 15 278 16 t95 17 167 tB e:-5 '" Y26 •• 68J 20 877 
1132 16 894 t7 8t2 18 881 19 925 20 ••• 21 649 22 082 
Ul 18 484 t9 593 28 769 21 907 22 891 2J Btl 24 289 
1134 28 332 2t 552 2~ 945 23 997 25 186 26 193 26 717 
AJ5 22 366 23 788 25 t3G 26 306 n 785 28 Btl 29 389 

A36 24 6GJ 26 079 27 644 ,. 026 JO 477 Jt 696 32 JJB 
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I. I .1986 LUIC IEH 

' TAUL.UKKO 5 (S-YHDJSTEL."ATAUlUKICO) 

S-PALKKAUSLUOICUEN SOPIIIUSPAUAH, KALLIIHPAIK-.IS .... lkALJSIEH SEKA 
ERILLISEH 15-YUOTISK()fi(JTIJICSEN YHTEISHXAR.4 KUUKAUI>ESSA, "" 

SOPIHUSPAI. KKA- KALLEUSRYHHA 
LUOICKA HL". 15 · YUOTIS-

IKALISIEN UH KOROTU.If 
(I I 2 J 4 5 

Sl1 5 829 6 179 6 559 6 877 7 221 7 51& 7 660 
SIB 6 215 6 588 6 983 7 332 7 699 8 907 8 167 
$19 6 64& 7 938 7 469 7 AJ~ 8 22~ " 5~4 8 725 
s2e 7 12& 7547 8 900 8 .. oo 8 829 9 '7J 9 3~6 

S21 7 555 8 &08 8 488 8 91:! 9 358 9 73:? 9 9Z"I 
$22 7 782 8 249 8 744 .. 101 9 040 10 026 tO 227 
S23 8 149 8 638 9 156 9 614 10 995 10 499 10 799 
$24 8 658 9 177 9 728 10 21 • . 19 725 II 154 II J77 
S25 9 264 9 820 10 409 18 929 II 415 II 934 t2 1/J 

$26 le 8415 19 695 II 241 II 803 12 393 12 889 tJ 147 

$27 10 886 II 539 12 231 12 843 13 485 14 924 14 394 
$28 11 a•• 12 603 13 359 14 927 14 728 15 317 15 623 

$29 13 41Je 13 812 .. 641 15 373 16 142 16 788 17 124 
$38· 14 279 15 136 16 044 16 846 17 688 18 396 18 764 

!31 15 710 16 653 17 652 18 535 19 462 26 248 28 645 

$32 17 2841 18 317 19 416 29 387 21 486 22 262 22 707 

.fll 19 097 29 147 ~I 3"' 22 424 23 545 24 487 24 977 

$34 2G 997 22 161 23 491 24 666 25 899 26 935 27 474 

$35 ~2 999 24 379 25 842 27 134 28 491 29 631 30 224 

$36 25 299 26 817 28 426 29 841 '" J:s9 32 593 33 245 

SOP I HUSPALKK A- II KALLEUSRYH".r. 
LUOICKA HL. 15 ·VUOTIS· 

IKALISIEH LKH KDROTUS 

e I l 5 

Sl7 5 669 6 GG9 6 370 6 688 7 &22 7 JOJ 7 449 

SIS 6 044 6 407 6 791 7 131 7 488 7 188 7 944 

Sl9 6 458 6 845 7 2 56 7 619 8 000 8 320 8 •86 
S28 6 924 7 339 7 719 a t6a 8 576 B 91? 9 097 

S21 7 347 7 788 8 255 8 668 9 101 9 465 9 654 
S22 7 567 8 021 8 502 8 927 9 J7j 9 748 9 943 
S23 7 925 8 400 8 904 9 349 • 816 18 209 tO 413 
S24 8 4241 8 925 ? 46G 9 933 IG 430 IG 847 t t 864 
$25 9 889 9 559 10 123 10 629 II 168 II 686 II 838 

S26 9 739 19 314 19 933 II •so 12 &54 12 536 12 787 
S27 18 586 II 221 II 894 12 409 13 Ill 13 638 13 911 

S2B II 562 12 256 12 991 13 641 14 323 .. 896 15 194 
S29 12 671 13 431 14 237 14 949 15 696 16 324 16 659 
S3G 13 886 14 719 15 602 16 382 17 201 17 889 10 247 

S31 15 279 16 195 17 167 10 825 18 926 19 603 20 877 
$32 16 8~ 17 812 18 881 19 825 20 816 21 649 22 082 
S3J 18 484 19 593 28 769 21 887 22 897 23 813 24 289 
Sl4 20 332 21 552 22 845 23 997 25 186 26 193 26 717 
$35 22 366 23 709 25 138 26 386 27 785 28 8tJ 29 389 

SJ6 ~· 603 ::6 079 '?I """ ? 9 02A 10 477 31 69o J~ 3JQ 
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I( u 0 p p A L I I T E ALUSTAVA KUOPPAL I IT E 01.01 . ll6 LUKIEH 

s•P y VIRKA TAl TOIMI PERUSTAMIS- EHTIHEH LKM JA UUSI 
LAKKAUTIAM PALKKA- PALKKA -
TAPA PVM LUOKKA LUOKKA 

ll . 90 VALTIOHRAUIATIET 

1 konain5in00ri s 25 
19 konoin5in00ri s 24 25 

1 konain5in00ri VJ l H 0 1 11 ll5 s 24 
12 koneinsinOOri .. .. . . s 2J 24 

2 konainsini:iOri .. s 22 
1 koneinsinOOri • 25 

14 koneinsinOOri • 24 - • 25 
6 konein5in00ri • 2 l • ? 4 

konainsinOi:iri ... VJ PH 0 I II 85 A ~j 
12 kone1nsinOOri .. .. . A 22 2 • 23 

koneinsinOOri . . .. A 22 
2 kone:insinOOri .. .. ... . . A 21 
I arkk i taht i .. ... .. ..... s 24 
9 ratain!lini:iOri .. .. .. . ...... s 24 25 
I ratainsinOOri .. .. .. . ... .. YJ PH 0 I . I I . ll5 s 24 
I retainsinOOri .. .. . . . . .. VJ LH 01.11 . ll5 s 24 

15 ratainsini:iOri .. . ... . . s 23 24 
I ratainsinOOri ... .. VJ LH Ol.l!.ll5 5 23 
I ratainsinOOri .. . . . 5 22 23 
5 ratainsinOOri .. .. A 24 
I ratainsinOOri .. .. A 23 
3 ratainsinOOri A 22 - • 23 
3 ratainsinOOri .... A 21 - A 22 
I suunnittelupiillikkO . . VJ PH 01 .11 . ll5 s 24 
2 suunnittalupiillikkO . ... 5 23 24 
I suunnittelupaillikkO . . . . VJ PH 0 I . II . ll5 s 2 3 
I tutkija ..... 5 24 
I tutkija .. .. .. s 23 24 
2 tutkija .. ... .. .... 5 22 I - 23 
1 tutkiia .. .. .. ..... . .. s 21 
I tutkija . . . . . . . . . . . . .. . .. A 20 
I koulutuspiillikkO .. ..... 5 2 3 
I yliliiikiiri ....... 5 23 
I kemi:sti-in~tnOOri ······ .. 5 22 

kemi:sti-insinOOri ..... ... A 20 21 
I kiivttOpiilillikkO .... . s 22 23 
I ~uunnittelija .. s 2 1 
I suunnittelija ... . .. . . A 20 A 21 
6 ty0tarvey5liiikiri .. .. . s 21 
I asomapiiiillikkO .. .. A 24 
3 asemapiiiillikkO .. .... A 23 
4 asemapiilillikkO .. .... .. A 22 - A 23 

13 a semaplHi 11 i kki:i .. . ... ... A 21 
11 asemapiallikkO ...... . . A 20 4 - 21 

2 asemapiiillikkO -··· · · .. A 19 
6 asemapii~H 1 i kkO . . .. .. A 18 

19 asemapaiillikkO .... .. .. A I 7 1ll 
I 0 asemapi:iiil 1 ikkO ... .. . . A 16 
30 asemapiiiil1 i kkO .... .. ·' A 15 16 

4 asemapiiiillikkO .... .. A I G 
82 asemapii:illikkO .. A I 3 A I G 

6 as~mapiiillikkO .. YJ lH 0 I . II . 85 A 13 
I asianvalvoja .. .. A 24 
2 a:sianvalvoja . .. . • 23 
3 asianvalvoja .... . ... YJ PH 0 I II . 85 A 22 
6 konttoripii11ikk0 ... A 2l 

konttoripiii1likk0 .. A 23 
2 konttoripiallikkO ..... A 21 
I konttoripaallikkO .. .... VJ lH 0 I. II . 85 A 21 
3 konttoripfti:illikkO .. .. A 19 
7 konttoripiiillikkO A Ill 2 - A 19 
7 konttoripaallikkO A I 7 2 A 18 

2 konttoripaatlikkO A 17 I A Ill 
I varikonpiillikkO yp A 24 
ll varikonpaatlikkO YP A 23 - A 24 

insinOi:iri yp .. A 23 
I insinOi:iri .. A 22 
I i n:.t nO Or i VJ LH 0 I II . 85 A 22 
3 insinOOri yp .. .. A 22 
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K U 0 P P A l I I T E ALUSTAVA KUOPPALIITE 

S+P 

24 

II 

12 

9 
14 
20 

I 
1 

a 

ll 

45 

13 

Ill 

32 
2 
1 
6 
I 
1 
7 
I 

2 

I 
2 
I 

I 

I 
2 
5 
1 

Y VIRKA TAI TOIMI 

l 

14 

12 

2 

31.90 

insinOOr' 
insinOOri 
insinOOri 
insinOOri 
insinOOri 
insinOOri 
insinOOri 
insinOOri 
.insinOOri 
insini:ii:iri 
insinOOri 

JATKUU 

yp .. .. . .....•....•. 

yp ..•.•.. .. • • .•..•. 
yp ..•.•.• .. ..•...•. 

insinOOri ... . ...... . .. . . . . . . . 
liikennetarkastaja .. . .... . .. . 
Jiikennetarkastaja . . . . •..... . 
1 i i kennetarkastaja ......... . . 
liikennetarkastaja . .. . •.... .. 
liikennelarkastaja ....... ... . 
liikennetarkastaja . . ..•..... 
1 i i kennetarkAstaja ..... . .. . 
liikennetarkastaja 
liikennetarkastaja 
liikennetarkastaja 
liikennetarkastoja ap 
liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaja ap 

liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaja ep 
liikennetarkastaja ep 

liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaja ep 

liikenneterkastaja ap 
liikennetarkastaja ap 
liikenneterkestaje ap 
liikennetarkastaja op 
liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaja ap 
liikennetarkastaje ap 
psykotekn laboratorian hoitaja 
sHhkOtarkastaja .. . .. . ....... . 
s~hkOtarkastaja .. . ..... . ... . . 
sahkOtarkastaja ...... . ...... . 
sahkOtarkastaja . ... .. .. ..... . 
s~hkOtarkastaja ......•. . ..... 
s~hkOtarkastaja . . ........... . 
sahkOtarkastaja .... . .. .. . ... . 
sahkOtarkastaja ............. . 
sahkOtarkastaja ...... . ... . 
s~hkOtarkastaja ........ . .... . 
tarkastajainsinOOri . ..• . ..... 
vorestonp3iillikk0 ...... . .... . 
varastonpaatlikkO .. . ..... . .. . 
varastonpBiillikkO ... . •... .. .. 
varastonpaatlikkO ....•....... 
vlikamreeri ... ... .... . . . .... . 
yl i tarkastaja ..... .... . ..... . 
apulaisasionvalvoja . ........ . 
apulaisasianvalvoja ......... . 
apulaisasianvalvoja ........ . . 
yliaktuaari ..... . . . ... . 
lakimies .. . . . ..... . ......... . 
lakimies .... . . .. .... .. .. . . . . . 
lakimips .. ... . . . . ... .. . ..... . 
lakimi es . ..... ....... . ..... . . 

plil:imatemaati ko 
var i konpiiiill kk 
varikonpii811 kk 
varikonpiiiill kk 

PERUSTAMIS 
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

VJPHOLII8 5 
VJ lH 01 II 8 5 

VJ PH 01.11.55 

VJ PH 01 . 11 .55 

VJ PH 01.11.85 

VJ PH 01.11 . 85 

VJ PH 01.11 . 85 

VJ PH 01.11 .85 

VJLH01 . 11 . 85 
VJ PH 01.11 . 85 

VJLH01 . 11.85 
VJ LH 01 .1 1 . 85 
VJlH01 . 11.85 

VJ PH 01.11.85 
VJ ~H 0 1.11 .85 

01.01.56 LUKIEH 

EHT1HEH 
PALKKA 
LUOKKA 

A 22 
A 21 
A 21 
A 2 l 

21 
2 0 
20 
I 9 
I 9 
18 
18 
16 
2 3 

A 22 
A 2 1 
A 2 1 
A ~ 1 
A 2 1 
A 2 0 
A 2 0 
A I 9 
A I 9 
A I 9 
A 19 
A I~ 

A IS 

I 7 
I 7 
17 

A 17 
A 16 

A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 14 
A 13 
A 13 
A 23 
A 2 3 
A 22 
A 2 2 
A 20 
A 19 
A 19 
A 18 
A 18 
A 18 
A I 7 
A 23 
A 2 1 
A 2 0 
A 18 
A 18 
A 23 
A 2 3 
A 22 
A 2 1 
A 2 1 
A 22 
A 2 1 
A 2 1 
A 2 1 
A ~0 

A 21 
A 21 
A 20 
A 19 

LKM JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

- A 22 

- A 21 
- A 21 
- A 20 
- A 20 

s - 24 
4 2 3 
2 2 2 

A 2 1 

2 - A 2 0 
2 - A 20 
I A 19 

I - A 20 
2 - A 19 
4 - A 18 

1 - A 19 
3 - A 18 

- A 18 
- A 17 

14 
14 

2 - A 2 1 
A 20 

3 - A 1 9 
A 19 

A 2 3 

A 22 
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S+P 

I 
2 
5 

11 

15 
11 

20 

25 

34 
I 0 

2 
4 
8 
I 

4 
2 

2 
19 

13 

13 

16 
I 

26 
2 

38 

ll 

I 
3 

18 
51 

I 
29 

5 

21 
3 
2 

Y YIRKA TAl TOIMI 

H.90 JATKUU 

kamreeri ............. . .•..... 
kamreer i .................... . 
kn.mreer i ........ . .. . ... . .... . 
psykologi . . .......... . . . . ... . 
rakennusmastari ............. . 
rakennusmestari . . . .......... . 
rakennusm~stari . .......•..... 
rakennusm&stari .......•• .. . . . 
rakennusmestar i ........... . . . 
rn.kenn.usmestari ............. . 

2 rakennusmestari . ........ . .. . . 
rakennusmetstari ... . .•... . .. . . 
rokennusmestari . . ... . . . • . . .. . 
rakennusmostari ... . . .. .... .. . 
rakennusmestari . .... . .. . ... . . 
rakennusmestari . . .......... . . 
rakennusmestari .. .. .... . . ... . 
rakennusmestari ........•.. ... 
tarkastaja . ... . ............ . 
tarkastaja ... .. . . . ..... . .... . 
tarkastaja .. .. . . .......•... . . 
tarkastaja .... . . . •. . . . ...... . 
tarkastaja .... . . . .......... . . 
tarkastajo ... .. ... .. .... • •.. . 
tarkastaja . . ........ ... . . 

2 tarkastaja ... . .. . ...... . . . •.. 
to i m i stor~kennusmestari 
toimistorakennusme5tari 
toimistorakennusmestari 
toimistorakennusmestari 
to~m! storakennusmestar~ 
to1m1storakennusmestar1 
toimisto rakennusmestari 
toimistoraken nusmestari 

~ toimistorakennusmestari 
2 kielenk~~nttij~ . . ........ .. .. . 
1 kie lenkiii:intaja ......... . ... .. 

o s top ii iillikk~ .. . .. . ..•..... .. 
yliteknikko . .. .... . ..... . .•. . 
yJ i htkni kko ................. . 

5 yliteknikko .... . .... . ... . ... . 
I yliteknikko ........ . ..... . .. . 

yliteknikko .......• . . .. . . .... 
yliteknikko .. . ...... . .....•.. 

16 yliteknikko .. ..... ........ .. . 
l yliteknikko . ... . ...... . .... . . 

yliteknikko ............ .. .. .. 
14 yliteknikko ..... . ....... . .. .. 

yliteknikko ........ .. .....• . • 
22 yliteknikko .......•........ . . 

yliteknikko . ............. . .. . 
6 yliteknikko . .. ..... . ....... . ~ 
2 yliteknikko ..... . .... . ..• . ... 

aktueari .... . . . ....... . ..... . 
apulaisasemapaatlikkO 
apulaisasemapaillikkO 
apulaisasemap~illikkO 
apulaisasemapaallikkO 
apulaisasemapaallikkO 
apulaisasemapaiillikk~ 
apula isasemapaallikk~ 
apulaisasemapaiillikkO 
apuJaisasemapaallikkO 
apulaisasemapaatlikkO 
apulaisasemapiallikkO 

2 apulaisasemapaa11 1kkO 
osa~tosihtaerj .. . ......... . 
osa5tosihteeri ... - ........ .. 
osast osihteeri . . .. . 

2 osastosihteeri ........ . 
aikataulun5uunn1ttQlija 

2 aikataulunsuunnittelija 

PERUSTAMIS 
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

VJ PH 01.11.85 

V J PH 0 I. 11 . 8 5 

VJ PH 01.11.85 
VJPHOI . Il.85 

VJLH01.11 . 85 

YJ LH 01.11.85 

VJ lH 01 .11.85 

VJ LH 01 . 11.85 

VJ LH 01.11 . 85 

VJPH01 . 11 . 85 
VJ LH 01 . 11 . 85 

VJ lH 01 . 11 . 85 
VJ lH 01.11.85 

01.01 . 86 LUKIEH 

EHTTHEH 
PALKKA 
LUOKKA 

A 20 
A 19 
A 19 
A 20 
A 20 
A 19 
A 18 
A lit 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 14 
A 14 
A 13 
A 12 
A 11 
A 20 
A 19 
A 19 
A 19 
A 19 
A 18 
A 18 
A 18 
A 20 
A 18 
A 18 
A 17 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 19 
A 18 
A 19 
A 19 
A 19 
A 19 
A 19 
A 18 
A 18 
A 18 
A 18 
A 17 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 14 
A Ill 
A 18 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 14 
A 14 
A 13 
A 13 
A 13 
A 13 
A 18 
A 18 
A 17 
A 17 
A I 7 
A I 7 

lKrl J~ UUSI 
PALKKA 
LUOKKA 

A 21 
3 - A 20 

A 20 

I - 20 

- A 16 

- A 15 

- A 14 

A 20 

I - A l9 

I - A 19 

- A 17 
- A 16 

2 - A 20 

4 - A 19 

- A 18 

- A 17 
- A I 7 

- A 16 

I A 18 
2 - A I 7 

A 14 
A 14 

A 14 

I - A Ill 

48a 
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31 . 70 JATKUU 

kirjeenva i htaja ...... . ...... . 
teknikko ...... . .. . ... . 
teknikko ........... . ... . 

2 8 teknikko ......... . 
12 teknik ko . . . ........ . .. . 

28 teknikk o ....... . ... . 
8 teknikko ......... . 

14 tekn i kk o 

II! 
10 

I 
261 

7 

25 
I 
6 

I 
5 
2 

2 

l7 
3 

93 

473 

503 

1771 

117 
16 0 

41 
60 
17 

261 
20 

26 

2 

65 
15 

24 

13 

2 
2 

a 
18 

21 

86 

103 

3 

tekni kko ... . ..... . .... . 
takn i kko ... . •. . . .. .. .... . .... 
teknikko . . ........ . ......... . 
teknikko ..... . .............. . 
teknikko ........... . ..... ... . 
teknikko ... . ............... . 
teknikko ............ . ....... . 
teknikko . ........ . ••.... . .... 
riko5tutkija ... . ... .. . . ..... . 
r i kostutk i ja .. . ............. . 
y 1 i puutarhur i . ..... . ... . .... . 
kusta11nuslaskija . . ... . ... . . 
terveysolojen tarkkaaja . ... . 
tyijnjohtaja . . . . . ... . .... . . . ,. 
tyBnjohtaja . ............. . 
jiirjestelvmestari ..... . .... . 
jSrjestelymestari . . ..... . . . . . 
jiirjestelymestari . . ..... .. .. . 
j~r~es~elymestari .. . . . .. . ... . 
ktrJaaJa ... . ......... . . .. ... . 
1 i i kenneohjaaja ...... . ...... . 
liikenneohjaaja . . .......... . . 
liikenneohjaaja . . ........ . 
tyBterveyshoitaja ........... . 
tyBterveyshoitaja ...... . . . 
tyBterveyshoi taja ........... . 
tyOtervevshoitaja ....... . . 

yl1konduktOBri 
ajomestari ...... . .. . . ... . 
ajome s tari .... . ....... . .. . 
ajomestari .. ........ . 
teknillinen apulainen 
teknillinen apulainen 
teknillinen apulainen 
t e knillinen apulainen 
t e knillinen apulaine11 
t e kn1llinen apul a iner1 
tekni 11 inen apulaincn 
tekn1llinen apulainen 
t e knill 1nen apu l ai n e n 
to1mi s tos1hte e ri 
toimistosihteeri .. . ...... . .. · 
toimistosihteeri ... . ...... . . . 
toimistosihteeri .. . ... . ..... · 
toimistosihteeri ............ . 
toimistosihteeri .... . .. .. ... . 
toimistosihteeri . . . . . . ...... . 
toimistosihteeri . ........... . 
to i mi stos i hteer i ..... . . ... .. . 
veturinkuljettaja ...... .. ... . 
veturinkuljettaj ~ . . ......... · 
1 i i kennemestari ...... . .... . . o 

li ikennemestari ....... . ..... . 
vaunumestar i . ...... . ... . . . · · · 
yliasentaja . . .... . .... . ... . . . 
yl iasentaja . ....... . .. o • ••••• 

ylias12ntaja . . ... .... ... ..... . 
yl ivi rastomestari ........... . 
konemestari . . ........ . ..... . 
konemestar; ....... . · · ... · · 
kuormausmestar .......... . .. . 
kuormausmestar .......... . . . . 
taakintavoimis elija .. . ..... . 

PERU5TAMIS 
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

VJ P 01 . 11.a5 

VJ P Ol . ll . a5 

VJ 01.11 . a5 

VJ P 01 . 11.85 

VJ PH Ol . ll .a5 

VJ P 01.11 . 85 

VJ l Ol.ll . a 5 

OI .OI . a6 LUKIEH 

EHTIHEH 
PALKKA 
LUOKKA 

A 17 
A I 7 
A 17 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 14 
A 14 
A I 3 
A I 3 
A 12 
A 12 
A 11 
A 9 
A a 
A 16 
A 16 
A 16 
A 15 
A 15 
A 15 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A 14 
A I} 
A 13 

A 14 
A 13 
A 12 
A 12 
A 13 
A II 
A I 0 
A I 0 
A 9 
A 9 
A 8 
A 8 
A 7 
A 13 
A 13 
A 13 
A 12 
A 12 
A 11 
A 11 
A a 
A a 
A 13 
A 1 3 
A 12 
A 10 
A 12 
A 12 
A 12 
A 1 2 
A 12 
A 11 
A 10 
A 11 
A 11 
A 11 

LKM JA UU51 
PALKKA 
LUOKKA 

- A 18 

- A 1 7 

3 - 16 
1 16 
3 - 15 

- A 15 
- A 15 
- A 14 

A 9 
1 - A I 7 

A 16 

A 1 5 
A 1 5 
A 1 5 
A 15 
A 15 

A I 5 
A 15 

3 - A 14 
2 - A 15 

II A 14 
A 15 
A 14 
A 1J 
A 13 
A 14 

- A II 

- A I 0 

- A 9 
- A a 

A 13 
A 13 

11 

A 13 
A 13 
A 13 

A 11 

A 12 

I - A 15 
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44 
5 

ll2 

!a 
17 

40 

75 
l2 

ta 

912 
40 

I 

5l9 
12 
15 

2 

8 
2 

I 0 
l l 

I 

12 

11 

74 

172 

ll 
1 

149 
4 

28 
4 

16l 
10 
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155 

21 

26 

16 

15 

1 
6 

15 

49 

a 
IOZ 

6Z 
6 

27 

221 
11 

122 

ll . 90 JATKUU 

opast tnes i mies ....... ....... . 
puutarhur i ..... . ......•.. . ... 
s~hk6asentaja ... . . .. ........ . 
si;hkOasentaja ............... . 
vaihdemiesten es i m i e s ....... . 
varastomestar i ....... , .. . 
varastomestari .......... . •... 
varastomestari ......... . 
varastomestar i .......... . .. . 
asQtinlaitem t es .. .......... . 
autonasentaja ...... . . . . . ... . 
autonasentaja ............... . 
huol tomostar i .......... . .... . 
huoltomostari .... ........... . 
konduktOOri ........ . . ... . •... 
konduktOOri .......... . 
laboratoriohoita ) a ..... ... . . . 
laboratoriohoita J a ....... . •.. 
polttoainet yO njo h t a ja ... . ... . 
laborantti 

ratae5~m•es .......... . .. .... . 
rataesimie~ ... . ........ . 
rataesimies ... •.. . .. . ..... ... 
vahtim~stari .. • •.•...... 
vahtimC!stari . . .• . • ........• . . 
vahtimestari ... .•. . ... . . . ... 
vahtimest a ri ... .. . ....... ... . 
virast omes t ari . . .. ••... . . . .. 
vi rasto mr>s t a r i ....... ... . ... . 
as em am c5 l .:..r 1 .......• • , ....•. 
koneen hoi t a)a . . .....•. 
koncenl,oi t a J a .. • . .. 
kone en l,oita ja ... . 
piirta;a ..................... . 
pi i rtlija . ......•...... . .... • . 
pi i rt:ua .. . . .. . .... . .. . ... •. . 
piirta;a ........... .. 
pi i rtaja .......... . 
pi irUija .......... . 
piirtiijii 
toimi stovi rka1 1 ia 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail )a .... .. . . 
toimistovirkail ja ....••. . .. 
toimistovirkail ja ........ . 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail ja 
toimistovirkail JD 
toimistovirk a il ja 
toimistovirka1l ja ........ .. 
toimistovirkail ja 
toimistov1rkail ja 
toimistovirkail )a .•..•.•• • .. 

toimistovirka1l Ja 
autonkuljetta)a 
autonkuljett a Ja .......... . 
auto,,kuljett aja ....... . 

PERUS TAM! S
lAKKAUllAM 
TAPA PVM 

VJ p 

VJ 
VJ 

VJ p 

VJ 

VJ 

VJ 

VJ 
VJ 

VJ 

VJ 

VJ 

01 . 11 . 85 

"Ol.II . a5 
01.11.65 

01.11.85 

01.11 . 85 

01.11 85 

01.11 a5 

01.11 . 85 
01 . 11.85 

01 . II . 85 

01 . 11.8 5 

01.11 . 85 

0 I. 0 I.a6 lUK! EH 

EHTIHEH 
PALKKA 
LUOKKA 

A 11 
A 11 
A 11 
A 11 
A 11 
A II 
A 11 
A 10 
A 10 
A I 0 
A I 0 
A 10 
A I 0 
A 10 
A 10 
A 10 
A 10 
A I 0 
A 1 C 
A 9 
• 9 
A 9 
A a 
A 9 
A a 
A 4 
A 4 
A 9 
A 7 
A 8 
A 8 
A 8 
A 8 
A a 
A a 
A 7 
A 1 
A 6 
A 5 
A 5 
A a 
A a 
A 6 
A 6 
A 5 
A 5 
A 4 
A 4 
A l 
A 3 
A l 
A l 
A 2 
A 2 
A 2 
A I 
A I 
A I 
A 1 
A 7 
A 7 
A 7 

LKM JA UUS I 
PALKKA 
lUOKKA 

A 12 

l - 11 

A 11 
A 11 

1100 - A 11 

11 
ll 

I -

A 

A 
A 

ao - A 5 
2 - A 5 
I - A 4 

48a 
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31. 90 JATKUU 

I 26 9 )unam1es I 

I 5 junam1es VJ p 0 I . 11 . 6 5 I 

40 junam•e s . . . . . . . . . . . VJ PH 0 I . 11 . 8 5 I 

4 t a lonm1es I 
talonm1es I 

I 0 truk1nkuljettaja .. I 

83 trukinkuljettaja ... I 

6 97 va1hdemies . . . . . . . . . I 

40 vaihdemies VJ LH 0 I . 11 85 7 

10 va1hdemies .. 7 

243 vaununtarkasta ja 7 

56 vaununtarknstaja ... 7 

63 huoltomies ..... A 6 

141 huoltomies ......... A 6 

30 huoltom1es . . . . . . . . . . .... . . .. . VJ p 01 11 . 85 A 6 
puhelunvalittaja A 6 
puhelunval•ttaja .. .. .. . ... A 5 

3 puhelunv81ittaja .. ........... A 5 

1 put1elunvilittiiJ~ . . . . . . . . . . . . . A 4 

6 puhelunvalittaja .. . ....... . .. A 2 

3 puhelunvalitt a ja ... . . . . ... .. A 1 

1430 veturintammitta;a ............ A 6 A 7 

114 veturinliimmittiijii . . . . . . . . . . . A 4 

29 veturinlammittaja . .. . . . .... .. A 4 

4 vetur•nl~mmitta;a. ep ii piiteva 4 

219 1 i ikennevirkCJil ija . . ......... 5 

45 !1 ikennevirkai 1 ija ... . .. . .. . . VJ p 01 . 11 . 8 5 5 

I 7 konakirjoittaja ........ . ..... A 4 

2 konek1rjoittaja . ............. 4 

1 yl i si i vooja . . .. ~ ............. 4 

123 vaunumies ..... . .... . ........ A l A 4 

5 vDunumies ... ·········· ...... VJ 0 1 . 11 . 85 A 3 

19 vaunumies .. . ......... . ... 3 A 4 

1722 asemamies ................ 2 

25 asli!mamies ....... . ...... . VJ 0 I 11 85 A 2 

341 asli!mamili!5 . ·········· ..... A 2 

30 asvmamies . . . . . . . . . . . . . . . . VJ OJ . 11 . 6 5 A 2 

1335 asemamies ...... ... ·· · ···· ... . A 1 

35 asemumies .... ······ · · ... . . . .. VJ 0 1 . 11 . 8 5 A 1 

279 asemamies ..... . . ............. A 1 

3 0 asemamilils ' .......... ' . . ... VJ LH 0 I . 11 . 8 5 A 1 

I 0 kate•svarastonhoitaja A 2 4 - A 3 

72 tall i"'i es . . . . . . . . . A 2 

5 tall iMies ........... VJ 01.11.85 A 2 

150 tallimies . . . . . . . . . . ' . . . . . . . A 

30 tallimias ... ' ........... ' VJ 0 I . 11 . 85 A 

47 makuuvaununho1taja ........ . .. A I 7 - A 2 

227 siivooja . . . ' ............... A I I 0 A 2 

352 vaununsiivooja . . . . . . . . . . . A U9 - A 2 

JO vilununsiivooia ........ VJ PH 01 . 11 . 85 A 1 0 - A 2 
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YLEISMUISTUTUKSET 

Entin en 

21. Konekirjoittajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja y1im~~r~isen konekirjoittajan toimen hal
tijalle seka konekirjoittajan tointa viransijaisena tai va
liaikaisena hoitavalle sek~ tilap~iselle konekirjoittajalle, 
jonka kirjoitusnopeus on vahintaan 7500 nettoly~ntia puolessa 
tunnissa, suoritetaan palkkaus vahinta~n A4 palkkausluokan 
mukaan. 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoitusnopeus on 8 500 - 9 499 
nettoly~ntia puolessa tunniss~, suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita kyseisessa virassa, 
toimessa tai tehtav~ss~ muutoin suoritetaan. 

Konekirjoittajalle, jonka ly~ntinopeus on 9 500 - 10 499 net
to1y~ntia puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus nelja~ 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita kyseisess~ virassa, 
toimessa tai tehtavassa muutoin suoritetaan. 

Konekirjoittajalle, jonka 1y~ntinopeus on v~hint~~n 10 500 
netto1y~ntia puolessa tunnissa, suoritetaan pa1kkaus viitta 
pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mit~ kyseisessa virassa, 
toimessa tai teht~v~ss~ muutoin s~oritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 21400, 21401 ja 21402 

Uusi 

21. Konekirjoittaj~a koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja ylimaaraisen konekirjoittajan toimen ha1-
tija1le seka konekirjoittajan tointa viransijaisena tai va
liaikaisena hoitavalle sek~ ti1ap~isel1e konekirjoittaja1le, 
jonka kirjoitusnopeus on vahint~an 7500 nettoly~ntia puo1essa 
tunnissa, suoritetaan palkkaus vahintaan A4 palkkausluokan 
mukaan. 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoitusnopeus on 8 500 - 9 499 
nettoly~ntia puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus A 7 
palkkausluokan mukaan 

Konekirjoittajalle, jonka ly~ntinopeus on 9 500 - 10 499 net
toly~ntia puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus A 8 palk
kau s luokan mukaan. 

Konekirjoittajalle , jonka 1y~ntinopeus on vahintaan 10 500 
netto1y~ntia puo1essa tunnissa, suoritetaan palkkaus A 9 
pa1kkaus1uokan mukaan. 

Paaasiallisesti tekstinkasittelylaitetta kayttav~lle konekir
joittajalle suoritetaan palkkaus kuitenkin vahintaan A 7 
palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 21400, 21401 ja 21402 

Entinen 

22 . . Hallitusneuvoksia ym. koskeva muistutus 
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Hallitusneuvokselle (A26), vanhemmalle hallitussihteerille 
(A24), vanhemmalle oikeuskanslerinsihteerille (A24), vanhem
malle oikeussihteerille (A24), vanhemmalle hallintosihteeril
le (A24), nuoremmalle hallitussihteerille (A22) ja nuoremmal
le oikeuskanslerinsihteerille, joka on palvellut A22 pa1k
kausluokkaan tai sit~ ylemp~Sn kuuluvassa peruspalkkaisessa 
tai sopimuspalkkaisessa virassa tai toimessa, ylim~~r!isess~ 
toimessa tahi tilap!isess! teht!vass! yhteens! vahintaan vii
si vuotta suor4tetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita tassa virassa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 

Uusi 

22. Hallitusneuvoksia ym. koskeva.muistutus 

Hallitusneuvokselle (A26), vanhemmalle hallitussihteeri1le 
(A24), vanhemmalle oikeuskanslerinsihteerille (A24), vanhem
malle oikeussihteerille (A24) , vanhemmalle hallintosihteeril
le (A24), nuoremmalle ha1litussihteerille (A22), nuoremmalle 
oikeuskanslerinsihteerille (A22), nuoremmalle oikeussihtee
rille (A22) ja nuoremmalle hallintosihteerille (A22) , joka on 
palvellut A22 palkkausluokkaan tai sita ylempaan kuuluva s sa 
peruspalkkaisessa tai sopimuspalkkaisessa virassa tai toimes
sa , ylimaaraisessa toimessa tahi ~ilapaisessa tehtava ssa yh 
teens~ vahintaan V4isi vuotta suoritetaan palkka u s yhta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mita tassa virassa muutoin suo
ritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 

Entinen 

23. Koulutettua hoitohenkilakuntaa koskeva muistutus 

Al -A21-palkkausluokkaan sijoitetulle virkamiehelle, jolla on 
sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetussa laissa (554/62) 
tai asetuksessa (800/80) tarkoitetuissa ammateissa toimimi
seen edellytettava koulutus tai patevyys ja joka on toiminut 
yhteensa vahint~~n viisi vuotta valtion palveluksessa koulu
tetun hoitohenkil~kunnan teht~viss~, suoritetaan sanotuissa 
teht~vissa palkkaus yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin vi
rassa, toimessa tai tilapaisessa tehtav~ssa muutoin suorite 
taan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01535 

Uusi 

23. Koulutettua hoitohenkil~kuntaa koskeva muistutus 

SiJoituspalkkausluokkaan A7 tai sita a1empaan A
palkkausluokkaan kuuluvalle apuhoitajan, hoitajan tai lasten
hoitajan virassa, to4messa tai tilapaisessa tehtav~ssa palve
levalle virkamiehelle, joka on toiminut vahinta~n viisi vuot
ta koulutetun hoitohenkil~kunnan teht~viss~ ja jolla on sai
raanhoitotoimen harjoittamisesta annetussa laissa (554/62) 
tai asetuksessa (800/80) tarkoitetuissa ammateissa toimimi
seen edellytettav~ koulutus tai patevyys, suoritetaan palk-
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kaus yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ siin~ viras
sa, toimessa tai tilapaisessa teht~vass~ muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 

Uusi 

26. Dosenttimuistutus 

·Sellaiselle peruspalkkaiselle tai ylim~ar~iselle ylilaakaril
le, apulaisylilaakarille, sotilasylilaak~rille, sotilassai
raalan ylilaakarille, erikoislaakarille, osastonlaakarille ja 
sotilaslaakarille, jolla on tehtavaan soveltuva dosentin pa
tevyys, suoritetaan sairaalassu palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin 
suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 
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31.90 VALTIONRAUTATIET 

Entinen 

Muist. 1 

Toimistovirkailijalle Al - A6, jotka ovat palvelleet maini
tuissa toimissa tai vastaavissa teht~viss~ valtiolla ty6sopi
mussuhteessa yhteens~ kolme vuotta ja ovat suorittaneet vir
katutkinnon, suoritetaan palkkaus yht~ palkkausluokkaa kor
keampana kuin mit~ naiss~ toimissa muutoin suoritetaan 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 1 

Toimistovirkailijalle A1- A7, fotka ovat palvelleet maini
tuissa toimissa tai vastaavissa tehtavissa va1tiolla ty6sopi
mussuhteessa yhteens~ kolme vuotta ja ovat ~uorittaneet vir
katutkinnon, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mit~ n~iss~ toimissa muutoin suoritetaan 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 

Entinen 

Muisi. 4 

Veturinkuljettajana yhteens~ vahinta~n kolme vuotta palvel
leelle ValtLonrautateiden veturinkuljettajalle suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa ja vahintaan yhteens~ kahdeksan 
vuo tta palvelleelle kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mLta tassa virassa tai toimessa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 ja 01538 

Uu si 

Muist. 

Veturinkuljettajana yhteensa vahintaan kolme vuotta palvel
leelle Valtionrautateiden veturinkuljettajalle suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa ja yhteensa vahintaan kuusi 
vuotta palvelleelle kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita tassa virassa tai toimessa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 ja 01538 

Entinen 

Muist. 5 

Ylikondukt66reille, kondukt66reille, kuormausrnestareille, 
vaihdemiesten esirniehille ja j~rjestelymestareille, jotka 
ovat palvelleet mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai 
ylirn~araisissa tai tilap~isiss~ toimissa tai rnuissa naita 
vaativarnrnissa tehtaviss~ yhteensa vahint!~n viisi vuotta, 
suoritetaan palkkaus yht~ ja asetin1aitemiehille kahta palk
kausluokkaa korkearnpana, sek~ kondukt60rei11e, kuorrnausmesta
reille, asetinlaiterniehille ja vaihderniesten esirniehille kyrn
menen vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa kor-
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keampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suo
ritetaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01535 ja 01540 

Uusi 

Muist. 5 

Ylikondukt~~reille, kondukt~~reil1e, kuormausmestarei11e, 
vaihdemiesten esimiehi1le ja jarjeste1ymestarei11e, jotka 
ovat palve1leet mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai 
ylimaaraisissa tai ti1apaisissa toimissa tai muissa naita 
vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, 
suoritetaan pa1kkaus yhta ja" asetin1aitemiehi11e kahta pa1k
kaus1uokkaa korkeampana seka kuormausmestareil1e, asetinlai
temiehille ja vaihdemiesten esimiehi1le kymmenen vuotta pa1-
veltuaan 1isaksi yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 
naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01535 ja 01540 

Entinen 

Muist. 10 

Peruspalkkaisille ja ylimaaraisille y1iasentajil1e ja sahk5a
sentajil1e, j o tka ovat palve1leet sahktlasentajan tehtavissa 
vahintaan kolme vuotta, suoritetaan pa1kkaus kahta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita naissa toimissa muutoin suori
tetaan. Se1laisille tassa mainitui1le yliasentajille j~ sah
ktlasentajille, )atka joutuvat virantoimituksessaan ajamaan 
ns. huoltoautoa, maksetaan lisaksi pa1kkaus yhta palkkaus
l uokkaa korkeampana kuin mita naissa tehtavissa muutoin suo
ritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 ja 01300 

Uusi 

Muist. 10 

Peruspa1kkaisi1le ja ylimaaraisille y1iasentajille ja sahkoa
sentajille, jotka ovat palvelleet sahktlasentajan tehtavissa 
vahintaan kolme vuotta, suoritetaan palkkaus kahta palkkaus
luokkaa korkeampana seka sellaisille peruspalkkaisille ja 
ylimaaraisi11e sahoasentaji1le, jotka ovat palve11eet sahktla
sentajan virkasuhteisessa toimessa vahintaan kymmenen vuotta 
lisaksi yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa 
toimissa muutoin suoritetaan . Se1laisi1le tassa mainitui11e 
y1iasentajil1e ja s~hktlasentaji11e, jotka joutuvat virantoi
mituksessaan ajamaan ns. huoltoautoa, maksetaan lisaksi pa1k
kaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa tehta
vissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01533 ja 01300 

Entinen 

Muist. 13 
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A4 tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saaville 
virkamiehille, jotka toimivat junasuorittajina, suoritetaan 
palkkaus AS palkkausluokan rnukaan. Sellaiselle edella maini
tulle virkarniehelle, joka on toirninut kaksi vuotta junasuo
rittajana, suoritetaan palkkaus lisaksi kahta palkkausluokkaa 
korkearnpana kuin rnita tassa toirnessa rnuutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01532 ja 11340 

Uusi 

Muist. 13 

A4 tai sita alemman palkkausluokan rnukaan palkkansa saaville 
virkarniehille , jotka toimivat junasuorittajina, suoritetaan 
palkkaus AS palkkausluokan rnukaan. Se1laiselle edella maini
tulle virkarniehelle, joka on toiminut kaksi vuotta junasuo
rittajana, suoritetaan palkkaus lisaksi kolmea palkkaus1uok
kaa korkeampana kuin mi ta tass a toimessa muu.toin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01532 ja 11340 

Entinen 

Muist. 15 

Liikennemestarille seka toirnistosihteeri1le A 10 ja A 11, 
joka on palve1lut rnainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai 
ylirnaaraisissa tai tilapaisissa toirnissa tai rnuussa rautatie
laitoksen vastaavanlaisessa tai vaativammassa peruspalkkai
sessa tai ylimaaraisessa virassa tai toimessa tai tilapaises
sa tehtavassa tai rnuissa vaativuudeltaan vahintaan naita vas
taavissa tehtavissa yhteensa kolrne vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkearnpana kuin mita tassa virassa 
tai t o 1rnessa rnuutoin suoritetaan. 

Mu 1 stutuksen palkkatekijatunnukset : 01533 

Uusi 

Muist . 15 

Liikennernestari 11e seka toimistosihteerille A 11, joka on 
palvellut rnainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai ylirnaa
raisissa tai tilapaisissa toirnissa tai rnuussa rautatielaitok
sen vastaavanlaisessa tai vaativammassa peruspalkkaisessa tai 
ylimaaraisessa virassa tai toirnessa tai tilapaisessa tehta
vassa tai muissa vaativuudeltaan vahintaan naita vastaavissa 
tehtavissa yhteensa kolme vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa virassa tai toi
messa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen pa1kkatekijatunnukset: 01533 

Entinen 

Muist. 17 

Asernapaallik~lle A13, A14, AlS ja Al6, apul aisasemapaallik~l
le, liikennetarkastajalle ap. A13, A14 ja AlS, seka toirnisto
sihteerille A 12 ja A 13,joka on palvellut mainituissa perus-
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palkkaisissa viroissa tai ylim~~r~isi~s~ toimissa tai muissa 
rautatielaitoksen vastaavanlaisissa tai vaativammissa virois
sa tai toimissa tai tilapaisissa tehtavissa tai muissa vaati
vuudeltaan vahintaan niita vastaavissa tehtavissa viisi vuot
ta, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
seka asemapaallik~lle Al3 ja Al4, apulaisasemapaallik~lle 
Al2, AlJ, Al4 ja Al5, liikennetarkastajalle ap. Al3 , Al4 ja 
Al5 seka toimistos ihteerille A12 ja Al3 kahdeksan vuotta pal
veltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin naissa 
viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 ja 01538 

Uusi 

Muist. 17 

Asemapaallik~lle Al3, Al4, A15 ja A16, apulaisasemapaallik~l
le, liikennetarkastajalle ap. A13, Al4 ja A15~ seka toimis
tosihteerille A 13,joka on palvellut mainituissa peruspalk
kaisissa viroissa tai ylimaara~sissa toimissa tai muissa rau
tatielaitoksen vastaavanlaisissa tai vaativammissa viroissa 
tai toimissa tai tilapaisissa tehtavissa tai muissa vaativuu
deltaan vahintaan niita vastaavissa tehtavissa viisi vuotta, 
suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana seka 
asemapaallikolle Al3 Ja Al4, apulaisasemapaallikolle A13, A14 
Ja Al5, liikennetarkasta)alle ap. A13, Al4 ja Al5 seka toi
mistosihteerille Al3 kahdeksan vuotta palveltuaan lisaksi 
y hta palkkausluokkaa korkeampana kuin naissa viroissa tai 
toimissa muutoin suoritetaan. 

Mu~stutuksen palkkatek~)atunnukset: 01535 ja 01538 

Ent1nen 

Muist. 19 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle, tilapaiselle ja epapate
valle seka ylimaaraiselle epapatevalle veturinlammittajalle, 
joka on palvellut naissa tehtavissa yhteensa vahintaan kolme 
vuotta, suoriteta an palkkaus A7 palkkausluokan mukaan ja va
hintaan kuusi vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita tallaisissa toimissa tai tehtavissa 
muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 ja 01536 

Uusi 

Muist. 19 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle, tilapaiselle ja epap~te
v~lle seka ylima~r~iselle ep~patevalle veturinlammittajalle, 
joka on palvellut naissa tehtavissa yhteensa v~hintaan nelja 
vuotta, suoritetaan palkkaus A8 palkkausluokan mukaan ja va
hintaan kahdeksan vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita tallaisissa toimissa tai tehta
vissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01533 ja 01536 
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Entinen 

Muist. 38 

Niille ylimaaraisille ja peruspalkkaisille rakennusmestareil-
1e ja teknikoi11e, y1iteknikoille ja sahktltarkastajille, 
joil1e v. 1979 aikana on suoritettu vuosimatkarahaa, makse
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan ja vuosimat
karahan suorittaminen lopetetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11951 

Uusi 

Muist. 38 

Niille ylimaaraisille ja peruspalkkaisille rakennusmestarei1-
le, joille v. 1979 aikana on suoritettu vuos~matkarahaa, mak
setaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan ja vuosimat
karahan suorittaminen lopetetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11951 

Entinen 

Muist. 40 

Kappaletavara-alueen paallikkona toimivalle virkamiehelle 
suoritetaan palkkaus A21 palkkausluokan mukaan Helsingissa, 
A20 palkkausluokan mukaan Riihimae1la, Kouvolassa, Tampereel-
1a, _ Turussa, Seinajoella, Oulussa ja Jyvasky1assa seka A19 
palkkausluokkan mukaan Lahdessa, Porissa, Kokkolassa, Kuo
piossa ja Joensuussa. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11372 

Uusi 

Muist. 40 

Transpoint-alueen paallikktlna toimivalle virkamiehelle suori
tetaan palkkaus A21 palkkausluokan mukaan Helsingissa, Tampe
reella, Turussa ja Oulussa, A20 palkkausluokan mukaan Riihi
maella, Kouvolassa, Seinajoella, Jyvaskylassa, Kokkolassa ja 
Joensuussa seka Al9 palkkausluokkan mukaan Lahdessa, Porissa, 
Kuopiossa ja Rovaniemella. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11372 

Entinen 

Muist. 41 

Vastaanottoapulaisena toimivalle, jolla on apuhoitajan, vas
taanottoavustajan tai osastoavustajan koulutus, suoritetaan 
palkkaus vahintaan A6 palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11924 
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Uusi 

Muist. 41 

vastaanottoapulaisena toirnivalle, jolla on . apuhoitajan, vas
taanottoavustajan tai osastoavustajan koulutus, suoritetaan 
palkkaus v~hintaan A7 palkkausluokan rnukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11924 

Entinen 

Muist. 42 

Virkarniehelle, joka on suorittanut liikenteenhoitotutkinnon, 
suoritetaan palkkaus A 7 palkkausluokan rnukaan ja junasuorit
ta)ana toirniessaan A 10 palkkaus1uokan rnukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11474 

Uusi 

Muist. 42 

Virkarniehe1le, joka on suorittanut 1iikenteenhoitotutkinnon, 
suoritetaan pa1kkaus A 7 palkkausluokan rnukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11474 

Uusi 

Muist. 44 

Paika11isliitantakuljetuksia suorittavalle autonkuljettajal1e 
suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkearnpana kuin 
rn1ta tassa toirnessa rnuutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Uusi 

Muist. 45 

Transpoint-alueella palvelevalle kuorrnausrnestarille tai sa
moissa tehtavissa toimivalle kondukt66rille suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin rnita naissa vi
roissa rnuutoin suoritetaan. 

Mu1stutuksen palkkatekijatunnukset: 

Uusi 

Muist. 46 

Virkarniehelle, joka on toirninut myyntipaallik6n tai rnyynti
neuvottelijan tehtavissa yhden vuoden suoritetaan palkkaus 
vahintaan A 14 palkkausluokan rnukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 

Uusi 
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Muist. 47 

Vastaavana toimivalle l~~kintavoimistelijalle tai vastaavana 
toimivalle laboratoriohoitajalle suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa virassa tai toi
messa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 
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2.3 LISXPALKKIOIDEN MUUTOKSET 
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31.90 VALTIONRAUTATIET 

6. Asemaraha 

Asemaraha on maaraosa laskennallisesta tuntipalkasta, joka saadaan jaka
malla palkkausluokan A7 mukainen peruspalkka kulloinkin virkaehtosopi
muksella maaritetylla jakajalla. 

Asemarahaa suoritetaan 1.1 . 1986 ~ukien seuraavasti: 

Ajomestarille, asemamestarille, asemamiehelle,.autonasentajalle, auton
kuljettajalle, junamiehelle, konduktoorille, kuormausmestarille, trukin
kuljettajalle ja vaihdemiehelle, joka palvelee junasuorittajana, mat
kustaja-asemilla, tavara-asemilla t a i huoltokorjaamoissa maksetaan ase

marahaa 1 tuntipalkasta. 
2i 

Asemarahaa ei makseta linjaliikenteessa toimiville autonkuljettajille. 

Sellaisille edella mainituille virkamiehille, jotka palvelevat paaasial
lisesti Transpoint - kuljetusten edellyttamissa tehtavissa maksetaan ase

marahaa kaksinkertaisena. 

7. Veturimiesten esimiespalkkio 

Veturimiesten esimiespalkkiota saadaan maksaa 1.1.1986 lukien 500-
600 mk kuukaudessa niille veturimiesten es i miehille, jotka ho1tavat 

sanotun tehtavansa muun virkansa ohella seka vuorosuunnittelussa, 

opetuskuljettajana ja muissa vastaavantyyppisissa tehtavissa oleville 

veturimiehille. 

8. Junanlahetyspalkkfo 

Junanlahetyspalkkiota maksetaan tulo- ja menoarvion rajoissa kolmessa 

luokassa. 
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Palkkfoluokk1in I-III kuuluv111e v1rkam1ehille maksettavat junanlahetys
palkk1ot ovat maar~osa palkkausluokan Al2 muka1sesta peruspalkasta. 

Junanlahetyspalkk1ota maksetaan 1.1.1986 lukien seuraavasti: 

luokassa 1 peruspalkasta 
1J 

II luokassa 1 peruspalkasta 
1~ • 

III luokassa 1 peruspalkasta kuukaudessa. 
3J 

Junanlahetyspalkkio suoritetaan 1 peruspalkasta korotettuna rautatie-
47 

hallituksen liikennetoimiston liikenteenohjaajille Helsigissa, Riihi-
maella, Tampereella, Kouvolassa, Seinajoella, Pieksamaella, Keravalla, 
Oulussa ja Joensuussa tyoskenteleville junasuorittajille, junaohjaa
jille ja kauko-ohjaajille seka Parkanossa tyoskenteleville kauko-ohjaa
j i lle. 

Junanlahetyspalkkioita maksetaan alempana mainituilla liikennepaikoilla: 

l luokka 

Haapamak i 
Helsinki 
Hyvi nkaa 
Hameen 1 i nna 
lisalmi 
Imatra 
Joensuu 
Jyvaskyla 

II 1 uokka 

Inkeroinen 
Kotka 
KirkkonuiT111i 

Karjaa Oulu 
Kemi Pa rkano 
Kerava Pas i 1 a 
Kokkola Pi eksamiik; 
Kontiomaki Pori 
Kouvola Riihimaki 
Kuopio Rovaniemi 
Lahti Ylivieska 

Lappeenranta Mikkeli 
Lieksa Orivesi 

Seinajoki 
Si i 1 i njarvi 
Tampere 
Tikkurila 
Toijala 
Turku 
Vainikkala 

Parikkala 
Viinijlirvi 
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III luokka 

Hamina Kymi Savonlinna Vaasa 
Huutokoski Luumaki Simola Vil ppul a 
Imatrankoski Ni irala Suonenjoki Varkaus 
Kajaani Peipohja Tornio 
Kemijarvi Pannainen Tuomioja 



4Ba - 30 -

2.9 VALTION VIRKAMIESTEN I~LI~SOPIMUKSEN MUUTOKSET 

Valtfon vfrkamfesten ik~lfs~sopfmuksen 3 §:n 4 momentti muutetaan 1.1.1986 
lukfen seuraavasti: 

3 § 

Ede11a 2 §:ssa tarkoitetu11e 11JUU11e kuin C-palkkaus1uokkaan, A22-A36-

pa1kkaus1uokkaan tai S-sopimuspa1kka1uokkaan kuu1uva11e, sijoituspa1k

kaus1uokan mukaista tau1ukkopa1kkaa saava11e lo'irkamiehelle ja virkasuh

teeseen verrattavassa ju1kisoikeude11isessa pa1ve1ussuhteessa o1eva11e 

henki1~11e, joka on o11ut paatoimiseksi katsottavassa valt i on pa1veluk

sessa yhteensa vahintaan viisitoista vuotta suoritetaan 4.5 prosentin 

suuruinen peruspalkan ja ede11isessa momentissa mainitun muun vastaavan 

pa1kan, ika1isien ja ka11iinpaikan1isan summasta 1askettava eri11inen 

maaravuos i korotus. A22-A36-pa 1 kkaus 1 uokkaan j a S-sopimuspa 1 kka 1 uokkaan 

kuu1uva11e, siJOituspa1kaus1uokan mukaista tau1ukkopa1kkaa saava11e 

virkamiehelle suoritetaan vastaavasti maaraytyva 2.0 prosentin suurui

nen eri 11 i nen maaravuos i korotus . Tass a momenti ssa tarkoitettuun maara

vuosikorotukseen oikeu ttavia palve 1usaikoja l askettaessa ei sovelleta 

ika1isasopimuksen palvelusaikojen laskemista koskevia maarayksia, vaan 

kyseisia palve1usaikoja laskettaessa noudatetaan mita siita on erikseen 

maaratty. 

LK/rte/vpt7 
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2.10 VALTION YLEISEN VIRKAEHTOSOPIHUKSEN HUUTOKSET 

Kumotaan valt1on yle1sen v1rkaehtosop1muksen 22 §:n 1 momentti seka 
muutetaan pykalan 2 momentt1 ens1mma1sena 1.1.1986 jalkeen alkavan 
eduskunnan vaal1kauden alusta seuraavasti: 

22 § 

Virkamiehelle, joka kutsutaan valtioneuvoston jaseneksi tai jolle 
myonnetaan virkavapautta sellaisen julkisen tehtavan vuoksi, josta ei ole 
lupa kieltaytya, maksetaan se osa kiinteasta palkkauksesta, joka ylittaa 
valtioneuvoston jasenyydesta tai kyseessa olevasta julkisesta tehtavasta 
maksettavan kiintean palkkauksen. 

TV/rte/vpt8 

VT 48a / 85 

48a 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 

Hetainki 1985. Valtion painatulkeskus 
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LOMA-/FINNRAIL-PASS -LIPUN VANHOJEN PAINOSTEN PALAUTTAMINEN TILI
TOIMISTOON 

Loma-/Finnrail-Pass -lipusta on tullut uusi painos, jossa on huomioi
tu lipun kll.ytt~ my5s ryhmalippuna. 

Tast~ syystll. tilityspaikat tilaavat uudet Loma-/Finnrail-Pass -liput 
tilitoimiston tarkastusjaostosta ja ne saatuaan palauttavat vanhat 
liput joulukuun tilien mukana tilitoimistoon. 

Merkintll., kun lippu 
myydaan alle 12 vuo
tiaalle 

Ryhmll.lipun os
taj an nimi j a 
ryhmll.n koostu
mus (vll.h. 3 
henkilM). 
Lipun kelpoi
suusaika (esim 
20.11-27.11.85) 

Lipun ostajan henkil~
tunnus tai passin nro 

--
RyPI"'I"}I .. n•t 
(fltl'l'lo t••)l'•t\koiOf\lt'H'IVa) 

Matkustus
luokka 

._.. 
lam 

""' .. O!)HIP• d•llae•,.. 
'' "' • liar oer.onMr.clu'Mfll,l 

lrll4amb•ll ol gro11p 
' '""'• or pauM) 

h 
l 
:1 
l 
11 
h 

Unttof~noM)' 

A•rt•rk .. kk6 CONTROL COUPON A 
TILITYSOSA 

VR 221 IOOOd IS.Ot 

Ryhmll.lippuun sisll.lty
vien ryhmll.n jasenten 
nimet, henkil5tunnuk
set tai passin numerot 

Merkintll. 4-11 
vuotiaitten 
ryhmll.n jll.sen
ten kohdalle 

(Trk 154/85, 27.11.1985) VT 49/85 
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VAKIOHINTAISEN KAPPALETAVARAN RAHTIKIRJAT 

Tariffien muu~tumisen johdosta on asemilta palautettava v. 1984 -

1985 tariffin mukaiset vakiohintaisen kappaletavaran rahtikirjat 

tilitoimiston tarkastusjaostoon ta~ikuun 1986 ensimm&isell~ vii 

kolla. Palautukset on l~hetett~v~ erill~~n joulukuun tilityksis 

t~. Sen sijaan asiakkailta takaisinlunastetut k~ytt~m&ttom~t 

vakiohintaiset kappaletavararahtikirjat on palautettava takaisin 

lunastamiskuukauden tilityksen yhteydessa . 

Uuden tariffin mukaisten rahtikirjojen tilaukset pyydetaan 1~ 

hett~m~&n mahdollisimman pian tarkastusjaostoon. 

(Nro Trk 153/85, 27 . 11 . 1985) VT 49/85 

49 

• 
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IT~INEN TAVARALIIKENNE- Ti et ojen tallentaminen tuontiliikenteess& 

Koska t allennukset ja merkinn&t ovat jatkuvasti puutte~llisia tili
tysryhmiss& 26, 28, 31 , 32 , 33 ja 34, pyyd&mme kirjauskeskuksia ja 
tavaratoimistoja kiinnitt&maan huomiota seuraaviin seikkoihin : 

Yleista 
Jako tilitysryhmiin palvelee tilitysvalvontaa ja tulojen kirjausta . 
Kun on kysymys rahdinmaksupaasta , tallennetaan nk . taydelliset tie
dot (ryhmat 31 , 32, 33 ja 34) . Kun on kysymys ei - maksupaast& (ryhmat 
26 ja 28), tallennetaan vain olennaiset tiedot . 

Tallentamalla olennaiset tiedot huolellisesti, tulee maksupaan mah 

dollinen virheellinen tallennus virhelistalle . Virhe tulee nain to
dettua mahdollisimman nopeasti ja VR : lle kuuluva rahti oikein perit 
tya . 

Kentta 2 - vaunun numero 

Jos yhdella rahtikirjalla on useampia vaunuja, on jokainen vaunun 
numero tallennettava , jotta rahti maaraytyy kaikilta vaunuilta . Kun 
asemille saapuu (Niiralan kautta) VR : n 4- aks . vaunuilla esim . haket
ta , on vaunun numero merkittava ja tallennettava siten , etta tarkis 
tusnumero ei tule yhteen vaunun numeron kanssa . Yhteentallennet~una 
rahti maaraytyy virheellisesti SNTL:n sailiovaunun mukaan. 

Kentta 5 - maaraasema ja -rautatie 

Maaraaseman koodin yhteydessa esiintyva purkausraiteen koodi on aina 

merkittava ja tallennettava. 

Kentta 17 - Paino todettu ... 

Tallennetaan punnituskerrat esim . " 2 x punn ." Samassa kentassl esiin
tyy myos nosto- siirtomerkinnat esim . "1/2". 

(Tkv 7076 , 25 . 11 . 1985) VT 49/85 
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!{UUTOKSIA KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEISIIN 

Julkaisuun "Kotimaisen rahtiki r jan tayttoohjeet" ( VR 2657), voimas
sa 1 . 1 .1985, tehdaan seuraavat muutokset 1.1.1986 lukien: 

Kentta 10 (Rahtisopimuenumero) 

Muutetaan eri sopimustyypeissa kaytettavia numerosarjoja seuraavas
ti : 

Sopimustyyppi 

Rahtisopimukset 

Rahtipaatokset 

Numerosarja 

300- x - 599-x 
1 300-x - 1599-x 
600-x - 999-x 

1600-x- 2999-x 

Otetaan kayttoon uudet numerosarjat: 

Erikoiskuljetussopimukset 
Transpoint-rahtisopimukset ja 
-paatokset 

6000-x - 6999- x 

3000-x - 4999- x 

Muut numerosarjat sailyvat ennallaan. 

Kentta 28 (Va!ra~liset aineet/kuormausapuvalin~iden palautus} 

Lisataan uusi koodi 4 

Koodi 4 = Kuljetusapuvalineiden palautus kappaletavarana 
maksutta (palautusrahti on sisaltynyt kuormasuun
nan rahtiin) 

Kentta 46 (Rahditusmuutoskoodi) 

Koodi 12: 

Kood i 14 : 
Uusi koodi 31 

suluissa eleva merkinta muutetaan (Oa, Ob = vau
nulaj i 33) 

lisataan selitys (koskee vaunulajeja 30 - 42) 
poikkeava rahditus paluusuunnassa 
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Kentta 50 (Tavaralajikoodi) 

Kentan sisalto muutetaan seuraavaksi : 

Merkitaan tavaranimikeluettelon mukaisesti tavaralajia vastaava 
viisinumeroinen tai jo i ssakin tapauksissa seitsemannumeroinen tava
rakoodi mahdollis i ne etunollineen . 

Seitsemannumeroista tavaralajikoodia kaytetaan (varsinaisen koodin 
peraan lisataan kuudes ja seitsemas numero) : 

Lisakoodit 10 19 

Lisakoodit 20 - 29 

Lisakoodit 30 - 39 
Lisakoodit 40 - 49 
Lisakoodit 50- 59 

Lisakoodit 60 - 69 

Lisakoodit 70 - 79 

Lisakoodit 80 - 89) 
90 - 99) 
00 - 09) 

vaaralliset aineet , joiden rahti peri 
taan 30 prosentilla korotettuna 
vaaralliset aineet , joista peritaan ta
riffitaulukossa 22 maaratty vaunukohtai
nen lisamaksu 
valtioneuvoston myontamat alennukset 
alueellisen kuljetustuen alaiset tava~at 
rahti peritaan ylimaaraisesta junasta 
annettujen tariffimaaraysten mukaisesti 
vaaralliset aineet , joiden rahti peri 
t aan 30 prosentilla korotettuna ja jotka 
ovat alueellisen kuljetustuen alaisia 
vaaralliset aineet , joista peritaan ta
riffitaulukossa 22 maaratty vaunukohtai 
nen lisamaksu ja jotka ovat alueellisen 
kuljetustuen alai sia 
numeroita kayt~taan aakkoselliseen osaan 
tehdyn merkinnan mukaisesti tai erikseen 
ilmoi t ettavien tavaralajien koodien yh 
teydessa 

Kun vaarallisia aineita kuljetetaan sailiokonteissa , merkitaan ta
varalajikoodiksi sailiokontin viisinumeroinen koodi ja lisataan sen 
peraan tilanteen vaatima kuudes ja seitsemas numero . 

Kontti - ja suurlava yms . lahetyksista merkitaan tavarakoodiksi aina 
tyyppia ( 10 ', 20 ', 30 ' tai 40') vastaava tava rakoodi . Naissa lahe
tyksissa ei merkita kontin tai suurlavan sisaltaman tavaran koodia . 

Kappaletavarasta tavarakoodia ei merkita . 
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Kentta 56 (Lahettaja) 

Uusi teksti: 

Merkitaan rasti, jos lahettaja maksaa rahdin (ks. myos kentta 57) 
tai jos kolmas osapuoli maksaa rahdin ja kuljetusmaksu tilitetaan 
lahtoasemalla (ks . myos kentta 58) . 

Kentta 57 (Vastaanottaja) 

Uusi teksti: 

Merkitaan rasti, jos vastaanottaja maksaa rahd1n tai jos kolmas 
osapuoli maksaa rahdin ja kuljetusmaksu tilitetaan maaraasemalla 
(ks . myos kentta 58). 

Kenttiin 56 ja 57 merkitty rasti ei saa olla ristiriidassa kenttien 
60 ja 61 (Maksettu/l'laksettava) kanssa . 

Rah tiki r j amalli t 

Tavaralajikoodit on korjattava Tavaranimikeluettelon (voimassa 
1.1.1986 lukien) mukaisiksi . 

(Lkoy 22.11.85) VT 49/85 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut 
tavaravaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Kemira Oy 

Lt 2238~/652/82, 22.2.1982 
Svs-vaunut 
Poistetaan 
Lisataan 

199965-5 
200052-SI 
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MATKALIPPUJEN LEIMAUSOHJEET 
Viiko~la 49 on tarkoitus aloittaa uusien RAP-paatte i den asennus . 
Samalla ryhdytaan ottamaan kayttoon uutta lippumallia, jossa ei ole 
esipainatusta ja johon myyntipaate kirjoittaa tarvittavat tiedot . 

W:'t1~~~. '1 2. es 
TAMP!:tRE-KUOP.X:O 

l<l'lpni~;~Sai~ . 
1,.1:1 - ;'1 ~. -:1. :a ... as 
R.l::t.Al:M~K.I-KOTkA 

003-~ "'Vt Hint. 24,$0 Ilk 
1~US 

(Lkoy 22. 11. 85) VT 49/85 

012155 
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VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMINEN 1. 1.1986 

Lisays VT :ssa n:o 48A ju1kaistuun va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen 

ehtojen tarkistaminen 1. 1.1986 kohtaan LISAPALKKIOIDEN MUUTOKSET . 

Kie1i1isa 

Kie1i1isaa koskevaa 1isapa1kkiota tarkistetaan maksuperusteita muutoin 

muuttamatta 1.1 . 1986 1ukien seuraavasti: 

Ki e1i1isana suoritetaan: 

45 markkaa kuukaudessa hyvasta suu11isesta taidosta ja 
65 markkaa kuukaudessa hyvasta suu11isesta ja kirja11isesta 

taidosta. 

Virkamiehe11e, joka tayde11isesti ha11itsee mo1emmat kotimaiset kie1et, 

voidaan kie1i1isana suorittaa 105 markkaa kuukaudessa. 

Pst 4.12.1985 VT 50/85 

VALTIONRAUTATEIDEN TYOSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 

Va1tionrautateiden tyosuoje1un yhteistoimintasopimus on ju1kaistu 
VT:ssa 47 A, joka on jaettu eri11isjake1una a11ekirjoittajajarjestoi1-
1e, rautateiden tyosuoje1uorganisaation varsinaisi11e jaseni11e seka 
vastuuyksikoiden paa11ikoi11e. Va1tionrautateiden tyosuoje1un yhteis
toimintasopimus tu11aan ju1kaisemaan myos henki1ostoha11innon maara

yksia kansiossa (kohta E 3. 1). 

KORJAUS VALTIONRAUTATEIDEN TYOSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN 

Va1tionrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 14 § kohta 1 

tulee o11a: 

14 § TYOSUOJELUN PIIRITOIMIKUNTA 

VT 50 / 85 

1. Tyosuoje1un piiritoimikuntaan kuu1uvat tyonantajan 
edustajina rautatiepiirin .paa1likko puheenjohtajana, 
piirin ha11intoryhman paa1likko, piirin tyosuoje1upaa1-
1ikko, terveydenhuo1toalueen tyoterveyslaakari seka 
henkilokunnan edustajina yksi verurimishenkiloston 
edustaja, toimihenki1ostoa edustava piirinva1tuutettu 
seka muuta henkilostoa edustava piirinva1tuutettu ja 

hanen varamiehensa. 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitolmiston sahkeella nrc 210, 29 .11.1 985 , on ~ansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavla ulkomaan valuutan muuntoku rsseja 
muutettu 2 .1 2.1985 lukien seuraavasti : 

100 AlanKomaiderr flo riinia 
Bu l garian leva 
Englannin punta 

100 Jugoslavian dinaria 

100 Kreikan drakmaa 

100 Neuvostoliiton ru plaa 
100 Po r tugalin escudoa 
100 Puolan zloty a 
100 Romanian leitii 
100 Tsekkoslovakian kru un va 

1 USA :n do llari 
100 Unka r in fo rinttia 

UIC - f rangi 

(Nrc Tkv 711 3 , 3 .1 2. 1985) VT 50/85 

MAKUUVAUNUKAMPANJA 1. 1. - 11 . 2 .1 986 

193,00 mk 
5 , 80 II 

8 ,1 5 II 

1, 90 II 

3 , 70 II 

722,00 II 

3,50 II 

3 ,70 II 

35 , 00 II 

87 ,70 II 

5 ,50 II 

11 o 70 II 

1 , 60 II 

Makuuvaunukampanja "Makuuvaunuosasto kahdelle " toteutetaan 1. 1.-11. 2 . 86 
samanlaisena kuin se eli 29 . 9 .- 15 .1 2 . 1985 . Matka- ja paikkalippujen 
myyntiin sovelletaan VT 32/85 ja VT 39/85 annettuja ohjeita . 

(Nro Lht 3673/544/85 , 4 . 12 . 1985) VT . 50/85 
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TAVARALIIKENTEEN TARIFFIMUUTOKSET 1.1.1 986 

Tariffisaantoasetuksen muutokset on vahvistettu 1 . 1.1986 voimaan
tulevalla asetuksella. Edella sanotusta paivasta lukien rautatie
hallitus on muuttanut eraita tariffisaannon lisamaarayksia ja 
liitteita seka vahvistanut tariffitaulukkojen ja muiden tar iffi 
julkaisujen muutokset. Tavaraliikennetariffin korotukset ja muut 
muutokset tulevat voimaan 1 . 1 . 1986 lukien . Taman johdosta on ta
riffisaannosta (VR 2643) ja tariffitaulukoista (VR 2644) otettu 
uudet painokset . Lisaksi on uusittu kappaletavaraliikenteen osoi
tepaikkaluettelo (VR 2646.1) seka kappaletavaraliikenteen rahdi
tusvalimatkataulukko (VR 2646 . 2) ja vaunukuormaliikenteeseen liit
tyva tavaranimikeluettelo (VR 2645) tavarakoodeineen . Omatarvepai
no on lahettanyt perusjakeluna edella sanotut julkaisut kayttajil 
le . 

Tavaraliikenteen tariffi en keskimaarainen korotus on 5 prosenttia . 
Keskimaaraista tariffinkorotusta lukuunottamatta tehdaan varsinai 
siin tariffin soveltamisohjeisiin vain vahaisia muutoksia ja tar
kistuksia . Kiitotavaralahetysten ja pikajunatavaran tariffit seka 
kuljetusjarjestelma sailyvat toistaiseksi ennallaan . Vakiohintais
ten kappaletavavaralahetysten paine- ja hinnoitteluryhmia ja toi
mitusehtoja muutetaan . Rautatiehallituksen maarattavista maksuista 
korotetaan vaununvuokria, nosturimaksuja ja eraita vaihtotyohon 
liittyvia maksuja yms . keskimaaraisen tariffinkorotuksen mukaises
ti siten , etta korotukset painottuvat aiheuttamisperiaate huomioon 
otettuna kustannusten nousua vastaavasti . 

Vaunukuormatariffin korotuksesksi on asetuksella vahvistettu 5 
prosenttia . Puutavaran rahtien ja konttien kuljetusmaksujen koro
tukset toteutetaan vaunukuormaliikenteen korotettuihin yksikkomak 
suihin perustuen (korotus 5 %). Puutavaran hinnoitteluryhmi en ala
jaottelua on tarkennettu , jolloin hinnoitteluryhmien sisaisia ni
mikkeita on lisatty. Konttitariffissa toteutetaan tyhjien kont 
tien hinnoitteluohjeen osalta vahainen muutos . Jos kuormattuna 
kuljetettavien konttien kanssa samassa vaunu~sa kuljetetaan sel
laisia tyhjia kontteja yms ., joita rautatiekuljetuksessa on kay
tetty kuormakuljetukseen , maaraytyy tyhjien konttien rahti vaunus-



- 5 - 5 0 

sa olevien kaikkien konttien lukumaaran mukaisen yksikkohinnan 
perusteella . Ns . konttien tyhjakuljetustariffin mukaan hinnoitel 
tavien konttien lukumaara ei kuitenkaan vaikuta kuormassa kulje
tettavien konttien kuljetusmaksun maaraytymtseen , vaan naiden kul
jetusmaksua maarattaessa otetaan huomioon vain kuormakontit kuten 
nykyisinkin . 

kappaletavaratariffia korotetaan muun tavaraliikenteen kuljetus
maksujen korotusta (5 %) vastaavasti . Tariffirakenteeseen liitty
via muutoksia ei tassa yhteydessa tehda . Osoitepaikkojen ja rahdi 
tuskuntien lukumaaraa on lisatty . Kappaletavaralahetykselle on 
vahvistettu vahin maksu siten , etta kultakin tariffivalimatkalta 
perittava lahetyskohtainen vahin kuljetusmaksu on sama kuin ao . 
valimatkalle tar iffitaulukossa maaratty 10 kg : n perusrahti ilman 
kasittelymaksua (tar iffitaulukko 35) . Taman lisaksi vakiohintais 
ten kappaletavaralahetysten osalta toteutetaan osittainen raken
teellinen muutos . Talloin muutetaan naiden ns . vakiolahetysten 
toimi tusehtoja ja pain"oryhmia seka hintoja . Otetaan kayt toon uu
sittu tuote , jonka hinta on maaritetty kayttaen painon , kuljetus 
matkan , kasiteltavyyden yms . seikkojen keskimaaraisia tekijoita . 
Uudessa vakiolahetysjarjestelmassa on kolme painoluokkaa nykyisen 
kahden painoluokan sijasta. houtokuljetuksesta perittavaa maksua 
ei ole sisallytetty vakiolahetyksen hintaan , joten jarjestelman 
edellyttamia rahtikirjoja on vain kolme . Jos vakiolahetys noude 
taan asiakkaalta , peritaan noutokuljetuksesta tariffin edellyttama 
noutomaksu . 

Vakiohintaiset lahetykset/rahtikirjat ovat : 

- enintaan 10 kg/50 dm3, 37 mk (V~ 1914/vihrea) 
- enintaan 50 kg/250 dm3, 48 mk (VR 1915/ruskea) 
- enintaan 100 kg/500 dm3, 65 mk (VR 1916/sininen) 

Rahtikirjan mukaiseen hintaan sisaltyy kuljetus tavara- asemalta 
tai kiinteasta asiakaspalvelupisteestamme alkaen ja valiton jakelu 
maarapaikan vahvistetulla jakelualuella . 
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Talla hetkella kaytossa olevia vakiohintaisia rahtikirjoja myydaan 
kuluvan vuoden loppuun asti . Myymatta jaaneet on merkittava ja 
liitettava joulukuun 1985 tilityksiin . Asiakkaat voivat vuoden 
1985 mukaisilla vakiohintaisilla rahtikirjoilla jattaa lahetyksia 
kuljetettavaksi vuoden 1986 helmikuun loppuun asti . Kayttamatta 
jaaneet rahtikirjat lunastetaan asiakkailta takaisin . 

Edella sanottujen tariff i muutosten lisaksi on tehty muita tarken
nuksia ja muutoksia , jotka koskevat mm. : 

- er aita vahaisia sanonnallisia tasmennyksia kappaletavaran hin-
noitteluohjeistoon (36 ~. 1 lm) 

- jalkivaatimuspalkkion maaraytymista (56 ~. 1 lm) 
- punnusvaunuyksikon vuor okausimaksua (58 § , II.3b . 2) 
- asiakkaan omistamien vaunujen huollosta seka pika- ja valikor-

jauksista perittavia maksuja (TS liite 6 I) 

Tavaraliikenteeseen liittyvia muita maksuja tarkistetaan siten , 
etta pienin korotus on 4,3 prosenttia , kun naiden maksujen keski
maarainen korotus on 5 prosenttia . Osaa naista maksuista ei koro
teta lainkaan . uusi vaunukuorman vahin maksu kahta vaununakselia 
kohti on 430 mk (4 , 9 %), katetun ja avovaununvuokra maksuttoman 
purkamis/kuormausajan ylittamisesta on 130 mk (8,3 %) samoin kahta 
vaununakselia kohti. Vaarallisten aineiden vaunukohtainen kulje
tuslisamaksu on 115 mk . 

Tavaranimikeluettelo (VR 2645) tavarakoodeineen on uusittu ja ote
taan uusittuna kayttoon tulevan vuoden alusta lukien. Kayttope
r iaatteeltaan tavaranimikeluettelo sailyy ennallaan sisaltaen vau
nukuormaliikenteen rahtikirjo i ssa kaytettavat tavaranimikenuruerot 
(= koodit) . ~amoin kuin nykyisessa tavaran i mikeluettelossa , on 
uudessa luettelossa aakkosellinen tavaranimikeosa ja ryhmittainen 
tavaranimikeos~ . jossa nimikeet ovat tavararyhmittain koodinumero
jar jestyksessa . Tavarakoodi muuttuu perusrakenteeltaan viisinume
roiseksi . 1rikseen maaritellyissa tapauksissa kaytetaan viisinume
roisen koodin yhteydessa kahta lisanumeroa . 1alloin tavarakoodi on 
seitsemannumeroinen . Lisanumeroilla tarkennetaan tavarakoodin si 
saista jaottelua ja yksiloidaan ohjetariffin seka sopimusten mu
kaisia tavaralajikohtaisia kuljetusmaksuja yms . 
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Tava r animi kenumeroon liitettavien lisanumero i den kayttamisesta on 
tavar animikeluettelon alkusivuilla anne t tu yleisohje , joka maar i t 
telee lisanumeroiden kayttotarkoituksen . Sen lisaksi, etta tavara
nimikeluettelon aakkosellisessa (konttien yms. osalta ryhmittai 
sessa) osassa on usealle tavaranimikkeelle vahvistettu seitseman
numeroinen tavarakoodi , muodostetaan sanotun kayttotarkoituksen 
mukaisia lisanumeroita kayttaen tar vittavia seitsemannumeroisia 
tavarakoodeja seuraavasti : 

Viisinumeroiseen peruskoodiin lisataan 

nume r ot 10 

20 

30 
40 
50 
60 

vaaralliset aineet , r ahti 30 % kor . 
vaaralliset aineet , vaunukohtainen kiintea lisam . 
valtioneuvoston myontaman al.alainen tavaralaji 

alueellisen kuljetustuen alaiset tavarat 
ylim. junan edellyttama rahti 

vaaralliset aineet , rahti 30 % kor ., kuljetustuen 
alai set 

70 vaaralliset aineet , vaunukohtainen kiintea lisam ., 
kuljetustuen alaiset . 

Tarvittaessa eri syista kayttoon muita tavaranimikeluettelon kayt 
toohjeiden perusteella muodostettavia seitsemannumeroisia tavara
koodeja kuin edella on sanottu tai vahvistettu tavaranimikeluette
lossa ja sen liitteissa , on menettelytavasta toistaiseksi sovitta
va tavaranimikeluettelon kasittelijan "tariffi"/Ltsj : n kanssa. 
Tavaralajikoodin lisanumeroiden merkitys on sovellettavan tarif

fin , sopimusten ja erilaisen seurannan johdosta entisestaan kasva
nut, joten tavarakoodin oikealla kaytolla on suuri llierkitys asia
kaskohtaisesti seka rautateiden kannalta . 

Vaunukuormalahetyksen rahtikirjaan on tavaralaJikoodi merkittava 

aina taydellisena viisi - tai seitsemannumeroisena . Kansainvalisen 

yhdysliikenteen rahtikirjoissa kaytetaan tavaranimikeluettelon 

edellyttamia tavaralajikoodeja siten , etta itaisessa yhdysliiken
teessa sovelletaan viisi/seitsemannumeroista koodijarjestelmaa ja 
lantisessa yhdysliikenteessa ainoastaan viisinumeroista koodijar
jestelmaa . Taten lantisen yhdysliikenteen rahtikirjoissa ei voida 
kayttaa tavaralajikoodien Lisanumeroita . 
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Tavaranimikeluettelon liitteet I ja II lahetetaan kayttajille eri 
jakeluna liitteiden valmistuttua . 

Lahetettaessa kappaletavaraa yhdysliikennelahetyksina Maarianhami 
naan, Neuvostol i ittoon tai erityiskuljetuksina maarapaikkana 8NTL 
Sovetskij tai Svetogorsk , maaraytyy r ahti seuraavasti : 

Maar ianhamina : Pe r usrahti muodoetuu rahditusvalimatkataulukon 
edellyttaman pe r usrahdin ja Turku - Maarianhamina - valin 550 km : n 
mukaisen pe r usrahdin summasta . /lmilta osin rahdi tetaan tavanomai
eeen tapaan rahtikirjamerkintojen mukaisesti . 

Vainikkala raja : Itaisen yhdysliikenteen rahti maaraytyy lisaamal
la lahto/maararahdituskuntana toimivan Kouvolan mukaieiin rahtei 
hin kiintea lisamaksu , joka koostuu 100 km : n mukaisesta peruerah
dista ja ·kahdesta (2) kasittelymaksueta . Osoitepaikalla Vainikkala 
r aja ei perita jakelu/noutomaksua . 

SNTL Sovetskij : Rahti maaraytyy lieaamalla lahto/maararahdituskun
tana to i mivan Lappeenrannan mukaisiin rahteihin kiintea lieamaksu , 
joka koostuu 90 km : n mukaisesta pe r usrahdista ja yhdesta (1) ka
sittelymaksusta . Osoitepaikalla ei ole kiinteaa palvelupistetta , 
joten jakelu/noutomaksu peritaan tariffisaannon mukaisesti . 

SNTL Svetogorsk : Rahti maaraytyy lisaamalla lahto/maararahditus
kuntana toimivan Imatra T: n mukaisiin rahte i hin kiintea , yhden (1) 
kasittelymaksun suuruinen l isamaksu . Osoitepaikalla ei ole kiin
teaa palvelupietetta , joten jakelu/noutomaksu peritaan tariffi
saannon mukaisesti . 

SNTL/Sovetskij ' in ja SNTL/Svetogo r skiin voidaan lahettaa sanotun 
rahditusohjeen mukaisesti yhdysliikennelahetyksina autokuljetuk 
seen eoveltuvaa tavaraa , jonka vastaanottajana on Finn- Stroi 
Oy/suomalainen alihankkija (ks . Kappaletavaran osoitepaikkaluette
lo) . Lahetyksille laaditaan kotimainen rahtikirja , jonka liitteek
si asiakas laatii Finn- Stroi Oy : n "erikoisrahtikirjan". Muut kuin 
edella sanotut lahetykset toimitetaan normaaleina itaisen yhdys
liikenteen lahetyksina Vainikkala rajan kautta . 
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Kansainvalisen itaisen yhdysliikenteen toimitusohjeissa sanottujen 

Svetogorskin rakennustyomaalle ja Kostamukseen tai painvastoin 

osoitettujen vaunukuorrualahetysten rahteja korotetaan SNTL : n kul
jetusosuudelta 1.1 . 19&6 lukien siten , etta 

- Imatrankoski r aja - Svetogorsk valilla rahti on 2 mk/tonni , rah

ti peritaan kuitenkin vahintaan 20 tonnilta vaunua kohti 

- Vart ius r aja - Kostamus valil l a r ahti on 17 mk/tonni , r ah ti pe

ritaan kuitenkin vahintaan 20 tonnil t a kutak i n kuor mattua kaht a 

vaununakselia kohti . 

(Lt 3183/544/85 , 4 .) 2 .1 985) VT 50/85 

TARIFFIS~~NNbN MUUTOS 

Makuupaikkalippuja koskeva tariffisaannon (VR 2643) 9 § : n 1 lisamaara 
yksen neljas kappa l e muutetaan seuraavaksi : 

Makuupaikkalippujen hi nnat ovat tariffitaulukossa 1 . Korotettu makuu 

paikkalipun hinta peritaan seuraavina paivina lahtevissa junissa : 
perjantaina ja sunnuntaina 

- pitkaperjantaina , juhannusaattona , jouluaattona , neljana naita edel 
tavana paivana ja naiden juhlapaivien viimeisena pyhapaivana 

- uudenvuodenpaivana ja sen aattopaivana 

- helatorstain aattona 

loppiaisena , vappuna ja itsenaisyyspaivana , kun nama paivat ovat maa 

nantaina tai tiistaina ja naiden paivien aattopaivana , kun em . juhla

paivat ovat torstaina tai perjantaina , 

Lisamaarays tulee voimaan 1 . 1. 1986 siten , etta sita sovelletaan varat 

taessa makuupaikkoja 1 . 1 . 1987 ja sen jalkeen lahteviin juniin . 

(Nro Lht 21009/544/85 , 4 , 12 . 1985) VT 50/85 



50 - 10 -

AVOIMIA VJRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetark as t a j a n ap ( A 17 ) vi rk a toi s t aise ksi r a utat ie ha l

l i tuksen t a l ou s o sas tolla ( os a s t osi ht ee r i n t e htav a t ) . Ta lou s 

o sas t on j o ht a j a l le osoi t e tut kir j al l ise t h ake mukset o n t o imi

t e lta va r a utati e ho lli t uk se n k i rj aa moon 13 .1.198 6 me nn essa e nnen 

vi r as ton a u kio l oaja n pa a t ty mist a. 

NII1ITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a m p e r e ~ n r a u t a t i e p i i r i liikennetarkas-

tajan (A23) virkaan (Tpe rtpt) liikennetarkastaja (A20) Alpo 

Alahaivala, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (Al9) vir

kaan (Tpe rtpt) liikennetarkastaja ap (Al3) Seppo Johannes Mato

maki, asemapa a llikon (Al5) virkaan (Keu) liikennemestari (Al2) 

Matti Eemeli Maki, liikenneohjaajan (Al4) virkaan (Tpe rtpt) 

liikennemestari (Alb ) Hannu Erik Nurmikolu, liikennemestarin 

(Al2) virkaan (Vma) toimistosihteeri (All) Pekka Ilmari Savala, 

toimistosihteerin (Al2) virkaan (Tku) toimistosihteeri (All) 

Borje Ingmar Gr o nblom, toimistosih t eerin (Al2) virkaan (Tpe) 

toimistosihteeri (AB) Eeva-Liisa Sinikka Ruponen, toimistosih

teerin (All) virkoihin (Tpe rtpt) toimistosihteerit (AB) Eila 

Anita ~1atikainen ja Mir ja Kaarina Kaipanen, toimistosihteerin 

(All) virkoihin (Tku) toimistosihteerit (A8) Martta Ulla Laakko

nen ja Aila Anneli Virtanen, toimistosihteerin (All) virkaan 

(Pri vr) toimistosihteeri (A8) Vuokko Linnea Heinonen , toimisto

sihteerin (All) virkaan (Tpe vr) toimistosihteeri (A8) Seija 

Kaarina Kaatiala, toimistosihteerin (A8) virkoihin (Tku) toimis

tovirkailijat (A4) Seija-Liisa Kastehelmi Vuoristo ja Eija Irme

li Kaita, liikennemestarin (AlO) virkaan (Vi) ylimaarainen lii

kennevirkailija (A5) Erkki Tuomo Makela , jarjestelymestarin vir

kaan (Tku mre) vaihdemies Jorma Aleksanteri l!ellsten, jarjeste

lymestarin virkaan (Tku jnt) konduktoori Pekka Tapani Viherkos

ki, jarjestelymestarin virkaan (Tus jnt) konduktoori Mikko Ensio 

Inkinen, jarjestelymestarin virkaan (Tpe jnt) konduktoori Antti 

Tapia Lehtinen, jarjestelymestarin virkaan (Mn) ylimaarainen 

jarjestelymestari Arto Einar Olkkonen, kuormausmestarin virkoi

hin (Tpe) asemamiehet (A2) Pauli Olavi Koskinen, Matti Tapani 

Jaskari ja Hannu Juhani Andersson, kuormausmestarin virkaan 

(Tku) junamies Eero Viljo Tapani Ruuska, huoltomestarin virkaan 
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(Tpe vr) koneenhoitaja Kauko Kalevi Leppaaho, konduktoorin vir

koihin (Tpe) kuormausmestari Lasse Eljas Tammi seka junamiehet 

Kalevi Henrik Naapila, Seppo Tapia Maenpaa ja Kyosti Juhani Kyl

lastinen, konduktoorin virkaan (Pri) kuormausmestari Seppo Olavi 
Maki, konduktoorin virkoihin (Mn) junamiehet Tauno Olavi 

Lindholm ja Risto Kalervo Hamalainen, veturinkuljettajan virkoi

hin (Tku vr) veturinlammittajat (A6) Mauri Kalevi Sinisalo, Juk

ka Toivo Juhani Nikander, Seppo Tapani Ketola, Seppo Johannes 

Holopainen, Erik Leevi Vilhelm Ekman ja Aannu Olavi Saarinen, 

toimistovirkailijan (A4) toimeen (Tpe rtpt) toimistovirkailija 

(A3) Raija Marketta Saastamoinen, toimistovirkailijan (A2) toi

meen (Hpk) ylimaarainen toimistovirkailija (Al) Ester Inkeri 

Simsio, toimistovirkailijan (A2) toimeen (.Tpe vr) toimistovir

kailija (Al) Irma Julia Anneli Syrjala, toimistovirkailijan (A2) 

toimeen (Tpe sa) ylimaarainen toimistovirkailija (Al) Kaisa Lee

na Lillinen, toimistovirkailijan (A2) toimeen (Pri) ylimaarainen 

toimistovirkailija (Al) Helena Marjatta Ranta, toimistovirkai

lijan (Al) toimeen (Tpe rtpt) ylimaarainen toimistovirkailija 

Ulla Riitta Helena Korpi, ylimaaraiseen liikenneohjaajan (Al4) 

toimeen (Tpe rtpt) ylimaarainen liikennevirkailija Hannu Paiva

rinta, ylimaaraisiin toimistosihteerin (AS) toimiin (Tpe) yli

maaraiset toimistovirkailijat (Al) ~1irja Irmeli ~1ikkolainen ja 

Helina Briitta Orvokki Kaapu, ylimaaraiseen jarjestelymestarin 

toimeen (Pri) junamies Seppo Juhani Suojanen, veturinlammittajan 

(A6) toimiin (Tpe vr) veturinlammittajat (A4) Pasi Tapani Haapa

nen, Pasi Olavi Rajamaki, Matti Antero Suoniemi, Petri Ilari 

Ilomaki, Hannu Heikki Kivenmaki, Harri Tapani Vatka, Raimo Juha

ni Juuri, Hannu Tapia Kujansuu, tilapaiset veturinlammittajat 

Harri Kalervo Nurmio, Kalevi Uolevi Rajamaki, Erkki Tapani Has

si, Juha Pekka Gunnar Ahola, Tapia Johannes Ylimys ja Kari Juha

ni Torniainen, veturinlammittajan (A6) toimeen (Pri vr) tilapai

nen veturinlammittaja Jaakko Tapia Stenroos, veturinlammittajan 

(A6) toimeen (Rma) tilapainen veturinlammittaja Janne Henrik 

Kaitanen, veturinlammittajan (A6) toimeen (Tku vr) tilapaiset 

veturinlammittajat Seppo Ensio Soon ja Matti Tapani Koski, vau

nuntarkastajan toimiin (Tpe vr) vaunumiehet Jorma Juhani Ruuska 

ja Aimo Antero Raitamaki, vaihdemiehen toimiin (Ov) asemamiehet 

Mauna Kalevi Voimala ja Pekka Uolevi Kulmala, vaihdemiehen toi

meen (Pri) asemamies Kari Vaino Stahlstrom, vaihdemiehen toimeen 

(Rma) ylimaarainen asemamies Seppo Kalervo Nieminen, vaihdemie

hen toimiin (Hpk) junamiehet Pentti Henrik Aha ja Tenho Aukusti 
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Vale , vaihdemiehen toimiin (Tku) asemamiehet Hannu Tapani Tuomi

nen, Kari Samuel Vilminko, Pekka Juhani Vainio, Harri Tapani 

Sinisalo, Kari Seppo Jukka Aspinen ja Klaus Harry Anton 

Gronroos, )unamiehen toimiiri (Tku) asemamiehet Hans Erik Sae, 

Tauno Antero Leinikka, Kari Juhani Viljanen ja Veikko Eerik An

tero Lehtinen , junamiehen toimeen (Lm) asemamies Heikki Gunnar 

Laaksonen , junamiehen toimeen (Slo) asemamies Reino Rikhard 

Heikkila, junamiehen toimiin (Hpk) asemamiehet Raimo Alarik Var

jotie ja Pentti Matias Pirttimaki, junamiehen toimeen (&ri) ase

mamies Tapani Aarre Kalevi Haapakoski, junamiehen toimiin (Kki) 

asemamiehet Kari Erkki Uolevi Pajunen ja Pentti Yrjo Ilmari Ja

lonen, junamiehen toimeen (Vi) asemamies Pekka Juhani Haapakos

ki, junamiehen toimeen (Hp) asemamies Asko Pertti Antero Kiuru, 

junamiehen toimiin (Tl) asemamiehet Samuli Vaino 11aenpaa, Arto 

Clavi Jarvinen , Frans Lauri Johannes Heinonen ja Simo Tapani 

Rantanen , junamiehen toimiin (Tpe) asemamiehet Raimo Clavi Jar

vinen, Ahti Antero Kinnunen, Eino Antero Kuusela, Leo Simeon 

Ylijaskari ja Toivo Juhani Litukka, vaunumiehen toimiin (Pri vr) 

tilapaiset vaunumiehet Hannu Tapio Varho ja Tapiq Johannes Kuu

sisto, vaunumiehen toimeen (Tpe vr) tilapainen vaunumies Heimo 

Tapani Luoma, vaunumiehen toimeen (Tku vr) tilapainen vaunumies 

Ismo Kalervo Lehtinen , autonasentajan toimiin (Tpe vr) asemamie

het Vilho Veikko Ruottunen ja Clavi Antero Ritamaki, autonasen

tajan toimeen (Tku vr) asemamies Elias Eino Maine, autonkuljet

tajan toimeen (Tku) ylimaarainen autonkuljettaja Reijo Antero 

Keskinen , autonkuljettajan toimeen (Lm) asemamies Mikko Valtteri 

Salonen, autonkuljettajan toimiin (Tpe) asemamiehet Civa Kalevi 

Hautala ja Pekka Juhani Virtanen, autonkuljettajan toimiin (Pri) 

ylimaarainen autonkuljettaja Timo Pekka Salo ja asemamies Ari

Kalevi Vare , asemamiehen (A2) toimiin (Tpe) ylimaaraiset asema

miehet Hannu Tapani Rikhard Isoviita, Ilpo Tapio Paasonen ja 

Reijo Ensio Paakkanen , asemamiehen (A2) toimeen (Vma) tilapainen 

asemamies Kari Uolevi Rasilainen, asemamiehen (A2) toimiin (Tl) 

tilapaiset asemamiehet Tapani Ensio Hevonoja, Harri Johannes 

Moilanen ja Pertti Clavi Soljamo, asemamiehen (A2) toimeen (Vi) 

tilapainen asemamies Hannu-Pekka Kapyaho, asemamiehen (A2) toi

meen (Pri) asemamies (Al) Juha Pekka Lindholm, asemamiehen (A2) 
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toimiin (Rma) ylimaaraiset asemamiehet Time Sakari Kukkaro ja 

Juhani Kalervo Saarinen, asemamiehen (A2) toimiin (Tku) 

tilapaiset asemamiehet Jorma Juhani Laakso, Jouko Kalevi 

Seppanen ja Hannu Ilkka Nikolai Bannonen, asemamiehen (Al) 

toimiin (Tpe) ylimaarainen asemamies Olli J~hani Helenius ja 

tilapainen asemamies Jari Antero Autio, asemamiehen (Al) toimeen 

(Pri) tilapainen asemamies Jarmo Veikko Anselmi Syysmaki , 

ylimaaraisiin toimistovirkailijan (Al) toimiin tilapaiset 

toimistovirkailijat Seija Marketta Tervo (Rma) Anneli Seija 

Helena Laine-Makynen ja Raija Anneli Froberg (Pri), Riitta 

Elisabet Makinen, Eija Irene Karemo ja Ritva Tarja Tuulikki 

Virtanen (Tpe) , Riitta tlarja Kaarina Kariskoski ja Juha- Matti 

Lehtinen (Tpe rtpt) , Sirkka Maija 1lannisto, Jaana Irmeli Mikola 

ja Bannu Emerik Tirkkonen (Tku), Anja Margit Knuuttila (Llh-Pri 

pp), Eija tlirjam±' Pilkkakangas (Hpk), Kirsti Hannele Ke s o (Tpe 

sa ), ylimaaraisiin autonkuljettajan toimiin (Tpe) ylimaaraiset 

a s emamiehet Arto He i kki Koskinen ja Jarmo Juhani Armas 

Pentinmaki seka tilapaiset asemamiehet Harri Johannes Holm, 

Hannu Tapani Lehtinen ja Timo Matti Tuori. 

Kouvolan r a u t a t i e p i i r i s s a 

Toimisto-
rakennusmestari (Al7) (rtpt} trkm (Al6) Kauko Antero Visuri 

ApulaisasemapaallikkO (Al6) (lmr) aap (Al5) Pentti Kalevi Sani 

'ilikonduktOOri (Kt:a) jjm Leo Albert Vaisanen 

Jarjestelymestari (Kta) ylim jjm Jorma Veikko Simola 

Veturinkuljettaja (Kv) vel (A6) Hans Juhani Jaakkola 

Jukka Pekka Marttila 

Harri Kalervo Olli 

Liikennemestari (Al2) (Mki) lkm (AlO) Au lis Ant ti Antero Ihala inen 

( lkr) ylim lvirk Tuija Irmeli M:Hkki 

(Hma) lkm (AlO) Raimo Antero Neuvonen 

ylim lvirk Hannu Juhani Repo 

Toimistosihteeri (All) (Lh) tsiht (AS) Aino lnkeri Valtonen 

Kuormausmestari (Lh) asm (Al) Pertti Kalevi Pohjoisvirta 

Liikennemestari (AlO) (La) ylim lvirk Kari Pekka Juhani Kailio 

KonduktOOri (Hma) jnm Keijo Ensio Muuri 

Toimistosihteeri (AS) (rtpt) tvirk (AS) Leena Irmeli Immanen 

(Lh) tvirk (A2) Liisa Marjatta Hyvonen 
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Junamies (Kv) asm (AL) Seppo Tapio Askola 

Kaarlo Heikki Tapio Ritvanen 

(Lh) asm (AL) Seppo Aulis Salin 

(Lr) asm (A2) Pentti Eemil Peronmaa 

Harri Juhani Roine 

asm (AL) Urho Ensio Keskinen 

(Hma) vhm Jari Henrik Martomaa 

(Kta) asm (AL) Ritva Anneli Naski 

Ari Juhani Virkkunen 

Vaihdemies (Lh) asm (A2) Asko VIIi nO Nurminen 

(Lva) ylim asm (AL) Sven Roy Gunnar Hansson 

(Hma) ylim asm (A2) Timo Sakari Kunnari 

ylim asm (AL) Ismo Antero Haikka 

Vesa Pekka Kuusela 

Jarmo Jorma Kale vi Nuutinen 

Kta asm (A2) Jari Tapani Hodju 

Kari Juhani Koskela 

llkka Arimo Vakkari 

asm (Al) Jukka Ensio Hemming 
• Juha Kristian Silventoinen 

(Ky) asm (A2) Esa Allan Simola 

tlp asm Jari Olavi Herajllrvi 

Veturinlllmmittaja (A6) (Kv) tlp vel Seppo Juha Lattu 

Eero Kalevi Lintukangas 

( Lh) Raimo Verner! Pulli 

(Lr) Raimo Tapio Karhula 

(Hma) Veli-Matti Paronen 

Toimistovirkailija (A4) (rtpt) ylim tvirk (A4) Raija Marjatta Peura 

(Vna) tvirk (A2) Taina Sinikka Urpalainen 

Toimistovirkailija (A3) (rtpt) ylim tvirk (A3) Anne-Marie Virtanen 

Toimistovirkailija (A2) (Kv) ylim tvirk (Al) Tuula Anneli Niilo-Rama 

(Lr) ylim tv irk (Al) Erja Hannele Roisko 

(Imr) Paivi Liisa Vilkko 

(Hma) Maarit Hannele Siimes 

Asemamies (A2) (Kv) ylim asm (A2) Toivo Ensio Riittinen 

(Lh) ylim asm (A2) YrjO Pekka Juhani Kuuru 

(Lh) Seppo Benjam Rossinen 

(Hma) ylim asm (Al) Timo Kalevi Pousi 

(Kta) ylim asm (A2) Teija Anneli Helminen 

ylim asm (Al) Erkki llari Kauppinen 

Kari Olavi Pinomaa 
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Toimistovirkailija (A2) (Vna) ylim tv irk (Al) Aila Sisko Kaarina Nur -
miainen 

Asemamies (Al) (Kv) ylim asm (A2) Jarmo Matti Kivihar ju 

Timo Heikki Oksanen 

ylim asm (Al) Perlti Juhani Paunonen 

(Lh) Pekka Tapani Laurila 

ylim asm (Al) Seppo Juhani Laukkanen 

(Hma) ylim asm (A2) La sse Tapani Borg 

(Kta) Marja Leena Petrow 

K o u v o 1 a n rautatiepiirissa: 

VarikonpaallikkO (A23) Kaarlo Eerik Jaaskelainen, liikennetarkastaja ap (Al9) 

Rakel Kaarina Paulclrunen, rakennusmestari (Al4) Esko Heikld Kauhanen, asemaplllll

likkO (Al3) Johan ltatteus Pietinen, veturinkuljettajat ltatti llaari Jauhiainen, 

Lauri ttunne, Veikko Kalervo Nappi ja Ossi Tapio Suvela, asetinlaitemies Oiva 

Fabian tlOrk, autonasentaja Oiva l<alervo Kosonen, toimistosihteeri (AS) Ed i t 

Kirja. !tanner, vaihdemiehe t Niilo Ensio Hohti,ja Paavo Sairanen, veturinlllmmit

tlljat (A6) VainO Olavi Ikonen, Heino Ensio Laurila, tallimies Eells Il•ari Koso, 

asemamies (A2) Tiao Santer1 Nurai, ylima.arainen sllhkOasentaja ltarllu l<asurinen, 

ylimaarainen siivooja Bellin Siikanen, tilapllinen asemamies Ti•o Tapani Pieti

kainen. 
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SINUN TYOSI LAATU ON VR:N LAATU -
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PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARAN TAA VR:N PALV EL UJEN LAATUA -

TYYTYVAlSET ASlAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTI!VlNEN, OSALLISTUVA JA MYON

TEINEN ASENNE TYOTASI JA TOlMINNAN KEHIT
TAMlSTA KOHTAAN 

- PARANNA VR:AA OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA , ETTA ASlAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITTAMISHALUISTA 
JA - KYKYlSTA HENKlLOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENPAIN VR:M, JONKA TARKEIINII 
OSANA TYOSKENTELET 

- PARANTAA LllKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVAR~lUUTTA HYVA ALOITE 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TOIDEN JARJESTELYA TAl TYO
MEN ETELMlll 

- SAASTAA TYO-, TYOVALINE- TAl 
~IATERIAAL IKUSTANNUKS lA 

- PARANTAA I~UUTEN TOlMlNTAA JA 
TALOUDELLISTA TULOSTA 

NAIN SE TAPAHTUU: 
TEE ehdotuksesi a1oite1omakkee11e 
VR 1670 , yksi ehdotus/1omake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti. 
LIITA mukaan ma11ikappa1e, piirros 
tai va1okuva a1oitteesi tarkoitusta 
se1ventamaan. Ha1utessasi voit kayt
taa nimimerkkia , jo11oin a1oitteesi 
kasite11aan 1uottamukse11isesti. 
LAHETA a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenki1o1 1e - se11ainen on jo
kaisessa rautatiepi i ri ssa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muua 1ta a1oitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH a1oitesihteeri. 

MYOS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

A1oitetoiminnan satinnot on ju1kaistu 
kansiossa Henki1ostoha11innon maarayk
Sl a. Kysy 1isaa a1oiteyhteyshenki 1ol
tasi t ai RH:n a1oitesihteeri 1ta 
puh. 911-2916. 

A1o i tetapaamisiin 

Helsinki 1985. Valt ion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1985 
N:o 51 
19 . 12 . 1985 

Rautatiehalli tuksen kayt·ettavaksi osoi tetuista 
maararahoista jaettavat avustukset v . 1986 ....... s. 2 

Suojaosuuden maarien korottaminen palkan 
ulosmittauksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Kansainvalisen matkatavaran lahettaminen .. . . ..... 3 

Vuoden 1985 tositteiden lahettaminen tilitoimistoon 
seka matkalaskujen laatiminen vuodenvaihteessa ... 4 

Kassaerehdysraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

Tilityssaannon muutoksia ....... . ........ .... . . . .. 5 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja 
kiitotavaraliikenteessa ............... .. . . .. ..... 5 

Kansaiovalinen henkiloliikenne, lantinen . ... .... . 6 

Liikennepaikkojen valimatkat .... . . . . ............. 6 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 7 

Fidebast-tariffi (9350) .......... . .. ....... ..... 8 

Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen . . ....... 8 

Kansainvalinen itainen tavaraliikenne ... .. .. .... 8 

Avoimia vi rkoja ja toimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Nimityksia ja maarayksia 11 

408501675C 



51 - 2 -

RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETTAVAKSI OSOITETUISTA MAARARAHOISTA JAETTA
VAT AVUSTUKSET v. 1986 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, jotka haluavat 
tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin varatuista 
avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehallitukselle 
osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1986. 

Avustuksia voidaan hakea 

- vapaa-ajan henkisten ja taiteellisten kulttuuriharrastusten seka 
kristillisen ja raittiustyon tukemiseen ja 

- varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaisille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepoko
tien tukemiseen. 

Hakemuksesta tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan Ja 
niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostosta 
saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet. Myohastyneet 
hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvittaessa saadaan 
hakemuksia em. ajankohdan jalkeen kuitenkin taydentaa tilinpaatosten, 
tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehtoja 
ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hake
musten laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 
antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa ( 490/65) 

on mainittu. 

(N:o H1o 952/ 154/85, 5.12.1985) VT 51/ 8 5 . 
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SUOJAOSUUDEN MXXR!EN KOROTTAMINEN PALKAN ULOSMITTAUKSESSA 

Suomen Saadoskokoelmassa on julkaistu oikeusm1nisterion paatos 

suojaosuuden rnaarien koroltamisesla palkan ulosmittauksessa 

(666/65, 20 . 11 . 65) 

Suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 20 paivana marraskuuta 

1961 annetun asetuksen (767/61) 4 §:n noJalla oikeusministerio on 

paattanyt: 

1 § 

Elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) lokakuun 1965 indeksi

luvun noustua 9,0 prosenttia lokakuun 1984 indeksiluvusta korote

taan suojaosuudesta pa!kan u!osmittauksessa annetun asetuksen 

(767/61) 1 §:ssa mainitut suojaosuuden maarat, jotka ve!allisen 

katsotaan tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupaivaan asti itsensa 

ja puolisonsa seka hanen elatuksensa varassa olevien omien ja puo 

lisonsa lasten ja ottolaslen elatukseen, velallisen omalta osalta 

46,50 markkaan ja jokaisen edella mainitun omaisen osalta 16,00 

markkaan paivaa kohti. 

2 § 

lama paatos tulee voimaan paivasta tammikuuta 1966 . 

(Hlo 959/039/65, 12.12 . 65) VT 51/65 

KANSAINV.LISEN MATKATAVARAN L.HETTKMINEN 

VAPAALIPPU - POHJOLA ja KANSAINV.LINEN VAPAALIPPU oikeuttavat 1ahet 
tamaan henki1okohtaista matkatavaraa 50 % a1ennukse11a tarirfin
mukaisesta matkatavaramaksusta. Tama koskee myos kotimaan rautatien 
osuutta em . 1ipui11a matkatavaraa 1~hetettaessa. 

Muutos tu1ee voimaan 1 . 1 . 1986 1ukien . 

Hake 12 . 12 . 1985 VT 51/85. 

5 1 
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VUODEN 1985 TOSITTEIDEN LAHETTAMINEN TILITOIMISTOON SEKA MATKALAS
KUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Joulukuulle 1985 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat laskut 
ja menoluettelot lahetetaan tilitoimistoon viimeistaan 23.12.1985 
aamuksi, lukuunottamatta materiaalitoimiston ja varastojen kasit
telemia r eksontralaskuja, ulkomaan valuutan maaraisia laskuja ja 
tililtaotto- tai tilisiirtokortilla maksettavia laskuja. Niiden 
kasittelyaikataulusta ilmoitetaan erikseen. 

Tiliveloiksi vuodelle 1985 merkittyjen laskujen ja menoluetteloi
den tulee ella tilitoimistossa viimeistaan 20. 1.1 986 aamulla. 

Tammikuun 17 paivan jalkeen vuoden 1985 menoja koskevat laskut ja 
menoluettelot kirjataan vuoden 1986 menoikai. Nama laskut ja meno
luettelot on lahetettava tilitoimistoon erillisina. Tilitoimiato 
hankkii menojen maksamiaeen tarvittavan maksuluvan. 

Joulukuun 1985 muiatiotositteet on lahetettava tilitoimiatoon vii
meistaan 14.1.1986 aamuksi. 

Vuodelle 1985 kuuluviata tulotositteiata suurimman oaan tulee ella 
tilitoimistoaaa 14 .1.1986 aamulla ja viimeiset 20.1.1986 aamulla. 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matkalaskut laatimaan erikaeen vuonna 
1985 tehtyjen matkojen osalta ja erikaeen vuonna 1986 tehtyjen 
matkojen osalta . 

(Nrc Tlk 562/85, 10.12.1985) VT 51/85 
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KASSAEREHDYSRAHA 

Liikenne- ja Transpoint-alueiden paallikoiden tulee huolehtia siita, 
etta virkaehtosopimuksen mukaisista , junahenkilokuntaa ja rahastusta 
suorittavia autonkuljettajia koskevista kassaerehdysrahoista vuodel 
ta 1985 laaditaan jokaisesta henkilosta erikseen menoluettelo , josta 
ilmenee henkilokohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain ja vas 
taava kassaerehdysrahan maara . Lisaksi on ilmoitettava henkilon nimi 
taydellisena , henkilonumero, virka tai toimi ja syntymaaika. 

Kolmena kappaleena laaditut menoluettelot tilimerkinnoin varustettuna 

toimitetaan tilitoimiston kirjanpitojaostoon viimeistaan tammikuun 
16 . paivan aamuun mennessa . Tarkemmat ohjeet kassaerehdysrahan mak

superusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 198~ (kohta VI . 9) . 
(Tlk 556/85, 5 . 12 . 1985) VT 51/85 

TILITYSS~~NNON MUUTOKSIA 

Tilityssaannon 2 . osan liitteesta nro 5 ERILLISLASKUTUSASIAKK~AT 
poistetaan Huhtamaki Oy : ta koskevat merkinnat 1 . 1 . 1986 . Samasta 
ajankohdasta lukien rahtikirjojen tallennus , tilitys ja 2- osien 
lahettaminen tapahtuvat yleisen tilitysjarjestelman mukaisesti . 

Tehdaspuu Oy : n erillisrahtikirjojen 1- osia ei enaa tarvitse lahet 
taa Trk : hon 1 . 1 . 1986 lukien . 

(Tlt 9/230/85, 12 . 12 . 1985) VT 51/85 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO - JA KIITOTAVARALIIKEN 
TEESS~ 

Tilitoimiston sahkeella nro ~1 9.12 . 1985 on kansainvalisessa 

henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia 
muutettu 1 . 1 . 1986 lukien seuraavasti : 

100 Neuvostoliiton ruplaa 725,00 mk 
(Tkv 7157, 9.12 . 1985) VT 51/85 



51 - 6 -

KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

Seuraavat hinnat ovat voimassa 1.1 . 1986 lukien: 

INTERRAIL 900 mk ( 2. luokka) 
INTERRAIL + LAIVA 1060 mk ( 2 . luokka) 
POHJOLA JUNALLA 900 mk 2 . luokka, 1350 mk 1. luokka 
RES - kortti 35 mk 

1.5.1985 kayttoon otetun POHJOLAN NUORISOKORTTI 1985-kortin myynti 
paattyy taman vuoden lopussa, eli viimeinen myyntipaiva on 31.12.1985 
ja viimeinen voimassaolopaiva nain ollen 30.1 . 1986 . 

Taytetyn INTERRAIL - ja INTERRAIL + LAIVA - kortin palautuksesta makset
tava summa on 1 . 1.1986 lukien 30 mk. 

RES - kortilla ostettuihin lippuihin liittyvat rajoitusajat ovat poistu
neet kaikista muista maista paitsi Ranskasta. Siellakin rajoitukset 
koskevat ainoastaan Ranskasta ostettuja lippuja. 

KANSAINVALINEN MATKATAVARAhinnoittelu (3 kilometrietaisyytta) samoin 
kuin hinnat pysyvat ennallaan . 

(Lht 355/563/85, 12.12 . 1985) VT 51/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat (VR 2646) - julkaisu on uusittu ja as 

tunut voimaan 20.9.1985 . Liitteita I - V ei ole painettu uudelleen , 
joten niita ei saa poistaa julkaisusta . Perusjakelu on suoritettu 
Omatarvepainon toimesta . Tassa julkaisussa ei ole otettu huomioon 

VT n : o 42/85 jalkeen ilmoitettuja muutoksia. 

(Lkoy 9 .1 2 .1 985) VT 51/85 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisalehti 
nro 33, joka tulee voimaan 1.1.1986. 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia korotuksia: 

Suomen osuuden rahteja korotettu n. 5 ~ 
Ruotsin osuuden rahteja korotettu n. 5 ~ (2 lk ja 3 lk) 
pienempia korotuksia 1 lk:n rahteihin 

Ruotsin/Norjan NET-rahteja korotettu n . 5 ~ 

Norjan osuuden rahteja korotettu n. 6 % 
Tanskan osuuden rahtilukuja muutettu (korotus n. 10 %) 
siirtokuormausmaksuja korotettu Torniossa ja Haaparannassa 
vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisia korotet
tu 

osakuormaus- ja osapurkausmaksuja korotettu 
poikkeustariffien 4 ja 5 rahteja korotettu 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin ilmestyvat lisalehdet 52 ja 
53 , molemmat lisalehdet tulevat voimaan 1.1.1 986 alkaen . 

Lisalehdet sisaltavat mm. seuraavia korotuksia : 

Suomen osuuden rahteja korotettu n. 5 ~ 

Ruotsin osuuden rahteja korotettu n . 5 % 
Norjan osuuden rahteja korotettu n . 6 % 
Tanskan osuuden rahteja korotettu n . 10 ~ 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet. 

(Lt 9 .1 2 . 1985) VT 51/8~ 

51 
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FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

FIDEBAST-tariffiin ilmestyy lisalehti nro 7, joka on voimassa 
1.1.1986 lukien. Lisalehti sisaltaa keskimaarin 4 % rahdin korotuk
sen. 

Omatarvepaino on jakanut lisalehden. 

(Lt 9.12.1985 ) VT 51/85 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

VR-DB vaunurahtitariffiin 9927/28 ilmestyy lisalehti nro 2, joka 
tulee voimaan 1.1 .1986. Lisalehti sisaltaa mm. korotetut vaunurah
dit. Korotukset vastaavat Pohjoismaisen vaunukuormatariffin 9760 
mukaisia korotuksia eri maiden osuuksilla. 

NORDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lisalehti nro 22, joka 
tulee voimaan 1.1.1986 lukien. Lisalehti sisaltaa mm. rahtien koro
tuksia DR:n, DSB:n, NSB:n ja VR:n osuuksilla. 

Kansainvalinen tavaraliikennejaosto jakaa lisalehdet niiden saavut
tua Saksasta. 

(Lt 11.12.1985) VT 51/85 

KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Kansioon KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) ilmestyy lisalehti nro 7, joka tulee voimaan 1.1.1986 
lukien. 

Omatarvepaino jakaa lisalehden. 

(Lt 9.1 2 .1985) VT 51/85 
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~VOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

2 liikenneohjaajan (A14) virkaa, liikennemestarin (All) virka, 
toimistosihteerin (A8) virka, 2 asemamestarin (A8) virkaa, toimis 
tovirkailijan (AS) toimi, jarjestelymestarin virka, 2 ylim . jarjes
telymestarin tointa, 11 konduktoorin (A10) virkaa, 2 kuormausmesta
rin virkaa, 4 autonkuljettajan tointa, 10 junamiehen toi nta, 
2 vaihdemiehen tointa, 18 asemamiehen (A2) tointa, 14 asemamiehen 

(Al) tointa, koneenhoitajan toimi, vaununtarkastajan toimi, 7 vetu
rinkuljettajan virkaa, ylim. teknikon (A1S) toimi 

Tampereen rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk 

set on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan viimeistaan 
20 . 1.1986. 

51 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois 
taiseksi seuraavasti: 

liikenneohjaaja (A14) 

liikennemestari (All) 

toimistosihteeri (A8) 

asemamestari (A8) 

toimistovirkailija (AS) 

jarjestelymestari 

ylim. jarjestelymestari 

konduktoori (AlO) 

kuormausmestari 

Tampereen (1 Pko) liikennealueelle 
Porin (1 Pri) liikennealueelle 

Haapamaen (1 Vlp) rautatiealueelle 

Toijalan (1 Tl tt) liikennealueelle 

Tampereen (2 Ahv) liikennealueelle 

Tampereen (1 Tpe) varikolle 

Tampereen (1 Tpe jnt) liikenne 
alueelle 

Porin (1 Pri jnt, 1 Mn jnt) liiken
nealueelle 

Tampereen (9 Tpe) liikennealueelle 
Porin (2 Pri) liikennealueelle 

Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle 
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autonkulj ettaja 

junamies 

vaihdemies 

asemamies (A2) 

asemamies (A1) 

koneenhoitaja 

vaununtarkastaja 

veturinkuljettaja 

ylim . teknikko (A15) 
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Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle 

Porin (2 Pri) liikennealueelle 

Tampereen (5 Tpe, 2 Pko) liikenne 

alueelle 

Porin (2 Pri , 1 Kki) liikenne 

alueelle 

Tampereen (1 J~s , 1 Jsk js -p~t . ) 

liikennealueelle 

Tampereen (7 Tpe , 1 J~s) liikenne

alueelle 

Toijalan (3 Hp js -p~t.) liikenne 

alueelle 

Porin (7 Pri , 1 Kki) liikennealueel

le 

Tampereen (6 Tpe, 1 Kru js -p~t . , 

1 Sui js -p~t . ) liikennealueelle 

Porin (1 Pri , 3 Mn , ,2 Hva js -p~t . ) 

liikennealueelle 

Tampereen (1 Tpe) varikolle 

Tampereen (1 Tpe) varikolle 

Tamp ere en ( 7 Tpe) varikolle 

Tampereen (1 konekorjaamon tyon -

johto) varikolle 

Oulun rautatiepiiri ss a lilkennetarka s tajan (A19) virka (h enkil o

as i at). 
Rautatiepiirin paalliko lle osoitetut kirjalliset hakemuk set on toi
mitettava Oulun rautatiep!irin kanslia~ n viimeistaan 20 . paivana 

tammikuuta 1986. 
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NIMITYKSI~ JA M~R~YKSI~ 

H a 1 1 into- o sa s to : ylim laakintavoimistelijan (A11) toimeen 

laakintavoimistelija Kirsi-Marja Hannele Orava , toimistovirkailijan 

(A4) toimeen vt toimistovirkailija Sirpa Onerva Vaisanen 

T a 1 o u s - o s a s t o: tutkijan (S24)virkaan kaytt6paallikk6 Boy 

Henrik Sani , liikennetarkastajan (A22) virkaan liikennetarkastaja Johan

nes Happe, ylim liikennetarkastajan (A20) toimeen kamreeri Heikki Olavi 

Alin, ap liikennetarkastajan (A18) virkaan liikennetarkastaja Maija Kar

hunen, ap liikennetarkastajan (A17) virkaan Lahja Sirkka Marjatta Vuo

rinen, ap liikennetarkastajan (A16)virkaan Liisa Annikki Saarela , ap lii

kennetarkastajan (A13) virkaan toimistosihteeri Raija Margit Sjostr6m, 
toimistosihteerin (A13) virkaan toimistosihteeri Anja Annikki Kailamaki, 

toimistosihteerin (A12) virkaan toimistosihteerit Eila Kaarina Paulasaa

rL' Eila Helena Helin, Salme Orvokki Holopainen , toimistosihteerin (A11 J 

virkaan toimistovirkailija Seppo Tapani Leinonen, ylim toimistovirkaili

ja Anna-Marja Nunniviita, ylim toimistosihteeri Raili Anneli Kumpulainen , 

toimistosihteerin (A8) virkaan toimistovirkailija Riitta-Liisa Taimi, 

toimistovirkailijan (A4) toimeen toimistovirkailija Kaija Leena Granqvist , 

ylim toimistovirkailija Anne Maarit Laitiola , vanh .ATK-kirjoittaja Sointu 

Inneli Mukkala, toimistovirkailijan (A3) toimeen tilap . toimistovirkailija 

Liisa Anneli Turunen 

L i ike nne o sa s to : tutkijan (521) virkaan liikennetarkastaja 

Hannu Olavi Lehto , liikennetarkastajan (A21lvirkaan liikenneohjaaja 

Heikki Olavi Taina, ap liikennetarkastajan (A15) virkaan Paula Marjatta 

Norilo , ylim liikenneohjaajan (A14) toimeen liikennemestari Ari Juhani 

Lehtimaki, toimistosihteerin (A11) virkaan toimistosihteeri Tarja Tuu

likki Halme, ylim toimistosihteerin (A11) toimeen toimistosihteerit 

Marja-Liisa Kolehmainen, Anne Maria Levonmaa, toimistosihteerin (A8) 

virkaan toimistovirkailijat Karin Margit Helena Riistama, Arja Sinik

ka Lumiaho-Ratu, piirtajan (A7J toimeen tilap . toimistovirkailija Erja 

Orvokki Kahkonen, toimistovirkailijan (A4l toimeen toimistovirkailijat 

Leana Kristiina Turunen, Anne Marita Taponen , Marjut IT!util likki Pykala

aho 

R a t a o s a s t o : koneinsin66rin (A24) virkaan Ismo Johannes Joki

nen, insinoorin (A2DJ virkaan iaS'in&or:\i ftss) l«ari· Kyas1i.i• Hiltune.n, 

5 1 
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insinoorin (A19l virkaan insinoori (tssl Matti Veikko Poljo , tarkasta

jan (A19l virkaan rakennusmestari Aulis Antero Nurmesto, tarkastajan 

(A1B) virkaan tolinistorakennusmestari Markku Aimo Juhani Makela, ylim 

sahkotarkastajan (A119) tolineen yllin yliteknikko Pentti Vaino Ahlqvist, 

yllin tolinistorakennusmestarin (A16) tolineen teknikko (tssl Pertti An
taro Pappila , toimistosihteerin (A11) virkaan tolinistosihteerit Eine 

Tuulikki Niemela, Helvi Marjatta Ahokas, Oili Anneli Jaske, Sinikka 

Marjatta Leskinen, teknillisen apulaisen (ABJ tolineen piirtajat Mai

ja-Liisa Peltomaki, Soila Hellevi Jonsson-Wuolio, toimistosihteerin 

(AB) virkaan tolinistovirkailijat Soili Hannele Anminen, Eija Anneli 

Tammenoja, ylim piirtajan (A5l toimeen tilap . piirtaja Marje Riitta 

Aliranta, vt ylim piirtaja Anmi Inkeri Kajanne, tilap.toimistovir

kailija Tuulikki Maritta Hannele Kuusinen, tilap.piirtaja Tarja 

Kristiina Rantala 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (524) virkaan koneinsinoori Pauli 

Henrik Salmi, koneinsinoorin (A24) virkaan diplomi-insinoori (tss) Ka

ri Johannes Sorjonen, yliteknikon (A1Bl virkaan ylim . ~liteknikko Rai

mo Olavi Tattari 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEIDAN ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- KAYTOKSESTAMME 
- RIPEYDESTAMME 

ASIAKAS KIINNITTAA ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA TARKEATA, ERIKOISEN TARKEATA 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
HAIR IOTA, ESIM., 

- KUN JUNAT EIVAT KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN LAHETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 



51 

T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

J 0 K A I N E N M E I S T ~ 

V A I K U T T A A 0 M A L L A 

P A N 0 K S E L L A A N P A L V E L U -

T U 0 T T E E M M E L A A T U U N 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus 


