
Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

HAKEMISTO 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

P a a r y h m a t 

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

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

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

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

40 Liikkuva kalusto, sahko-, viesti-, lampe- ja 
terveysteknilliset asiat, rautatien sahkoistys, 
konepajat, koe- ja tutkimustoiminta, energian 
kU.ytto 

50 Materiaalitoiminta 

60 Liikenne, junaturvallisuus, vUokraustoiminta, 
kotimainen yhdysliikenne, liikennepaikkamuutokset, 
kuljetustoiminta, markkinointi 
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v. 1980 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 51 
(seuraavista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: Sa, 14a,24a, 
27a, 33a, 41a). 

00 YLEINEN HALLINTO, VIRASTOriLAT, LAINOPILLISET ASIAT, JASENYYS 
YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, RATIONALISOINTI, TIEDOTUSTOIMINTA, 
PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

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

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla ei ole omaa asiaryhmaa) 
Kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistaminen ~; rajah
dystarvikeasetus Y!_ll; paihteiden haittojen vahentaminen 
VT 30; VT 33a. 

011 Hallintoasetus, tyojarjestys, organisaatio 
Hallinto-osaston aluehallintoyksikoiden lukum~aran ja rajo
jen vahvistaminen Y!_Z; rata-aluejako ~· 

019 Erittelemattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset 
Diaarin asiaryhmitys Y!_Z; ~; uusia lyhenteita VT 19; 
VR:n kirjaamisohjeet Y!_£Q; VR:n sisaiset kirjaintunnukset 
VT 37; asiakirjaohjeet-kansio VT 38. 

06 RATIONALISOINTI (STANDARDIT, TYONTUTKIMUS) 

Vahvistetut ja peruutetut VRS-standardit ~· 

07 TIEDOTUSTOIMINTA 

Virallisten tiedotusten sitominen Y!_Z. 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET (palokaluston tarkas
tus, palo-, vaeston- ja ymparistonsuojelu, OTRO, ensiapu
koulutus) 

Yleisen balytysmerkin kokeilu ~; Valtionrautateiden suo
jelujohtaja VT 49. 
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10 VIRKA- TAI TYOSUHTEESEEN KUULUVAT HENKILOKUNTA-ASIAT, TY0AIKA, 
KOULUTUS, KUNNIAMERKIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT, SOSIAALI- JA 
MUUT HENKILCASIAT 

Tyoaikalain soveltamism~araykset Y!_l; vuosiloma-asetusten muu
tokset ~; vuosiloma-asetusten muutoksia koskeva valtion 
tyomarkkinalaitoksen yleiskirje 20.5.1980/P 5590 VT 25; joulu
viikon vuosiloma- ja tyoaikajarjestelyt VT 46. 

11 VIRKASUHDEASIAT 

110 Yleista (virkabudjetti, virkajarjestelyt, virkapuku
maaraykset) 
Eraiden virkanimikkeiden muuttaminen VT 23; VT 27a. 

111 Yleinen virkaehtosopimus, palkkaluokkatarkistukset (kuoppa
korotukset), muistutukset 
Valtion virkaehtosopimus 15.1.1980 liitteineen ~; palk
kaustaulukot 1.3.1980 lukien VT 14; toimistohenkilokuntaa 
koskeva yleismuistutus ~; valtion virkamiesten palvelus
suhteen ehtojen tarkistaminen 1.11.1980 lukien ~· 

112 Kelpoisuusehdot, terveydentilavaatimukset, erivapaudet _Ja 
poikkeusluvat 
Kelpoisuusehdot VT 39. 

113 Nimitxs, siirto, virkasuhteen paattyminen, komennukset 

!!~L~!~!!r!! 

Hakeminen markkinointitehtaviin VT 40. 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, sivutoimiluvat 

!!~!-Y!!~~Y!E!~g~! (myos vuosiloma, asevelv., kertausharj.) 
Opintovapaa VT 26. 

115 Varsinainen palkkaus ja yleiset lisat (ika- ja kalliinpai
kanlisat, lomar·aha, vuosilomalisa) 
Kylman seudun lisan soveltamisohjeet Y!_g; tuntipalkan las
kentaperusteen maaraytyminen ~; ulosmittaamatta jatetta
van palkan maaran korottaminen VT 50, 
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117 Matkakustannusten korvaus ja paiv~raha, oman auton kaytto 
Ajokilometrikorvausten tarkistaminen !!_21 virkaehtosopi
musten korvausmaarat 1.3.1980 lukien VT 13; matkustussaan
non tulkinta ~· 

119 Muut virkasuhteeseen kuuluvat asiat (muuttokustannusten 
korvaus) 
Ohjeet valtion virkamiesten muuttokustannusten korvaamises
ta tehdyn virkaehtosopimuksen soveltamisesta VT 29. 

12 TY~SUHDEASIAT 

124 Palkkausasiat (lomaltapaluu- ja eroraha) 
Valtion tyontekijain vuosiloma ja lomaraha VT 26; valtion
tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paatoksen 
soveltamisohjeet ~· 

13 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

130 Yleista 
Valtion elake ja perhe-elake ~· 

133 Sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturva-asiat 
Sairausvakuutuslain muuttaminen ~; sairausvakuutus VT 17; 
tyonantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 1980 VT 30. 

14 VAPAALIPPUASIAT 

Vapaaliput ~; ulkomaiset vapaaliput VT 35; henkilokunta
lippujen noutopaikka VT 49. 

15 KOULUTUS- JA SOVELTUVUUSTUTKIMUKSET 

150 Yleista (vuosisuunnitelma, koulutustoimikunnan paatokset, 
koulutusohjelmat) 
Qpintovapaa Y!_2; koulutusohjelmat ~; VT 39. 

151 Sisainen koulutus, ensiapukoulutus 
Toimistovirkamiesharjoittelijoiden ottaminen vuonna 1980 1!_2. 

j 

,I 
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!2!!_~~!~!~-2~~~~2J!~-j~~J!2~~~~-E!~~~~2~~~~~ 

Veturimiesoppilaita otetaan VT 6; ammattioppilaita otetaan 
~; VT 39; ~; veturinkuljettajakurssit 1981 ~; 
kondukto5rikurssit vuonna 1981 VT 26; Y!...ll• 

!2!g_~~!!!~~2:22~2~~~-J~~J!~~~~~-~~l~!~l2~2~!~~~2 

Rautatieopilliseen kurssiin liittyvat tutkielmat VT 4; VT 23. 

!22~-Y~~!~~~~~!~2~!!~~L-~!!!!:_~~-~~~~!~2~ 
Kielitutkinnot Rautatieopistossa Y!_!L; VT 42; ruotsin kielen 
kurssit Rautatieopistossa VT 37. 

16 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALIASIAT 

161 Terveyden- ja tyoterveydenhuolto 
Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon muutos 
VT 25; Y!.....,g2. 

!§!Q_!!~Y!~~!~~!!~-~~£~~~~~~!~L-~~~2~~~~L-~~!~~~~!J~
!~~~~2! 

Kuntoutuksen toimintaohjeet VT 28. 

162 Tyosuojelu (kurssit, meluntorjunta) 
Vuoden 1980 tyosuojelutoiminta Y!_1; sopimus tyosuojelun yh
teistoiminnasta Valtionrautateilla VT 24a; tyosuojelutoimin

taa vuonna 1981 ~· 

163 Isannoitsijatoimi, VR:n asuinhuoneistojen vuokraus 
(tyomaiden asumisohjesaanto, majoitusvaunun vuokraus, 
parakit, tyopaikkaruokailu, ruokalasopimukset) 
Virkamiesasuntojen vuokrat VT 15; Y!_ZQ; virkamiesasuntojen 
uusintakatselmukset ~; Valtionrautateilla siivouksessa 
kaytettavat puhdistusaineet ja vahat VT 27; tyopaikkaruokai
lu VT 34; VT 35. 

164 Harrastustoiminta ja avustukset 
Rautatiehallituksen kaytettavaksi osoitetuista maararahoista 
jaettavat avustukset v. 1981 ~; avustusten myontaminen 
rautatielaisille lomanviettoa varten vuonna 1981 ~· 
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17 VIRKA-ANSIO- JA KUNNIAMERKIT, ALOITEPALKINNOT JA MUUT 
TUNNUSTUKSET 

Aloitteiden palkitseminen Y!_l; ~; Y!_!Z; VT 37; Y!_ZQ; 
rautatielaisten kuolemantapausten huomaaminen Y!_ZQ; edustus
ja onnittelukukkalaitteet Y!_2Q. 

19 MUUT HENKILOASIAT (henkilorekisteri, VR henkilokunta
jarjestot) 

Tiedotus palkansaajille veroilmoitusta 1979 varten Y!_l. 

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

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI, UUDISTUSRAHASTO 

223 Laskentatoimi 
Tililuettelon muutokset VT 4; ~; Y!_21. 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 
Muuntokurssit VT 4; VT 6; Y!...1li VT 13; VT 14; VT 17; VT 20; 
Y!....ll; VT 26; VT 30; VT 33; VT 34; VT 35; VT 37; VT 40; VT 41; 
VT 46; VT 51; maksujen pennimaaran pyoristaminen VT 6; ~; 
varastolaskutuksen tilimerkinnat Y!_§; menolaskujen kasittely 
VT 23; tulojen kuittien (1om, VR 1815) uusiminen VT 50. 

233 Tilisaannot 
Tililuettelon muutokset VT 23; kansainvalinen tavaraliikenne, 
vientitalletukset VT 35; VT 37. 

2331 Tilioh 'esaanto 
-----------~-------
T111ohjesaannon soveltamisohjeiden muutokset Y!_l; ~; 
VT 23; tilitys- ja menettelyohjeet VR:n ja Oy Matkahuolto 
Ab:n yhdysliikennesopimukseen VT 42; vuoden 1980 menoja kos
kevien tositteiden lahettaminen tilitoimistoon seka matka
laskujen laatiminen vuodenvaihteessa Y!_ZQ. 
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g~~g_!!!!!r~~~~!~ 

Tilityssaanto, kansainvalisen liikenteen tilitysmaaraykset 
Y!_!Q; ~; lantinen tavaraliikenne, jalkivaatimukset VT 14; 
tilityssaannon uudistus VT 49. 

234 Kirjanpito 
Elakekustannus VT 50. 

24 KUWETUS- JA MuUT MAKSUT 

240 Yleista 
Vaunukuormien kotiinkuljetustariffi Y!_l; toimintaohjeet Kymi 
Oy:lle Karkkilaan ja Vahinkopalvelu Oy:lle Layliaisiin osoi
tetuille lahetyksille Y!_!§. 

241 Kotimaiset tariffit (myos tulkinnat) 
Kaukojunien varapaikat Y!_l; ~; VT 36; autojen kuljetta
minen pikajunassa !!_§; I-kortti ja sita vastaan myytavat 
liput ~; tariffisaannon muutos ~; VT 13; Y!-1§; lii
tantatariffin korottaminen Y!_1g; VR Matkailuliput 1980 VT 14a; 
Hop~alinjan erikoisliput 1980 VT 14a; ~; Finnlines/VR-yh
distelmalippu Y!_gQ; VT 34; konttitariffin soveltaminen VT 20; 
vaunukuormien kotiinkuljetustariffi VT 21; hallituksen jasen
ten makuupaikat VT 22; tavaralajikoodi rahtikirjassa ~; 
kuorma- ja pakettiautojen tilausliikenteen kuljetusmaksut 
VT 26; Silja-Line/VR-yhdistelmaliput (VR 2273) ~; 65- ja 
I-kortit VT 29; tukkien ym. rahditus ja tukkien jalkitarkas
tus VT 35; VT 36; VT 50; vienti talletusten selvitys- ja vali
tyspalkkiot VT 35; tariffien korotus 1.1.1981 ~; tariffi
muutokset 1.1.1981 VT 49; siviilipalvelusmiesten matkalippu
alennus VT 50. 

g~!Q_!~!ff!~~~~!~ 

Muutoksia tariffi saantoon j a tariffitaulukoihin VT 2; VT 35; 

YL21· 
~~1~-~~!~~~-~!!~~~~!!~!j~!~~~-!~!f!!! 
Linja-autoyhdysliikenne PietarsaariRPannainen ja Raahe

Vihanti !Lll; ~· 
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242 Matkalippualennukset 
Matkalippualennuksia Y£....12; VT 15; ~; ~; ~; VT 26; 
VT 30; VT 34; VT 39; Hopealinjan erikoisliput VT 14a; VT 25; 
henkiloliikenteen tariffimaaraysten soveltamisohjeita (opis
kelijakorttien kaytto, perhelomalipun laatiminen) ~· 

243 Tavaraliikennetta koskevat alennukset 
Rahtialennus rauta- ja terasromulle, jatepaperille, lumpulle 
seka lasiromulle VT 9; VT 28; Neuvostoliitosta saapuvien haa
pa- ja koivukuitupuiden seka puunjatteiden ja hakkeen rahti
alennus VT 9; .Y!...l.§.. 

244 Takaisinmaksut 
Henkiloliikenteen takaisinmaksut Y!_£1. 

245 Luotto 
Rahtiluotto .Y!..li VT 6; Y!....!2; YL.lZi ~; Y!....12; Y!.._U; 
VT 23; VT 24; VT 27; VT 28; VT 35; VT 37; VT 39; VT 43; VT 45; 
VT 46; VT 48; VT 51; suurasiakastilien ostotositteiden kaytto 
junissa ~; tilityssaannon muutos ~; luottolaskutuksen 
siirtaminen tietoneelle VT 38. 

25 KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 

250 Yleista 
Rautateitse labetettavan vientitavaran vastaanottaminen ~; 
VT 23; VT 39; kansainvalinen tavaraliikenne ~; VT 46; 
EUR-lavalipukkeet Y!-21• 

251 Pohjoismaat 
Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) ~; 
VT 8; Y!:.J1.; VT 16; ~; Y!..,_gl; VT 24; VT 30; VT 33; ~; 

~-

252 Lantinen yhdysliikenne 
Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen VT 4; ~; Y!_lZ; 
VT 45; VT 51; vientisahatavaran kuljetus Tornion kautta Y!_Z; 

NORDEG-t;;iffi (9927 ja 9929) VT 8; ·Y!_lg; . VT 16; ~;vT 29; 
VT 38; ~; Y!_22; Intercontainer-liikenne VT 8; EURAILPASS
lippujen virheellinen myyntipaiva !!_2; FIDEBAST-tariffi 9350 
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~; VT 45; lantinen tavaraliikenne VT 16; vaarennetyt 
Eurail ¥outhpass-lippumallit VT 18; Eurail Youthpass-lippu 
VT 23; sahatavarakuljetukset lantisessa liikenteessa ~; 
kansainvalinen kiitotavaratariffi, TCEx (VR 4670) ~; 
lantinen yhdysliikenne ~; Lilbeck-TravemUnde Skandinavien
kai VT 29; kansainvalisessa liikenteessa kaytettavan ennakko
maksulaskelman (VR 4626) ja jalkivaatimuskirjan (VR 4628) 
palauttaminen VT 40; kansainvalinen henkiloliikenne, lanti
nen~. 

253 Itainen yhdysliikenne 
Itainen yhdysliikenne !!_11; VT 32; VT 36; Y!_22; ulkomaan 
valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

Y!...22· 

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

Kassaerehdysraha ~· 

30 MAA-ALUE- JA RAKENNUSJARJESTELYT, RADAN JA RAKENNUSTEN 
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO, RAMO 

RAMO ~; VT 45. 

34 RATA, RATAPIHAT, RATAOIKAISUT, PERUSPARANNUS, 
KISKONVAIHTO 

341 Ratapihat ja raiteet linjalla, satamat, kaantopoydat 
Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu VT 14. 

35 TIET, SILLAT, TUNNELIT, LAITURIT, RATAPIHALAITTEET 

354 Laiturit ja niiden rakenteet (pukkinosturit, vaunuvaa•at) 
Vaunuvaa•at Y!_lQ; pukkinosturin siirto VT 39. 

38 YKSITYISRAITEET, YHTIOIDEN TEOLLISUUSRAITEET 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu Y!_!Z. 
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40 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO-, VIESTI-, LAMPO- JA TERVEYSTEKNILLISET 
ASIAT , RAUTATIEN SAHKOISTYS, KONEPAJAT, KOE- JA TUTKIMUSTOIMIN
TA, ENERGIAN KAYTTb 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

412 Vaunukalusto varaosineen 
Uusi konferenssivaunu, sarja A 20 VT 12; tavaravaunujen puh
distamis- ja kunnostamisviikot VT 26; VT 40; ohje: asunto
vaunujen TV-antennien asennusohje VT 41; lisalehtia ohjee
seen: "Sahk~alan turvallisuuskilvet liikkuvassa kalustossa" 
VR 4348.2 VT 45; Gbly-vaunut VT 48. 

42 SAHKOASIAT 

429 Erittelemattomat asiat 
Sahkoalan uusia maarayksia VT 5. 

43 VIESTIASIAT 

431 Viestijohdot, kantoaaltolaitteet ja muut puheensiirto
laitteet 
Viestiyhteysjarjestelyt rataosalla Seinajoki-Vaasa VT 34. 

433 Virka- ja kotipuhelimet 
Muutokset selektoriyhteyksiin rataosalla Haapamaki-Jyvas
kyla Y!_Z. 

434 Valityslaitteet, kaukokirjoitinlaitteet, puhelimet 
VR:n kaukokirjoitinliittymien nimenantajatunnusten ja kutsu
numeroiden muuttaminen VT 2; VR kaukokirjoitinverkko Y!_!2; 
~; ~; Y!_gl; Kemijarven uuden puhelinkeskuksen kayt
toonotto Y!_g2; viestiyhteysmuutoksia rataosilla Tpe-Hl, Tl
Tku ~; kytkentatyot Helsingin puhelinverkossa VT 46. 

435 Radiolaitteet, kovaaanislaitteet ja nauhurit, valvonta
televisio 
Konduktoorin ja kuljettajan valinen radiopuhelinyhteys mat
kustajajunissa ~; VT 38. 
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44 RAUTATIEN SAHKOISTYS 

440 Yleista 
Ji:innitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: Seinajoki -
Nurmo VT 32; jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: 
Kouvola-Pieksamaki ~; toimintaohjekokoelma: sahk6istyk
sen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakentaminen (SSR) 
VT 41 . 

45 KONEPAJAT 

450 Yleista 
Konepajojen seisonta-ajat v. 1980 VT 22. 

50 MATERIAALITOIMINTA 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

530 Yleista 
Hakkilavakuitti (VR 3737) ~· 

535 Rakennustarvikkeet, puutavara ja puuvalmisteet 
Linoleumimattoa rakennusten lattioihin Y!_1§. 

536 Tekstiilit ja kemikaliot (suojavaatetus, suojakyparat) 
Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1981 Y!_21. 

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

560 Yleista 
Ostot valtion hankintakeskuksen tekemien yleissopimusten 
perusteella 1!_2; uudet hankintamaaraykset Y!_lQ. 

57 VARASTOT JA TUOTANTOLAITOKSET 

570 Yleista 
Lavatarra VT 21; kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset 
(VR 2652.5) Y!_2Q; Virallisissa tiedotuksissa tiedottaminen 
VT 47. 
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572 Lomake- ja painatusasiat 
Painotuotteiden luettelo VR 2625 VT 11; VT 18; ~; VT 35; 
VT 43. 

58 MYYNTI JA HYLKAYS 

Puisia hyllystoja VT 47. 

580 Hinnastot, yleisohjeet, raidesopimukset, vuokraukset . 
ja vaihdot 
Vahingonkorvaushinnasto (VR 2666) Y!....12.• 

60 LIIKENNE, JUNATURVALLISUUS, VUOKRAUSTOIMINTA, KOTIMAINEN 
YHDYSLIIKENNE, LIIKENNEPAIKKAMUUTOKSET, KULJETUSTOIMINTA, 
MARKKINOINTI 

Vaarallisten aineiden kuljettaminen ~· 

61 RAUTATIEKULJETUSASETUS (TKM, VAK, "vaununvuokrat) 

Maaraykset tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja osoit
tamisesta (PPO) Y!._g; .Y!..._ll; tavaran kuormaamism!!.ar!!.yksU 
VT 9; kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet Y!_!Z; VT 37; 
VT 41; maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rau
tateilla (VAK) ~; rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, 
muutos ~; VT 51; tavaralahetysten osoittaminen VT 48. 

62 JUNATURVALLISUUS (liikennoimissopimukset ja -maaraykset) 

Jtt:n korjauslehti ~; ~; VT 38; Jt:n ja Jto:n kor
jauslehdet Y!_llt ratapihojen liikennoimissaannot VT 16. 

63 AIKATAULUT 

Aikataulujulkaisut Y!._2; aikataulun 147 lisays ~; VT 26; 
YL.12; VT 35; ~; VT 49; YL2.Q; .Y!...2.1• 
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64 KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

640 Yleistli 
Vaunukuormien rahti Vartius-Kostamus ~ rahtikirjan kayt~ 
t~ Y!_!Q; kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeet 

(VR 2652.1 ) .Y1....21; ~· 

641 Erikoiskuljetukset 
Muutos Sotilaskuljetusasiat-kansioon ~. 

645 Lipunmyyntisopimukset matkatoimistojen ym• kanssa 
VR-Sokos -hotellipaketti ~; juna-messukeskusmatkat Hel
sinkiin ~; yhdistelmalippujen myynti Y!_gQ; matkatoimis
ton myyntierittely -lomake VR 4091 A5L VT 30; matkatoimisto
jen OSQitteenmuutosilmoitukset VT 30, 

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

Liikennepaikkojen valimatkat, liite V ja kappaletavaralii
kennepaikat VR 3726 Y!...2.; .Y.!..2!.; VT 47; VT 50; Valtionrauta
teiden autoliikenne -julkaisu (VR 2650) !L2,; Y!....ll; VT 33; 
VT 34; VT 47; VT 50; VR Matkailuliput 1980 VT 14a; Hopealin
jan erikoisliput 1980 VT 14a; Y!_g2; Jyvaskyla-Perho liitan
tllinjan jatkaminen Kinnulaan !!_21; uusi yhdysliikennesopi
mus Oy ~tkahuolto Ab:n kanssa VT 35; VT 36; VT 42. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Yleistll 
Liikennepaikan nimenmuutos !!_12; tilityspaikkoja koskevia 
muutoksia ~; matkustajalaskentaohje VT 23; VT 37; Joke
lan liittllminen Keravan terminaalipiiriin VT 33; liikenne
paikkojen nimilyhenteet ~; matkustajalaskenta 11.-17.11.80 
VT 45; matkalippujen tiemerkinta Y!_21. 
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Kappaletavaraliikennepaikat YI_2Q 

Eura ~; Huittinen Y!_l2; Hyvinkaa Y!_22; Jokela VT 33; 
Jarvenpaa VT 33; Kinnula Y!_ll; Lauttakyla Y!_1l; Leppavirta 
VT 47; Paimio Y!...£.§; P11kkio ~; Pyhi:i.joki VT 5; Rauha VT 5; 
Sorsakoski VT 47; Tuira ~; Ylamylly ~· 

Liikennepaikkojen valimatkat 
Eura VT 34; Halikko VT 30; Hamina VT .19; Hanala-Hanabole 
VT 48; Harju Y!_!Q; Hatanpaa VT 4; Hietala~; Hietanen · 
Y!_!Q; Hiirola VT 10; Hillosensalmi Y!_!Q; Huittinen Y!_!2; 

Hyvinkaa 1!_22; Hyvarila VT 20; Ilomi:i.ki Y!_£Q; Jokela VT 33; 
Juurikorpi Y!_!Q; Jarvenpaa ~; Kaitjarvi Y!_!Q; Kalvitsa 
Y!_!Q; Katajanokka YL1.Z; Kello Y!_£Q; Keltakangas YI_£Q; 
Kinnula VT 31; Kirjokivi Y!_!Q; Koivukyla-Bjorkby ~; 
Kouvola Y!_g2; Kyminlinna Y!_gg; Lauttakyla !!_12; Leppa
virta VT 47; Lonkka Y!_gQ; Loviisan satama-Lovisa hamn ~; 
Luhtisilta Y!_gQ; Maksniemi Y!_gQ; Malminkartano VT 45; Ma
rinkyla Y!_gQ; Mehtala Y!_gQ; Meltola 1!_22; Metsi:i.kansa VT 14; 
Metsi:i.kyla Y!_!Q; Mielojarvi Y!_gQ; Mynttila Y!_!Q; ~atasvaara 
Y!_gQ; Y!...!t2,; Nummela VT 24; Ojamaa Y!..l.Q; Oulu VT 45; Paimen
portti ~; Paimio ~; Paltamo !!_21; Parikka Y!_gQ; 
Parkkima VT 51; Pasanen Y!_gQ; Piikkio ~; Pikkusuo VT 20; 
Pohjankuru ~; Pomarkku VT 1; Pulsa YL1Q; Puntala Y!_!Q; 
Pyhajoki !!_2; Pylvasjoki ~; Rantaperkio ~; Rauha VT 5; 
Rekola-Rackhals ~; Riippa Y!_!2; Selantaus Y!_&; Simana 
~; Sorsakoski VT 47; Sulkainen VT 45; Tehtaanmaki ~; 
Tehola !!_&Q; Tikkurila Y!_!Z; Y!_gQ; Tiusala VT 20; Tuira 
~; Tupos Y!_gQ; Valko-Valkom ~; Valtaala ~; Vara
nen !!_l; Varpanen Y!....lQ; Vinnila ~; Voikoski Y!....lQ; Va
ralii :a.....gQ; Yli:i.kolkki ~; Ylamylly ~· 

Syrjaraiteet 

Hamina YL12· 

69 ERITTELEMATTOMAT LIIKENNETTA KOSKEVAT ASIAT 

Auto-pikajunakuljetukset VT 37. 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Insin6ori Erkki Collan , Pasila 

Lumen puhdistuskoneen puskulevyyn asennettavat lisasiivet 
300 mk 

Apul. asemapaall . Eero Tuominen , Kemi 

Vaihteiden laippaurien puhdistusrauta 
500 mk 

Rakennusmestari Teuvo Majamaki, Helsinki 

Raiteen nosto - ja sivuoikomisessa kaytettava Teho - Latta . 
500 mk 

Kiskohitsaaja Jaakko Kinnunen , 'Tampere 

Vaihteen ristikon hitsausty6ssa kaytettava "kaant6renki " 
300 mk 

Rataty6vaunun kuljettaja Raimo Ettanen , Kerava 

TKA:ssa kaytettavaan lumiauraan lisasiipi matkustajalaiturin 

reunan puhdistamiseksi lumesta 
500 mk 

Veturinkuljettaja Vilho Vainionpaa , Seinajoki 
Srl- veturin kaksina.ioon kytkennan helpottaminen 
200 mk 

Koneasentaja Veikko Makela , Turku 
Jarrukenkaan koneistettava tila hylsy - ja lenkkiavainta varten 
200 mk 

Tyonjohtaja Erkki Aalto , Helsinki 

Sm2 - junan kuormajarrujen kiintea mittauslaite 
300 mk 

Sahkoasentaja Matti Ampio, Pori 

Raidevirtapiireissa olevien oikosulkuvikojen paikallistamisessa 

kaytettava resistanssimittari 
1000 mk 

Veturinkuljettaja Jussi Huovinen , Pasila 
Kolmitiehanan asentojen ja polttoaineen siirtopumpun kayton 

selventaminen Dvl2 - vetureissa 
300 mk 
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Ty6esirnies Lauri S~~anen, Pieks~m~ki 

Veturihiekan siirt~minen veturiin Svs-vaunusta paineilmalla 
200 mk 

Kiskohi~saaja Heimo Hannola, Kouvola 

Vaihteen kielen p~~llehitsauksessa k~ytettava esijannityslaite 
1500 mk 

Yliteknikko Reijo N~slindh, Helsinki 

Sml- junan tasajannitemuuttajan Hl m50 suojaus 
300 mk 

Veturinkuljettaja Tapio Kantola, Helsinki 

Vaihtoty6veturin hytin kattoon asennettavat tukikahvat 
200 mk 

Kondukt66ri Ismo Maki , Riihim~ki 

Laiturivaunujen per~karryjen polkupy6rakoukkujen paallyst&minen 
200 mk 

Kirjuri Jorma Tuominen , Jamsa 

Kaikkien tilityslomakkeiden painaminen my6s suomenkielisina 
200 mk 

Kirjuri Kalevi Hyytiainen , Lieksa 

Toimistotilojen ja lipunmyyntipisteiden konttorikalusteiden ke 

hitt~inen 
200 mk 

Jarjestelymestari Vain6 Lindfors , Pori 

Sotilaskaminoiden savutorvien asettelun helpottaminen liitos 

kohtia 16ysent~alla 
200 mk 

Teknikko Seppo Viitanen , Perki6 

1 

Drl2-veturin moottorin mekaanisen kierroslukumittarin poistaminen 
500 mk 

Liikennetarkastaja Erkki Saukkonen, Pieksamaki 

Lomakkeen VR 1316 Yhdistelma liikennepaikkojen matkustajamaarista 

muuttaminen 
200 mk 

Liikennetarkastaja Juhani Ahonen, RH 

Lippumallikuvaston sijoittaminen Fo - vaunuun 
300 mk 
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Vaunuasentaja Pekka Hilli, Oulu 
Gbk- ja Gbl- ym. vaunujen sein~levyjen uudelleen k~ytto. 
200 mk 

Vaunupuusepp~ Esko Karvinen, Turku 
Vaunupuusepp~ Heino Luoto, TurkU 
Vaunupuusepp~ Reijo Nieminen, Turku 
Makuuvaunun vuoteen etureunan varustaminen muovisella U-listalla 
Yhteens~ 450 mk 

Vaunupuusepp~ Esko Karvinen, Turku 
Matkustajavaunun istuimen jousituksen muutos 
1000 mk 

Teknikko Paavo Vironen, Pasila 
Alkurakenneosaston suuntaisleikkurin rakennevian korjaaminen 
400 mk 

Siirtolavan irroitukseen suunniteltu kiskoon tarrautuva kenk~ 
200 mk 

Nosturinkuljettaja Helena Lepp~nen, Pasila 
N&koalueen laajentaminen alkurakenneosaston siltanostureiden 
ohjaamoista 
500 mk 

KUNNIAKIRJA SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Yliasentaja Urpo Manninen, Tampere 

Kolmi- ja yksivaihepistorasioiden s~hkoisen kunnon testauslaite 

Asemamies Raimo Hiltunen, Ilmala 

Hitsausryhmille suojakyp~r~t kuulosuojaimin + radiopuhelimen 
kuuntelulaite 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 

Vetokaluston lamppujen, hehkutulppien, sulakkeiden ym t~ydennykset 

Ratatyontekij~ Aaro Puhakka, Oulu 

Enerco-polkynvaihtokoneen ajokytkimen muuttaminen jalalla hallit
tavaksi 

Veturis~hkoasentaja Pauli Arvola, Ilmala 
Sml-2 eteisen kaiteisiin kassikoukut 
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Kirjuri Pauli Eero, Helsinki 
J~tepaperin talteenotto 

Vaihdemies Sulo M~kel~, Haapam~ki 

1 

Haapam~en varikon l~mpBkeskuksen Bljyl~mmityksen muuttaminen puu
l~itteiseksi 

Rataesimies Reino Siltanen, Helsinki 
Vaihteenmittausp5yt~kirjan suojalaatikko 

Asemamies Reijo Piesanen, X~nekoski 
X~nekosken aseman keskuslammityskattilan polttimon vaihtaminen 
pienemp~~ 

Kirjuri Aarne Haikonen, Helsinki 
Helsingin keskusasetinlaitteen lammitys5ljysailiBn t~ytBst~ 
huolehtiminen Bljy-yhtiBlle 

Huoltomies Martti Rosling, Ilmala 
Huoltomies Ilmari Kovanen, Ilmala 

Sml-2 junien WC:n vesityksen helpottaminen 

Veturinkuljettaja Vilho Vainionp~~. Seinajoki 
Dvl2-veturin takakonehuoneen alimmaisen p~~s~ili5n tyhjennysvent
tiilin k~sipy5r~n nostaminen karaa jatkamalla 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 
Suojapukujen k~yttB ja s~ilytys vetureissa ja varikolla seka 
laadun ja pesuhuollon parantaminen 

Apulaisasemap~~llikk5 Erkki Yliaho, Vilppula 

Tariffisaann5n muutosten merkitseminen reunaan pystyviivalla 

Toimistorakennusmestari Timo Laine, Tampere 
S~hk5johtosopimus, lomake VR 3516 yleisehtojen t~ydent~minen 

Veturinasentaja Tauno Suvanto, Oulu 
Dvl2-veturin Behrin hihnasuojuksen kiinnityspulttien siirt~inen 

suojuksen ulkopuolelle avaamisen ja kiinnitt~misen helpottamiseksi 

Junamies Aatos Kosonen, Lahti 

Tavaravaunujen kierrejarrujen huollon parantaminen 
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Piirtaja Eila Suikki , RH 

Toimistoty5 vaihtelevammaksi tyokierron j~rjest~misell~ 

Teknikko Jorma Lehtinen , RH 

Pasilan konepajan s~hk5junien huoltokanaaleihin kohdistusmerkit 

kiskoihin 

Antti Uusitalo , Laurila 

Suuntaviitat Laurilan asemalle Kemi Rovaniemi Tornio suuntiin 

Yliteknikko Aarne Koponen , Pasila 

Oikeisiin ajotapoihin ohjaaminen energian s~~st~iseksi vetoka

lustossa 

Kuormausmestari Eino Kilpelainen , Oulu 

Kuljetettavaksi otettujen polkupyorien lukittava py5r~teline 

Apulaisasemap~~llikko Martti Suuronen , Pit~j~nm~ki 

"Kappaletavaraliikennepaikat 1 . 10 . 77 "-julkaisuun terminaaliaseman 

alaisten paikkojen ja kaupunginosien nimet 

Kuormausmestari Olle Rosqvist , Jyv~skyl~ 

Jyv~skyl~n aseman s~ilytyslokeroiden lukkojen kunnostaminen 

Vaununvoitelija Esko Hirvim~ki , Vainikkala 

Kuluneiden jarruanturoiden kaant~minen ylosalaisin ku l utuspinnan 

tasaamiseksi 

Liikennetarkastaja Aatos Laakkonen , RH 

Ramppien hankkiminen invalidien pyoratuolien siirt~miseksi 

matkustajavaunuun 

Sahkoasentaja Jarmo Rivasto , Turku 

Loytotavarakaapin sijoittaminen konepajaan 

Yliteknikko Jaakko Gustafsson , Pasila 
Tyo~mtaja Pertti Salonen , Pasi l a 

Teli K 14 alapaarteen keskiosan hitsausviisteen tekeminen viiste 

leikkurilla 

S~hkoasentaja Seppo Mattila , Pasila 

Luistonestogeneraattori Oerlikon GER 104 : n korjaaminen Pasilan 

konepajalla 
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Vaununasentaja Maarit Rokkanen, Pasi1a 
Pakinku1jetuskarryjen hankkiminen 

Vaunumaa1aaja Hannu Sorva1a, Pasi1a 

1 

Terasrunkoisten henki1ovaunujen eteisten u1ko-ovien pie1ten matto
vaurioiden estaminen riti1aa suurentama11a 

Levyseppa Pentti Tuunainen , Pasi1a 
U1ko- ovien rnuutostyo raitee11e 13 kokoonpano-osaston siirto1avan 
rno1ernmi1la puo1l11a . 

Maa1aaja Veijo Arnan, Pasi1a 
Jate1asin erottaminen muista jatteista ja sen pa1auttarninen lasi
tehtaa11e 

(H1t 49/17/79, 20 . 12.79) VT 1/8 0 

TYOAIKALAIN SOVELTAMISMAARAYKSET 

Tyoaika1ain a1aisia virkarniehia koskevat tyoaika1ain sove1tamis 
rnaaraykset va1tionrautatei11a on uusittu 12 . 2.1979 tehdyn tyoai 
kasopirnuksen ja va1tiovarainministerion 22 . 2 . 1979 antamien tyo
aikasopirnuksen sove1tarnisohjeiden rnukaisiksi . Maaraykset sisa1-
tavat tyoaikasopirnuksen, sen sove1tarnisohjeet seka va1tionrauta 
teiden ornat se1vennykset. Maaraykset liitetaan kansioon "Vuosi1o
ma ja tyoaika" (VR 2615) . Jake1un suorittaa painatusjaosto vuoden 

1980 a1ussa. 

(Hloj n:o H1o 835/10/79, 28.12.1979) VT 1 /80 

TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 1979 VARTEN 

Vuoden 1979 verokirjan kohtaan 36 on rnerkitty rasti jos tyonantaja on jarjestanyt 

ilrnaisen kuljetuksen asunnon ja varsinaisen tyopaikan valille (VR:lla: asunto
lippu, pelkka henki1okortti erf:iilla rataosilla seld:i. vuosilippu). Jos tata tyon
antajan jarjestl:!rnali ilrnaista kuljetusta voidaan k~ttaa hyvaksi ainoastaan osit
tain vuorotym tai rnuun syyn tahden, on tasta syyta tehda se1vitys veroilrnoituk-
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seen, miklili todelliset ma.tkakulut halutaan saada v.!ihermyksinli lopullisessa vero

tuksessa v. 1979. 

Ne palkansaajat, joilla on ollut tyOtapaturnasairauslanaa. vuctmB. 1979 ja joilla 

sit~ ei ole otettu huamioon v.!ihermyksen& ennakkoverotuksessa, liitt~v~t veroilmoi

tukseensa tapaturnaviraston tai tapatunm-asiamiehen laatima.n laskelman tapatunm

ajan p~v1lrahasta, jotta t1lml:i otettaisiin hucmiocn v~myksem lopullisessa 

verotuksessa 1979. (N:o tlt 783/19/79, 27.12.1979) VT 1/80. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

Pomarkun liikennepaikan liikennoimistapamerkinta muutetaan 1.1.1980 
lukien merkinnaksi HilTt. 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappale

tavaraliikennepaikat" seka Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 

(VR 3726) muutetaan Pomarkun palvelutasoryhmatunnukseksi D. 

(N:o Yt 32426/67/79, 28.12.1979.) VT 1/80. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ne1ja rataesimiehen (V13) tointa, joista toistaiseksi ko1me Seinajoen ratapiirissa 
(1 Seinajoki, l Kokko1a ja 1 Y1ivieska) ja yksi Joensuun ratapiirissa (Heinavesi). 
Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paa11i
ko11e viimeistaan 30.1.1980. 

Korjaus VT:ssa 52/79 olleeseen, kehittamisjaostoon haettavaa he'nkil'oa koske
vaan i1moitukseen: 
Hakemukset tu1ee lahettaa 15.1.1980 mennessa. 

Helsinki 1980. Veltion pelnlrtullteKua 
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KYLM~N SEUDUN LIS~N SOVELTAMISOHJEET 

Va1tion ty~markkina1aitos on kirjee11~an n:o VM 310/10 - 99/79 , 

10.12.1979 antanut ky1man seudun lisaa koskevien sopimusmaarays

ten sove1tamisesta seuraavat ohjeet : 

Valtiovarainministerio on kirjee1laan n:o VM 60/10 - 99177 

15 . 3 . 1977 valtion tyosuhdeasiain neuvottelukunnan (TYN) suosi

tuksen mukaisesti antanut neuvottelu- ja sopimusohjeet tyoehto

sopimusten tarkistamiseksi 28 . 2 . 1979 paattyv~ksi sopimuskaudeksi. 

Mainitun ohjeen mukaisesti kirjattiin useihin valtion tyoehtoso

pimuksiin kylman seudun lisaa koskevat sopimusmaaraykset . Koska 

lisan maksamisessa on kaytannossa esiintynyt epatietoisuutta ja 

tulkinnallisuutta , valtiovarainministerio, neuvoteltuaan asian

omaisten keskusjarjestojen kanssa, antaa asiasta seuraavat oh

jeet : 

Lisan maksamisen edellytyksena on , etta 

- TYN : n suosituksen mukaiset maar~ykset kylman seudun 

lisasta on otettu asianomaiseen tyoehtosopimukseen 

- tyontekijan tai toimihenkilon vakinainen koti ja asunto 

sijaitsee Suomessa 

- tyonsuorituspaikka sijaitsee tyoehtosopimuksissa erik

seen 1ueteltujen I tai II vyohykkeeseen kuuluvien kau 

punkien tai kuntien alueella , ja etta 

- yhtajaksoinen tyoskentely lis~an oikeuttavalla alueella 

kestaa vahinta~n yhden kuukauden ajan . 

Oikeus kylman seudun lis~n saamiseen on siis riippuvainen tyon

suorituspaikasta ja yht~jaksoisen tyoskentelyn pituudesta lis~an 

oikeuttavilla alueilla . Tyonsuorituspaikalla tarkoitetaan sita 

kuntaa , missa tyoskentely tosiasiallisesti tapahtuu . Vaatimuksena 

o1e v a kuukauden karenssiaika maaritellaan saadettyjen rnaaraai 

kojen laskemisesta annetun lain (150/30) mukaisesti . Mikali tyos 

kentely lisaan oikeutt~valla alueella jatkuu kuukautta pitempaan , 

lisa maksetaan kokotalta tyoskentelyajalta , vaikkei seuraava 

kuukauden jakso tulekaan tayteen . 

Tyonsuorituspaikan vaihtelut ja muuttumiset otetaan huomioon 

tarkasteltaessa kylman seudun lisan saantiperusteita siten , etta 

tyoskentelya kullakin alueella katsotaan erillisena kokonaisuute -
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na . T&ma merkitsee sita , etta jos tyoskentely tapahtuu vuorotel 

len I ja II- vyohykkeella, lisa maksetaan I vyohykkeen prosentin 
perusteella . Vasta kuukauden yhdenjaksoinen tyoskentely II vyo

hykkeella oikeuttaa lisan saamiseen suuremman prosentin mukaises 

ti . Lisa maksetaan vajaiden kuukausien osalta paivalta kuukausi 

palkkaisille seka tunti - ja urakkapalkkaisille tunnilta. Vuoro 

kauden ja tunnin sisalla tapahtuva vaibtelu otetaan huomioon paa

asiallisen tyonsuorituspaikan mukaisesti. 

Yhtajaksoisen tyoskentelyn vaatimusta ei katkaise koulutus , vuo 

siloma. eika sairaus - tai synnytysloma . Myoskaan lyhyiden komen 

nustyomatkojen tai muiden vastaavanlaisten syiden johdosta tapah
tuva poistuminen tyotehtavien suorittamiseksi normaalilta tyon

suorituspaikalta kylman seudun lisaan oikeuttamattomalle alueelle 

tai II- vyohykkeelta I - vyohykkeelle ei katkaise yhdenjaksoisen 

tyoskentelyn vaatimusta . Vaikka tyonsuorituspaikan edella maini

tut lyhyet muuttumiset eivat keskeytakaan yhtajaksoista tyosken 
telya , niiden ajalta lisaa joko ei makseta tai se maksetaan ai 

noastaan I - vyohykkeen mukaisesti asianomaisten maksuedellytysten 
tayttyessa . 

Vakinaisen tyoskentelypaikan sijaitessa kylman seudun lisaan 

oikeuttavalla alueella ao . henkilo on siten periaatteessa oikeu
tettu saamaan kylman seudun lisan jatkuvasti paitsi milloin tyon 

suorituspaikka muuttuu lisaan oikeuttamattomalle alueelle . Mikali 
henkilon saannonmukainen tyonsuorituspaikka puolestaan sijaitsee 

muualla kuin kylman seudun lisaan oikeuttavalla alueella, lisaa 

maksetaan sopimustekstin rnukaisesti vain kuukauden tai sita 

pidemman ko . alueella tapahtuneen yhdenjaksoisen tyoskentelyn 
ajalta . 

Kylman seudun lisaa maksetaan tyoehtosopimuksessa mainittujen 

prosenttien mukaan henkilokohtaisesta aikapalkasta laskien . 

Henkilokohtaiseen aikapalkkaan luettavat palkkatekijat on mainittu 

erikseen asianomaisessa tyoehtosopimuksessa. Suorituspalkkatoiden 

osalta lisa lasketaan normaalista aikapalkkatyon saannollisen 
tyoajan mukaan maaraytyvasta palkasta ilman olosuhde- , yms. 
lisia . 

Lisa otetaan huomioon ylitoiden korotusosia laskettaessa . Kuukau -

2 
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sipalkkaisten henkiloiden osalta vuosiloma- ajan samoin kuin 

sairaus - ja synnytysloman ajan palkkaa laskettaessa lis~ otetaan 

huomioon lomapalkkasopimuksen 2 §:n mukaisesti. 

Lis~ maksetaan takautuvasti normaalin palkanmaksun yhteydess~ 

sen j~lkeen , kun sen saamisen edellytykset kultakin palkanmaksu

kaudelta on selvitetty. Virastojen ja laitosten tulee antaa tar

vittaessa tarkemmat ohjeet lis~n maksamisen teknisest~ toteMtta

misesta. 

T~t~ ohjetta ei sove1leta nii11~ tyoehtosopimusaloilla , joil1a 

voimassa oleviin tyoehtosopimuksiin ei sis~l1y edell~ mainitun 

va1tiovarainministerion neuvotte1u- ja sopimusohjeen mukaisia 

m~~r~yksi~ , vaikkakin tyoskente1ypaikkakunnan ky1myys voidaan 

ottaa huomioon tyoehtosopimuksessa m~~r~ttyjen palkkarajojen puit 

teissa er~~n~ palkkaan vaikuttavana tekij~n~ . 

Lis~yksen~ edel1~ o1evaan ha11into - osaston johtaja ilmoittaa, 

ett~ sove1tamisohjeet koskevat va1tionrautateil1~ rautatiehalli 

tuksen ja Rautatiel~isten Liitto ry:n v~lisi~ tyoehtosopimuksia 

sek~ rautatieha1lituksen ja Rautatievirkamiesliitto ry : n v~list~ 

piirihallinnon toimistoapu1aisten tyoehtosopimusta . 

(Hloj n : o H1o 839/115/79 , 31 . 12 . 1979) VT 2/80 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV) 9760 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NG TV 9760 ilmestyy 1isaleh

ti n : o 2-3 , joka on voimassa 1 . 2 . 1980 lukien . Lisalehti sisa1 -

taa mm . Haaparannan siirtokuormausmaksujen korotukset . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun . Sama11a pyydetaan 

korjaamaan sivu11a 133 (1isa1ehti 1) Poikkeustariffi 4 , km 

601 - 650 , 28 m
3

: n kohda11a o1eva yksikkohinta 502 ayriks i. 

( Mt , 3 . 1 . 80) VT 2/80 
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MUUTOKSIA TARIFFISAANTOON JA TARIFFITAULUKOIHIN 

Valtionrautatiet luopuu kuormalavajarjestelman yllapidosta . Ta l 

loin tullaan kappaletavaraliikenteessa soveltamaan lava lavaa vas

taan vaihtoperiaatetta luovutettaessa kuormattuja avolavoja asiak

kaalle tai vas taanotettaessa niita kuormattuna kuljetukseen . 

Tama merkitsee s i ta , etta vaihtotilanteessa on aina luovutetta -

va vaihtolava . Ellei vaihtolavaa voida antaa on laadittava mak

susitoumus . Jos maksusitoumusta vastaan 1uovutettua avolavaa 

ei palauteta maaraajan (7 vrkl ku1uessa on sitoumuksen antajan 

(asiakkaan tai Valtionrautateiden) maksettava vahvistettu lavan 
hinta . 

Kuormalavajarjestelman muutoksen yhteydessa toteutetaan myos hak

kilavojen kayttoon 1iittyvia jarj estelyja . Hakkilavat jaavat 

paasaantoisesti rautateiden omaan kayttoon . Ni i ta voidaan li i

kennetoimist oimiston harkinnan mukaan 1uovuttaa myos asiakka an 

kayttoon . Tal1oin hakkilavojen kayttamisesta peritaan hakki -
1avakohtaine n kayttokertamaksu . 

Kuormalavajarjeste1man muutoksen johdosta rautatieha1litus on 

tehnyt Va1tionrautateiden tariffisaannon 38 § : n 17 lisamaarayksee n 

ja 58 § : n II . 2 . b . l ja II . 3 . c . l lisamaarayksiin 2 . 1 . 1980 lukien 
seuraavat muutokset : 

38 § c 
17 lm:n loppuun lisataan uusi kappale 

Asiakkaan 1ahettamasta rautateiden omistamasta kuormatusta hak

kilavasta peritaan rahdin yhteydessa tariffitaulukossa 22 maa 
ratty hakkilavan kayttokertamaksu . 

58 § 

Muutetaan 1m II 2 b 

b. Hakkilavojen , sai1ioiden , konttien yms . viivastymismaksut 

1 . Hakkilavojen, hakkivaunujen , pien- ja suursailioiden , kont 

tien seka suur1avojen maksuton purkamis - ja kuormaamismaaraaika 

on kaksi paivaa vastaanotto- ja luovutuspaivaa seka lauantai -, 
sunnuntai - ja juhlapaivia mukaan 1ukematta . 

2 
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Mikali asiakas ei palauta Valtionrautateiden omistamaa tai hal

lintaan kuuluvaa hakkilavaa , hakkivaunua , pien- tai suursailiota, 

konttia tai suurlavaa maksuttoman purkamis- tai kuonmaamismaara-

_ajan kuluessa , peritaan ylitysajalta viivastymismaksuna lauan

tai- seka sunnuntai- ja juhlapaivat viivastymisaikaan luettuna 

tariffitaulukossa 20 B maaratty maksu. 

58 § 

Muutetaan lm II 3 c l 

c . Avolavojen hinta ja ruumiinku1jetuslaatikoiden kayttomaksu 

1. Avolavojen lava lavaa vastaan vaihtojarjestelman maksusitou

muksen mukainen avolavan hinta on maaratty tariffitaulukossa 22 . 

Edslla sanotun johdosta on rautatiehallitus muuttanut tariffi

taulukoidsn VR 2644 taulukon 22 kohdan 1 ssuraavaksi 2 . 1 . 1980 

lukisn: 

l . Maksut kuorma1avoista 

Hakkilavan kayttokertamaksu (TS 38 § C 17 1ml . )O mk 

Avo1avan hinta (TS 58 § II. 3 . c . 1 1m) ........ 60 mk 

INa: Mt 31028/241/80 ,31 . 80) VT 2/80 

MAARAYKSET TAVARAN PAALLYSTAMISESTA , PAKKAAMISESTA JA DSOITTA

MISESTA (PPDl 

Lisayksia liittessesn II: 

Oy Tampella Ab:n valmistamat 10 ja 20 litran Flo-Box - nsste

pakkaukset (sisapakkaukssna 2-kerrosmuovipussi , ulkopakkaukssna 

aaltopahvi1aatikkol on hyvaksytty kaytsttaviksi rautatiskuljetus 

asetukssn mukaisina kertakayttopakkauksina nestsmaistsn aineiden 

ku1jetuksiin . 

Lupa ei kosks VAK:n alaisia aineita . 
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~u1jetuspakkausmerkin numero on Lko 01-1980 , 

(N : o Yt 32603/61/79, 3.1.1980) VT 2/80 

Oy P1astex Ab : n va1mistamat hyvaksymisnumero11a Lko 01-1974 

varustetut 10 1itran jerrykannut hyvaksytaan toistaiseksi , kui 

tenkin enintaan 30 . 6.1980 asti , kaytettavaksi rautatieku1jetus

asetuksen mukaisina kertakayttopakkauksina myos tarpatin ja va1o

petroo1in ku1jetuksiin . 

lN:o Yt 32502/61/79 , 3 . 1 . 1980) VT 2/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

1 . 2 . -80 1ukien 1isataan ju1kaisuun Se1antaus ja Varanen- nimiset 

1iikennepaikat seuraavin merkinnoin : 

1 2 

Se1antaus 34 
Sts 715- Aki 

Varanen 34 
Vrn 712- liki 

3 4 

Saarijarvi 79 . 
Hpj 56 . Jy 154 

Saarijarvi 47 . 
Hpj 88 . Jy 122 

llko 23712/67/79 , 2 . 1 . -7 9) VT 2/80) 

5 6 

Hpk232 . Hko265 . Hy437 . I1m 
155 . Jns360 . Kr536 . Kon264 . 
Kv 418 . Lh4BO . L1a347 , 0v 
267 01 233 . Par399 . Pko 
319 . Psl493Pm 234 . Pri 
426 . Ri425 . Sk323 . Sij 215 . 
Tpe309 . T1349 . Tku477 . 
Vnj327 . Yvlll . 
Tt 1ahtevaa tavaraa var
ten lpp:n erikois1u
valla . 
Hpk200 . Hko233 . Hy405 . Ilm 
187 . Jns385 . Kr504 . Kon296 . 
Kv 3B6 . Lh44B . Lla379 . 0v 
235 . 01 265 . Par 367 . 
Pko287 . Ps1461 . Pm202 . Pri 
394 . Ri393 . Sk . 3l~ . Sij247 . 
Tpe 277 . Tl 317 . Tku 445 . 
Vnj 352 Yv 143 , 
Tt lahtevaa tavaraa var
ten lpp : n erikoisluva1la . 
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VR:N KAUKOKIRJOITINLIITTYMIEN NIMENANTAJATUNNUSTEN JA KUTSU
NUMEROIDEN MUUTTAMINEN 

Ensi kev§§n§ otetaan k§yttoon kaksi uutta Siemensin EDX-kaukokir
joitinkeskusta Helsingiss§ ja Kouvolassa. Keskukset tulevat kor
vaamaan nykyisin k§ytossa olevat TW-39-tyyppiset keskukset. K§yt

toonotto aiheuttaa muutoksia VR:n kaukokirjoitinliittymien nimen
antajatunnuksissa ja kutsunumeroissa. Uudet kutsunumerot tulevat 

voimaan tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Nimenantajatunnuk

sia muutetaan jo sit§ ennen seuraavasti: 

Helsingin liikennepiiri 

lii ttyma vanha tunnus uusi tunnus 

Lh LAHTI JNT 7120 LAHTI JNT 

Ha HEINOLA 7144 HEINOLA 

Vl VALKO 7148 LOVIISA 
Psl jnt PSL JNT 1121 PSL JNT 

L§nsisatama LltNSISATAMA 1123 LltN 

Hki ulkom.lipput. 1230124 VR SF 12301124 VR SF 

So jnt 1230125 VR SF 12301125 VR SF 

Ri jnt RI JNT 1126 RI JNT 

Kr jnt KARJAA 1127 KARJAA 

Hnk jnt HANKO JNT 1129 HANKO JNT 

Tietokonetsto(DTX,vara) DTX 1131 DTX 

Liikennetsto LT U 1140 LTY 

Hki v jk HKI VJK 1141 HKI VJK 

Ke KERAVA 1142 KERAVA 

RH sahkosanomak. RH 1 (RH 2, RH 3) 1143 RH 

Hki lp 1230146 VR SF 12301146 VR SF 

Hki asetinl. HKI SUUR 1149 HKI ASTL 

RH sahk5sanomak. 1230151 VR SF 12301151 VR SF 

Hki lipputsto 1230153 12301153 VR SF 

Tietokonetsto TKT 54 HKI 1154 TKT 
Ri lenn RI LENN 1157 RI LENN 
Ri vr RI LENN 1157 RI LENN 

Hki koekone HKI KESKUS 12301160 VR SF 

Hki ulkom.lipputsto 1230161 VR SF 12301161 VR SF 

Hki vr HKI VARIKKO 1162 HKI VR 



lii ttymli. 

Hl tas 
Psl vto ja knp 
Hy vto ja knp 
Psl junahalli 
Psl vaunuhuolto 
Hy huolto 
Tietokonetsto (DTX) 

" 
" 
" 
" 

Tampereen liikennepiiri 

Tku tas 
Tku jnt 
Tku as 
Ukp 
Tpe jnt 
Tl jnt 
Jli.s 
Ra jnt 
Pri jnt 
Hpk jnt 
Man as 
Hva 
Tpe lp 
Vi 
Tpe js 
Tpe lenn ja matk. 
Tpe koekone 
Tpe vr 

Kouvolan liikennepiiri 

Kv jnt 
Kuk 
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vanha tunnus 

HL TAVARA 
1230165 VR SF 
1230166 VR SF 
PSL JUNAHALLI 
PSL VAH 
HY KNP HUOLTO 
TKT 1 HKI 
TKT 2 HKI 
TKT 3 HKI 
TKT 4 HKI 
TKT 5 HKI 

1230120 VR SF 
TURKU JNT 
1230158 VR SF 
UUSIKAUPUNKI 
TPE JNT 
TOIJALA 
Jl!.MSll 
RAUMA JNT 
PRI JNT 
HPK JNT 
Ml!.NTYLUOTO 
HARJAVALTA 
TAMPERE LP 
VALKEAKOSKI 
3145 TPE JS 
123033151 VR SF 
123033160 VR SF 
TPE VARIKKO 

KV JNT 
KUUSANKOSKI JNT 

uusi tunnus 

1163 HL TAVARA 
12301165 VR SF 

12301166 VR SF 

1167 PSL SJH 
1168 PSL VAH 
1169 HY HUOL TO 
1171 DTX 

II 

II 

II 

II 

12301120 VR SF 

1128 TURKU JNT 
1230 11 58 VR SF 

1164 UKP 
3121 TPE JNT 
3123 TOIJALA 
3124 Jl!.MS)( 
3125 RAUMA JNT 
3126 PORI JNT 
3127 HPK JNT 
3132 Ml!.N 
3133 HVA 
3141 TPE LP 
3143 VI 
3145 TPE JS 
12303151 VR SF 

12303160 VR SF 

3161 TPE VR 

7121 KV JNT 
7123 KUK JNT 

2 
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lii t tymii vanha tunnus uusi tun nus 

Hos jnt HOS JNT 7124 HOS JNT 
Kta sat KTA SAT 7124 KTA SAT 
Ky KYMI 7125 KYMI 
Hma sat HAM! NAN SATAMA 7126 HMA SAT 
Lr jnt LR JNT 7127 LR JNT 
Imr jnt IMR JNT 7128 IMR JNT 
Vna as 12307129 VR SF 12307129 VR SF 
Imk IMATRANKOSKI 7131 IMK 
Vna as VNA JNT 7132 VNA JNT 
Kv lp 1230741 VR SF 12307141 VR SF 
Ikr INKEROINEN 7143 IKR 
Mi MIKKELI 7146 MIKKELI 
Lrs LAURITSALA 7147 LRS 
Kv lenn KV LENNATIN 7151 KV LENN 
Kv koekone KV KESKUS 12307160 VR SF 
Kv vr KOUVOLA VARIKKO 7161 KV VR 
Kv tp KOUVOLA TP 7162 KV TP 

Pieksi3.mi3.en liikennepiiri 

Kon KONTIOMJI.KI 6127 KON 
Pm jnt PM JNT 8121 PM JNT 
Var jnt VARKAUS JNT 8123 VAR JNT 
Jy jnt JY JNT 8124 JY JNT 
Kuo jnt KUO JNT 8125 KUO JNT 
Ilm jnt ILM JNT 8126 ILM JNT 
Pm lp 1230841 VR SF 12308141 VR SF 
Sij SIILINJ)(RVI 8143 SIJ 
ll.ki UNEKOSKI 8148 AKI 
Pm lenn PM LENNATIN 8151 PM LENN 
Kaj KAJAANI 8152 KAJAANI 
Pm vto ja knp 1230853 VR SF 12308153 VR SF 
Kuo vto ja knp 1230854 VR SF 12308154 VR SF 
Pm koekone PM KESKUS 8160 PM KESKUS 
Pm vr PM VARIKKO 8161 PM VR 



liittyma 

Joensuun 1iikennepiiri 

Nrm 
S1 
Jns jnt 

Oku 
Jns 1p 
Nr1 
Uim 
Lis 
Jns vr 

Seinajoen 1iikennepiiri 

Yv 
Pts 
Sk 
Vs 
Kok 

Sk jnt 
Sk 1enn 
Sk 1p 
Sk 1p 

Ou1un 1iikennepiiri 

01 jnt 
Tor 
Rhe 
Kern 
Roi 
01 1p 
01 1enn ja mat 
01 koekone 
01 vr 
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vanha tunnus 

NURMES 
SAVONLINNA 
JNS JNT 
OUTOKUMPU 
1230842 VR SF 
NIIRALA 
UIMAHARJU 
LIEKSA 
JNS VARIKKO 

YLIVIESKA 
PIETARSAARI 
SK JNT 
VAASA 
KOKKOLA 

SK JNT 
SK LENN 
SK LP 
123033162 VR SF 

OL JNT 
1230623 VR SF 
RAAHE 
KEMI 
ROVANIEMI 
1230641 VR SF 
OL LENN JA MAT 
OL KESKUS 
OL VARIKKO 

(Ko 3700/434/79 3.1.80) V'l' 2/80 

uusi tunnus 

8120 NURMES 
8127 SL 
8128 JNS JNT 
8129 OUTOKUMPU 
12308142 VR SF 
8144 NIIRALA 
8146 UIMAHARJU 
8147 LIEKSA 
8162 JNS VR 

6126 YLIVIESKA 
3120 PTS 
3128 SK JNT 
3129 VAASA 
3131 KOKKOLA 
3142 SK JNT 
3152 SK LENN 
3153 SK LP 
12303162 VR SF 

6121 OL JNT 
12306123 VR SF 
6124 RAAHE 
6125 KEMI 
6128 ROVANIEMI 
12306141 VR SF 
6151 OL LENN 
6160 OL KESKUS 
6161 OL VR 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistorakennusmestarin (V 25) virka, yliteknikon (V 24) virka, sabkotarkastajan 

(V 24) virka, kolme toimistorakennusmestarin (V 23) virkaa, kolme rakennusmestarin 

(V 23) virkaa ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 22) virka. 

Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 6.2.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

toimistorakennusmestari (V 25): rautatiehallituksen ratatoimistoon; yliteknikko 

(V 24): rautatiehallituksen ratatoimistoon; sabkotarkastaja (V 24): rautatie

hallituksen ratateknillisen toimiston turvalaitejaostoon; 

toimistorakennusmestarit (V 23): 1 Helsingin, 1 Kouvolan ja 1 Pieksamaen rata

piirien toimistoihin; 

rakennusmestarit (V 23): 1 Seinajoen ratapiiriin (Seinajoen rata-alueen paallikon 

tehtavat); 1 Oulun ratapiiriin (Oulun rata-alueen paallikon tehtavat) ja 1 Pieksa

maen ratapiiriin (Pieksamaen rata-alueen paallikon tehtavat); 

alemman palkkaluokan liikennetarkastaja (V 22): rautatiehallituksen ratatoimistoon. 

Nelja opastinasentajan tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin ratapiirissa 

(Helsinki) yksi Kouvolan ratapiirissa (Kouvola), yksi Tampereen ratapiirissa 

(Tampere) ja yksi Pieksamaen ratapiirissa (Pieksamaki). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paalli

kolle viimeistaan 6.2.1980. 

Helsinki 1980. VaJtion pai,..cwkctkus 



1980 

Toi mi tus: Rautatiehall i tus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

Hallinto-osaston aluehallintoyksik~iden lukumaaran ja 
rajojen vahvistaminen 

Tyosuojelu 

Ajokilometrikorvausten tarkistaminen 

Diaarin asiaryhmitys 

Tiliohjesaannon soveltamisohjeiden muutokset 

Rahtiluotto 

Vaunukuormien rahti Vartius-Kostamus 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffi 

VR-Sokos -hotelli paketti 

Lisaohjeita rautateitse lahetettavan vientitavaran 
vastaanottamiseksi 

Kaukojunien varapaikat 

Ostot valtion hankintakeskuksen tekemien yleissopimus
ten perusteella 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

128000043M-80 
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HALLINTO-OSASTON ALUEHALLINTOYKSIKtliDEN LUKU MAARAN JA RAJOJEN 

VAHVISTAMINEN 

Henkilokunnan terveydenhuoltoa ja tyoterveyshuoltoa varten val

tionrautateiden rataverkko jaetaan kuuteen hallinto-osaston alai

seen aluehallintoyksikkoon . Aluehallintoyksikoita nimitetaan 

terveydenhuoltoalueiksi . Terveydenhuoltoalueiden rajat noudat

tavat rautatiepiirien rajoja kuitenkin niin etta Pieksamaen 

ja Joensuun rautatiepiirit kuuluvat samaan terveydenhuoltoalu

eeseen . 

Terveydenhuoltoalue 

Helsingin terveydenhuoltoalue 

Kouvolan terveydenhuoltoalue 

Tampereen terveydenhuoltoalue 

Seinajoen terveydenhuoltoalue 

Oulun terveydenhuoltoalue 

Pieksamaen terveydenhuoltoalue 

Toiminta-alue 

Rautatiehallitus , 

Helsingin liikennepiiri, 

ratapiiri, paavarasto 

ja sahkoalue, Pasilan 

konepaja, Hyvinkaan konepaja 

ja paavarasta 

Kouvolan liikennepiiri, 

ratapiiri ja sahkoalue 

Tampereen liikennepiiri, 

ratapiiri ja sahkoalue, 

Turun konepaja ja paavarasto 

Seinajoen liikennepiiri , 

ratapiiri , sahkoalue ja 

sivuvarasto, Vaasan kone

paja ja sivuvarasto 

Oulun liikennepiiri , 

ratapiiri ja sahkoalue 

Pieksamaen liikennepiiri, 

ratapiiri , sahkoalue, 

konepaja ja paavarasto, 

Kuopion konepaja ja 

sivuvarasto 

Joensuun liikennepiiri, 

ratapiiri ja sahkoalue 
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Samalla lakkaa olemasta voimassa 104 terveydenhuoltoaluetta 

(aik. laakaripiiri), joiden rajat on maaratty kirjelmalla 

RH/to n:o 1211, 29 . 5 . 1956 (Kl 23/56 . 3). ·Samalla kumotaan kir

jelma RH 938/161/78 (Sltl , 4 . 8 . 1978 (VT 32/78) silta osin kuin 

se koskee tyoterveyslaakareiden toiminta-alueita. 

(Hloj n : o Hlo 28/011 / 80, 9 . 1.1980) VT 3 /80 

TYOSUOJELU 

Vuoden 1980 t yosuojelutoiminta 

Valtionrautateiden vuoden 1980 tyosuojelutoimintaohjelma on 

valmistumassa ja julkaistaan VR lomakenumerolla 5226 . Em oh 

jelmasta ei suoriteta perusjakelua . vaan RH : n toimistojen, 

piirien , konepajojen ja varastojen paallikoita seka Helsin

gin alueen radanmuutostoiden rakennuspaallikkoa kehotetaan 

ti l aamaan se suoraan 1 . 2 . 1980 mennes s a VR:n painatus j aostosta, 

joka suorittaa hankinnan naiden tilausten perusteella . 

Vuoden 1980 tyosuojelutoimintaohjelma on tarkoitettu jaetta

vaksi paitsi VR:n tyosuojeluhenkilostolle myos muille laitok

sen tyosuojeluun ja tyoturvallisuuteen vaikuttaville henki

loille. 

Slt 19/162/80 ( Tsu l . 11 . 1 . 1980 VT 3/80 

AJOKILOMETRIKORVAUSTEN TARKISTAMINEN 

Valtion tyomarkkinalaitos on kirjeell~~n n:o P 5549. 2.1.1980 

i1moi t tanut • et t~ val tion virkamieste·n matkakustannus ten korvaa

misesta 5.2.1979 tehdyn virkaehtosopimuksen 9 §:~~n ja valtion 

tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta 21 . 2 . 1979 annetun 

valtioneuvoston p~~toksen (198/79) 9:~~ sis~ltyv~t oman auton 

k~ytost~ maksettavat ajokilometrikorvaukset on korotettu 

1 . 1 . 1980 1ukien seuraavasti: 

3 
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Autolla 
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Kunkin 1 . 4 . a1kavan vuoden mittaisen ajanjakson 

- 5 000 ensimmaise1ta ki1ometri1ta 79 pennia 

ki1ometrilta , 

- 10 000 seuraava1ta ki1ometri1ta 71 pennia ki -
1ometri1ta ; seka 

- seuraavi1ta ki1ometrei1ta 67 pennia ki1omet 

rilta . 

Koro tetut korvaukset suoritetaan 1 . 1.1980 1ukien . Ajoki1ometrien 

1aske ntakausi pysytetaan enna11aan . 

(H1oj n:o H1o 30/117/80 , 10 . 1.1980) VT 3 /80 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

Diaarin asiaryhmitysta (H1o 734/019/77 , 24.11.1977) on muutettu 

1 . 1 . 1980 1ukien materiaa1itoiminnan asiaryhman 58 osa1ta seuraa

vasti: 

58 Myynti ja hy1kays 

580 Hinnastot , y1eisohjeet , raidesopimukset , vuokraukset ja 

vaihdot 

581 Raide - ja vaihdetarvikkeet seka rata- ja vaihdepo1kyt , 

uudet ja rataan ke1paavat kaytetyt 

582 Rakennus - ja romukiskot seka kapearaidetarvikkeet 

583 Rauta- ja terasromut 

584 Meta11iromut ja muut jatteet 

585 Kriisiveturit ja varaosat , kerai1yesineet seka museo - ja 

muistomerkkiasiat 

586 Ti1itav~ra , kaikki muu 

587 Hy1atyn kayttoomaisuuden , veto- ja vaunuka1uston seka 

niiden osien , si1tojen , kaantopoytien ja vaunuvaakojen 

myynti 

588 Epakurantti ja ku1jetuksen aikana vahingoittunut tavara 

589 Hy1kayskirjeet ja ti1eista poisto seka muut y11a mainit 

tuihin ryhmiin kuulumattomat asiat 
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Korjaus1ebden (Kansio : Asiakirjaobjeet , Diaarin asiaryhm i tys 
VR 2612) perusjake1un suorittaa painatusjaosto . 
(N : o H1o 20/019 / 80 (H1 j ) , 7 . 1 . 1980) VT 3 /80 . 

TILIOHJESXXNNON SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOKSET 

TiliohjeslUlnnOn 20 §:n sove1tamisohjeiden kohdat 20i1, 2021.1 j'a 2021.ll 

on muutettu. Kohta 2021.5 on poistettu. (To 1764/2331/79, 10.12.1979) 

ja (T1t 737/233/79, 10.12.1979). 

Muutetui1ta kohdilta Ti1iohjes!!nn0n sove1tamisohjeet painetaan uude1-
1een. Painatusjaosto suorittaa per~sjakelun. (N:o Tlt 754/2331/79, 

14.12.1979) VT 3/80 

RAHTILUOTTQ 

VR Virallisissa tiedotuk~issa n:o 33a/75 esitettyyn luette1oon asi
akkaista, joilla on oikeus k~ytt~~ rajatonta luottoa kaiki11a liiken

· nepaikoi11a, muutetaan Valtion Polttoaihekeskusta koskevat merkinnat 
02.01.80 lukien seuraaviksi. 

Asiakasnumero 

692202 

692210 

692269 

69 2277 

69 22 4l! 

69 23 01 

69 2319 

Asiakkaan nimi 

Valtion Polttoainekeskus 
(Vapo) 

- Lansi-Suomen 
puunbankinta-alue 

- Keski-Suomen 
puunbankinta-alue 

- It~-Suomen 
puunhankinta-alue 

- Pobjois-Suomen 
puunbankinta-alue 

- Hankasalmen saba 

- Mikkelin saba 

Jake1uosoite ja 
postitoimipaikka 

PL 22 
40101 Jyv~skyla 10 

PL 51 
33211 Tampere 21 

PL 160 
40101 Jyv~ skyla 10 

PL 73 
70101 Kuopio 10 

Rovakatu 26 
96 200 Rovani emi 20 

41500 Hankasalmi as. 

Pursiala 
51100 Mikkeli 10 
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692327 

692343 

692350 

692236 

692293 

692228 

692285 

692251 

692368 
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- Kokko1an konekorjaamo 

- L&nsi-Suomen 
turvepiiri 

- Keski - Suomen 
turvepiiri 

- Pohjanmaan 
turvepiiri 

- Ete1~-Savon 
turvepiiri 

- Pohjois-Savon 
turvepiiri 

- Pohjois - Karja1an 
turvepiiri 

- Pohjois-Suomen 
turvepiiri 

- Haukinevan tehtaat 

(N : o T1t 5/245/80, 3·. 1.1980) VT 3 /80 

Vaunukuormien rahti Vartius - Kostamus 

I'L 1 
67101 Kokko1a 10 

Keskustie 6 
39700 Parkano 

PL 24 
40101 Jyv&sky1~ 10 

PL 144 
60101'Sein~jo~i 10 

Vuorikatu 3 
50100 Mikke1i 10 

PL 73 
70101 Kuopio 10 

PL 62 
80101 Joensuu 10 

Kirkkokatu 18 
90100 Ou1u 10 

61100 Per~sein~joki 

Kostamusliiksnnetti koskeva "Rautatie1iikentesn hoitosopimuksen" 

(RH 261/64/78 , 7 . 3.1978) 1iitteen 3 kohdan 2 ensimmiisessi kap

pa1eessa i1moitettu vaunukuormien rahti va1i11a Vartius - Kosta

mus on 1 . 1 . 1980 1ukien 8,65 markkaa tonni1ta . 

(N : o Lko 22052/640/80 , 11.1.1980) VT 3/80 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Vaunukuormien kotiinku1jetustariffia korotetaan 1.2 . 1980 

1ukien . Timin johdosta otetaan tariffitau1ukkojen (VR 2644) 

tau1ukosta 35 uusi painos . Painatusjaosto suorittaa uudel1een 

painetun taulukon psrusjakslun . Samal1a painatusjaosto lihettii 

tariffitau1ukoihin korjaus1ehdst , jotka sisaltavat mm . kuorma

lavojsn maksuista aihsutunsst taulukkomuutoksst . 

(N:o Mt 31034/240/80 , 4 . 1.80) VT 3/80 
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VR-SDKDS-HDTELLIPAKETTI 

VR ja Matkatoimisto Matkayhtyma Oy ovat tehneet va1mismatkoja 

koskevan 1.1. - 31.12.1980 va1isen ajan voimassa o1evan sopi

muksen. 

Va1mismatkoihin sisaltyy meno-pa1uumatka juna11a 2. luokassa, 

yhden vuorokauden majoitus SOKOS-hote11issa 2-hengen huoneessa 

ja kahviaamiainen . 

Matkoja myyvat kaikki Matkatoimisto Matkayhtyma Oy:n toimipis

teet. 

Junamatkoja varten kirjoitetaan oheisen ma11in mukaisesti tay

tetty meno-paluu1ippu (VR 2203/, joka yhdessa oheisen ma1lin 

mukaiseen hotel1ivoucheriin nidottuna kelpaa menosuunnan matka-

1ippuna. Paluumatkalla lippu kelpaa sen taakse tehdyl1a hote1-

lileima11a varustettuna . 

Junalippu on voimassa kuukauden . 

Sopimuksen piiriin kuu1uvat seuraavat paikkakunnat (matkaliput 

kirjoitetaan niiden valisi1le matkoi1lel: Helsinki, Hameenlinna, 

Joensuu, Jyvasky1a, Kajaani, Kemijarvi, Kokko1a, Kotka, Kuopio, 

Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pieksamaki, Pori, Rauma, 

Riihimaki, Taiva1koski, Tampers, Turku, Vaasa ja Ylivieska seka 

nai11a paikkakunni1la seuraavat hotel1it: Vaakuna, Olympia, 

Klaus Kurki, Korpilampi ja Helsinki !Hki), Vouti (H1l, Kimmel ja 

Pohjois-Karja1a (Jnsl, Jyvashovi !Jy), Vanha V81skari (Kaj), 

Koil1iskunta (Kja), Vaakuna (Kok), Seurahuone (Kta), Iso

Va1keinen ja Puijonsarvi (Kuo), Lahti ja Va1taku1ma (Lhl, Vii

kinkihovi (Lr), Kaleva (Mil, Arina ja Vaakuna (01), Savonso1mu 

(Pm), Satakunta ja Karhun Kruunu (Pri), Rauman1inna (Rma), 

Seurahuone (Ri), Jokijussi (Tlk), Tammer (Tpe), Seurahuone ja 

Hamburger Bars (Tkul, Coronet ja Was~ia (Vs seka Kaenpesa (Yvl. 

(N:o Mt 23681/645/79 , 17.12.79), VT 3/80 
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Liite n:o 4. 

JUNA·HOTELLI PAKETTIMATKAT HOTELLIKUPONKI 1619 

Nimi --------------------------------__ henkel 

JA~nnwnero ____________________________________ ___ 

Hotelli ___________________________ _ Aika ___/ __ .___; 

Osoite -------------------------- Matkan hinta ----------

Junalipun numero -----------

KUPONKI ESITETAAN HOTELLIN VASTAAN01TOON SAAVUTTAESSA. 

Laskutusosoite: ~ay 
Uusi osoite: PL 778 

(Dagmarinkatu 6) 
00101 Helsinki 10 
Puh. (90)441 711 

M-t>.•. I MENO·PALUUUPPU 
~ TUR·RETURBIUETT 

.,;, 

MyyjA ja Ieima fl /~-z)~ 

000000 

0 1 -kortti 
·kort 
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LISAOHJEITA RAUTATEITSE LAHETETTAVAN VIENTITAVARAN VASTAAN

OTTAMISEKSI 

Tu11iha11itus on rautateitse ku1jetettavien vienti1ahetysten 

tu11iva1vonnan tehostamiseksi paatokse11aan vahvistanut vienti
menette1yn, jota voidaan soveltaa va1ittomasti, mutta joka 

tu1ee pako11iseksi 1 . 3 . 1980 lukien. 

Taman menette1yn mukaan viejan on rautateitse kuljetettavista 

vienti1ahetyksista taytettava y1imaarainen rahtikirjan ja1jen

noskappa1e seka tu1lin tarpeita varten tehtava rahtikirjoihin 

ja1jempana mainittuja merkintoja . Ylimaarainen rahtikirja

ja1jennos, jota kaytetaan tu11in ennakkoi1moituksena ja 1astaus-

1upana , seuraa tavaraa muiden rahtikirjojen mukana, ja se 

luovutetaan rautateiden toimesta tu11iviranomaise11e rajan

y1ityspaika11a. 

EOELLA OLEVAN JOHOOSTA ON VIENTITAVARAA RAU TATEITSE KULJETET
TAVAKSI VASTAANOTETTAESSA AINA TARKISTETTAVA. ETTA LAHETTAJA 

ON TAYTTANYT YLIMAARAISEN RAHTIKIRJAJALJENNCKSEN SEKX MERKIN

NYT RAHTIKIRJOIHIN MENETTELYN EOELLYTTAMAT TIEOOT VIENTITULLAUS

PAIKASTA, TULLAUKSEN SUORITTAJASTA SEKA LASTAUSLUVASTA TAI 

POIKKEUSLUVASTA TMS . 

Lahettaja merkitsee rautatierahtikirjan kaikkiin kappa1eisiin 
tiedot joko 

1. saadusta 1astausluvasta, 

2. mahdo11isesta poikkeusluvasta, 

3 . ATK-jaksotu11auksesta, tai 

4 , massatavara1ahetyksesta. 

Sen lisaksi 1ahettajan on aina merkittava vientitu1lauspaikka 

seka tieto siita, kenen toimesta tul1aus suoritetaan. 

Esimerkkeja rahtikirjoihin merkittavista tiedoista: 

- Lastaus1upa 15.1 . 1980 , Lahti . 
- Poikkeuslupa n:o 2, Lappeenrannan ptkri. 

- ATK-tullaus, Kotka . 
- Massatavaraa , 

3 
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- Tu11attu Lahdessa 15 . 1,1980 . 
- Tu11aus Kouvo1assa, Huo1inta1iike x . 
- Tu1laus Torniossa, VR tu11iasioimisto. 

Nama tiedot merkitaan eri rahtikirjoihin seuraavasti : 

- CIM-rahtikirjaan kohtaan 19 , Selityksia (seka rahti

etta kiitotavararahtikirja), 
- SNTL :n rahtikirjaan kohtaan 24 , Lahettajan merkintoja 

tai kohtaan 25, Asiakkaan myotaliittamat asiakirjat , 

- SNTL:n kiitotavaratodistukseen kohtaan "Merkinta tulli

y . m. muodollisuuksien tayttamista varten myotaliite

tyista asiakirjoista" (lomakkeen keskivaiheellal 

- Kotimaiseen rahtikirjaan kohta~n 19 , Lahettajan 

merkinnat (nykyinenl ja kohtaan . 53, Tiedotuksia vas

taanottajal1e (uudenma1linen rahtikirja) . 

Puutteel1isten rahtikirjojen kasittely . 

Mika1i merkinta tullauspaikasta ja/tai tul1aajasta puuttuu , tulee 

lahettaja1ta tiedustel1a missa ja kenen toimesta tullaus on 

tarkoitus suorittaa seka merkita saadut tiedot rahtikirjan ao. 

kohtaan . 

Tassa yhteydessa on huomioitava, etta Kduvol~ssa ei ole VR:n 

tulliasioimistoa , minka vuoksi lahettaja itse tai hanen valtuut

tamansa huolintaliike joutuu hoitamaan tullauksen siella , Seu

raavat huolintaliikkeet ovat talla hetke1la edustettuina Kouvo

lassa: East - West Service Limited (edustettu Huolintakeskuksen 

kautta), Huolintakeskus Dy , Nurminen Oy se~a Rajahuolinta Oy . 

Niissa tapauksissa , joissa lastauslupa lahetykselle mahdolli

sesti puuttuu , voidaan tama siirtokuormaamisen yhteydessa rauta

teiden tai huolintaliikkeen toimesta hankkia siirtokuormaus

asemalla esittamalla rahtikirja tu1lille leimattavaksi edel

lyttaen , ·etta lahettaja on sopinut toimenpiteesta siirtokuor

mausaseman tai ao . huo1inta1iikkeen kanssa, 

Poikkeuksen tasta muodostavat SNT-Liittoon seka sen kautta 

ko1mansiin maihin osoitetut 
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- vaunukuorma1ahetykset (myos kontitl, 

- ku1jetussai1iot, 

- asiakkaan auoraan SNTL:n vaunuun kuormaamat kappa1e-
tavara1ahetykset, seka 

- kiitotavaralahatykset, 

joi11e ~ on hankittava 1astaus1upa , ennen kuin tavara voi

daan ottaa vastaan ku1jetettavaksi . 

ERITYISOHJEET: 

Kostamukseen osoitetut 1ahetykset. 

Naita ohjeita ei toistaiseksi noudatet~ Kostamukseen osoitettuja 

1ahetyksia vastaanotettaessa . 

Kiitotavara1ahetykset Neuvosto1iittoon . 

Y1imaarainen ja1jennos SNTL : n kiitotavaratodistuksesta tu1ee 

erikseen 1ahetysasema1ta 1ahettaa virkapostitse Vainikka1aan . 

Muuttotavara1ahetykset , 

Muuttotavara1ahetyksista on 1ahettajan 1aadittava rahtikirjan 

1iitteeksi eri11inen 1uette1o,josta tu1ee se1vita yksityiskoh

taisesti kaikki 1ahetykseen kuu1uvat esineet . 

TIEDDTTAMINEN . 

Lastaus1upamenettely seka taman VR:11e aiheuttamat toimen

piteet on tarkemmin selostettu 1iikennea1ueen paa11ikoi1le 

osoitetussa kirje1massa n:o Yt 22012/250/80, 9 . 1 . 1980 . 

Tu11ihallitus on painattanut asiakkai1le jaettavaksi tarkoi

tetun esitteen, jonka perusjake1u suoritetaan 1iikennea1ueil1e 

ja 1iikenneasiamiehil1e 1ahiaikoina. Esitetta (1omake VR 4684) 
voidaan tileta 1isaa painatusjaostosta. 
N:o Yt 22012/250/80 , 9 . 1 . 19BO)VT 3/80 . 

3 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

VR Vi~a11isissa tiedotuksissa n:o 35/79 ju1kaistussa 

1uette1ossa muuttuvat seu~aavien ju nien va~apaikat : 

Juna n:o Vaunu n:o Paikat n : o 

1/2 136 1-2 21 . 01 . 80 

137 1-2 

13/14 521 1-2 21.0 1. 80 

157 136 1-2 su , sv 2 1k 27 . 01.80 

137 1-2 su,sv 2 1k 

318 9-10 pe 2 1k 

552 1-2 ma-to 2 1k 

554 175-178 ma-te 1 1k 

158 136 1-2 ma 2 1k 28.01.80 

137 1-2 ma 2 1k 

552 1-2 ti-pe 2 lk 

554 175-178 ti-pe 1 1k 

(N : o Lt 31149/241/79' 11.1. 80) Vl 3/80 

OSTOT VALTION HANKINTAKESKUKSEN TEKEMIEN YLEISSOPIMUSTEN 
PERUSTEELLA 

a1 k , 

a1k . 

a 1 k . 

a1k . 

Hankintoja koskevien yleisohjeiden (Kl 21a/69) 3.4.-kohdan nojalla 
ilmoitetaan, etta kayttajat voivat tavoitebudjettinsa rajoissa ti
lata ilman varaston valitysta suoraan valtion hankintakeskukselta 
(VHK) tai sen osoittamasta 111kkeesta seuraavia tarvikkeita, ellei 
materiaalitoimisto tai ao. varasto yksittaistapauksessa toisin 11-
moita: 
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1) Autojen, trukkien ja tyokoneiden renkaat ja lumiketjut 
(Renkaat tilataan suoraan VHK:lta ja lumiketjut yleis
sopimuksen mukaan) 

2) AV-tarvikkeet (e1 koske AV-la1tte1ta) 
3) El1ntarv1kkeet (suoraan VHK:lta) 
4) Jates8kk1tel1neet ja jatesakit 
5) Kansiot ja kotelot 
6) Kirjat ja lehdet 
7) Kopio- ja mon1stustarv1kkeet 
8) Paperialan tarvikkeet 
9) Paperijalosteet 

10) Polttonesteet oljy-yht1o1den om1stam11n sa111o1h1n 
11) Rullaverhot, verhotangot ja saleka1ht1met 
12) Ruokailuvalineet 
13) To1m1stopaper1t 
14) To1m1stotarv1kkeet 
15) Suomen liput (suoraan VHK:lta) 
16) Kemira Oy:n tyosuojaimet 

Yle1ssop1muks1a kaytettaessa on n11den voimassaoloajan 11saks1 
k11nn1tettava huomiota sop1muskohta1s11n ehto1h1n kuten tilauksen 
vahimmaismaaraan, hintaporrastukseen, pakkauskokoon ja toimitus
tapaan. Jokaiseen tilaukseen (lorn. 3916) on merkittava v11tteeks1 
VHK:n sopimuksen numero ja laskutusosoitteeksi ao. talousosaston 
varasto. 

Voimassaolevista yleissopimuksista saa tarvittaessa tietoja talous
osaston varastojen ostajilta. 

Virallisissa tiedotuksissa 29/78 julkaistu luettelo hyvaksytyista 
tarvikkeista kumotaan. 

Tmt 4/560/80, 17.1.1980 VT 3/80 

3 



3 - 14 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Tilitoimiston sis~isen tarkastuksen teht~viin haetaan henkil~~.' jol

la .on v~hint~~n opistotasoinen talousalan pohjakoulutus ja rautatie

laitoksen toiminnan tuntemusta. Em. teht~v~st~ kiinnostuneita pyyde

det~~ ottamaan yhteys tammikuun loppuun menness~ kp~ Kytt~~n (puh. 

2943) tai aj Vaikkiseen (puh. 2125), joilta saa myos teht~v~kuva

usta ja palkkausta koskevia ~is~tietoja. 

Asemapaallikon virka (V 27) toistaiseksi Turun (Tku lap) lii

kennealueella. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 13. paivana helmikuuta 1980 ennen 

viraston aukioloajan paattymista. 

Asemapaallikon virka (V 21) , apulaisasemapaallikon virka (V 22) , 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 17) ja 

kaksikymmentaviisi veturinkuljettajan virkaa. Rautatiehalli

tuksen liikenneosaston paal1ik511e osoitetut kirjalliset 

hakemu kset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon 

viimeistaan 13. paivana helmikuuta 1980 ennen viraston auki

oloajan paattymista. 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistai

seksi seuraavasti: 

asemapaallikko (V 21): Rauman (Ktu asemanhoitajal liikenne

alueelle, apulaisasemapaallikko (V 22) : Porin (Hva aseman

hoitaja) liikennea1uee1le, yp 2 1uokan kirjuri (V 17): Turun 

(Tku sat.junasuor.l liikennea1uee1le veturinkuljettajat: Rauman 

(2 Rma) liikennealueelle seka Tampereen (12), Pieksamaen (8), 

Iisalmen (1) ja Kontiomaen (2) varikoille. 

Kaksi vaununtarkastajan tointa ja yksi y1imaarainen jarjestely

mestarin toimi. 

Rautatieha1lituksen liikenneosaston paallik511e osoitetut kir

jal1iset hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin 

paallik511e viimeistaan 13.2.1980. 
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Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraiseen toimeen 

otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

vaununtarkastajat: Kuopion (1) ja Iisalmen (1) varikoi11e seka 

y1im . jarjeste1ymestari : Perin (1 Pri junatoim.l liikenne

a1ueelle . 

1. 1uokan sahkoasentajan toimi ja kolmekymmentane1ja veturin

lammittajan tointa (Vl2) . Kirja1liset hakemukset on osoitet

tava ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin paalliko1le 

viimeistaan 13 . 2 . 1980 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 1 luokan sahkoasentaja : Pieksamaen (1 Pml sahko

alueelle ja veturin1ammittajat (Vl2l : Tampereen(lBl, Pieks a maen 

(7) , Jyvasky1an (3) ja Kontiomaen (6) varikoi1le . 

Kirjanpitajan virka, toistaiseksi rautatiehallituksen koneosas
t olla seka teknikon (V21) virka ja nelja apulaiskanslistin (V9) 
tointa, t oistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Yllamaini ttuihin virkoihi n tarkoitut koneosaston johtajalle osoi
tetut kirjalliset hakemukse t on toimitettava rautatiehallituks~n 
kirjaamoon viimeistaan 11.2.1980 ennen viraston aukioloajan paat
tymista seka apulaiskansli s tin toimiin t arkoitetut k oneosaston 
johtajalle osoitetut bakemukset on toimitettava Hyvinkaan kone
pajan paallikolle viimeistaan 11.2~1.980 ennen virka-ajan paatty
mista. 

3 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. 1iikennetarkastajan (V 24) 
toimeen 1 lk kirjuri Stig Jan-Anders Andersson, apulaiskanslistin 
(V 9) toimiin vs konttoriapulainen Pirkko Marjatta A1-Ani ja kontt·o

riapu1ainen Jane Lindgren, konekirjoittajan (V 8) toimeen konekir
joittaja Yvonne Helvi Pieti1ainen. 

T a 1 o u s o s a s t o : suunnittelupaal11k5n (S 13) virkaan tut

kija Ilkka Juhani Nieminen, liikennetarkastajan (V 26) virkaan Aarne 
Ilmari Rikkinen, tarkkaajan (V 24) virkoihin ylim. apulaiskanslisti 
Bror Osvald Nyman ja merkonomi Leo Olav! Laukkanen, tarkkaajan (V 22) 

virkoihin y11m. tarkkaaja Ky5sti Alvari Juvonen ja ylim. 3 lk kirjuri 
Antti Lakaniemi, kirjanpitajan (V 19) virkoihin yp 2 lk kirjurit 

Lauri Vilhelm Hatonen, Rauno Tapani Lindberg, Eila Hellin Saarnisto, 
E1mi Seliina Tapio ja Lassi Pekka Lempinen, yp 2 lk kirjurin (V 17) 

virkoihin varastomestar~ Simo Juhani Laitinen, ylim. ap 2 lk kirjuri 
Ossi Erkki Y1ermi Siltanen, ylim. ap 2 lk kirjuri Irma Kyl1ikki ftoi
ninen, apu1aiskanslisti Vieno Parviainen ja konttoriapulainen Pentti 

Kalervo Taskila, varastomestarin (V 15) toimiin varastotyontekija 

Kari Karkamo ja ylim. varastomestari Jouko Yalta, y1im. ap 2 lk kir

jurin (V 14) toimiin apulaiskanslistit Auni Ester Maria Jyrkiainen 
ja Raija Kaarina Bostrom, ap 2 lk kirjurin (V 14) virkaan apulais
kanslisti Ei1a Kaarina Pau1asaari, apulaiskanslistin (V 9) toimeen 
konttoriapulainen Paivi Helena Aikas. 

Eft OJA 

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

rasjoki . 

vt teknikko (V 16) Yrjo Olavi Ka-

T a 1 o u s o s a s t o kirjanpitaja (V 19) Rauha Kaarina Kekko-

nen. 

Helalnld 1980. Vehlon painatusttelkus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Vaarallisten aineiden kuljettaminen 

N'O 4 
24.1.1980 

Kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistaminen 

Tililuettelon muutokset 

Juna-messukeskusmatkat Helsinkiin 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett§ 
varten 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen 

Avoimia virkoja ja toimia 

Sairausvakuutuslain muuttaminen 

Rautatieopilliseen kurssiin liittyvat tutkielmat 

Nimityksia 

Eroja 
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VAARAL LISTEN AI NE I DEN KU LJETT AM I NEN 

Aset uskokoe1massa on ju1 kaistu : 

N: o 995 

Li i ken neministe r io n paatos va ara11iste n ai neiden ku1 j ettami sesta 

tiel1a an netu n 1iiken nemi n is t erion paatoksen muuttamisesta . 

Annettu He1singissa 19 paivana jou1ukuuta 1979 . 

KUNTIEN YLEISEN KALLEUSLUDKITUKSEN VAHVISTAMINEN 
Asetuskokoe l massa on julkaistu: 

N:o 96.5'. 

Valtioneuvoston paatos 
kuntien yleuen k.illeusluokituksen vahvutamisesta. 

AI>Dettu Hel.singiu:i 21 piivii:i joulukuuta 1979. 

Valtioneuvosto on kuntien yleisestii kal.leusluokituksesto 29 p:iiv5oi joululruuta 1973 an· 
oetun !:tin (955/73) 2 S:n sek3 kuntien yleisestii bllcualuo!cituksesto :umetun lain 6 ):n 
muuttamisesta 21 pii.iviina joulukuuta 1979 annetun bin (95.6/79) nojalh valtiovar:~inmini~ 
terioo esittelystii pii3ttiinyt, ettii kunnat jaetaan kaiemerivuodeksi 1980 kolmee.t1 k.illeusluok
kaaa, joista I luok.ka on kaJ,Ieio ja III luokka hclvio, seuraavasti: 

Uflllmmun liiiini 

Anjirvi . .. .. ........ II 
Askola .............. III 
Espoo ......... .... . I 
Hanko .............. II 
Helsinki • • • .. .. .. .. .. I 
Hyvinltiili . . . . . . • • . . . . II 
Inkoo . . ............ III 
Jiirvenpii .. . .. .. . . . . . II 
Karjaa .............. II 
Karjalohja . . ......... III 
Karkltila . .. • .. .. .. .. • III 
Kauniainen .. • .. .. .. . I 
Kerava • . . . . . . . • . . • • . II 
Kirkkonurnmi . • • . • • . . II 
Lapinjiirvi . .. ..... .'.. III 
Liljendal .. .. .. .. . .. • III 
Lohja ... .... ........ II 
Lohjan kuntll . . . . . .. . II 
Loviisa .. ............ II 
Mr.rsk!.l!!- .. .. .. .. .. .. III 
Miiutslila . . . . . . . • . . . . II 
Nummi . . .. . . ....... . II 
Nurmijiirvi . . . . . . . . . . . II 
Orimottila . . . . . . .. .. . II 
Pemaja ... . .. .. ...... III 
Pohja ....... . ....... Ill 
Pomaine.tl ............ II 
Porvoo .............. II 

.ICUilDaD oimi Kall .... 
Juokka 

Porvoon maalaiskunta . . III 
Pukkila .............. II 
Pusuh .............. Ill 
Ruotsinpyhtiii . • . . . . . . III 
S.unmatti .. .. . . .. . . . . III 
Sipoo . . • . . • • . . • • . . . . II 
Siuntio .............. II 
Tammisaari .. .. .. .. .. II 
Tenhola ... ... ....... III 
Tuusula . . . . . . . . • • . • . II 
Vantaa . . . . . . . . . • . • . . I 
Vihti . . . . . . • . . . . • • • . II 

Turun ;a Porin liiiilli 

Alastaro •..••••..... . m 
Askaine.t1 .. .. .. • • • . • . III 
Aura ..........•.... III 
Dragsfjiitd • . . . . .. . . . . III 
Eura . .......•.... . .. III 
Eurajoki . . . .. .. .. . . . III 
H:tlikko ...... .... ... III 
Harjavalta ... . .... : . . III 
Honkojoki . . . . . .. . . . . III 
Houtskari . . . . . . . . . . . III 
Huittinen . . . . . . . . . . . . III 
H5meenl.-yro ...• ·. . . . . III 
Ikaalinen . . . . . .. .. .. . III 
lnio ... . .......•...• m 
Jii.mijiirvi .. . .. .. .. . .. m 

.ICwmao oimi Lllcuo-
Juokka 

Kaarina ............. II 
.Kabnti • . . . . . • . . . • • • • II 
Kanka:mpii .. . .. .. . .. II 
Karinaino!n . . . . . . . . . . . III 
Karvia . ... ... . .. .. .. III 
Keiltya .. ... ......... III 
Kemio . ............. III 
Kihnio . .. ........... III 
Kiikala . . . .. .. .. .. . .. III 
Kiikka . .. ..... . ..... III 
Kiikoinen . . . . . . . . . . .. III 
Kisko ...... . ........ III 
Kiukaioen . . . . • .. • .. . III 
Kod.isjoki . . . . . . . • . . • . III 
Kokemaki . . . . . . .. .. . III 
Korppoo . . . . • . . . . . . . . III 
Koski . . . . ........... III 
KuUaa . . .. .......... III 
Kustavi . . . . . . . . . . . . • III 
Kuusjoki . . . . . . . . . . • . III 
Koylio . .. .. ......... III 
Laitila . . . . . . . . . . . . . . II 
Lappi .... .. ......... III 
La via . . ... ...... . •.. III 
Lemu . . .. . ... .. . •... HI 
Lieto .. . .... .. ..... . III 
Loimaa .. .. .... . .. .. . II 
Loimaan kunta . . . . . . . III 
Lokala.h ti . . . . . . . . . . . . III 
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LJI..,. Kunnan aimi 
luokka 

Luvia ........ .. .•... ·IIIIII 
Marttila ..... : : : : : : : : Ill 
~~ :_·:.·:.· ..... ... ... m 
Merikarv1a · • · · . . . III 
Merimasku • • · • · • • . . . III 
Mietoinen. · · · · · · · · · · · III 
Mouhijarv1 · · · · . III 
Muwla · · · · • .. . .. . ... III 
Mynimak.i • .. · • · .... : II 
Namtali · .. · · · . ... : : . III 
N:tk.kila · .. · · .. .. : . .. III 
Nauvo · · · · · · •· · · III 
Noormarkku · • · · · · · · · III 
Nousiainen · · · · · · · · : : : III 
Oripaa · · · · · · · · · • • III 
Paimio · · · · · · .. .. . ... III 
Parainen · · · · .. . .. : : : III 
Pa.rkano · · · .. · .. .. • III 
Pernio • ............. III 
Perttdi · · · · · • • . . • • . .. III 
Piikkio .............. m 
Pomarkku • · • · · .. · · .. II 
Pori · · · · · · • · · .. .. .. . III 
Punkalaidun · .. . • . . . . III 
Pyhiiranta · · • .. .. . . . . III 
Poytyli · .. · .......... II 
Raisio · · · · · · • · · · .. .. · II 
Rauma ·. · · iliis~·~ · : : III 
Rauman ma . • . . III 
Rusko · · · · · ·.... III 
Rymittyli · · · · .. :::: II 
Salo · · · ·.... . • . . III 
S.uvo • • • • · • • • • • • • • • • III 
Siikain~ · : ....... : : : III 
Suoden~!.e~ · · · · · . . . III 
SuomusJarvl · · · · · · · . . III 
Siikyli .. · · · · · · · . : : . . III 
Sirkisalo · · · · · · . . . III 
Taivassalo · · · · · · · · · · III 
Tarvasjok.i · · · · · · · · · • · II 
Turku · · · · · ... .... .. III 
Ulvila · · · · ·: · · · · · · · · · II 
Uusikaupunki • . ..•. . . . III 
Vahto · · · · · · · . . ' ..... II 
V ammala · · · · · · · · · • · · III 
Vampula · · · · .......• III 
Vehmaa · · · · · · · · · · · ·· ni 
Velkua · · • · · · · · · · • • • · II 
Viljakkala . . • . . .. . . .. . III 
Vistanfjiird · · . . . .. • . . III 
Yline . ... .. .... . .. . 

Ahv~nanmu II 

Briindo · · · · · .... • · · · · ~II 
Eckero • · · · · · · · • • .... III 
FlllSuom · · · .. . .. • .. • III 
Foglo . · · · · · · · · · · · · · · III 
G.:ta . · · · · · · · . ...... III 
Hammarland · . . . . .. . III 
Jom::Ua · · · · · · . . . . . . . . III 
Kumlinge .. · . . • • . • • III 

KOkar · · · · · : : : : : :.: : : III 
Lemland · · · III 
Lumpar!ar.d . · · · · · · · · • : II 
~Iaarianhamma · · • • · · Ill 
Salrvik · · ...... III 
Sortunga · · · · · · · III 

' Sund . · · · · · · · · · .. · · · III . 
Vlrdo · · · · · · · · · • 

Hlimun llili1fi III 

Asikka1a · ·· ·:::::::: II Fonsa · .. · .. III 
Hattula · · · · · · · .. • . . . III 
Hauho · · ·· . .. . ...... III 
Hausjiirvi · · · · · · · · · • · · II 
Hollola · · · .. · · ....... III 
Humppila · · .. · . . . . • . . II 
H.imeenl.inn.a . ... .. : : : m 
Janakkala · · · • · · · • · III 
J ok.ioinen · .. .. · · · · • · : III 
Juupajoki · · · · · · · · · · · III 
Kalvola · .. · .. · · · · · · · • II 

~g~ ·· ··::::: :: :_ IIIIII Koski· . 
Kuhmalahtt · · · .. . • • . III 
Kuorevesi · · · · · · · III 
Kuru · · · · · · · ... ..... III 
Kylmiikoski · · · · · · · · · • II 
KiirkO!a · .. · · .. . . • . II 

Lahti · · · .... :: . ..... IIIII Lammi .. .. . . 
Lempaala .. · · · • · · · · · · III 
Loppi . · · · · · · · . . .•... II 
Luopioine~ · · · · · · • · · · III 
Langelmiik.i · · · · . . . • . . II 
Mantta · · · · · · · · · • • • · · II 
Nastola · · · · · · · · · • • • • · II 
Nokht · · · · · · · · ... ... . III 
Orivesi · · · · · • · · • · · · • · II 
Padas joki · · · · · · · · · · · · II 
Pirkkala · · • · · • · · • · II 
Piilkine .. · · • · .. ... .. 

LIJ ..... 
luokka 
.. III Renko · • · · · · • · • · '· II 

Riihimaki • • .. • • : : : : : : m
1
I Ruovesi .. .. .. • 

Sahalahti .. .. · .. .. .. · m 
~:.:~Ia . : : : : : : : : : : : : II~ 

... .... Tampere II 
Toijala · · · · · · · . . • . . .. III 
Tuulos · · · • · · · · · · · · · · III 
Urjala · · ·. · · · · · · · ·' · · II 
Valkeakoski · · · · • • · · · · III 
Vesibhti .. .. • .. . .. .. II 
Viiala · · · · · · · .. . . . ... III 
Vilppula · · · · · . . . . . . . III 
Virrat . · · · · · · · · · II 
Ylojiirvi ..... · : : .. .. . III Ypaja . ...... . 

Kym~n laiini II 

ru:~k~.::::::::: IIJ 
Hamina ............. III 

... ... Iitn. · · · · ·.... II 
Imatr~ · · · · · · .. • .. · .. III 
Jaala .. .. • .... · ::: : :: II 
Joutseno · · •· · · ... . . II 
Kotka · · · · · · · ..•.... II 
Kouvola ...... · .. II 
Kuusankoski · ........ : II 
Lappeenranta . · · · · · · · III 
Lemi .. .. ..... . III 
Luumaki · · · · · · · · · · · · II 
.Miehikkali .. . .. . I II 
Nuijamaa .. · .. · · .... · II 
Parikkala .. .. .. .. . .. . III 
Pyhtiiii : .. .. .. .. II 
Rautjarvt . · · · · • • · II 
Ruokolahtt · · .. · · · · .. · II 
Saari .. .. ·..... III 
Savitaip~e ... • .... : .. II 
Suomennt~mt • • · • · · . . . III 
T aipalsaan · · · · · II 
Uukuniemi .. .. . .. . .. III 
Valkeala .. ...... .... III 
Vehkalahti · .. .... . .. . III 
Virolahti · · · · · . . . . . . . III 
Yliimaa ......... .. .. . 

Mikkelin laani II 
Anttola · · · · · · · · · · · · · · II 
Enonkoski · .. · · · · · .. · 

4 
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Lmo.on nimi r.neu. 
luokb 

Hartola . .. .. .. . .. .. • Ill 
Haukivuori . . . . . . • • . . III 
Heinola ........... ·.. II 
Heinobn maalaiskunta . II 
Heinli\·esi . . . . . . . . . . .. III 
Hirvensalmi .. .. .. .. .. II 
Joroinen . . . . . . . . . . . . III 
Juva . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jiippilii .... ..... ... .. III 
Kangaslampi . . . . . . . . . III 
Kangasniemi . . . . . . . . . III 
Kerimiiki . . . . . . . . . . . . II 
Mikkeli ............. II 
1\likkelin maalaiskunta . II 
Mantyharju ...... .... III 
Pertunmaa . . . . . . . . . . . III 
Pieks:imiien maalaiskunta III 
Pieksamiiki . . . . . . . • . . . II 
Punkaharju . . .. .. . .. . . II 
Puumala . . . . . . . . • . . • III 
Rantasalmi • .. .. .. .. . . III 
Riatiina .............. II 
Savonlinna . .. .. .. .. .. II 
S....onranta . . . . . . • . . • III 
Sulkava ..... . .... ... III 
Sysma .. . •. •.• .• .... III 
V'trtasalmi •....••. ... III 

Pohjois-l(Jzrjalan lii4ni 

EJJO .... : . .. .. ...... II 
Domantsi . . . . . . . . . . . . II 
.Joensuu . . . . . . • . . . . . I 
J~ ·: .. .......... . II 
Kesilahtt .. . .. .. .. . .. II 
Kiihtelysvaara . . . . . . . . II 
Kltee . . . . . . . • . . . . . . . II 
Kontiolahti .. .. . .. .. . II 
Lidtsa .............. II 
Liperi . . . . . . . • . . . . . . II 
Nurmes ............ . II 
Out~~pu .......... II 
PolvtJal'Vl . . . . . . . . . • . . II 
!1?.iisel~ . .. .. .. .. .. . II 
Riiikkyla . .. .. . .. .. .. II 
Tohmajiirvi . .. .. . .. . . II 
Tuupovaara • . . . • • . . . . II 
Valtimo .... , . . . . . . . . II 
Virtsilii . .. ... ....... II 

l<fH¥ion lii4ni 

Iisalmi .............. II 
Juankcnld .. .. . .. .. .. . II 
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KUD<Wl o.imi Kall .... 
luokb 

Kaavi .. ............ . II 
Ka~trula ............. : II 
Keaele .......... ·- . • II 
Kiuruvesi . . . . . . • . . . • • II 
Kuopio ...... . .... ..• II 
Lapinlahti . .. . .. . .. . • II 
Leppiivirt~ . . . . . . . . . . • II 
Maaninka . . ....... ... II 
Nilsia . . . . . . . . • • . . . • • II 
Piebvesi . . . . . . . . . . . • II 
Rautilimpi . . . . . • . • . . II 
Rautavaara . . . . . . . . . . . II 
Siilinj:irvi :. . . . . . . . . . . . II 
Sonkajiirvi . .. . . .. . . .. II 
Suon~ojoki • . . . . . . . . • . II 
Ten·o .... . ... .....•. II 
T uusniemi . . . . . . . . • . . II 
Varkaus . .. .. .. . .. . .. II 
Varpaisjiirvi .. .. .. .. .. II 
V ehmersalmi . . . .. .. .. II 
Ves:mto . . . . . . . . . • . • • II 
Vierema •.. .. •.•••... II 

I<uki.Suom~n 14i1ni 

Han.ftasalmi .. .. . .. .. . III 
Joutsa . . . . . . . • . . . • . • II 
Jyviiskylii .. . .. .. • .. • • I 
Jyviiskylan maalaiskuota II 
Jiimsii ... ......... ... II 
Jiimsankoski . .. . . . .. . . II 
Kannonkoski . . . . . • . . . II 
Karstula . . . . . . • . . . . . • II 
Keuruu .• ...........• II 
Kinnula ............. II 
Kivijiirvi .. .. . .. .. .. . II 
Konginkaogas . . . . . . • . II 
Konnevesi . .. . . . . .. .. III 
Korpilahti . .. .. .. .. .. III 
Kuhmoinen .. .. .. • .. • III 
Kyyjiirvi . .. .. .. .. .. .. II 
Laukaa . . . . . . . . . . • . • . II 
Leivonmiiki .. 1 .. • .. .. III 
Luhanka . . . .. .. .. . .. • III 
Multia .............. III 
Muurame ............ II 
Petiijiivesi . . .. .. . .. .. III 
Pihtipudas . .. .. .. .. .. II 
Pylk·~-~m:W .. . .. .. • .. II 
SaanJai'VI . . . . . . • .. • .. II 
Sumiainen .. . .. • .. . .. It 
Suolahti . . . . . . . . . . • . • II 
Sayni tsalo . . . . . . . . . . . II 

KUIUWI nimi Kalla.. 
hlokka 

Toivakka .. • .. .. . • .. • II 
Uurainen .. . .. • .. . .. . II 
Viitasaari . . . . . .. .. .. . II 
Aanekoski . . . . • . . . . .. II 

V aasan lii4ni 

iUahiinni ........•..• III 
Abjiirvi . . . .. . .. .. .. . III 
Alavus ............•• III 
Evijiirvi . .. . .. . .. .. .. III 
Halsua . .... . . ... .... III 
Himanka ............ III 
~aio!ci . .. • .. .. .. .. .. III 
Iso1oki . . . . . . . . . . . . . . III 
Isokyro • . . . . • . . . . . . . III 
Jalasjiirvi .. .. .. .. .. .. III 
Jurva ... . ...• . ...... III 
Kannus ... .. . . ...... III 
Karijoki . . .. . .. . .. . .. III 
Kaskinen .. .. . .. .. .. • III 
Kauhajoki ........... III 
Kauhava ............. Ill 
Kaustinen . . • • . • • • • • • m 
Kokkola ............. II 
Korsniis . . . . . . . . . • . • • III 
Kortesjarvi . . . . . . . . . . III 
Kristiinankaupuoki . . . . III 
Kruunupyy ..... .. .. • III 
Kuortane ............ III 
Kurikka . . . . . .. . . • .. . III 
Kiilvili • • . . . . . • . • • • • • II 
Laihia ... .. . ..•.•... III 
Lappajiirvi . .. .. .. .. .. III 
Lapua ............... II 
Lehtimiiki .......... ,' III 
Lestijiirvi . .. .. .. .. .. . II 
Lohtaja . .. .. .. • .. . .. III 
Luoto .............. III 
Maalahti .. .. . .. .. .. . III 
Maksamaa .. . .. . .. .. . III · 
Mustasaari . . . . . . . . . . . II 
Nurmo ........ . ... . . III 
Niirpio ....... .... . .. II 
Oravainen . . . . . . . . . . . III 
Perho . ...... ....... III 
Periiseiniijoki • . . . . . • . . III 
Pietarsaaren maalaiskunta III 
Piet!lrsaari . . . . . . . . . . . II 
Sein3joki . . • .. .. .. .. . II 
Soini . . ............. III 
Teuva ... .... .•. ... . III 
Toholampi ........... III 



LI!<US
luokl<a 

Toysi . . ..... .• .•..• . 
Ullava ... .. . •... . . .. 
Uusikaarlepyy •. . . . ... 
Vaasa •.. • . .. • ...••.. 
Vcteli ...... . . . ... . • 
v~.~eli .: .... . . . .... . 
V~a~-yro ... .... .... . 

~;un;i.: : : : ::::: : :: 
Ylistaro ......... • • . . 
Ahtiri . . ..... . .. . . . . 

Oulun liiJni 

III 
lii 
III 
II 

III 
III 
III 
m 
III 
III 
III 

Alavieska . . . . . . . . . . . . III 
Haapajli.rvi . . . . . . . . . . . III 
Hupavesi . . . . . . . . . . . III 
Hailuoto • . . . . . . . . . . . II 
Hauk.ipudas . . . . . . . . • . II 
Hyrynsalmi . . . . . . . . . • II 
Ii ...... . ........... II 
Kajaani . . . . . . • . • . • . • • II 
Kalajoki . .. . . . . .. . . . III 
Kcmpcle . ••. ..• •.••. II 
Kestilii . • . . • . • • . • • • • • II 
Kiimitlki . . . • • • • . • . . • II 
Kuhmo .. .. ..... . .... II 
Kuivaniemi . . . . . . . . . . II 
Kuusamo . . . . . . . . . . . • I 
K3rs3mliki . . . . . . . • . . . III 
Liminka .... .... .. ... II 
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K= aimi E:aU.,. 
luokka 

Lumijoki . . . • . . .. .. • • II 
Merijiirvi .. . . . . . . . • . • III 
Muhos .. ••.• . .• • • • • • II 
Nh·a!A ..... .. . ...... III 
Oulaitlen • . • • • • • • . • . •• II 
Oulu • .... . .• •. • •.• . I 
Ouluos:llo . • . • . • • . • • • II 
Palramo . . .. . .. . . . • .. II 
Pattijoki . . .. . . . . . . . . . III 
Piippola ....... . ..... II 
Pudasjiirvi . . . . . • • . • • . II 
Pulkkila . .. .. • . . . . . .. III 
Puolaoka .. .. . . • • • . . . II 
Pybiijoki . .. .. . . . . . • . III 
Pyhiij~rvi .. ... . , . • . • . 11 
Pybiintli . .. .......... II 
Raabe . . . . . . . . . • . . . . II 
Ranrsila . . . . . . . . . • . . . nr 
Reisj:irvi . . . . . . . • . • • . III 
Risrijarvi . . . . . • . • . . • . II 
Ruukki ....... .... .. III 
Sievi ................ III 
Siikajoki . . . . • . .. . • . • III 
Sotkamo . ... . ...... o II 
Suomussalmi o •••••• 0 • II 
Taiv:llkoski • • • . • • • • . • II 
Temmes . .. . .•... • • . . II 
Tymiiva .... . ....... . II 
Uta jarvi . . . . . . • • . . • • • II 
Vaala • . . . • . • . • • . . • . • II 

Kunnan aimi Llleu• 
luokka 

Vihanti .. . • • . . . . . . . III 
Vuolijoki . . . • • . . . . . . . II 
Yli-li .. .•..• ... .. .. . II 
Ylikiiminki .. . . . .. • . . II 
Ylivieska .. . • . . . .. . .. II 

L4pin /iiiinj 

Enontekio . . . . . • .. • . . I 
Inari .. .. .. .. .. . . . .. I 
Kemi . . . . . . . . . • • • . . . I 
Kemijarvi . .. . .. • • • . . I 
Ke~. .•..• . •.. . I 
K!ttila ..... ...... .. . I 
Kobri ... . .. .. ...... I 
Muonio . . . . . . . . . . . . . I 
PeLicosenniemi . . . . . . . . I 
PeUo . . . . . . . . . . . . . . . I 
Posio ... .... .... ... . I 
Ranua . . . . . . . . . . . . . . I 
Ro,·aniemeo m:~al:Uskunta I 
Rovaniemi .. . .. .. .. .. I 
Salla .. . . .. . . • . • . . • .. I 
Savukoski • . . . . . . • . . . I 
Sim<> • • .. . • • • • • • • • •• I 
Sod:~nkyli . . . . . • . • • . . I 
Tervola • . . . • • . . • • . . . I 
Tornio . . . . . • . • . • . . . . I 
Utsjoki . . . . . • . • • . . . . . I 
Ylitomio . . . • . . • . • . . . I 

i dma paatos tu1es voimaan 1 paivana tarrnd kuuta 1980. 

(H1oj n:o H1o 29/010/ 80, 8. 1. 1980- Vert . Va1tion virkaehdot 1979 ju1kaisu 
s . BBl VT 4 /80 . 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1 , 1 . 19~0 lukien seuraavat 

muutokset . 

Lisatty rataosaston uudis - ja uusimistoiden kustannus paikka 

41730 Pasila- projekti II 

Tiliryhmaa 608 koskevat muutokset o 

Poistettu kayttotarkoitukset 545 - 545 40 . 

Poistettu kustannuspaikat 10560 - 10562 Tyopaikkaruokai l un 

kehittaminen. 
Poistettu tariffitoimiston kustann uspaika t 20200 - 20220 . 

Materiaalitoiminnan k~stannuspai kkanumeroiks i on vahvi stettu 
seuraava; 60100 Materiaalitoimisto , 60110 Yl einen j ao sto, 

60120 Osto j aosto , 60130 Varasto j aosto, 601 40' Painatu s j aos to, 
61000 Helsingin varasto , 62000 Hyvinkaan varasto , 63000 Turun 
varasto , 63600 Seinajoen sivuvar asto , 63700 Vaasan s i vuvara s t o , 
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65000 Pieks~m~en varasto , 65200 Kuopion sivuvarasto , 67000 Tuonti 

tavarat . 
Muut entisen hankin t aosaston paikkanumerot seka 1 . 12 . 1979 

lukien kayt6ssa olleet materiaalitoirniston kustannus paikkanu
merot 60000 Materiaalitoimisto 60100 Yleinen- ja ostojaosto, 

60200 Varastojaosto , 60120 Painatusjaosto ja 66000 Polttoaineet 

ja puutavarat on poistettu . 

(To 50/223/80 , 11 . 1 . 1980) 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen . Paina

tusjaosto suorittaa perusjakelun . 

(N . o tlt 47/223/80 , 18 . 1 . 1980) VT 4/80 

JUNA-MESSUKESKUSMATKAT HELSINKII~ 

VT : ssa 34/79 mainittujen myynti- ja kirjoitusohjeiden kohdat 14 

ja 15 muuttuvat 1 . 1 . 1980 lukien seuraavasti: 

14 . Suomen Messujen jarjestamat messut 1 . 1 . - 31 . 12 . 1980 ja juna

lippujen voimassaoloajat (Liite 1) 

Messu 

Vaatetusteollisuuden 
ennakkonayttely xl 

Vena 80 

Matka ja lorna 80 

FinnBuild 80 HEPAC 

Maxpo 80 x) 

Vaateteollisuuden 
ennakkonayttely xl 

Uiva Venenayttely 80 
(Sirpalesaari , Helsinki) 

FinnTec 80 xl 

Konttoritekniikan 
nayttely Kt-80 xl 

FinnConsum 80 

x) vain asiakaskorteilla 

Ajankohta Junalipun voimassa
oloaika 

30 . 1 . -1 . 2 . 29 . 1 . -2 . 2 . 

8 . 2 . -17 . 2 . 7 . 2 . -18 . 2 . 

21 . 3 . -25 . 3 . 20 . 3 . -26.3 . 

15 . 4 . -20 . 4 . 14.4 . -21 . 4 . 

14 . 5 . -18 . 5 . 13 . 5 . -19 . 5 . 

26 . 8 .- 28 . 8 . 25 . 8 . -29 . 8 . 

29 . 8 . -31 . 8. 28 . 8.-1.9. 

16 . 9 . -20 . 9 . 15 . 9 . -21 . 9 . 

14 . 10 . -18 . 10 13 . 10 . -19.10 

7 . 11.-16 . 11 . 6 . 11 . -17.11 . 
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15 . luna-messukeskus1ippujen hinnat 1 . 1.-31 . 12.1980 (Liite 2 ) 

VYtjHYKE I 
Liikennea1ueet: 

He1sinki,Hameen1inna , Karjaa, 

Kerava , Lahti, Riihimaki, 

Imatra, Kotka, Kouvo1a, Lappeenranta, 

Mikke1i, 

Pori, Rauma, Tampers, Toija1a, 

Turku 

VYt\HYKE II 

Liikennea1ueet: 

Haapamaki , 

Kokko1a , Pietarsaari, Seinajoki , 

Vaasa , 

Jyvasky1a, Kuopio, Pieksamaki, 

Aanekoski , 

Joensuu, Savon1inna 

VYt\HYKE III 

Liikennea1ueet: 

Y1ivieska, 

Kemi , Ou1u, 

Rovaniemi, Tornio , 

Iisa1mi, Kajaani, 

Lieksa 

Aikuinen La psi 

59,00 mk 29,50 ml ; 

95,00 mk 47 , 50 mk 

137,00 mk 68,50 mk 

Kohtaan 12 1isataan ensimmaisen 1auseen ja1keen uusi 1ause: 

"Matkalippu on 1unastettava vahintaan 76 km:n matka11e meno

suuntaan" . Tama 1isays tu1ee voimaan 1 . 3 . 1980 lukien . 

(N:o Mt 22080/645/80 , 18.1.1980) VT 4/80 

4 
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U1komaan valuutan muuntokurssit tavara1iikennetta varten, lukien 18 . 01 . 80 

RH:n sahke n:o 106 
Voimassa lukien 18 . 1. ;~ Luku- Rahayksikk5 kod Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) .... 84 Fl 1Q8 70 

100 Belgi"!n frangia .................... 88 FrB 13 , 1l0 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva ll , 8o 

1 Englannin punta ............... ... .. 70 £ 8 , 50 

100 Espanjan pesetaa ................... 71 Pta 5 , 75 

100 Italian 1 i i raa ..................... 83 Lit 0 , 47 

100 It a vallan shillinkia ............... 81 Des 30 , 60 

100 Jugoslavian dina ria ................ 72 Din 22 , 00 

100 Krei kan dra kmaa ............ . ....... 73 Or 11 , 20 

100 Lux emburg in frangia ............... . 82 Frlux 13 , ll0 

100 Neuvostolii ton ruplaa, clearing .... 20 Rbl 585 , 00 i 
1 DO Nor jan kruunua .... ................. 76 NKr 76 , 80 

100 Portugalin escudoa ................. 94 Esc 7 , 70 

100 Puolan zlo t ya ...................... 51 Zl 13,30 

100 Rans kan frangia 87 FF 93 , 50 I ..................... 
100 Romanian leita ..................... 53 Lei 90 , 00 

100 Ruotsin kruunua .................... 74 SKr 91, 50 

100 Saksan Liittotasavalta, marf<.kaa .... 80 OM 219 , 50 

1 DO Saksan Oem. tasavalta, markkaa ..... 50 M 220 , 30 

100 Sveitsin frangia ................... 85 FrS 237 , 00 

100 Tanskan kruunua .................... 86 DKr 70 , 50 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs 78 , 90 ! 

1 USA: n dollari ...................... $ 3 , 75 i 

100 Unkarin forinttia ..... ............. 55 Ft 21 , 00 

1 UIC-frangi ......................... 01 FrUIC 1 , 85 

Suomen mark an kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM 

(N: o T1t 50/230/SO , 18 .1. 80 ) VT ll/80 
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Tassa VT:ssa (VT 4/80 ) ilmoitettuja muunto ku rssej a 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

I FM FM FM FM FM FM 

I 
f 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1. 3 . 1980 1ukien poistetaan ju1kaisusta Hatanpaan seisake 

merkintoineen . Samasta paivasta lukien muutetaan sarakkeessa 

4 Rantaperkion kohda11a merkinnat seuraaviksi : 

4 

Rantaperkio ~· T1 38 . 

(Lko 22922/67/79 , 18.1 . -80) , VT 4/80 . 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Libanon on ratifioinut Kansainva1isen y1eissopimuksen tavaran
ku1jetuksesta rautateitse CIM . 

Ede11a o1evan johdosta ilmoitetaan, etta Libanoniin osoitettuja 

rautatie1ahetyksia voidaan 1 . 1 . 1980 1ukien kuljettaa CIM-rahti

kirjoi1la ko. yleissopimuksen mukaisina ku1jetuksina . 

(N : o Yt 22019/252/80 , 11 . 1 . 1980) VT 4/80 , 

AVOIMIA VIRKDJA JA TOIMIA 

Koneinsinoorin virka (S 14) toistaiseksi rautatieha11ituksen 

1iikenneosasto11a (tekninen jaosto) . Rautatiehal1ituksel1e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rau

tatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . paivana he1mikuuta 

1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Liikennetarkastajan virka (V24) ja a1emman pa1kka1uokan y1imaa

rainen 1iikennetarkastajan toimi (V 23) , Rautatieha11ituksen paa

johtajal1e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rau 

tatiehal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . paivana he1mikuuta 

1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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Ede11a mainittuun vi~kaan nimitetty ja toimeen otettu sijoite

taan toistaiseksi seu~aavasti : 

1iikenneta~kastaja (V 24) : Kouvolan 1iikennepiiriin (henki1o

asiat) seka ap ylim. 1iikennetarkastaja (V 23): Kouvo1an 1ii

kennepiiriin (tutkinta-asiat). 

Y1iteknikon vi~ka (V22) , kaksi y1emman palkka1uokan asemamestarin 

virkaa (V 17), viisi y1emman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirju

rin virkaa (V 17) , a1emman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirju~in 

virka, kuusi a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virkaa , kaksi

kymmentaviisi veturinkuljettajan vi~kaa , ko1metoista konduktoorin 

virkaa ja kaksi kuormausmesta~in vi~kaa . Liikenneosaston paal1i

k61le osoitetut ki~ja11iset hakemukset on toimitettava rautatie

ha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . paivana he1mikuuta 1980 

ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

se uraavasti : 

y1iteknikko (V 22) : Ou1un variko11e (vaunukorjaamon esimies) , 

yp asernarnestarit (V 17): Ou1un (1 Mh asemanhoitaja) ja Tornion 

(1 Avs asernanhoitaja) 1iikennea1ueil1e , 

yp 2 1uokan kirjurit (V 17) : Kouvo1an (1 Kv lapt, 1 Kuk junasuor . ) 

ja Harninan (1 Hrna junasuor . )1iikennea1uei11e , Oulun 1iikennepii

riin (1 tutkinta - asiat) ja Ou1un variko11e (l palkkausasiat) , 

ap 2 1uokan kirjuri : Kouvo1an (1 Kv 1ippukassal 1iikennea1uee11e , 

ap asernarnestarit : Kouvo1an (1 Mki junasuor . ) , Lappeenrannan 

(l La junasuor , 1 Vna) , Imatran (1 Imt) , Kotkan (1 Kta) ja Hami

na n (1 Hrna) 1iikennealuei11e . veturinkuljettajat : (Kotkan (1), 

Haminan (1) , Irnatran (1) , Kouvo1an (13) , Ou1un(6) ja Kamin (2) 

varikoi11e seka Rovaniemen (l Roil 1iikennea1uee11e , ~o n duk 

t66~it : Kouvo1an (3 Kv), Lappeenrannan (1 Vna) , Imatran (2 Imt) , 

Haminan (2 Hma) , Kotkan (1 Kta) , Oulun(2 01) , Kemin (l Kern) ja 

Rovaniernen (1 Kja) 1iikennea1uei11e seka 

kuorrnausrnestarit: Ou1un (1 01) ja Kemin (1 Kern) 1iikennea1uei11e . 

Y1iasentajan toimi , ne1ja asetin1aitemiehen tointa , kolme vaunun

tarkastajan tointa , kaksikymrnentayksi vaihdemiehen tointa , kaksi

kyrnmentaviisi junamiehen tointa ja apu1aiskans1istin toirni . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11ikol1e osoitetut kirjal-

1iset hakemukset on toimitettava asianornaisen 1iikennepiirin paa1-

lik6lle viirneistaan 20 . 2 . 1980 . 

4 
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tde11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

y1iasentaja : Kouvo1an (1 Kv) sahkoa1uee11e , 

asetinlaitemiehet : Kouvo1an (4 Kvl 1iikennea1uee11e , 

vaununtarkastajat: Kotkan (l) ja Kouvolan (2) varikoil1e, 

vaihdemiehet: Imatran (5 Imt) , Mikke1in (l Mil , Haminan (1 Hma) , 

Kotkan (3 Kta) , Ou1un (10 Ollja Rovaniemen (1 Roil 1iikenne

a1uei11e , 

junamiehet: Kouvolan (11 Kv) , Lappeenrannan (3 Lr, 2 Vnal, !mat

ran (2 Imtl. Kotkan(3 Kta), Oulun (2 01) ja Kamin (2 Kern) 1ii

kennealuei11e seka 

apu1aiskans1isti: Kouvo1an (1 Kv) 1iikennealuee11e , 

Autonkuljettajan toimi. trukinku1jettajan toimi. kaksitoista 

veturinlammittajan tointa (Vl2), kolme vaununvoitelijan tointa 

(V9), viisi asemamiehen tointa (V9) , kaksikymmenta asemamiehen 

tointa (VB) ja kaksi konttoriapu1aisen tointa . Kirjal1iset hake

mukset on osoitetta11a ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin 

paalliko11e viimeistaan 20 . 2 . 19BO. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseks~ 

seuraavasti: 

autonkuljettaja: Kouvo1an (1 KvJ 1iikennea1ueel1e , 

trukinkuljettaja: Kouvo1an (1 Kvl liikennea1uee11e , 

veturin1ammittajat (V 12): Kouvo1an (9), Kotkan (2) ja Imatran 
(1) varikoille, 

vaununvoite1ijat IV 9) : Kouvo1an (3) variko11e, 

asemamiehet (V 9) : Imatran (1 Imt), Mikke1in (2 Mil , Kouvo1an 

(l Kvl ja Lappeenrannan (1 Vnal 1iikennealuei11e , 

asemamiehet (V B): Kouvo1an (3 Kv) , Lappeenrannan ( 1 Lr), Imatran 

(4 Imt, 2 Rja js-pateva , 1 Sp1 js-pateval , Haminan (3 Hmalja 

Kotkan (3 Kta, 1 Ky, 2 Jri js-pateval liikennealueille seka 

konttoriapulaiset: Kouvo1an liikennepiiriin (2). 

Neljii. teknillisen apulaisen (V 15) tointa, joista yksi rautatiehallituksen 

ratateknillisessii. toimistossa, yksi rautatieballituksen rakennustoimistossa, 

yksi Helsingin ratapiirin toimistossa ja yksi Pieksii.mii.en ratapiirissii. . 

Rataosaston jobtajalle osoitetut bakemukset on toimitettava ao toimistojen 

ja ratapiirien pii.ii.llikoille viimeistii.ii.n 13.2.1980. 
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K o n e i n s i n o o r i n (S 14) sopir.mspalkkainen virka taytet
tavana rautaticbullitukacn konec5uztolla. Kirjalliset ilmoittautu
misct k o. virkaan pyydetaan koneosaston johtajalle osoitettuna toi

m.i.ttaiUaan rautatiehal1ituksen kirj aamoon 25.2.1980 mennessii. 

Virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan t oistaiseksi sahkoteknillisen 

toimiston sabkoistysjaostoon. Tiedusteluihin virkaan ilmoittautumis
ta s ilmalla pitaen vastaa yi Korvola, , puh. 2470. 

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

N:o 1007 . 

L A K I 

sairausvakuutuslain 23 § :n muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 21 paivana joulukuuta 1979 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 4 paivana heinakuuta 

1963 annetun sairausvakuutuslain 23 § , sel1aisena kuin se on mu~ 

tettuna 30 paivana jou1ukuuta 1977 ja 9 paivana he1mikuuta 1979 
annetui11a 1aei11a (1086/77 ja 153/79) , nain kuuluvaksi : 

23 §. 

Aitiysrahaa suoritetaan yhteensa 234 arkipaivalta siten , etta 24 

ark ipaivaa siita kohdistuu laskettua synnytysaikaa valittomasti 
edeltaneeseen ja 210 arkipaivaa sita va1ittomasti seuraavaan ai
kaan . Jos raskaus on keskeytynyt aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa 
ennen laskettua synnytysaikaa , aitiysrahan katsotaan kohdistuvan 

raskauden keskeytymispaivaa va1ittomasti seuraavaan 234 arkipai
vaan . Jos lapsi syntyy kuo11eena tai kuolee 72 arkipaivan kulues
sa synnytyksesta taikka lapsen aiti tana aikana luovuttaa pois 
lapsensa tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi , lapsen a idi1-
la on oikeus saada aitiysrahaa vain 96 ensimmaiselta arkipaiva1-
ta. Jos lapsi kuolee tai lapsi 1uovutetaan pois myohemmin aitiy~ 
rahan suorittamisaikana , lapsen aidil1a ei ole taman jalkeen oi
keutta saada aitiysrahaa . 
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~itiysrahaa suoritetaan lapsen aidille 210 ensimmaiselta arki 

paivalta ja 24 seuraavalta arkipaivalta joko aidil1e tai hanen 
suostumukse11aan lapsen isalle, joka on avioliitossa lapsen ai
din kanssa ja joka ei asu hanesta erillaan valien rikkoutumisen 

vuoksi, kun isa on 1apsen hoidon takia poissa ansiotyosta tai 

muusta kodin ulkopuole1la suoritettavasta tyosta . Isalle suori 
tetaan aitiysrahaa siten kuin asetuksella saadetaan . Samoin edcl -

1ytyksin voidaan aitiysrahaa suorittaa lapsen isalle myos lapsen 

syntyman yhteydessa vahintaan 6 ja enintaan 12 arkipaiva1ta , jor 

loin aitiysrahan suorittamisaika lyhenee vastaavasti. Isal1e 
suoritettavan aitisyrahan maara paivaa kohti on yhta suuri kuin 

se paivaraha, jonka han olisi saanut , jos hanta olisi kohdannut 
sairaus . Ilmoitus aitiysrahan suorittamiseksi isalle samoin kuin 

ilmoitus tyonantajal1e isan jaamisesta pois ansiotyosta edella 

olevasta syysta seka ilmoitus aitiysrahan suorittamiseen vaikut 

tavista muutoksista on tehtava siten kuin asetuksella tarkemmin 

saadetaan . 

Ottolapsen hoidon johdosta aitiysrahaa suoritetaan vakuutetu11e 

jokaiselta arkipaiva1ta , jonka hoito jatkuu , kunnes 1apsen syn

tymasta on ku1unut 210 arkipaivaa, kuitenkin vahintaan 72 arki

paiva1ta . Vakuutetun suostumukse11a voidaan hanen aitiysrahakau

tensa 24 viimeiselta arkipaiva1ta , siten kuin asetukse1la tarke~ 

min saadetaan, suorittaa aitiysrahaa hanen puoliso11een , joka ei 

asu hanesta eri11aan va1ien rikkoutumisen vuoksi . Mita 21 §:n 2 
momentissa on saadetty vakuutetun tyosta poissa o1osta , sovel1e

taan vastaavasti hanen puo1isoonsa. Puo1iso11e suoritettavan ai 

tiysrahan maara on yhta suuri kuin se paivaraha , jonka han olisi 

saanut , jos hanta olisi kohdannut sairaus . Mita taman pykalan 2 

momentissa on saadetty i1moitusve1vo11isuudesta koskee myos ot 

tovanhempia. 

Si1ta aja1ta, jo1ta aitiysrahaa suoritetaan , ei sairauden perus 

tee11a makseta paivarahaa . 

Tama 1aki tu1ee voimaan 1 paivana toukokuuta 1980 . 

Tata 1akia sove11etaan niihin vakuutettuihin, joiden 1askettu 
synnytysaika tai synnytyspaiva on 1 paivana toukokuuta 1980 tai 

sen jalkeen . Laki ei kuitenkaan koske vakuutettua , jonka raska-
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us on keskeytynyt ennen l p~iv~~ huhtikuuta 1980 . 

(Hloj n:o H1o 22/133/80 , 8 . 1 . 1980 - Vert VT 17/78 ja VT 9/79) 

VT 4 /80 . 

RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopi11ise11a kurssi11a 2/79 on 1aadittu seuraavat tutkiel
mat: 

4 

1. Toimenpidekansion 1aatiminen Pasilan konepajal1a (Saara Aa1 tio 
Ps1 knp) 

2. Soti1astariffin mukaisten joukkojenkuljetusten tarkaste1ua 
(Ja.akko Alanen RH/St) 

3. He1singin satama (Lasse Backstrom Hki 1a) 
4. Materiaalitalouden suunnitte1un ja va1vonnan ATK-sove11utus 

(Eero Hal1anoro RH/Vtt) 
5. Peruskoulun tuottama ke1poisuus rautatieammatteihin (Ossi Hap-

ponen 01 1p) 
6. Vuorotaulujen tunti1askelmat (Hannu Heino Yv 1a) 
7. Vaihto-osakirjanpito veturikonepajassa (Ritva Joe1a Hy knp) 
8. Henki1oasioiden hoito 1iikennealuee11a (Erkki Keranen Kaj 1a) 
9. Nakymia VR:n sisaisest~ tiedottamisesta ja kehittamisesta 

(Hilkka Kinnunen Jns rp) 
10. Joensuun 1iikennepiirin koulutussihteerin tyon kehittaminen 

(Teuvo Kinnunen Jns 1p) 
11. Pieks~en ratapiirin toimisto Lomakortti VR 1135.1 A 5 L 

(henki1oasiainhoitaja) (Mirjam Komula Pm rp) 
12. Va1tionrautateiden ja Karhulan-Sunilan rautatie Oy:n yhdys-

1iikenteesta (Lasse Korpi Karhula-Suni1a r.) 
13. Raiteen mittaus- ja merkitsemistyot Va1tionrautatei11a 1979 

(Arto Kukkola RH/Raj) 
14. "Yora1li" Pieks~en "terminaalipiirissa (Yrjo Lappi Pm la) 
15. Eraita piirteita juna1iikenteen hoidosta Kouvo1an asema1la 

(Jorma Laukkanen Kv 1a) 
16. Tyopaikan ihmissuhteet (Aira Loikkanen Hki rp) 
17. Rataosaston sahkoratakoulutus (Tapio My11ymaki RH/Raj) 
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18. SNTL:n 1iikenteen aiheuttamien va1ivaunukustannusten maarit
t~inen ja kohdistaminen SNTL:n tavaraliikentee11e vaunukuor
maliikenteen kannattavuuden raportointijarjestelmassa (Eero 
Nieminen RH/Tt) 

19. Teo11isuus1aitos VR:n asiakkaana (Veikko Si1tamies Lr 1a) 

20. Neste OY:n Porvoon ja1ostamon rautatiekuljetusten tarkaste1u 
(Lauri Sulantaus Ke 1a) 

21. Vaurio- ja muiden tutkintatoimien tarkaste1ua 1iikennepiirin 
tutkijan nakb1rulmasta (01avi Tuominen 01 1p) 

22. Liikenteenhoido11iset tarkastus- ja valvontatoimenpiteet 
(Jouko Vainio Hpk 1a) 

23. Tyonluokitus VR:n konepajoi11a(b1avi Vanni nen RH/Kpt) 
24. Virka- ja tyosuhteinen rakennusmestari rataosasto11a (Anja 

Varpuluoma Sk rp) 

25. He1singin varikon vaunuhuo11on toiminta ja kehitysnakymat 
(Tuomo Vehkakoski Hki vr) 

26. Tyoaikalain 5 §:n alaisuuteen siirtyminen rataosasto11a (Ai
li V8.!i.nanen 01 rp) 

Tutkielmat asetetaan Valtionrautateiden kayttoon ja toimi t etaan 
RH:n kirjastoon, josta niita on mahdo1lisuus tarvittaessa lainata. 
(Rop 14/1512/80, 10.1.80) VT 4/80 

NIMITYKSI11 

R at a o 6 a 6 t o : r ataesimiehen (V 13) toimiin (hitsausty6t , Riihimaki) 

raidemiehet Jouko Kalevi Nurminen ja Paavo Johannes Tolonen seka (Kemi) r aidemies 

Esko Olavi Xmmala. 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 13) Veikko Armas Tikkanen . 

Helsinki 1980. Valt ion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Opintovapaa 

S~hk~alan uusia m~arayksia 

N•O 5 
31.1.1980 

Toimistovirkamiesharjoittelijoiden ottaminen 
vuonna 1980 

Liikennepaikkojen v~limatkat, Liite V ja Kappaletavara
liikennepaikat VR 3726 

Valtionrautateiden autoliikenne-julkaisu (VR 2650) 

Avoimia virkoja ja toimia 

121000201R 
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OPINTOVAPAA 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

N: o 864 

Opintovapaa- asetus 

Annettu Helsingiss~ 7 p~iv~na jou1ukuuta 1979. 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelyst~ s~adetaan 9 p~ivana 

maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) nojal1a : 

1 § . 

Asetuksen soveltamisa1a . 

Opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan perusteeksi 

hyvaksyttavaan koulutukseen ja opiskeluun seka niihin liittyviin 

jarjeste1yihin on sen lisaksi , mita opintovapaa1aissa saadeta~n , 

sove1lettava taman asetuksen saannoksia . 

Tata asetusta sovelletaan , sen mukaan kuin jaljempana saadetaan , 

myos maatalousyrittajiin ja muihin omaa tyotaan tekeviin . 

Tyontekija11a tarkoitetaan tassa asetuksessa opintovapaalain 

2 § : ssa ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja , tyo - ja palve1ussuh

teissa olevia henkiloita seka tyonantajalla myos opintovapaa1ain 

3 § : n l momentissa tarkoitettua julkisyhteisoa . 

2 §. 
Kou1utuksen muodot. 

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin l kohdassa tarkoitettuun opetuk

seen ja koulutukseen luetaan: 

l) peruskou1uasetuksen 29 § : ssa tarkoitettuun tutkintoon tahtaava 

opiskelu ; 
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2) yksityisoppi1aana suoritettavaan tutkintoon t~ht~~v~ opiske1u 

kunna11isessa tai yksityisess~ oppikou1ussa sek~ oppi1aitoksessa, 

jonka k~yminen tuottaa saman ke1poisuuden kuin peruskou1un tai 1u

kion k~yminen; 

3) i1taoppikou1ussa ja oppikou1un i1ta1inja11a tapahtuva opiske1u; 

sek~ 

4) kansanopistossa tai kansankorkeakou1ussa annettava muu kuin 

harrastustavoitteinen opetus, joka sis~11o1t~~n on peruskou1ussa 

tai 1ukiossa annettavaa opetusta t~ydent~v~~ . 

Opintovapaa1ain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun opetuk 

seen tai kou1utukseen 1uetaan 1ainkohdassa mainituissa oppi1aitok 

sissa annettava ammati11inen peruskou1utus ja 1is~kou1utus , jota 

annetaan 1aitoksen tai sen jonkin 1injan oppim~~r~n , tutkinnon tai 

kurssin tai niiden osan taikka eri11isen arvosanan suorittamiseksi , 

sek~ kes~y1iopistoissa annettava vastaava opetus . 

Maata1ousyritt~j~n tai muun omaa tyot~~n tekev~n opintovapaata 

vastaavaksi ajaksi katsotaan siit~ muutoin s~~detyin rajoituksin 

aika , jonka h~n k~ytt~~ 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun opetukseen 

ja kou1utukseen sek~ opintovapaa1ain 5 § : n 1 momentin 3 kohdassa 

tarkoitettua kou1utusta vastaavaan kou1utukseen. 

3 § . 

Opiske1un muodot . 

Opintovapaan perusteeksi hyv~ksytt~v~, opintovapaa1ain 5 §:ss~ 
tarkoitettu kou1utus tai opiske1u voi k~sitt~~: 

1) opetuksen seuraamista; 

2) opetussuunnite1miin. kuu1uvaa ohjattua k~yt~nnon harjoitte1ua ; 

3) va1tion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinn~ytteen 

suorittamiseen va1mistautumista , kuitenkin enint~~n 10 tyopaiv~~ 

v~1ittom~sti ennen kunkin tutkinnon tai opinnaytteen suorittamista; 

seka 

4) koeti1aisuuteen osa11istumista. 

5 



5 - 4 -

4 §. 
Opintovapaan antamistapa. 

Opintovapaa myonnetaan antama11a tyontekija11e etukateen maaratty

na aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapai

via . 

Mi11oin tyonantaja ja tyontekija voivat siita keskenaan sepia , 

saadaan opintovapaa myontaa antama11a osa tyopaivasta vapaaksi tai 

muodostama11a se useasta vapaajaksosta , joiden va1i11a tyontekija 

on tyossa . Ta11ainen opintovapaa voidaan myontaa kerra11aan enin 

taan 5 §:ssa tarkoitetun opintojakson ajaksi. 

5 §. 
Opintovapaan hakeminen . 

Opintovapaata , joka kestaa y1i viisi tyopaivaa , on haettava kir 
ja11isesti tyonantaja1ta ennen opintojakson a1kamista seuraavast i : 

1) kesakuun a1ussa a1kavan opintojakson ku1uessa a1kavia opintoja 

varten viimeistaan 15 paivana huhtikuuta ; 

2) e1okuun 15 paivana a1kavan opintojakson ku1uessa a 1kavia 

opintoja varten viimeistaan 31 paivana toukokuuta ; seka 

3) tammikuun a1ussa a1kavan opintojakson ku1uessa a1kavia opinto

ja varten viimeistaan 15 paivana marraskuuta . 

Mi11oin opintovapaata haetaan enintaan viideksi tyopaivaksi , on 

hakemus , jo11ei tyonantajan ja tyontekijan kesken muuta eriks een 

sovita , tehtava tyonantaja1le suu11isesti tai kirja11isesti vahin 

taan 30 paivaa ennen suunnite11un opintovapaan a1kamista . 

6 §. 
Opintovapaahakemuksen sisalto ja 1i itteet . 

Opintovapaahakemuksesta tu1ee kayda i1mi : 

1) opintojen ja haettavan opintovapaan a1kamisen ja paattymisen 

a j ankohta ; 
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2) hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja 

tavoite; 

3) onko kysymyksessa aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun 

koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen; seka 

4) oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen jarjestaja, jonka 

kirjoissa opiskelija on tai jonka jarjestama ja valvoma tutkinto 

on. 

Milloin opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten! on 
hBkemukseen liitettava todistus ilmoittautumisesta tutkintoon . 

7 §. 
Tyonantajan ilmoitusvelvollisuus. 

Jos opintovapaata haetaan viitta tyopaivaa pitemmaksi ajaksi, 
tyonantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan 

kirjallisesti viimeistaan kuukauden kuluttua 5 §:ssa tarkoitetun 
hakuajan paattymisesta. 

Jos opintovapaata haetaan enintaan viiden tyopaivan ajaksi, tyon 

antajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan viimeis 

taan kahta viikkoa ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista. 

Opintovapaahakemusta koskeva paatos on asianomaisen tyontekijan 

pyynnosta annettava tiedoksi myos sille tyontekijoiden luottamus 

henkilolle, joka tyopaikalla hanta lahinna edustaa. 

8 §. 
Opintovapaan keskeyttaminen. 

Opintovapaalain 10 §:ssa tarkoitettu opintovapaan keskeyttamista 

koskeva ilmoitus tai pyynto on tehtava kirjallisesti. 

Milloin tyontekija pyytaa opintovapaan keskeyttamista opintovapaa
lain 10 § :n 3 momentissa mainitusta syysta, tulee tyontekijan tyon 
antajan pyynnosta esittaa selvitys tyokyvyttomyydestaan. 

5 
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Opintovapaan keskeytt~mista koskevan ilmoituksen tai pyynn5n joh

dosta tehdysta ratkaisusta samoin kuin siit~ , milloin tyoh5n paluu 

voi tapahtua , on viivytyksett~ kirjallisesti ilmoitettava asian 

omaiselle ty5ntekij~lle . 

9 §. 
Todistus opintovapaan kaytt~misest~ . 

Opintovapaalain 12 §:ss~ tarkoitetusta todistuksesta tulee kayd~ 

ilmi: 

1) opiskelijan nimi ; 

2) opetuksen tai koulutuksen jarjestaj~n nimi; sek~ 

3) annetun opetuksen tai koulutuksen aika , muoto ja sisalto . 

Jol1ei 1 momentissa tarkoitettua todistusta ole voitu opintovapaa-

1ain 12 §:ss~ mainitusta syyst~ antaa , on opetuksen tai koulutuk

sen jarjest~jan, ty5ntekijan tai tyonantajan pyynnosta annettava 

tal1e kirja11inen selvitys niista syista , joi1la todistuksen anta

minen on evatty. 

10 §. 
Poikkeukset . 

Mita 2-9 § : ssa on saadetty , noudatetaan , jollei tyoehto- tai virka

ehtosopimuksin toisin sovita . 

11 §. 
Lomalautakuntien tehtavat . 

Maatalousyrittajan vuosilomasta ja sijaisavun jarjestamisesta 

annetussa laissa (102/78) tarkoitetun 1omalautakunnan tehtavana 

on avustaa sijaisavun jarjestamisessa ja pita~ tata varten luette -

1oa 2 § : n 3 momentissa tarkoitetusta opiskelu - ja koulutusajasta , 

opintovapaahankkeista ja saatavissa olevasta sijaisavusta. 



- 7 -

12 §. 
Opintovapaalain noudattamisen valvonta. 

Opintovapaalain noudattamista valvovat tyosuojeluviranomaiset . 

Opetusviranomaisten teht~v~n~ on kuitenkin seurata ja valvoa, 

ett~ niiden alaiset opetuksen ja koulutuksen j~rjest~j~t osaltaan 

noudattavat opintovapaalain ja t~m~n asetuksen s~~nnoksi~ . 

Tyovoimaviranomaisten tulee , milloin t~m~ valvonnan kannalta on 

aiheellista, antaa lausuntoja opintovapaaj~rjestelyjen toteuttami 

seksi tarvittavan sijaistyovoiman saantia koskevissa kysymyksissa . 

13 §. 
Voimaantulo . 

Tam~ asetus tulee voimaan 1 paivan~ tammikuuta 1980 . 

Edell~ olevan johdosta h a 1 1 i n t o - o s a s t o n j o h -
t a j a ilmoittaa seuraavaa : 

Opintovapaalaki on julkaistu VT 15/79 . Opintovapaalaki ja opinto 

vapaa-asetus tullaan myos julkaisemaan kansiossa Henkilostohallin
non m~~rayksia. 

Sosiaali- ja terveysministerio on laatinut opintovapaajarjestelma~ 

koskevan tiedotteen, jota on maksutta saatavana Valtion painatus 

keskuksesta. 

(Hloj n:o Hlo 833/150/79, 10 . 1.1980) VT 5 /80 . 

SAHKOALAN UUSIA MAARAYKSIA 

Asetuskokoelmassa on ju1kaistu: 

5 

N:o 925 
990 
991 
992 

Sahkoasetus Annettu 
KTM:n paatos sahkotoiden johtamisesta 

sahk61aitteistojen kayton johtajasta 

sahk61aitteistojen tarkastamisesta 

14 . 12 . 1979 

20 . 12 . 1979 
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TOIMISTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN VUONNA 1980 

Liikenneosasto ottaa 1 . 6 . 1980 lukien toimistovirkamiesharjoitteli 
joiksi rajoitetun maaran liikennepiireihin jo Valtionrautateiden 

palveluksessa olevia seka myl:ls ulkopuolisia henkill:lita. Hakijoiden 

tulee olla vahintaan keskikoulu- tai peruskoulututkinnon suoritta
neita ja muuten valintaedellytykset tayttavia . 

Toimistovirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien tulee jattaa tata koske

va lomakkeelle VR 1156 tehty hakemuksensa viimeistaan 3.3.1980 ennen 
virka- ajan paattymista sen liikennepiirin paallikl:llle, johon piiriin 

hakija lahinna pyrkii . Postitse lahetettavien hakemusten tulee olla 

perilla myl:ls edella mainittuna aikana . Hakulomakkeita , ammattiesit

teita , tietoja "valintaedellytyksista ja muita asiaa koskevia tarkem
pia tietoja saa liikennepiirien toimistoista (henkilo-asiainhoitajil

ta) ja liikennealueiden paallikoilta . 

Piireille annetaan erikseen ohjeet hakulomakkeiden kasittelysta . 

(N : o Yt 1211/151/80, 21 . 1 . 80) , VT 5/80. 

Viite (N : o Yt 1336/151/79, 26 . 10 . 1979), VT 44/79 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT . LIITE V JA KAPPALETAYARALIIKENNE
PAIKAT VR 3726 

1 . 3 . 1980 lukien poistetaan Liikennepaikkojen Valimatkat - julkaisun 

liitteesta V Rauhan liikennepaikkaa koskevat merkinnat . 

(N : o Lko 23674/66/79, 24.1.80), VT 5/80. 

1 . 2 . 1980 lukien lisataan Liikennepaikkojen Valimatkat - julkaisun liit 

teeseen V Pyhajoki- niminen autoliikennepaikka seuraavin merkinnoin : 

1 

Pyhajoki 611 

2 

26 

3 4 

01 5 

(N:o Lko 32078/66/80 , 24 . 1 . 80), VT 5/80 . 

5 6 

D 

7 
100 

Edella mainitut Rauhaa ja Pyhajokea koskevat merkinnat tehdaan mytis 

j ulkaisuun "Kappaletavaraliikennepaikat VR 3726". 
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VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE- JULKAISU(VR 2650) 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on jatkanut Oulu- Raahe liit~nt~linjan Pyh~

joelle saakka . T~mtin johdosta muutetaan liittinttilinjaluettelossa 

(LIITE A sivu 01 1) Oulu-Raahe linjasta julkaistut tiedot 1 . 2 . 1980 

lukien seuraavan sisaltoisiksi. 

5005 OULU- PYHXJOKI 

Oulu - Kempele 13 - Liminka 28 - Raahe 75 - Pyhajoki 100 

5 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Oulu, linjakuljetukset Oulu - Pyhajoki 

seka jakelu- ja kerailykuljetukset Raahessa 

Pyh~joki ja Puolanka poistetaan Oy Matkahuolto Ab : n yhdysliikenne 

toimipaikkojen luette l osta (LIITE C sivu 7 sekti Kappaletavaralii 

kennepaikat - kirjanen VR 3726 sivu 58) . 

Sen johdosta , etta Rauha liitetatin 1 . 3.1980 alkaen Imatran kotiinkul 

jetusalueeseen , poistetaan liitantalinjaluettelosta (LIITE A sivu Lr 1) 

Lappeenranta- Imatra linjan kohdalta Rauhan liikennepaikkaa koskevat 

merkinnat . 

Vaunukuormayhdysliikenteelle avattujen rautatieliikennepaikkojen luet 
telosta (LIITE D sivu 24) poistetaan Uusikaarlepyy 1 . 2 . 1980 lukien. 

Lisaksi poistetaan samasta luettelosta Heinolan kohdalta pukkinostu 

ria koskeva merkinta (LIITE D sivu 19). 

Korj aus l ehtien perusjake l u s uoritet aan painat us j aos t on toi mest a. 

(N : o Lt 32078/66/80 , 25.1 . 80), VT 5/80 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 24) toistaiseksi 
Pieks~maen liikennepiirissa (henkil6asiat) ja ylimaarainen alemman 

palkkaluokan liikennetarkastaian toimi (V 23) toistaiseksi Joensuun 

liikennepiirissa (laskenta-investointi) . Rautatiehallituksen paajoh

tajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon viimeistaan 27 . paivana helmikuuta 1980 ennen 
viraston aukioloajan p~attvmista . 

Asemapaallik6n virka (V 19), kaksi ensi luokan kirjurin virkaa (V 19), 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 17), kaksi alem

man palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa , kaksi alemman palkaluo

kan asemamestarin virkaa , seitseman veturinkuljettajan virkaa ja viisi 

kondukt66rin virkaa . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallik6lle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 27 . paivana helmikuuta 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymist~ . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

asemapaallikk6 (V -19) : Kajaanin {1 Pto ah ) liikennealuee~le, 

1 . luokan kirjurit (V 19) : Joensuun liikennepiiriin (1 junaturvalli
suusasiat , 1 liikenneryhma), 

yp . 2 . luokan kirjuri (V 17): Joensuun (1 Oku junasuoritus) liikenne
aluee l le , 

ap. 2 . luokan kirjurit: Joensuun (1 Kit) liikennealueelle ja Iisalmen 
variko l le (1), 

ap . asemamestarit : Joensuun (1 Jns RAP) ja Savonlinnan (1 Par juna

suoritus- RAP) liikennealueille , 

veturinkuljettajat : Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle ja Joensuun 
varikolle (6) seka 

kondukt6orit: Joensuun (5 Jns) liikennealuee l le . 

Liikennetoimiston liikennesuunnittelujaostoon haetaan henkil6~ virka

tai ty6sopimussuhteeseen . Tehtav~na tulee olemaan ratapihatoiminnan 
tutkimus -, suunnittelu- ja kehittamistehtav~t. 

Liikenneosaston pa~llik6lle osoitetut kirjalliset hakemukset palkka-
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toivomuksineen pyydetaan toimittamaan y1eisen toimiston kans1iaan 
29 . 2 . 1980 mennessa . 

Lahempia tietoja tehtavista antaa 1kt Sa1o , puh . 911 - 2874 . 

5 

Y1imaarainen 1 . 1uokan kirjurin toimi (V 18) , vaihdemiehen toimi ja 
kuusi junamiehen tointa . Rautatieha1lituksen 1ilkenneosaston paa11i 
kol1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun lii 
kennepiirinpaa1liko1le viimeistaan 27 . 2 . 1980 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 
sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
y1im . 1 . 1uokan kirjuri (V 18) : Joensuun (1 Jns kauko- ohjaus) l ii
kennealueel1e , vaihdemies : Lieksan (1 Nrm) 1iikennea1ueel1e ja 
junamiehet : Joensuun (3 Jns , 1 Pus) ja Savon1innan (2 Sl) 1iikenne

a1uei1le . 

Trukinku1jettajan toimi , kolmekymmentakahdeksan veturinlammittajan 
tointa (V 12) huoltomiehen toimi , ne 1ja vaununvoite1ijan tointa (V 9) , 
vaununvoitelijan toimi (V 8) , kymmenen asemamiehen tointa (V 9) , seit 
seman asemamiehen tointa (V 8) ja kaksi konttoriapulaisen tointa . 
Kirja11iset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisen 

liikennepiirin paa1liko11e viimeistaan 27 . 2 . 1980 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 
trukinku1jettaja : Oulun (1 01) 1iikennealuee11e , 

veturinlammittajat (V 12) : Rovaniemen (1 Roi) 1iikennea1uee11e seka 
Oulun (19), Kemin (6) ja Joensuun (12) varikoille, 

huo1tomies : Oulun variko11e (1) , 
vaununvoite1ijat (V 9): Oulun (3) ja Kemin (1) var ikoil1e, 

vaununvoite1ija (V 8) : Joensuun varikol1e (1), 
asemamiehet (V 9): Ou1un (3 01, 1 Vti junasuor.pateva, 1 Tpa), Kemin 
(2 Kern) , Tornion (1 Tor) ja Rovaniemen (1 S11 js- pat ., 1 Mis js - pat . ) 

liikennea1uei1le , 
asemamiehet (V 8): Oulun (4 01), Joensuun (1 Smj junasuor . pat . ), 
Lieksan (1 Nrm) ja Savonlinnan (1 S1) 1iikennea1ueille seka 
konttoriapu1aiset : Oulun (1 01) ja Joensuun (1 Nr1) 1iikennealuei11e . 
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Rakennusmestarin (Vl8) virka , toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

Kotkan rata-alueella (Kotka). Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimes 

taan 27 . 2.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Nelja opastinasentajan tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin 

ratapiirissa (Riihimaki) , kaksi Tampereen ratapiirissa (Tampere) ja 

yksi Pieksamaen ratapiirissa (Kontiomaki) . Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapi i rin paallikolle 

viimeistaan 27 . 2 . 1980 . 

Helslnkl 1980. Valtlon palnatuskeekus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Maksujen pennim~~r~n py5rist~minen 

Rahtiluotto 

N:06 
7.2.1980 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettM 
varten 

Varastolaskutuksen tilimerkinn~t 

Autojen kuljettaminen pikajunassa 

Veturimiesoppilaita otetaan 

Avoimia virkoja ja toimia 
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MAKSUJEN PENNIMAARAN PY~RISTAMINEN 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

N:o 1024 Laki maksujen pennimaarien pyoristamisesta . 

Annettu 28.12 . 1979. 

1 §. 
Suoritettaessa Suomen rahan maarainen maksu pyoristetaan suori 

tettava maara siten kuin tassa laissa saadetaan . 

Milloin osapuolten kesken on niin sovittu tai milloin suoritus 

tapahtuu tilien valisena siirtona, ei pyoristysta tarvitse tehda. 

2 §. 
Jos suoritettava maara paattyy yhteen , kahteen , kuuteen tai seit 

semaan penniin , pyoristetaan se lahinna pienempaan viidella ja~lli 

seen pennimaaraan . 

Jos suoritettava maara paattyy kolmeen , neljaan , kahdeksaan tai 

yhdeksaan penniin , pyoristetaan se lahinna suurempaan viidella 
jaolliseen pennimaaraan. 

3 §. 
Tarkempia saannoksia taman lain taytantoonpanosta annetaan tar
vittaessa asetuksella. 

4 § . 
Tama laki tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1980 . 

N: o 1025 Asetus maksujen pennimaarien pyoristamisesta . 

Annettu 28 . 12 . 1979 . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittele

maan maaratyn ministerin esittelysta saadetaan maksujen pennima~ 

rien pyoristamisesta 28 paivana joulukuuta 1979 annetun lain 

(1024/79) 3 § :n nojalla : 

1 §. 
Maksua kirjallisesti velottaessa voidaan laskun loppusumma pyo

ristaa maksujen pennimaarien pyoristamisesta annetun lain (1024/ 

79) 2 § :n mukaisesti . 

2 §. 
Jos maksu suoritetaan pankin valityksella muut~n kuin tilisiir
tona , voi pankki vaatia , etta maksun ja maksutositteen pennimaa
ra pyoristetaan . 
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Suoritettaessa useita maksuja samanaikaisesti tehdaan 1 momentin 
noja11a tapahtuva pyoristys erikseen kunkin maksun osalta. 

3 §. 
Jos maksun suorittamisen sijasta sen maara kirjataan velaksi, 
voidaan kirjattava rnaara pyoristaa rnaksujen pennimaarien pyoris

tamisesta annetun lain 2 §:n mukaisesti, jollei toisin ole so 

vittu. 

4 § . 

Tarkernpia rnaarayksia taman asetuksen sove1tarnisesta antaa tar

vittaessa valtiovarainministerio. 

Pankkitarkastusvirasto voi 1isaksi antaa va1vonnassaan o1evil1e 
yhteisoi1le maarayksia taman asetuksen sove1tamisesta pankkitoi 

minnassa . 

5 §. 
Tama asetus tu1ee voirnaan 1 paivana huhtikuuta 1980 . 

N:o 1026 Meta11iraha- asetus. 
Annettu 28 . 12 . 1979 . 

Valtiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasittelemaan 
rnaaratyn rninisterin esittelysta saadetaan 30 paivana maaliskuuta 

1962 annetun raha1ain (276/62) 8 §:n noja11a: 

1 §. 
Meta11irahoja ovat viiden ja yhden rnarkan seka viidenkymrnenen, 
kahdenkyrnmenen, kyrnrnenen ja viiden pennin rahat. 

16 §. 
Tafua asetus tu1ee voimaan 1 paivana buhtikuuta 1980. 

Ta11a asetuksel1a kurnotaan metallirahoista 13 paivana huhtikuuta 

1962 annettu asetus (293/62), markan rneta11irahasta 22 paivana 

toukokuuta 1964 annettu asetus (256/64) ja viiden markan rneta1 -

1irahasta 13 paivana 1okakuuta 1972 annettu asetus (698/72) nii

hin kuhunkin rnyohernmin tehtyine muutoksineen . 

Ede11a rnainitussa rneta11irahoista annetussa asetuksessa mainittu 
yhden pennin raha pysyy kuitenkin ede11een 1ai11isena rnaksuva1i

neena . 

(N:o H1t 69/230/80, 23.1 . 1980) VT 6 /80 

6 
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RAHTILUOTTO 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 ja n : o 36/75 esitettyyn 1u

ette1oon asiakkaista, joi11a on oikeus k~ytt~~ rajatonta 1uottoa 
kaiki11a 1iikennepaikoi11a, muutetaan va1tion virastoja ja 1aitok

sia koskevat merkinn~t seuraavan 1uette1on mukaisiksi. Va1tion Po1t

toainekeskusta koskevat ti edot on ju1kaistu VT:ssa n:o 3/80 . Muutok

set tu1evat voimaan va1itt om~sti. 

Va1tion virastot ja 1aitokset, joi11e on myonnetty rajaton 1uotto

oikeus 

Asiakas-
numero 

690115 

691840 

691261 

691329 
691253 

691519 

691527 

691535 

691543 
691550 

691568 

691576 

691584 

691592 

Asiakkaan nimi 

I1mai1uhallitus 

Kansane1~ke1aitok-
sen kuntoutustut-
kimuskeskus 

Keskusrikospo1iisi 

Kou1ul:la11itus 

Liikkuva Po1iisi 

L~~ninha11itukset: 

Uudenmaan 1~~ninha1-
litus 

Turun ja Perin 1~~
ninha11itus 

Ahvenanmaan 1~~nin
hallitus 

Jake1uosoite Postitoimipaikka 

PL 50 01531 HELSINKI-
VANTAA-LENTO 

Pe1to1antie 3 20720 'rURKU 72 

Ratakatu 12 00120 HELSINKI 12 

Ete1~esp1anadi 16 00130 HELSINKI 13 
Merimiehenkatu ll 00120 HELSINKI 12 

A1eksanterinkatu 4 00170 HELSINKI 17 

Va1tion virastota1o 
Itsenaisyydenau- 20800 TURKU 80 
kio 2 

2·2100 MAARIAN
HAMINA 

Hameen 1aaninha11itus PL 150 13101 H.ltMEENLINNA 10 

45100 KOUVOLA 10 Kymen 1aaninha11itus Sa1pausse1ankatu 
22 

Mikke1in 1aaninha1- Virastota1o 
1itus 

50100 MIKKELI 10 

Kuopion 1aaninha1- Ha11ituskatu 12- 14 70100 KUOPIO 10 
litus 
Pohjois-Karja1an 
1aaninhalli t us 

Rantakatu 35 

Vaasan 1aaninha11itus PL 200 

80100 JOENSUU 10 

65101 VAASA 10 



691600 

691618 
691626 
690214 

690503 

690008 

690107 

690206 

691006 

691303 

698001 

691501 
691808 

691709 
691907 
692004 

691014 

691196 
691204 
691212 

691220 

691238 

692020 
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Keski - Suomen 
1aaninhallitus 
Ou1un 1aaninha11itus 
Lapin 1aaninha11itus 
Maati1ahallitus 
Metsahallitus 

r4inisteriot: 

Kauppa- ja teo11i 
suusministerio 

Vapaudenkatu 55 

Linnankatu 3 
Kirkkotie 8 
Liisankatu 8 
Erottajankatu 2 

TiJ:itoimisto, 
rahastot 
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40100 JYV~SKYL~ 10 

90100 OULU 10 
96100 ROVANIEMI 10 
00170 HELSINKI 17 
00120 HELSINKI 12 

A1~ksanterink. 10 00170 HELSINKI 17 

Liikenneministerio Ti,1itoimisto 
A1eksanterink. 3D 00170 HELSINKI 17 

Maa- ja metsata1ous- Ti1itoimisto 
ministerio Ha11ituskatu 3 A 00170 HELSINKI 17 
Oikeusministerio Ti1itoimisto 

PL 112 00120 HELSINKI 12 

Opetusministerio A1eksanterinkatu 00100 HELSINKI 10 
15 A 

Puo1ustusministerio E. Makasiinikatu 8 00130 HELSINKI 13 
Sisaasiainministerio Ha11ituskatu 4 E 00170 HELSINKI 17 
Sosiaa1i- ja terveys- Sne11manninka- 00170 HELSINKI 17 
ministerio tu 4-6 
Tyovoimaministerio 
U1koasianministerio 
Va1tiovarainminis 
terio 

Annankatu 25 00100 HELSINKI 10 
Erottajankatu 19 B 00130 HELSINKI 13 
A1eksanterinkatu 00170 HELSINKI 17 
3 D 

Oikeusministerio van- Paasky1anrinne 8 
keinhoito-osasto 
Po1iisiasevarikko 
Po1iisiautovarikko 

Uudenmaankatu 38 
Kaanaantie 4 

00500 HELSINKI 50 

00120 HELSINKI 12 

00560 HELSINKI 56 

Po1iisikoira1aitos 13130 H~MEENLIN-
NA 13 

Po1iisivarusvarikko P.Hesperiankatu 15 00260 HELSINKI 26 
Po1iisiviestivarikko Heikki1antie 6 00210 HELSINKI 21 

Puo1ustus1aitos, y1einen 
(Ks. Soti1astariffi 6 §) 

Rajavartio1aitos 
(Ks. Soti1astariffi 6 §) 

Rakennusha11itus Si1ta.saarenkatu 
18 A 

00530 HELSINKI 53 



6 

691816 Sosiaa1iministerion 
a1aiset va1tion vi
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Suoje1upo1iisi Ratakatu 12 

Va1tion Vaestonsuoje-
1ukou1u 

(N : o T1t 81/245/80 , 30 . 1.1980) VT 6/80 

(Luottoa kayttavat 
paJasiallisesti 
eri1aiset huo1to-
1aitokset) 
00120 HELSINKI 12 
08100 LOHJA 10 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n : o 189 , 31 . 1 . 1980 , on kansainva1isessa ta
vara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja muu

tettu l. 2 . 1980 1ukien seuraavasti·: 

100 Ho11annin floriinia 
100 Itliva11an shillinkia 
100 Neuvosto1iiton rup1aa 
100 Nor jan kruunua 
100 Ruotsin kruunua 
100 Saksan Liittotasava11an 

100 Sveitsin frangia 
markkaa= 

197,70 

30 ,30 

586 , 50 
77,40 

91 , 20 

218,30 

234,00 
100 Tanskan kruunua 70,00 

(N : o T1t 106/230/80, 1 . 2. 1980) VT 6/80 

VARASTOLASKUTUKSEN TILIMERKINN8T 

Kuukausittain varastokirjanpitosove11utuksesta materiaa1in kayttaji1-

1e tu1ostettujen ti1imerkintayhdiste1mien ti1imerkintojen muutokset 

on korjattava 01 . 01 .1980 1ukien ti1ioikaisuna muistiotositetta VR 

1576 . 1 kayttaen . Ti1ioikaisujen mliliran vahentamiseksi materiaa1in 

ti1aajia kehotetaan kiinnittamaan erityista huomiota ti1austen ti1i

merkintojen oikee11isuuteen . (N:o T1t 80/230/80 , 30 . 1.1980) VT 6/80 

AUTDJEN KULJETTAMINEN PIKAJUNASSA 

Henki1oautoja seka naihin kytkettyja matkai1u- ja tavaranku1jetus

psravaunuja ku1jststaan kssaaikana 1 . 6 . - 31 . 8 . 1980 va1issna 

aikana pikajunassa va1il1a Turku - Josnsuu - Turku. 
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Edella sanotussa kuljetuksessa peritaan Turusta Joensuuhun tai 

painvastoin pikajunassa kuljetettavista henkiloautoista ja nii

den peravaunuista seuraavat kuljetusmaksut: 

Maksu autolta mk 

a) hintaan sisaltyy yksi 2 lk:n menomatka ................. 235,-

bl jos matkustajalla on voimassa eleva 

matkalippu . . , .......................................... 165 , -

c) maksu peravaunusta ... . .. .. ........ . .................... 195,-

Paikan peruuttamisesta peritaan tariffitaulukossa 1 kohdassa 

14 d maaratyt maksut. 

Tassa sanocussa kuljetuksessa noudatetaan autojen kuljettamisesta 

pikajunassa 1 . 1 . 1979 lukien voimaan tulleita ohjeita . 

(N:o Mt 22154/241/80, 29 . 1 . 1980) VT 6/80 

VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

Val ti onrautateiden Hyvinkaan konepajalle seka Helsingin, Kou

volan , Tampereen, Seinajoen , Oulun ja Pieksamaen varikoille 

otetaan veturimiesoppilaita kursseille , jotka alkavat elo

syyskuussa 1980. Oppiaika on 2 vuotta 4 kuukautta . Oppilaille 

maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa . Vapaata asuntoa 

ei ole . 

Paasyvaatimukset : 

Suomen kansalaisuus, vahintaan 17 vuoden ika ja suoritettu 

yleisen ammattikoulun (metallityo-, auto- tai sahkoosaston), 

keskikoulun , tai peruskoulun oppimaara tai vastaavat tiedot . 

Ammatti- tai peruskoulua viela kayvat, mutta ennen kurssin alkua 

valmistuvat, voivat hakea kursseille , jos he paastotodistuksen 

sijasta liittavat hakemukseen jaljennoksen viimeksi saamastaan 

lukukausitodistuksesta . 

Hakeminen on tehtava kayttamalla hakulomaketta, joka saadaan 

ilmaiseksi liikennepiireilta. Postitse hakulomaketta pyydet

taessa ei tarvitse liittaa mukaan palautuspostimerkkeja . 

6 
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Osoitteet ovat: 

He1singin 1iikennepiiri Asema-aukio 00100 Helsinki 10 , 

Kouvo1an 1iikennepiiri Rautatieasema 45100 Kouvo1a 10, 

Tampereen 1iikennepiiri Rautatieasema 33100 Tampere 10, 

Seinajoen 1iikennepiiri Rautatieasema 60100 Seinajoki 10 , 

Ou1un 1iikennepiiri PL 170 90101 Ou1u 10, 

Pieksamaen 1iikennepiiri Veturita11i 76100 Pieksamaki 10 , 

Joensuun 1iikennepiiri PL 88 80101 Joensuu . 

Hakemus1omakkeet on 1ahetettava maa1iskuun 7 paivaan mennessa 

sen 1iikennepiirin toimistoon , johon piiriin hakija pyrkii . 

Sopiviksi katsotut kutsutaan myohemmin sove1tuvuuskokeisiin . 

N: o Yt 148/151/80 , 01 . 02 . 80 VT 6/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ha11into-osaston henki1ostotoimistoon haetaan tyosuhteeseen aka
teemisen tutkinnon suorittanutta henki 1oa henki1ostoha11innon 
kehittamis- , suunnitte1u- j a kou1utustehtaviin . Hakemukset on 
toimitettava ha11into-osaston johtaja11e viimeistaan 15 . 2 . 1980 . 
Tarkempia tietoja antavat suunn Jukka Vanha1a , puh . 911-2903 ja 
aj Eino Vainioinen, puh. 911-2191. 

Liikennetarkastajan (V 27) virka toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

29 . 2 . 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Virkaan nimitetty tu1laan sijoittamaan toistaiseksi materiaalitoimis 
toon (ostoryhman paallikon tehtavat) . 

Kaksi ylimaaraista tyonjohtajan (V 18) tointa , joista toinen tois 

taiseksi Helsingin varastossa (ulkotoita johtava tyonjohtaja) ja 

toinen Hyvinkaan varastossa (ulkotoita johtava tyonjohtaja) . 

Talousosaston johtajall e osoitetut hakemukset on toimitettava 

ao . varastojen paallikolle viimeistaan 29 . 2 . 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen 1iikenneta~jan toimi (V 25, 1 . 3 . 1980 lukien v 26) 

toistaiseksi Pieksamaen liikennepiirissa (liikenneryhman paallikko) . 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 5 . paivana 
maaliskuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Helsinki 1980. Valtion paJnaruskeskw 



1980 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

Vientisahatavaran kuljetus Tornion kautta 

Virallisten tiedotusten sitominen 

Muutokset selektoriyhteyksiin rataosalla HaapamMki
JyvSskylS 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimitykail! 

1210003385 
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VIENTISAHATAVARAN KULJETUS TORNION KAUTTA 

Kun erailla rataosilla ei rajoitetun akselipainon takia Hkb 

vaunuja voida kuormata tayteen ka ntavuuteen eika siten na i ta 

vau nuja kayttaen asiakas voi saavuttaa eraiden ulkomaisten 

r au t ateiden 2-akselisessa vaunussa 25 tannin painoluokan rahti 

e t ua , saadaan toistaiseksi lahetettaessa sahatavaraa tallaisilta 

ra taosilta tai niiden kautta , kayttaa 4-akselisia vau nuja Hkb

va un ujen sijasta . Vaunut on kuitenkin kuormattava sit e n , etta 

tava r at voidaan vaikeuksitta s i irtokuormata 12 , 5 metrin pitui

seen ruotsalaiseen vaunuun eli kuorman pituus ei saa ylittaa 

12 , 4 metria eika kuorman paine 27 , 5 tonnia. Tallaisissa 

t a pa uksissa rahti lasketaan siten kuin olisi kaytetty 2 - akselista 

vaun ua . 

Ra ht i kirjoihin on merkittava: VT 7/80 

(N : o Mt 22226/252/80 , 7 . 2 . 80 VT 7/80 

VIRALLISTEN TI EDOTUSTEN SITOMI NEN 

V1rall1sten Tiedotusten vuosikertoja e1 enaa sidota VT:n p1tka
a1ka1sen sailytystarpeen vahennyttya sen johdosta etta pe~kastaan 
VT : ssa julkaistavat l aitoksen s1sa1set to1m1ntaohjeet ovat val1-
a1ka1s1a. Val1a1ka1sten to1m1ntaohje1den voimassaoloaika on rajo1-

tettu ja kestaa enintaan antovuotta seuraavan kalenterivuoden lop

puun {ks VT 47/79). 

Tilauksesta painatusjaosto to1m1ttaa kans1o1ta V1rall1sten Tiedo

tusten val1a1ka1sta sailytysta varten. 
(N:o Ptjo 6, 4.2.1980) VT 7/ 80 
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!:IQQIQl<_SET SELEKTORIYHTEYKSIIN RJ\T!IOS/\LLA HAAPJIM)(KI -
JYVASKYLA 

Ra taosalta Haaparnaki - Jyvaskyla on poistettu selektori
Iiittyrnat (selektorikartta 18). Poistetut selektori
liittymat on korvattu Haapamaen ja Jyvaskylan suorilla 

autornaattiliittyrnilla seuraavasti: 

Hnaparnaki 

- rte, asunto 

Keuruu 
- rto, ruokatupa 
- rte, asunto 

asernatoirnisto 

Petajavesi 
- asematoimisto 

Kin taus 
- rte, asunto 

Vesanka 

930 - 480 

930 - 3811 

930 - 484 

930 261 ja 488 

942 - 255 

942 - 348 

- asematoimisto 942 - 279 

- rte, asunto 942 -.249 

(Stt 2391/433/80, 4.2~1980) VT 7/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoriapulaisen toimi V 8 Iouvolan terveydenhuoltoalueen 

toimistossa. Hallinto-osaston johtajalle 

7 

osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetaan toimittamaan 

tyoterveysliakari Heikki Hirvoselle, osoite PL 93, 45101 Kouvola 

viimeistaan 29.2.1980 m~nnessa. 
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Y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virka (V 16) , ne1ja 

a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virkaa, jarjeste1ymestarin 

virka, seitseman veturinku1jettajan virkaa, ko1me konduktoorin 

virkaa ja kaksi kuormausmestarin virkaa . Liikenneosaston 

paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava 

raut~tieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 12 . paivana maa1is

kuuta 1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seu raavas t i: 

yp 2 1uokan kirjuri (V 16): Kokko1an (Kok junasuoritus) lii

kennea1uee11e, ap asemamestarit : Seinajoen (1 Sk 1ipputoim . , 

Lpa junasuor . , enintaan kauko-ohjauksen kayttoon ottoon asti , 

1 Hm junasuor • • enintaan kauko-ohjauksen kayttoon ottoon astil 

ja Pietarsaaren (1 Pna junasuor., enintaan kauko - ohjauksen kayt

toon ottoon astil 1iikennea1uei11e , 

jarjeste1ymestari: Kokko1an (1 Kok maaraysesim.) 1iikenna1uee11e, 

veturinku1jettajat: Seinajoen variko11e (7), 

konduktoorit: Seinajoen (2 Skl ja Y1ivieskan (1 Yvl 1iikenne

a1ueille seka 

kuormausmestarit: Seinajoen (2 Sk) 1iikennea1uee11e . 

Y1imaarainen jarjeste1ymestarin toimi, y1iasentajan toimi, viisi 

asetin1aitemiehen tointa, seitseman junamiehen tointa, ko1me 

vaihdemiehen tointa ja apu1aiskans1istin toimi . Rautatie-

ha11ituksen 1iikenneosaston paa11ik611e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava Seinajoen 1iikennepiirin paa11iko11e 

viimeistaan 12 . 3 . 1980 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt ja y1imaaraiseen toimeen 

otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

y1im. jarjeste1ymestari : Pietarsaaren (1 Pts junatoimisto) 

1iikennea1uee11e, 

y1iasentaja : Seinajoen (1 Skl sahkoa1uee11e, 

asetin1aitemiehet : Seinajoe n (5 Sk) 1iikennea1uee11e, 

junamiehet : Seinajoen (2 Sk) , Vaasan(1 Vs) , Pietarsaaren (2Pts), 

Y1ivieskan (1 Yv) ja Kokko1an (1 Kokl 1iikennea1uei11e, 

vaihdemiehet : Kokko1an (3 Kokl 1iikennea1uee11e ja 

apu1aiskans1isti: Seinajoen (1 Sk) 1iikennea1uee11e. 
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Ka ksi autonku 1jettajan tointa , trukinku1jettajan toimi , viisi 

v e t urin1ammittajan tointa (V 12) , huo1tomiehen toimi , viisi 

a s emamiehen tointa (V 9), kaksi asemamiehen tointa (V 8) ja 

ko nttoriapu1aisen toimi (V 7). Kirja11iset hakemukset on 

osoitettava ja toimitettava Seinajoen 1iikennepiirin paa11i

ko11e viimeistaan 12 . 3 . 1980 . 

Ed e 1 1a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

s e ura avasti: 

autonku1jettajat: Seinajoen (l Skl ja Kokko1an (1 Kok) 1ii

ke nnea1uei11e , 

tr uki nku1jettaja : Seinajoen (1 Skl 1iiken nea1uee11e , 

vetu r in1ammittajat (V 12] : Seinajoen (1) , Kokko1an (1) ja 

Y1ivi e skan (3) v a rikoi11e , 

huo1tomies : Sein a joen variko11e (1) , 

asemamiehet (V 9) : Seinajoen (2 Skl , Vaasan (2 Vs) ja Kokko1an 

(1 Ko k) 1iiken ne a 1uei 11e , 

asemamiehet (V 8) : Pietarsaaren (1 Kp i junasuor . pateva , eni n t . 

ka uko- ohjauksen kayttoon ottoon astil ja Kokko1an (1 Kpy juna

suor . pateva , enint . kauko - ohjauksen kayttoon ottoon astil 

1iik~n n ea1uei11e ja 

ko nttor i apu1ainen (V 7): Seinajoen variko11e (1) . 

Ko1rne toimistorakennusmestarin (V 23) virkaa. Rataosaston johtaja11e osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 12.3 .1980 

ennen viraston aukio1oajan paattymista. 
Ede1la mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 
1 ratapiirin to imisto (Tampere), 1 ratap ii r i n toimisto (Se i najoki) ja 1 rata

piirin toimisto (Joensuu). 
Ko1me rataesimiehen (V 13) tointa, toist ai seks i He1s i ngin ratapiirissa . Rataosas
ton johtaja11e osoitetut ha kemukset on toimi tettava He1singin ratapi irin paa11 i

ko11e viimeistaan 12.3. 1980. 
Ede11a mainittuihin to imiin nimitetyt si j oitetaan toistai seksi seuraavasti: 
1 Lohja, 1 Lahti (asunto varattu) ja 1 Orimatt i1a (asun to varattu ). 
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Kaksi apulaisinsinoorin virkaa (V25). 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 paivana maalis
kuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Em. virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi rautatiehallituk
sen koneosastolla koneteknilliseen toimistoon. 

Ylimaarainen apulaisinsinoorin (V26) toimi (koneteknilliset tebta
vat) toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla seka ~limaarai
nen alemman palkkaluokan~oisen luok~n k~urin (V14) toimi j a kol
me apulaiskansl~stin (V9) tointa toistaiseksi Pieksamaen konepajas
sa. Ylim.apulaisinsinoorin toimeen tarkoitetut ra~tatieballituksen 
paajobtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset on toimitettava rau
tatieballituksen koneosaston kirjaamoon seka muihin edella mainit
tuihin toimiin tarkoitetut kirjalliset bakemukset on toimitettava 
Pieksamaen konepajan paallikolle viimeistaan maaliskuun 10. paiva
na 1980. 

Rautatiehallituksen tietokonetoimistoon otetaan kevaan 

1960 kuluessa 3-4 henkiloa koulutettavaksi atk-suunnit

telijoiksi ja tietokoneoperaattoreiksi . Atk-suunnitte

lijoiksi koulutettavilta edellytetaan ylioppilas- tai 

vastaavaa tutkintoa ja operaattoreiksi koulutettavilta 

keskikoulun tai vastaavaa oppimaaraa . Soveltuvuuskokeet 

atk-suunnittelijoiksi aikoville jarjestetaan 27 . 2 : 1960 

ja operaattoreiksi aikoville 29.2 . 1960 . Kokeisiin voi

daan hyvaksya vain rajoitettu maara henkiloita. Edella 

mainituista tehtavista kiinnostuneita valtionrautatei

den palveluksessa olevia henkiloita kehoitetaan lahet

tamaan lyhyt kirjallinen omasanainen selostus henkilo

tiedoistaan, opinnoistaan se'ka tahanastisesta toiminnas

taan 22 . 2 . 1960 mennessa osoitteella: Rautatiehallitus , 

tietokonetoimisto, Keskuskatu 6, 00 100 HELSINKI 10 . 

Selostuksessa tulee mainita joko virka- tai kotipuhelin

numero mahdollista soveltuvuuskokeisiin kutsumista var

ten. Atk-suunnittelijan ja tietokoneopereattorin tehta

vista seka niihin liittyvasta koulutuksesta antaa lahem

pia tietoja liikennetarkastaja Erkki Paasikangas . tieto

konetoimisto , puh. 911-2179. 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: varikonp~~llikon virkaan (B 1) (Ri) 

insinoori Pentti Johannes Haapala, ensi l~okan kirjurin virkaan 

(V 20) (Vs) ap. asemamestari (V 14) Kjell Olof Hilden, ensi luokan 
kirjurin virkaan (V 19) (Sk) yp. 2 . lk kirjuri (V 17) Juho Kuronen, 

ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Sk) 
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ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Kari Sakari Luomala, ylemm~n palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Sk) ylim. 3 . lk kirjuri (V 10) 

Esko Mikael Vieri, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 

(V 17) (Sk) ap . 2 . lk kirjuri (V 14) Liisa Punkari, ylemman palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Sk) ap . asemamestari 

(V 14) Anja Inkeri Mustama~jAylemman palkkaluokan toisen luokan kir 

jurin virkaan (V 17) (Hpj) ap . asemamestari (V 14) Saara Elisabet 
Jarvikuona , veturinlammittajan toimiin (V 12) ylim . veturinlammitta

jat Jarmo Juhani Koskela, Juha Kalevi Vanhanen ja Jari Tapani Orava
saari , veturinlammitta.ian toimiin (V 12) (Kok) ylim . veturinla~nit 

tajat Markku Paiv1o Luomala, Kari Juhani Pohjola ja Hannu Antero Yli 

Hukka , veturinlammittajan toimiin (V 12) (Yv) tilap . veturinlammit 
t~jat Vesa Pekka Erkkil~ ja Esko Olavi Typpo seka ylim . veturinl~m

mittaja Taavi Aaro Matias Hietala, asemamiehen toimiin (V 9) (Sk) 

ylim . asemamiehet Sanna Liisa Hautala, Seppo Johannes Heikkila, Keijo 
Olavi Lehtinen ja Reijo Martti Juhani Keskimaki, asemamiehen toimeen 

(V 8) (Sk) ylim. asemamies Heikki Matti Nortunen, asemamiehen toimeen 

(V 8) (Ksk) ylim . asemamies Reijo Gay Ghrister Maris, asemamiehen 
toimiin (V 8) (Vs) ylim . asemamiehet Keijo Kalervo Nortunen ja Voitto 

Johannes Nortunen, asemamiehen toimiin (V 9) (Kok) ylim . asemamiehet 

Paavo Aulis Videnoja, Taito Kaarlo Hollanti ja Jonni Heikki Ukskoski, 

asemamiehen toimeen (V 8) (Kok) ylim . asemamies Keijo Antero Hauki 

lahti, asemamiehen toimiin (V 9) (Yv) ylim . asemamiehet Mauri Antero 

Hautala, Jouko Mikael Krapu ja Tuomo Kustaa Pehkonen, asemamiehen 

toimeen (V 8) (Svi) ylim. asemamies Teuvo Johannes Santapakka tekni 

kon virkaan (V 22) (Lh) teknikko (V 21) Pauli Kustaa Hilli, apulais 

asemapaallikon virkaan (V 22) (Hki Lan) ylim . 1 . lk kirjuri (V 19) 

Lasse Artur Backstrom, apulaisasemap~~llikon virkaan (V 21) (Prv) 

yp . 2 . lk kirjuri (V 17) Usko Yrjo Kalervo Vainio, ensi luokan kir 

jurin virkaan (V 19) (Lh) yp . 2. lk kirjuri (V 17) Hilkka Inkeri 
Kam~rainen , ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Hki) yp . 2 . lk 

kirjuri (V 17) Terttu Tuulikki Laihio, ylemman palkkkaluokan toisen 
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luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hl) ap . 2 . lk kirjuri Kaija Tenhikki 
Koskela, ylemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 17) (Lh) ap . 
asemamestari (V 14) Kaarlo Olavi Grenman , ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 17) (Lh) ap . asemamestari (V 14) Raili 
Aliisa Koivunen, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoi

hin (V 17) (Hki) ap . 2 . lk kirjurit (V 14) Laila Marjatta Roos, Nils 

Einar Haapanen ja Lea Maria Peltola, ylemman palkkaluokan toisen luo

kan kirjurin virkaan (V 17) (Hki) ap . 2 . lk kirjuri Hilkka Annikki 

Ehrenwert, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 

(Tkl) ap. 2. lk kirjuri (V 14) Matti Johannes Korhonen, ylemman palk

kaluokan toisen luokan kirjurin virkoihin (V 17) (Pjm) ap. 2 . lk kir 

jurit (V 14) Raili Sisko Mirjami Lounasheimo ja Eeva Anja Karike, 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Ri) ylim . 

asemamies (V 8) Heino Kaarlo Lotvonen, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hki) ap . 2 . lk kirjuri Elsa Marjetta 

Asikainen, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 

(Hki) ap . 2 . lk kirjuri Eila Raili Karppinen , ylemman palkkaluokan 

2 . luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hki) ap. 2 . lk kirjuri (V 14) 

Tuula Marjatta Niemi , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(V 14) (Tms) ap. 2 . lk kirjuri Pirjo Helena Linden, jarjestelymesta

rin virkaan (Ri) konduktoori Kauko Untamo Makela, kuormausmestarin 
virkoihin (Lh) asemamiehet Hannu Olavi Lepisto (V 9) , Pentti Olavi 

Osmala (V 8) ja Harri Veikko Sandberg (V 8) , konduktoorin virkoihin 

(Ri) kuormausmestari Altti Aulis Vaike ja junamiehet Kalevi Aarre 
Levanen ja Pentti Mikael Kuumola , ensi luokan asemamestarin virkaan 

(V 18) (Slo) yp . 2 . lk kirjuri (V 17) Kaarl o Antti Kalervo Sal l yl a , 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 14) (Tpe) 

konttoriapulainen Liisi Vilhelmiina Ihanamaki , alemman palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkoihin (V 14) (Tku) ylim . 3. lk kirjurit 

(V 10) Sirkka- Liisa Salonen ja Ilkka Urho Veli Heino, kuormausmesta

rin virkoihin (Tku) junamies Eero Kalevi Jankala ja asemamies (V 8) 
Raimo Johannes Toivio , kuormausmestarin virkaan (Rma) vaihdemies 

Tapio Asseri Kykkanen , konduktoorin virkoihin (Tku) vaihdemies 

Antti Eino Johannes Oksanen, kuormausmestari Kalevi Sven Soilamo ja 

junamies Matti Antero Virtanen , konduktoorin virkaan (Tpe) vaihde

mies Erkki Johannes Suojanen , veturinkuljettajan virkoih in , veturin
l ammittajat (V 11) Reijo Einar Laine, Arvo Kal evi Pel l i kka , Jorma 
Olavi Moronen ja Aulis Johannes Suokas , 

Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 
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SUURASIAKASTILIEN ' OSTOTOSITTEIDEN K~YTTO JUNISSA 

Ostotositteita saadaan junissa ottaa maksuksi ainoastaan myyt~essM 
normaalihintaisia meno- ja menopaluulippuja, paikka- ja makuupaik
kalippuja sek~ lisalippuja ylempMan luokkaan tai pite~~lle matkalle. 

Liput on laadittava kondukttHirinlippukirjasta (1om. VR 2247). Hin
nan eteen on kirjoitettava suurasiakasluottoa ilmaiseva lyhennys 

'Sal'. 

Ostotositteeseen on kirjoitettava myytyjen lippujen numerot ja hin
nat seka yhteissumma. Myyntipaikan p~ivMleima tehdaMn lipunleimaus
pihdeillM tai kirjoitetaan pMivMm~MrM ja junan numero ko. kohtaan. 

Ostotositteet luovutetaan kotiasemalle tilityksen yhteydess~. (Ti
lityss~~nnBn kohdan 090}.7 mukaan on lippukirja tilitett~v~ silloin 
kun se myyty loppuun ja kalenterikuukauden pa~ttyessa on osittain

kin myydyt lippukirjat tilitett~v~.) 

t.!:o.QOOOOOO 

/ 
·;:;~ ........................... . , __ 
· ·· ·· ··· ·······-···· · ···~;··~ · ........... ······---......... _____ .. ,,,_, ,,, ,, 

...... 
································ ··· ........... ·······--···--··--.. ---···--· .. ······· 

(Malli. t~ytetty ostotosite) 

(N:o tlt 148/245/80. 8.2.80) VT 8/80 

TILITYSS~~NNON MUUTOS 

.,....,. .. ~--

Ti1ityssa~non 1iite, jossa on Iuette1o rajattomaan 1uottoon oikeu
tetuis t a asiakkaista, on uusitt u . Liite painetaan tfun~n kuun aikana 
j a painatusjaosto suorittaa perusjake1un. (N:o T1t 146 / 245/ 80, 

12.2.80) VT 8/80 
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I-KORTTI JA SIT~ VASTAAN MYYT~V~T LIPUT 

Tariffis~~nnBn 24 §:n 5 lis~m~~r~yksess~ olevan ohjeen mukaan on 
rintamasotilasel~kkeen saajalle ja vammaiselle 12 - 16 vuotiaalle 
hoitotuk~en oikeutetulle myyt~v~~n i - korttiin teht~v~ erillinen tun
nusmerkint~ ("RS" tai "Kela-16 v" ). T~m~ tunnus on merkitt!tv~ kortin 
otsikko-osaan siin~ olevan painetun numeron yl~puolelle . 

Rintamasotilasel~kkeen saajalle myyt~v~!tn lomakelippuun on erityis 
lippukentt~~n rnerkitt~vli tunnus "73/RS" ja hoitotukeen oikeutetulle 
myyt!tv~~n lornakelippuun sarnoin erityislippukentt~~n tunnus 
"72/Kela-16v" , t~ll6in ei lipussa olevia tietoruutuja rastitet•. 
Ty6kyvyttBmyysel~kkeen saajalle myyt~v~ss!t lomakelopussa on rasti
tettava ruutu "i -kortti". 

I - korteista irroitettuihin lipukkeisiin on toistaiseksi lislitie t ona 
merkitt~v~ lipun hintamerkinn~n yl~puolelle vastaava t unnus rnik~ 

korttiin on myyt~ess~ merkitty ("RS" tai "Ke l a - 16v") . Myyntipistei 
siin kertyneet i - korteista irroitetut lipukkeet on kuukausit t ain 
l~hetettliv~ taloustoimiston tilastojaostoon lajiteltuna lippulajeit 
tain eri nippuihin (tyBkyvytt6myysel~kkeen saajat, rintamasot ilas 
ellikkeen saajat "RS" ja hoitotukeen oikeutetut "Kela-16v") . 
(N:o Mt 22262/241/80, 15.2 . 1980) VT 8/80 

JTT:N KORJAUSLEHTI 

Jtt:n korjauslehti 31 on ilrnestynyt ja tulee voimaan 1.3.1980. 
(VT 8/80) . 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen 'vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lis~lehti n:o 4 

ja kappaletavaratariffiin NGTS 9761 lis~lehti n:o 21-22. Lis~lehdet 
sis~lt~v!tt mm. rajakoodien muutokset Helsingborg gr/HelsingBr gr ja 
Malm6 gr/K0benhavn gr rajakohdissa . 

Lis~lehdet tulevat voimaan 1.3.1980. Painatusjaosto suorittaa 
jakelun . (Mt 14.2 . 80) VT 8/80. 
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TARIFFIS~~NNON MUUTOS 

Valtioneuvoston 7.2.1980 tekem~n pH~t5ksen mukaisesti my5nnet~Hn 
Valtionrautateiden henkil5liikenteess~ uusina tariffis~Hnn~n mukai
sina rnatkalippualennuksina rintamasotilasel~kkeen saajalle sekH lap
sen hoitotukeen oikeutetulle 12 - 16 vuotiaalle vamrnaiselle rneno-
ja rneno-paluulipun hinnasta vastaava alennus kuin nykyisin my5nnet~~n 
i-korttiin oikeutetulle ty~kyvyttBrnyyselHkkeen saajalle. 

Edell~ sanotun valtioneuvoston p~~t~ksen johdosta rautatiehallitus 
on pH~ttHnyt, ett~ rintamasotilaseHikkeen saajalle ja 12 - 16 vuoti
aalle hoitotukeen oikeutetulle annettava alennus rny~nnetHHn sarnoin 
ehdoin kuin i-korttiin oikeutetuille. 

T~~n vuoksi rautatiehallitus on rnuuttanut Valtionrautateiden tarif
fis1;11;1nn5n . 24 §:n 1 ja 5 lis~rn~Hrl;l.ykset 1.3.1980 lukien seuraavaksi: 

Erikoisliput 

24 § 

Lis~ml;l.Hr~yksHt 

1. THss~ pykl;111;1ssl;1 tarkoitettuja lippuja ovat sarjaliput, lornaliput, 

Finnrail-Pass-liput, VR-alennuskortilla ja 65 vuotta tl;l.yttl;l.neille 
henkilBille 65-kortilla rnyytl;l.vl;l.t liput sarnoin kuin ty5kyvytt5rnille 

henkilBille, rintarnasotilasell;l.kkeen saajille ja hoitotukeen oikeute
tuille 12 - 16 vuotiaille i-kortilla rnyytl;l.vl;l.t liput. 

5. I-kortti rnyydl;l.~n 65-vuotta nuorernrnalle henkil~lle, joka esitt~
m&llH kansanel~kelaitoksen el~kep~Ht~ksen todistaa, ett~ h~nelle on 
ty~kyvytt5rnyyden perusteella rny~nnetty kansane~Hkkeen perusosan 
lis~ksi tukiosa. Merkint~ tukiosan rny~nt~rnisest~ on el~kepH~tBksen 
kohdassa "EHike kuukaudessa" ja markkam~Hrtl.t kohdissa "perusosa" ja 
"tukiosa". Jos markkarn~l;l.rl;l. puuttuu jornrnastakurnrnasta kohdasta, ei 
elHkepH~tBksen esitt~j~ll& ole oikeutta ostaa i-korttia. 
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I-kortti myyd~fin myos rintamasotilaselfikkeen saajalle sek~ hoito
tukeen oikeutetulle 12 - 16 vuotiaalle henkilolle. Rintamasotilas
elfikkeen saajan sek& hoitotukeen oikeutetun on korttia ostaessaan 
esitett~v~ kansanel&kelaitoksen el~kep&&tos, jossa on merkinta rin
tamasotilasel~kkeen tai hoitotuen myont~isest& markkama~rineen. 

8 

I-kortin ostajalle kirjoitetaan henkilokortti soveltaen 15 §:n 4 lm 
m~&r~yksia. Henkilollisyys on talloin tarkistettava henkilollisyys

todistuksen perusteella. 

Myyt~ess& i-korttia on el&kep&&toksest& aina tarkastettava, etta 
henkiloll& on oikeus kansanel&kelaitoksen myont&m&&n tyokyvyttomyys
elfikkeeseen perus- ja tukiosineen tai rintamasotilasel&kkeeseen 
taikka 12 - 16 vuotiaan hoitotukeen. Entisen i-kortin perusteella ei 

myyd& uutta i-korttia. 

Henkilokortteihin, i-kortteihin ja niiden perusteella myyt~viin 
matkalippuihin sovelletaan taman §:n 4 lm:ssa 65-kortista annettuja 

m&&rfiyksifi kuitenkin siten, etta rintamasotilasel~kkeen saajien 
i-korttiin on merkitt&va tunnus "RS" ja hoitotukeen oikeutettujen 
henkiloiden i-korttiin tunnus "Kela-16v". Lis&ksi on tyokyvyttomyys
elfikkeen saajille myyt&v~ss& matkalipussa rastitettava ruutu 
"i-kortti". RintamasotilaseUI.kkeen saajien seka hoitotukeen oikeu
tettujen matkalippuun on lipun erityislippukentt~~n merkittava 
i-korttia vastaavat tunnukset (73/RS, 72/Kela-16v). 

I-kortin hinta on tariffitaulukossa 1. 

(N:o Mt 22262/241/80, 14.2.1980) VT 8/80 

NORDEG-TARIFFI (9927 ja 9929) 

NORDEG-vaunukuormatariffissa 9927 muutetaan sivulla 97 (2) ja NORDEG 
kappaletavaratariffissa 9929 sivulla 14 (9) olevia rajakohtakoodeja 

seuraaviksi: 
Pt = Puttgarden / R0dby (DB) 80023 (DSB) 86023 
H Helsing0r/Helsingborg (DSB) 86030 (SJ) 74030 
M = K0benhavn/Malmo (DSB) 86031 (SJ) 74031 

Muutetut koodit ovat voimassa 1.3.1980 lukien. 
(Mt 14.2.80) VT 8/80. 



8 - 6 -

INTERCONTAINER-LIIKENNE 

Koska Intercontainer-liikenteess~ jatkuvasti esiintyy virheellisyyk
si~, pyyd~mme l~hetys- ja m~ar~asemia tarkoin perehtyma~ seuraaviin 
ohjeisiin, jotta liikenteen sujuminen esteettomasti voitaisiin taata. 

Intercontainer-kuljetuksia varten laaditaan seuraavat asiakirjat: 

1) Kansainv~linen rahtikirja 
2) Luovutuskirja (Ubergabeschein) 

3) P~ivitt~in laadittavat luettelot (erikseen lahtevista 
konteinereista "Tagesaufstellung der Spesen bei Abfahrt" 
ja saapuneista "Tagesaufstellung der Spesen bei Ankunft") . 

Lis~ksi oheistetaan kansainvalinen tulli-ilmoitus (TIF-kaavake), 
lukum~~r~ eri maihin ilmenee PIM:n liitteessa 6B. Samoin voidaan 
oheistaa muita tullia varten tarvittavia asiakirjoja . 

Kansainvalisess~ rahtikirjassa esiintyy aina seka lahettajana 
etta vastaanottajana "Intercontainer" : 
Lahettaja: 

Vastaanottaja : 

INTERCONTAINER 
bei VR 
im Bahnhof von ........ .•. ( lahety sasema) 

INTERCONTAINER 
bei •..... (Intercontainerin edustaja maaramaassa) 

im Bahnhof von .......... (m~araasema) 

Seuraavat kansainv~liseen rahtikirjaan tulevat merkinnat on erikoi
sesti otettava huomioon: 

Kansainvaliseen rahtikirjaan ei merkita rahtia, vaan 
rahditus tapahtuu keskitetysti . Sen sijaan kenttaan 31 kirjoitetaan 
"Zentrale Frachtberechnung". 

- Sailiokontaineria kaytettaessa merkitaan kv. rahtikirjan kenttaan 
31 "Tankcontainer". 

- Kuljetuksen aikana syntyneet lis~maksut (esim. siirtokuormaus
maksu) merkitaan kv . rahtikirjaan, mutta ei kanneta asiakkaalta 
asemalla. Niita ei merkita luovutuskirjaan (Ubergabeschein) eika 
paivittaiseen luetteloon (Tagesaufstellung). 
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Konteinerin koko merkitaan kv . rahtikirjan kenttiin 14 ja 24 . 

Kauttakulkutie merkitaan kokonaisuudessaan kenttiin 31 ja 39. 

- Valimatka lahtoasemalta ensimmaiselle raja-asemalle (So tai Tor) 
merkitaan kv. rahtikirjan taakse kenttaan 83 . 

Asiakirjojen eri osat lahetetaan paivittain seuraavasti: 

LAHTEV~ LIIKENNE 

Kansainvalinen rahtikirja: 
osat 1- 3: seuraavat lahetysta 
osa 4 

osa 5 
Intercontainer, Basel SBB (virkakirjeena) 
Tilitoimisto, Tru (IC) 

Luovutuskirja (Ubergabeschein) : 
lehdet 1- 3: kv . rahtikirjan mukana maaraasemalle 
lehti 4 Intercontainer, Basel SBB 
lehti 5 Tilitoimisto , Tru (IC) 
lehti 6 lahettajalle 

Paivittainen luettelo (Tagesaufstellung der Spesen bei Abfahrt): 
Laaditaan kolmena kappaleena, joista 
1 kpl: Intercontainer, Basel SBB 
1 kpl: Tilitoimisto, Tru (IC) 
1 kpl : jaa lahetysasemalle 

SAAPUVA LIIKENNE 

Kansainvalinen rahtikirja: 
osa 1 : Intercontainer, Basel SBB 

osa 2: Tilitoimisto, Tru (IC) 
osa 3: jaa maaraasemalle 

Luovutuskirja (Ubergabeschein): 
lehti 1: Intercontainer, Basel SBB 
lehti 2: Tilitoimisto, Tru (IC) 
lehti 3: vastaanottajalle 

8 
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P~ivitt~inen luettelo (Tagesaufstellungder Spesen bei Ankunft): 

Laaditaan kolmena kappaleena, joista 

1 kpl: Intercontainer, Basel SBB 

1 kpl: Tilitoimisto, Tru (IC) 

1 kpl: j~~ m!~r~asemalle 

Intercontainerin postiosoite: INTERCONTAINER 

Generaldirektion 

Magrarethenstrasse 38 

CH-4008 BASEL 

VR:ll~ on valmiiksi painettuja kansainv~lisi~ rahtikirjoja Inter

container-kuljetuksia varten (VR 4605.4), joita voidaan tilata 

painatusjaostosta. 

Luovutuskirjoja (Ubergabeschein) ja p~ivitt~isi~ luetteloita sek~ 

l~hteneist~ ett~ saapuneista konteinereista (Tagesaufstellung) voi

daan tilata liikennetoimistosta, Lty h. 268, puh. 2528 tai 2544. 

L~hetett~ess~ konteinereita Sorn~isten kautta on huolehdittava 

lauttapaikan varaamisesta. 

Tilitysasioissa voi tarkempia ohjeita kysy~ tilitoimistosta 

puh. 2016. Jos edell~ olevien ohjeiden tai muiden Intercontainer

liikennett~ koskevien kysymysten suhteen ilmenee asemilla ep~sel

vyytt~, pyydet~~ k~~ntym~~n v~li.ttom~sti markkinointitoimiston 

puoleen , puh. 3609 tai 2724. 

(N:o Mt 32157/252/80, 12.2.80),VT 8/80. 

AVODIIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoriapulaisan toimi V 8 Sainajoan tarvaydanhuoltoaluaan toi

mistossa. Hallinto-osaston johtajalla osoitatut hakamuksat pyyda

taan toimittamaan rautatiahallituksen tarvaydanhuoltojaostoon 

viimaistaan 28 . 2.1980 annan virka-ajan paattym1sta. 
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Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 23) toistaiseksi 
Oulun liikennepiiriss~ (tutkinta- ja tarkastusasiat). Rautatiehalli
tuksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 19. p~iv&n& maaliskuuta 
1980 ennen viraston aukioloajan p&&ttymist~. 

Kolme alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa ja nelj~ 
alemman palkkaluokan asemamestarin virkaa. Liikenneosaston p&~lli
kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal
lituksen kirjaamoon viimeist&an 19. paivan& maaliskuuta 1980 ennen 
viraston aukioloajan p~attymist& . 

Edell& mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
ap. 2. luokan kirjurit: Oulun (2 01) ja Kemin (1 Kern) liikennealu

eille ja 
ap . asemamestarit: Oulun (1 Tja junasuoritus, 3 01, joista 1 RAP) 
liikennealueelle. 

Yleisen toimiston turvallisuusjaostoon haetaan liikennetutkinnon 
tai vastaavan suorittanutta liikennevirkamiest&. 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut hakemukset pyydet~an lahetta

m~&n 28 . 3 . 1980 mennessa yleisen toimiston kansliaan. 

Lahempi& tietoja teht&vista antaa lkt Kalavainen, puh. 911-2530. 

Apulaisasemapa&llikon virka (V 22) toistaiseksi Rovaniemen liikenne

alueella (Roi tavaratoim.paall.) ja apulaisasemapaallikon virka (V 21) 
toistaiseksi Rovaniemen liikennealueella (Roi henkiloasiat). 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist&an 19. paiv&na 

maaliskuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

N~oremman toimistorakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin 

toimistossa (Tampere) ja rakennusmestarin (V 19) virka, toistaiseksi Tampereen 

ratapiirissa Turun rata-alueella (Turku). Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 19.3.1980 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 



8 - 10 -

Kol me r ataesimiehen (V 13) tointa, t oistaiseksi Tampereen ratapiirissa (2 Pori ja 

1 Rauma; asunnot varattu) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi

tettava Tampereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 19 . 3 . 1980. 

NIMITYKSIJl 

L i i k e n n e o 8 a 8 t o : v~turinkuljettajan virkoihin 

(Tku) veturinl~mmitt~j~t (V 11) Heikki Kalervo Tapani Tuuri , Erkki 

Juhani Viljakainen ja Juhani Kalevi Ovaskainen , veturinkuljettajan 

virkaan (Pri) veturinl~mmitt~j~ (V 12) Arto Kaarlo Valtteri Varho, 

veturinkuljettajan virkoihin (Hpk) veturinl~mmitt~j~t (V 11) Eino 

Ensio Paloj~rvi , Matti Johannes Laurinm~ki , Keijo Armas Vironm~ki 

ja Leo Kaarlo Tuomi, veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (Tku) 

ylim . koneenhoitaja Matti Kalervo Koskinen, asemamiehen toimeen (V 9) 

(Ph~) ylim . asemamies (V 9) Kari Kunnari Kahkonen, konttoriapulaisen 

toimeen (Ri) ylim . toimistoapulainen Irja Tuulia Anttila, konttori 

apulaisen toimeen (Lh) ylim . toimistoapulainen Jouko Juhani Hakala, 
konttoriapulaisen toimeen (Hl) ylim . toimistoapulainen Terttu Anja 

Kaarina Turunen , konttoriapulaisen toimeen (Kr) ylim . toimistoapulai

nen Benita Hilkka Marianne Berg, asetinlaitemiehen toimiin (Ri) kon
duktoori Keijo Kalervo Toivonen ja j~rjestelymestari Rauli Martti 

Olavi Paukola , autonkuljettajan toitneen (Lh) ylim . autonkuljettaja 

Salomon Repo , veturinlammittajan toimiin (V 12) (Lh) tilap . veturin
lammittajat Heikki Jaakko Eskola, Seppo Juhani Korhonen, Keijo 

Kalervo Sepponen ja Erkki Juhani Saarinen, veturinlammittajan toimiin 

(V 12) ' (Kr) tilap . veturinlammittajat Roger Rainer Malmgren ja Vilho 

Juhani Peltoniemi, veturinlammittajan toimiin (V 12) (Hki) tilap~iset 

veturinlammittajat Risto Juhani Heiskanen, Jari Pertti Ilmari Hiltunen , 

Jorma Tapani Juntunen , Jari - Pekka Kauranen, Esa Matti Koskela, Taito 

Viljo Juhani Lilja , Arto Olavi Muukkonen, Seppo Matti Nurmikoski, 

Matti Tapani Perttula , Paavo Kalevi Rantala, Erkki Tapio Sintonen , 

Risto Juhani Tamminen , Lassi Antero Tihekari , Ismo Tapio Kaleva 

Vuorela, Martti Tapio Vaananen ja Harri Juhani Yletyinen, vaihdemie

hen toimeen (Lh) asemamies (V 9) Pertti Olavi Heinanen , apulaisasema

paallikon virkaan (V 22) (Mki) yp . 2. lk kirjuri (V 17) Veikko Olavi 

Korppi , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 

(Kta) ap . asemamestari (V 14) Timo Johannes Roitto, ylemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin ~rkaan (V 17) (Kta) ap . 2 . lk kirjuri 
(V 14) Reine Kullervo Vekkeli , ylemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (V 17) (Kta) ylim . toimistoapulainen Marja- Leena 
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Kosonen , konduktoorin virkoihin (Lr) junamiehet Reine Uolevi Valo
korpi ja Teuvo Kalevi Kosonen , konduktoorin virkaan (Imr) junamies 
Martti Johannes Hakli, veturinkuljettajan virkaan (Lr) veturinlam
mittaja Hannu Aulis Suninen, asemamiehen toimeen (V 8) (Spl) tilap . 
asemamies Matti Tapani Rasanen, asemamiehen toimeen (V 8) (Imt) 

8 

ylim . asemamiehet Martti Henrik Korhonen ja Jouko Hannu Kalevi 
Viljakainen, asemarniehen toimeen (V 9) (Vna) ylim . asemarnies Matti 
Tapani Kailio , asemamiehen toirneen (V 8) (Mr) ylirn . asemamies Pertti 
Johannes Vavymies , asernamiehen toirniin (V 8) (Mi) ylirn. asemamiehet 

Pentti Antero Kohvakka ja Juha Kauko Mikael Tarkiainen seka tilap . 
asernarnies Markku Olavi Tuorninen , asemamiehen toirneen (V 8) (Kv) ylim . 
asernamiehet Vesa Jaakko Rama , Mikko Hannes Ylatalo seka Tauno Tapani 
Tiainen , asemamiehen toirneen (V 9) (Kv) ylim . asemamies Ari Pekka 
Untamo Lonka , asemamiehen toimiin (V 8) (Kta) ylim . asemamiehet Raimo 
Juhani Tervakari ja Taisto Olavi Leinonen , apulaisasernapaallikon vir
kaan (V 22) (Lr) 1 . lk kirjuri (V 20) Hannu Juhani Juvopen , apulais
asernapaallikon virkaan (V 21) (Mi) 1 . lk asemamestari (V 18) Aarne 
Heikki Gunnar Piironen , ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Vna) 
yp . 2 . lk kirjuri (V 17) Rauno Pentti Kalevi Joela, ylemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Kv) ylim . 2 . lk kirjuri 
(V 10) Eeva Marjatta Patari , alemman palkkaluokan asemamestarin vir
kaan (V 14) (~v) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Kirsti Marjatta Kiri , 
ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Hma) yp . 2 . lk kirjuri (V 17) 
Seppo Samul i Saari , ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Kv) yp . 2 . 
lk kirjuri (V 17) Veikko Juhani Lehtinen , ensi luokan kirj urin vir
kaan (V 19) (Kv) yp . 2 . lk kirjuri (V 17) Hannu Markku Matias Lurnppio , 
ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjur in virkaan (V 17) (Mki) ap . 

asemamestari Laura Sylvia Lustman, ylemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hma) ap . asemamestari Ahti Olavi 
Piilola, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 

(Vna) ap . asemamestari Jorma Ensio Vainikka , ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Spl)ylirn . 3 . lk kirjuri (V 10) 

Seppo Uolevi Kunnari, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Imk) ap . asemamestari Eino Antero Kononen, ylemrnan 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Jt~ ylim . 3 . lk 
kirjuri Juha Olavi Henttu, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(V 14 ) (Kv) y lim. 3 . lk kirjuri (V 10) Leena Irmeli Hakulinen, vetu 
rinkuljettajan virkoihin (Kv) veturinlammittajat Ismo Aarni Uolevi 
Pit kanen, Pekka Juhani Hynynen , Pentti Esa Pursiainen, Reine Johannes 
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Kuronen, Martti Antero Nissinen, Lasse Einari V~h~talo, Raimo Eemil 
Hartikainen, Ossi Pekka Ulmanen, Ilkka Tapio Sepp~l~ ja Jukka Kalevi 
Sani, veturinkuljettajan virkoihin (Imr) veturinlammittajat Yrjo 
Lippojoki, Pauli Olavi S~ininen, Pertti Matias Myllys ja Esko Uolevi 
Rajala, veturinkuljettajan virkoihin (Kta) veturinlammittaj~t Eino 
Tapio Kopakkala ja Seppo Kalevi Kopakkala, konduktoorin virkoihin 

(Kv) junamiehet Martti Ilmari Reijola ja Juhani Falck, konduktoorin 
virkaan (Vna) junamie s Raimo Ilmari Vainikka, kuormausmestarin virkaan 
(Kv) asemamies (V 9) Heikki Hannes Sokura, apulaiskanslistin toimiin 
(Kv) konttoriapulaiset Raija Marjatta Peura ja Armi Sisko Orvokki 
Loikala, asetinlaitemiehen toimeen (Kv) vaihdemies Oiva Fabian Mork, 
vaununtarkastajan toimeen (Kv) ylim. vaununtarkastaja Markku Antero 
Mykk~nen, junamiehen toimeen (Hma) asemamies Erkki Matti Juhani 
Brofors, junamiehen toimeen (Mi) asemamies Matti Heimo Tapio Rusko
jarvi, ylemm~ palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan · (V 17) 
(Pn~) ap. asemamestari Kalevi Aukusti Rajala, ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Lpa) ap. asemamestari Martti 
Johannes Honkaharju, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Alv) ap. asemamestari Kalevi Johannes Jokiaho, ylem
m~ palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Sk) ap. asema
mestari Jorma Juhani Jouppila, alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaan (Sk) ylim. 3. lk kirjuri (V 10) Hilkka Marjatta Hakala, vetu
rinkuljettajan virkaan (Vs) veturinl~mmitt~j~ (V 11) Hannu Matias 
Savioja, veturinkuljettajan virkaan (Kok) veturinlammittaja (V 12) 
Kari Olavi Korkiamaki, veturinkuljettajan virkoihin (Sk) veturinlam
mitt~jat (V 11) Esko Antti Kujala, Tapani Johannes Vilmunen, Veikko 
Ilmari Luoma, Reijo Johannes Tiisj~rvi, Martti Johannes Ahonen, Kaler
vo Konstantinus Juppo, Alpo Juhani Olli, Veikko Ilmari Puska, Seppo 

Juhani Mansikka, Timo Ilmari Martikkala ja Paavo Jaqkko Juhani Palo
maki, kuormausmestarin virkaan (Sk) asemamies Martti Paavali Ruotsa

lainen, konduktoorin virkaan (Sk) asemamies (V 9) Eeli Eevert Salon
pa~. konduktoorin virkaan (Sk) asemamies Martti Antero Haikonen, kon
duktoorin virkaan (Vs) asemamies Risto Olavi Gunnar Westman, konduk

toorin virkaan (Pts) kuormausmestari Ilpo Gabriel Kujanpaa, ylemm~n 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Kaj) ap. asema
mestari Anja Kaarina Karjalainen, ylemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkoihin (V 17) (Kaj) asemapaallikko (V 19) Urpo Raimo 
Petasnoro ja ap. asemamestari Veli Jaakko Korolainen, ylemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Jy) ap. 2. lk kirjuri 
Helvi HelenaSavolainen, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Pm) ap. asemamestari Kaija Helena Marjatta Vahlman. 

Helsinki 1980. Valtion painatuakftkus 
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He1rnikuun 12 paivana 197~ va1tion virkamiesten pa1ve1us

suhteen ehtojen tarkistamisesta 1aaditun poytakirjan (vir

kaehtosopi~uksen) d~:ssa tarkoitetuista va1tion virkamies

ten pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta 15.1.1~80 tehty 

pBytakirja (virkaehtosopimus) 1iitteineen. 

Poytakirja (virkaehtosopimus) joka 1aa

dJ.ttiin . 15 ·paivana tamrniku>.:.ta ~- 380 

va1tiovarainministerion s e ka va l t : on 

virkamiehia edustavien virkamiesyhdis

tysten keskusjarjestojen Akava ry:n, 

Ju1kisten tyoa1ojen amrnattijarjesto 

JTA ry:n ja TVK:n Virkamiesjarjestot 

TVK-V ry:n va1illa 12 paivana helmi

kuuta ]979 va1~ion v~=~~miesten palve-

1ussuhteen ehtcjen tarkis~a.-::i.::;esta so

pijapuolten va1ii!? : __ i!tun poytakir

jan (virkaehtosopimuksen) 8 §:ssa 

tarkoitetusta va1tion virkamiesten 

palve1ussuhteen ehtojen tarkistami

sesta . 

1 § 

Virkamiesten ?i.i1v.;j ·~ssuhteen ehtc~h,;, n •~ ~; ~Cell noc·~atr:+;aan, ·,11 t.:i niis

ta ,'n saac.e-t•._.· tai maaratt;.r' , __ ,:.kko.l va1tion virkaeilc'. c;:::.:-- ..:::.>in 

n::>~c.l1a ,~ovittu, jo11 -:>i i~J.je--'llpana toi.sin !':O'Jita. 
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2 § 

~e1 mukaisesti, mit.ii valtivvaraj:->'t'.i:-.lsterion seka valtiot• \"i!:"kamie

hia edust.avie·t vi:..i<am.:.<!syhdisty!:'t<~n keskusjil.rjes::o:;.~n Aka·.r" ry:n, 

j<llkis•: ::n r:•o .:!~ojen 'imn.::~ttijarjestl) J':.'A ry:n ja TVK:n Virka,'\ir::;

j~rjestot TVK-V ry:~ valill:i 12 pai.\·ana helmikuuta 1979 valtivn 

virkarniesten palve1•Jssuhteen ehtojen tarkistarnisesta laaditun po.f · 

takirjun 8 §:ssa on sovittu ansiokehitystakuusta, tarkistetaan 

vJrkamiestcn p3.lve1ussuhtP~~ ~~~Jja siten kuin jaljemp~na on so

"ittu. 

3 § 

Virkamiesten peruspa1kat, vuosipalkkiot. ja tilapaisten toimihenki

loiden vastaavat palkkiot seka sopimus?alkkoj~n taulukkopa1kat 

tarkistetaan 1.3.1980 1ukien liitteessa 1 o1evien V-, B-, S- ja 

C-taulukoiden mukaisiksi. 

4 § 

Yhdenmukaisesti 3 §:ssa tarkoitettujen tarkistusten kanssa tarkis

tetaan virkamiehiin verrattavien va~tioon patitbimisessa virkasuh

teessa tai siihen verrattavassa ju:ki~oikeude11isessa palve1ussuh

teessa olevien henki1oiden pa1kat ja pa1kkiot, jo11ei erikseen 

toisin sovita, seka ika1isat ja kailiinpaikanlisat samoin kuin ne 

palkanlisat ja lisapalkkiot, jotka maaraytyvat suhteessa varsinai

seen palkkaukseen. 

5 § 

Virkojen, tointen, y:jm?~-· isten tointen ja tilapaist~~ toirr.i~en

kiloiden seka muussa julkisoiAcudellisessa palvelussuhteessa ole

vien henkiloiden palkkauksia tarkistetaan 1.3.1980 lukien siten 

kuin allamainituissa liitteissa on sanottu. 

Liite 2 .1. 

Liite 2. 2. 

LiH-e ? • 3 

128000255F-65 

Virkojen, tointen ja ylimaaraisten tointen palkkaus

luokkiin sijoittelun tarkistukset 

~u)~Lutusten rnuutokset 
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6 § 

Taman sopimuksen mukaan tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan 

1.3.1980 lukien. 

7 § 

Tama sopimus on voi::wssa 29 _paivaan helmikuuta 1980. 

8 § 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryh

tya tyotaistelutoi~enpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassa

olosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimuk~een perustuvasta vaa

timuksesta syn'::yneen riidan ratkai~. ;,:Jiseks •. , vo~IU«w~.,. ole:van sopi

muk<;; n muu.:tam.1.seksi tai uuden sop::.muksen aikaansa'lmiseks:... 

Lisaksi virkaehtoso?imukseen sidottu yhdistys on· velvollinen valvo

maan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 

koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavel

voitetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistyksille 

kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea 

tai avustaa kiellettya tyotaistelutoimen~idetta eika muullakaan ta

valla myotavaikuttaa sellaisiin toimenpitei:::::'.in, vaan on velvolli

nen pyrkimaan niiden lopettamiseen. 

I 
r~ 

I 
..{, ' .·,, , ...._,~ 
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Liite 1. 

P A L K K A U S T A U L U K 0 T I. 3. 1980 LUKIEN 

Y-. 8- .JA S-PALKKAUSUJOio:AT 

TAU..UKKO 1 

V-PAU<KAUSLUOKKIEN PERUSPAL.KAT .JA IIUOSI
PAU<KIOT, ltK 

PALKKAUS- PERUSPALKKA TAl VIJOSIPALKKIO 
LUOKKA VUODESSA KUUKAUDESSA 
v 1 21 084 1 7':57 
v 2 21 084 1 7'57 
v 3 ..... . ... . 21 084 1 7':57 
v 4 21 ':552 I 796 
v 5 22 080 1 840 

v 6 22 '596 883 
v 7 23 136 1 928 
v 8 23 712 1 976 
v 9 24 2'52 2 021 
II 10 24 768 2 064 

II 11 2'5 356 2 113 
II 12 26 028 2 169 
II 13 . . 26 688 2 224 
II 14 27 360 2 280 
II 15 28 164 2 347 

v 16 29 016 2 418 
II 17 zo 784 2 482 
II 18 30 768 2 564 
II 19 31 884 2 6:57 
II 20 32 988 2 749 

II 21 34 260 2 855 
II 22 3':5 712 2 976 
II 23 37 308 3 109 
II 24 39 122 3 26 1 
II 2'5 41 148 3 42? 

II 26 43 380 3 615 
II 27 4':5 '576 3 798 
II 28 47 892 3 991 

TAU..UKKO 2 

8-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT .JA IIUOSI
PALKKIOT, ltK 

PALKKAUS- PERUSPALKKA TAl VUOSIPALKKIO 
LUOKKA VUOOESSA KUUKAUDESSA 
9 1 58 452 4 871 
B 2 61 212 ':5 101 
9 3 6'5 040 '5 420 
8 4 69 600 5800 
9 '5 75 192 6 266 

8 6 81 792 6 816 
8 7 89 3ZS 7 444 
8 a 97 806 8 1'59 
8 9 ... . . . .. . 107 292 a 941 
8 10 118 0:?:0 9 83'5 

8 II 129 828 10 819 

TAU..UKKO 3 

SOPIMUSPALKkALUOKKIEN SOP!~USPALKAT, ~ 

SOP!MUSPALkKA- SOP UIUSPALI'I'A 
LUOKKA VUODESSA I<UUI<'AUOESSA 
s I 30 6f2 ::! '5:51 
s 31 956 2 66) 
s 3 33 40a 2 784 
s 4 35 Olb 2 918 
s 5 36 7~S 064 

s 6 38 74a 3 229 
s 7 40 97:?: 3 406 
s a 43 392 3 616 
s 9 .46 248 3 854 
s 10 49 392 4 116 

s II 52 980 4 415 
s 12 56 760 4 730 
s 13 58 o\!)2 4 871 
s 14 61 212 5 101 
s 1\5 6'5 040 5 420 

s 16 69 600 \5 800 
s 17 75 192 6 266 
s 18 81 792 6 81<!> 
s 19 89 329 7 444 
s 20 97 996 a 15<1 

s 21 107 29::! 8 941 
s 22 118 020 9 8$'5 
s 23 120 828 10 819 
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Y-PAUO<AUSLUOKKIEH PERUSPALKAN TAl \IUOSlPALKKlQN, KALLIINPAIKANLlSIIN SEKJ:I lKILlSIEN 
YHTEI~ lKILlSIIRYHI11TTRlN KlAJKAUDESSA, IlK 

Ill KALL£USRYHI1R 

PALKKAUS- lKRLISlEN LKt1 
LUOKI<A 0 I 2 3 4 5 
y I 810 937 2 064 2 173 2 263 2 353 
y 2 810 937 2 064 2 173 2 263 2 353 
y 3 810 937 2 064 2 173 2 263 2 353 
y 4 ... . . . . . ... ... ~ 1 979 2108 2 219 2 311 2 403 
y 5 ...... . . . . 895 2 028 2 161 2 275 2 370 2 465 

y 6 . . .. .. . . .. . . 1 939 2 07:5 2 211 2 327 2 424 2 :521 
v 7 ········· · · 1 986 2 125 2 264 2 383 2 482 2 :581 
v 8 2 035 2177 2 319 2 441 2 :543 2 645 
v 9 2 082 2 228 2 374 2 499 2 603 2 707 
v 10 .. 2 126 2 275 2 424 2 :552 2 658 2 764 

v 11 2 176 2 328 2 480 2 611 2 720 2 829 
v 12 .. 2 234 2 390 2 546 2 680 2 792 2 904 
y 13 2 291 2 451 2 611 2 748 2 863 2 978 
v 14 2 348 2 512 2 676 2 817 2 934 3 0:51 0'1 

" 1:5 .... . . ... . 2 417 2 :586 2 7:5:5 2 900 3 021 3 142 

v 16 2 491 2 66:5 2 839 2 988 3 113 3 238 
1117 2 :1:56 2 73:5 2 914 3 067 3 19:5 3 323 
v 18 2 641 2 826 3 011 3 169 3 301 3 433 
v 19 ..... . .. . . 2 737 2 929 3 121 3 28:5 3 422 3 :5:59 
v 20 2 831 3 029 3 227 3 397 3 :539 3 681 

v 21 2 941 3 147 3 3:53 3 :529 3 676 3 823 
v 22 . .. . . . 3 06:5 3 280 3 49:5 3 679 3 832 3 98:5 
v 23 3 202 3 426 3 6:50 3 842 4 002 4 162 
v 24 3 3:59 3 :594 \ 3 829 4 031 4 199 4 367 
v 2:5 3 :532 3 779 4 ou. 4 238 4 415 4 :592 

v 26 3 723 3 984 4 24:5 4 468 4 6:54 4 840 
v 27 3 912 4 186 4 460 4 69:5 4 891 :5 087 

" 28 4 Ill 4 399 4 687 4 934 :5 140 :5 346 



TAU.J.Q:D 7 .JAll:DA 

JI 

PALKKAUS- IKI'!LISIEN LJ<rl 
LUOKKA 0 I 
v 1 862 I 992 
v 2 862 I 992 
v 3 862 I 992 
v 4 I 904 2 037 
v :s I 9:50 2 086 

v t. 1 996 2 136 
v 7 2 044 2 187 
v 8 2 095 2 242 
v 9 2 142 2 292 
v 10 2 188 2 341 

v II 2 240 2 397 
v 12 2 299 2 460 
v 13 2 3!57 2 :522 
v 14 2 417 2 :sao 
v 1:5 2 498 2 662 

v 16 2 :563 2 742 
v 17 2 631 2 91:5 
v 19 2 718 2 909 
v 19 2 816 3 013 
v 20 2 914 3 118 

v 21 3 026 3 238 
v 22 3 I:S:S 3 376 
v 23 3 296 3 :527 
v 24 3 4:57 3 699 
v 2:5 - 3 63:5 3 889 

v 26 3 832 4 100 
v 27 . . . . . . . . . . 4 026 4 308 
v 28 4 230 4 :526 

~ 

2 3 
2 122 2 234 
2 122 2 234 
2 122 2 234 
2 170 2 284 
2 222 2 339 

2 276 2 396 
2 330 24:53 
2 389 2 51!5 
2 442 2 :571 
2 494 2 62!5 

2 !l:S4 2 089 
2 621 2 7!59 
2 697 2 828 
2 7:5:5 2900 
2 836 2 98:5 

2 921 3 07:5 
2 999 3 1:57 
3 098 3 261 
3 210 3 379 
3 322 3 497 

3 4:50 3 632 
3 :597 3 786 
3 7!58 3 9:56 
3 941 4 148 
4 143 4 301 

4 369 4 :599 
4 :590 4 832 
4 822 !l 076 

I. 3. 1?80 U.CJEJI 

4 
2 327 
2 327 
2 327 
2 379 
2 436 

2 496 
2 :S:S!l 
2 620 
2 678 
2 734 

2 900 
2 874 
2 946 
3 021 
3 109 

3 203 
3 289 
3 397 
3 !520 
3 643 

3 793 
3 944 
4 121 
4 321 
4 :543 

4 790 
!l 033 
:s 287 

:s 
2 420 
2 420 
2 uo 
2 U4 
2 :533 

2 - :596 
2 o:s7 
2 72:5 
2 78:5 
2 843 

2 912 
2 989 
3 064 
3 142 
3 233 

3 331 
3 421 
3 :533 
3 661 
3 799 

3 934 
4 102 
4 286 
4 494 
4 72:5 

4 992 
:s 234 
!l 499 

---l 

()) 
Ill 



l . a 1980 U..:IEN 

TAt.U.I(J(O 7 .JATXOA 

KAU£U5RYHI9I 

PALKKAuS- I K~LISIEN LK11 
LUOKKA 0 1 2 3 4 :5 
v I 915 2 049 2 1€2 2 298 2 394 2 490 
II 2 • • • • • 0 • • • • 915 2 049 2 183 2 298 2 394 2 490 
II 3 915 2 049 2 183 2 298 2 394 2 490 
II 4 ···· · · . .. 1 958 2 095 2 232 2 349 2 447 2 :545 
II 5 2 OOb 2 14b 2 2Bb 2 40b 2 :!Ob 2 bOb 

II 6 .... . ..... 2 0 :52 2 19b 2 340 2 463 2 566 2 bb9 
II 7 2 102 2 249 2 39b 2 5 22 2 627 2 732 
II 8 2 15 4 2 305 2 456 2 58:5 2 693 2 801 
v 9 2 203 2 357 2 511 2 643 2 753 2 863 
v 10 2 250 2 407 2 564 2 699 2 811 2 923 

v 11 2 303 2 464 2 625 2 763 2 878 2 993 
II 12 ..... · · ······· 2 364 2 :529 2 b94 2 836 2 954 3 072 
II 13 .. .. . . ... 2 424 2 594 2 7b4 2 909 3 030 3 I :II 
v 14 ........... 2 485 2 6:59 2 833 2 982 3 lOb 3 230 
II 15 . . . . . . . . . . 2 5:58 2 737 2 91b 3 069 3 197 3 325 I 

v lb 2 821 3 OOb 3 296 3 
OJ ········· · ···· 2 63b 3 1b4 428 

v 17 . . . . . . . . . . 2 705 2 894 3 083 3 24:5 3 380 3 :51:5 
II 18 ··· · ·········· 2 795 2 991 3 187 3 3:55 3 495 3b3:5 
v 19 ····· · · · ···· · · 2 896 3 099 3 302 3 476 3 621 3 766 
v 20 .... .... ...... 2 99b 3 206 3 41b 3 :596 3 746 3 B9b 

II 21 ········ ...... 3 112 3 330 3 548 3 735 3 891 4 047 
II 22 .......... . ... 3 244 3 471 3 698 3 893 4 05:5 4 217 
II 23 ..... . ........ 3 389 3 62b 3 8b3 4 Obb 4 23:5 4 404 
v 24 .... . ........ . 3 :554 3 803 4 052 4 2b:! 4 H3 4 b2l 
v 2:5 .... . .. . . . 3 738 4 000 4 2b2 4 48b 4 b73 4 8b0 

II 2b . . . ........... 3 940 4 2lb 4 492 4 728 4 925 :5 122 
II 27 .. ............ 4 140 4 430 4 720 4 9b8 5 17:5 :5 382 
v 28 ... . .....•. . .. 4 3:50 4 654 49:58 :5 211' 5 43b 5 b:53 

-~--- - -
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I . a 1980 UJKIEJI 

Tlll.l...l.t(J(I 10 C 8-YHDISTUJWITAIA..liCICD) 

8-P~KKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIP~ION, K~LIINPAIKANLISRN SEKR HARRRVUOSI
KOROTUSTEN YHTEISHARRR HARRRVUOSIKOROTUSRYHHITTRIN KUUKAUOESSA, HK 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 

B 1> . .. . ..•...•...•... 
8 7 .. . ............ .. 
B 8 ............... .. 
8 9 ................ . 
B 10 ....•.•.......... 
B II ................ . 

I II KALLEUSRVHHA 

MRRRRYUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 I 2 

5 017.00 5 31>8. 19 5 719. 38 
5 254,00 5 621.78 5 989,56 • 
5 !583,00 l5 973. 81 I> 364,62 
l5 974.00 6 392. 18 6 810.36 
6 454. 00 6 905.78 7 3l57. l5t. 

7 020.00 7 511.40 8 002. 60 
7 1>1>7. 00 8 203.69 8 740. 36 
8 403.00 8 991 . 21 9 579. 42 
9 209.00 9 8!53. 63 10 498. 126 

10 130.00 10 839. 10 11 548, 20 
II 144,00 11 924 . 08 12 704 . 16 

3 

5 945. 14 
6 22!5.99 
6 615.85 
7 079. 19 
7 1>47.99 

B 318.70 
9 085.39 
9 957. !55 

10 912. 66 
12 004.0!5 
13 20l5. 64 

1.0 



T IM.l.J.I(J(() 10 .IATJalA 

PALKKAUS-
LUOKKA 

8 l ················ · 
8 2 ··············· ·· 
8 3 ··· ········ ······ 
8 4 ················· 
8 :5 .. .. .. . ... . ...... 
8 6 ····· · ··· · · ·· ·· ·· 
8 7 ................. 
B 8 . ................ 
B 9 ·· ···· ····· ······ 
B 10 ... . ....... . ..... 
B 11 · · ······ · ········ 

PALKKAUS-
LUOKKA 

B 1 ············· · · 
B 2 . .. .. . ......... 
B 3 . ..... .. ......... 
B 4 ................ . 
B :5 ·········· · ······ 
B 6 ................. 
B 7 ....... .. . . . . .... 
B 8 . ....... ......... 
B 9 ····· · · · · · ······· 
B 10 ....•. . .......... 
B II ................. 

II KALLEUSRYHMR 

MRRRRVUOSJKOROTUSTEN LKM 
0 1 :: 

:5 163.00 :5 :524.4 1 5 88:5. 82 
:5 407.00 :5 78:5.49 6 163.98 
:5 74:5. 00 6 147. 1:5 6 549. 30 
6 148. 00 6 578,36 7 008.72 
6 642.00 7 106. 94 7 571 , 88 

7 22:5.00 7 730.7:5 e 236.:50 
7 891.00 8 443.37 8 995. 74 
8 647,00 9 2:52.29 9 8:57.:58 
9 477.00 10 140.39 10 803. 78 

10 42:5.00 11 1:54.7:5 11 884,:50 
11 468.00 12 270.76 13 073.:52 

I KALLEUSRYHMR 

MRRRRYUOSJKOROTUSTEN LKM 
0 1 2 

:5 309.00 :5 t.80. 63 6 0:52 .26 
5 :560.00 5 949.20 t. 338.40 
:5 908.00 6 321 . 56 6 735. 12 
6 322.00 6 76~ . 54 7 207.08 
6 830.00 7 308. 10 7 786. 20 

7 429.00 7 949.03 8 469. 0b 
8 114.00 8 681.98 9 249.96 
8 892.00 9 514. 44 10 136.88 
9 746,00 10 428.22 11 110. 44 

10 720.00 11 470.40 12 220.80 
II 793.00 12 618.51 13 444. 02 

6 
6 
6 
7 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
6 
7 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

l ; 3 . 1980 LUKIEN 

3 

118.1:5 
407.29 
807.82 
285.38 
870. 77 

:561 .62 
3:50.83 
246,69 
230.24 
3:53, 62 
589.:58 

3 

291. 16 
588.60 
000, 98 
491 . 57 
093,55 

803. 36 
615.09 
:537.02 
549.01 
703. 20 
974.70 

CD 
Ill 

.... 
0 



I . a 11'90 LU<lEN 

TAU..Ir.kO 13 1$-YHillS'T'EUSITAU..Ir.kOI 

S-SOPIHUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAN, KALLIINPAIKANLISRN SEKR MRRRRVUOSI
KOROTUSTEN YHTElSMRRRR MRRRRVVOSIKOROTUSRYHMITTRIN KUUKAUOESSA, KK 

Ill KALLEUSRYHMR 

SOP II1USPALKKA- MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 

s I 2 1>28.00 ·2 811. 91> 2 99:5. 92 3 114. 18 
s 2 ....... ...... 2 743.00 2 93:5.01 3 127.02 3 2:50.4:5 
s 3 ..... . .... . . . .... 2 81>8.00 3 01>8.71> 3 21>9.:52 3 398.:58 
5 4 ............. 3 001>.00 3 211>.42 3 421>.84 3 :51>2. 11 
s :5 ... . ... ...... .. .. 3 1:51>.00 3 371>.92 3 :597.84 3 739.81> 

5 I> . ................ 3 321>.00 3 :5:58.82 3 791.1>4 3 941.31 
s 7 ........ . .... . ... 3 :508.00 3 753.:51> 3 999, 12 4 151>.98 
s 8 ...... . ..... . .... 3 724.00 3 984.68 4 245.31> 4 412.94 
s 9 ····· · ··········· 3 970.00 4 247.90 4 525.80 4 704.45 
s 10 ...•....•. •. ..... 4 239,00 4 53:5.73 4 832.41> :5 023.21 

s 11 ·········· · ······ 4 :547.00 4 81>:5.29 5 183.:58 :5 388. 19 
s 12 •...•......•..... 4 872.00 :5 213.04 :5 554. 08 5 773.32 
s 13 ........... • ..... 5 017.00 5 31>8. 19 5 719.38 :5 945.14 
s 14 ................ . 5 254.00 :5 1>21.78 5 989.51> I> 22:5.99 
s 15 .... . ........ · .... :5 :583.00 5 973.81 I> 31>4. 1>2 6 61:5.8:5 

5 16 ..... ....... . .... :5 974.00 I> 392. 18 6 810.36 7 079. 19 
s 17 ...... .. ......... b 454.00 I> 905. 78 7 357.:51> 7 1>47.99 
s 18 ······ · · · ·· · ··· · · 7 020.00 7 511.40 8 002.80 8 318.70 
5 19 ................. 7 667.00 8 203.1>9 8 740.38 9 085.39 
s 20 .... . .. . .... . . . . . 8 403.00 8 991.21 9 579.42 9 9:57.:55 

5 21 . . .............. 9 209.00 9 8:53.1>3 10 498.26 10 912.1>1> 
5 22 ....... . ....... .. 10 130.00 10 839. 10 11 548.20 12 004.05 
5 23 ....... .. ........ II 144.00 II 924.08 12 704.16 13 20:5.1>4 

.... .... 



1. 3. ll>SO LD<IEM 

II KALLEUSRYHI'IA 

SOPII1USPALKKA- 11RRRRVUOSIKOROTUSTEN LK11 
LUOI<KA 0 I 2 3 

s I ........ . .. . .. . . . 2 704.00 2 893. 28 3 082.:56 3 204 . 24 s 2 ········ · · · ······ 2 823. 00 3 020. 61 3 218. 22 3 3 4:5. 2:5 s 3 ··············· · · 2 9:51.00 3 1:57. :57 3 3M . H 3 491>. 93 s 4 ... . ....... . . . . . . 3 093.00 3 309. :51 3 :521>.02 3 1>1>:5.20 s 5 ·· · ·· ···· · ······· 3 248. 00 3 475. 31> 3 702. 72 3 848. 88 

s b · · ··········· · ··· 3 423.00 3 1>1>2.1>1 3 902. 22 4 056. 25 s 7 ..... .. ...... . .. . 3 610.00 3 862.70 4 115.40 4 277.85 s 8 ············ · · · ·· 3 833.00 4 101.31 4 369.62 4 542. 10 s 9 ...... . ....... . . . 4 oe:s.oo 4 370.9:5 4 651>.90 4 840.72 s 10 .... . ... . ....•.. . 4 363.00 4 668.41 4 973.82 5 170.15 

s II ················· 4 680.00 5 007.60 5 33:5.20 :5 :54:5, eo 
s 12 ............• . ... 5 014 . 00 5 364.98 5 715. 91> 5 941.:59 
s 13 . ............ . ... 5 11>3.00 5 524.41 5 885.82 6 118.1:5 s 14 .... . ......... . .. 5 407.00 5 785.49 b 163.98 6 407.29 s 15 ······•······ · ··· 5 745.00 6 147.15 6 549.30 6 807.82 

s 16 .... . . ... ....•• .. 6 148. 00 6 578.36 7 008.72 7 285.38 s 17 .... . . .. ......... 6 642.00 7 106.94 7 571 . 88 7 870.77 s 18 ..... . ....•.... . . 7 22:5.00 7 730.75 8 236.:50 8 561.62 s 19 ..... • .. ... ...... 7 891.00 8 443.37 8 995. 74 9 350. 83 s 20 .. .. ... ... ....... 8 647.00 9 252.29 9 8:57. :58 10 246.69 

s 21 ······ ··· ········ 9 477.00 10 140.39 10 803.78 II 230.24 s 22 . ............ . ... 10 425.00 II 154.75 II 884.50 12 353.62 s 23 . ..... . .......... II 468.00 12 270.76 13 073.52 13 :589. :58 

----------------------------------------------------------------------------~~---~--- ---
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I . 1 1980 LU<IEN 

TAUL.UCICO 13 .MT1CDA 

I KAU.EUSRYHI'IR 

SOP111USPALKKA- ~~YUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOI<KA 0 1 2 3 

s I .......... . ...... 2 781.00 2 97:!. b7 3 170.34 3 29:1. 48 
s 2 ................. 2 903.00 3 106. 21 3 309.42 3 440.0~ 
s 3 ................. 3 03:1.00 3 247.4:1 3 4~9.90 3 ~9b.47 
s 4 .. ········ · ······ 3 181 . 00 3 403.b7 3 b2b.34 3 769. 48 
s ~ ................. 3 340.00 3 :173. 80 3 807.60 3 9:17.90 

s 6 ... ·············· 3 ~20.00 3 76b. 40 4 012.80 4 171.20 
s 7 .. . .............. 3 713.00 3 972.91 4 232.82 4 399,90 
s 8 ········ · ········ 3 941.00 4 216. 87 4 492.74 4 670.08 
s 9 ................. 4 201.00 4 49~.07 4 789.14 4 978. 18 
s 10 .....•.......... . 4 486.00 4 800.02 ~ 114. 04 :1 31:1. 91 .... 
s 11 4 812. 00 :1 148. 84 :5 48:5.68 ~ 702. 22 VI ................. 
s 12 ...... . .. . ....... :5 1:56.00 :5 :516,92 :5 877; 84 6 109.86 
s 13 ................. :5 309.00 ~ 680.63 6 052.26 6 29lolb 
s 14 ........... . .... . :5 :560.00 :5 949.20 6 338.40 6 ~88. 60 
s 1:5 ······•·········· ~ 908.00 6 321. :Sb 6 735. 12 7 ooo.n 
s 16 ················· 6 322. 00 6 7b4 . :S4 7 207. 08 7 491.~7 
s 17 ········ ········· 6 830.00 7 308. 10 7 78b,20 8 093.~5 
s 18 ... . . . ....... . ... 7 429.00 7 949.03 8 469.06 8 803.36 
s 19 ... . ..... . ....... 8 114.00 8 681.98 9 249.96 9 61:5.09 
s 20 ................. 8 8n. oo 9 514.44 10 136.88 10 :137.02 

s 21 ................. 9 746.00 10 428.22 11 110.44 11 :549.01 
s 22 ················· 10 720. 00 11 470.40 12 220.80 12 703.20 
s 23 ................. 11 793.00 12 618. :51 13 444, 02 13 974.70 
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KUOF"F"AL-XXTE KOKO IIALTICN HALLINTO 

PERVSTAM 
LAKKAlJTT 
PYI1 

EHT!NEN 
PALY.KA
LUO!<KA 

31 . 90 ''Al-T X ONRAUTAT X ET 

II 

12 

13 

KONEINSINOORI 

RATAINS! Nt:;ORI 

RATA 1 i\1'~! :-!~V~ l 

I ll!IKI.JA ..............•...... 
2 TUH: l.J'I . .................. . . 

I 
s 
7 

9 
22 

6 
4 

IS 

3 

KRYTTOP~RLLIKKO 
ASEMAP~HLLIKI<O 

ASEI'I ... o'R<1LLIKY.O 

ASEr'' (,; ~~ • tY"''.! 
AS£1'1,."'lr"tt.;l.L f)".,;a 

ASEMAPRRLL lt!Y-0 
KONE INS I NtiOF: I 

KONEINSINOORI 

KONEINSINOOP.I 

KONEINSHJOOP.I I L AP 
KONEHI"S INCOR I I PL YP ... 

2 KONTTORIP~RLLIY~O 
KONTTORIPMRLLI V.I'O 

3 KONTTORIP~ALLIKkO . .. .. ... . . . . 

9 

• 
KONTTORIPRALLIKKO 

LIIKENNETARKASTA.JA 

10 LIIKENNPTAR~ASTA.JA 

21 

, 

14 

24 

18 

Lll._ "INETARK4S ' I<.Jk 

• 1,1 ;;:ENNETAh!<l STA.JA 

Lll~NNEiARKASTA.JA 

2 LIIKENNETARKASTA.JA 

LIIKENNETARKASTA.JA 

AIU. AISINSINOORI 

~~~AISINSJN~RI 

APULAISINSINOORI 

I K~UTUSSUUNNITTELI.JA ....... . 
2 OSASTOSI HTEERI ..... . .......• 
7 SRHKOTARKASTA.JA ......... ... . 

4 SRHKOTARf>ASTA.JA 

8 

KIELENY. ;>r· NTA.JR ............. . 
12 VAN~ TOIM15TOR~~NNUSMESTARI 

2S TARKKAA.JA .. . . . ....... . ...... . 

s 13 

s 14 

s 13 

s 13 
s 12 

s 12 
y 27 

v 26 

y 23 
y " y 18 
8 I 

y 27 

y ::!6 

8 I 
y 26 
1/28 
Y28 
Y26 

Y23 

1128 

1127 

v 26 

y 26 

Y2S 

II 2S 

1123 

II 26 

II 26 

112S 

II 24 

II 26 
II 26 
II 26 

1122 

y 2:5 

II 24 
v 24 

y 24 

Liite 2 .1. 
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3 - s IS 
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~ 13 
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10- y 26 
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(; - v ., .. 
z - v l6 
4..: y 2S 
I - II 21> 
I - Y 2S 
s - y 24 
9- y 23 
2- II 27 

:?.2 - y 26 
I - Y 27 
9- II 2~ 
6 •. y 21> 

12 - y 2:5 
3 - y 2:5 
I - Y 24 

y 27 
II 27 

2 - II 27 
S- II 26 
I - Y 23 
3 - II 22 
2 - II 26 
6- II 2:5 

y 2:5 
2 - y 2:5 

10 - y 24 
2 - y 2:5 

23 - II 24 
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01. 03. BO 

SIY\J: 39 
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TARKKAA.JA 

~~ASTONP~LIKKD .. ...... . ..• 
Yft-<''S';ONPARLLIKktJ ...•...••.•. 
YLITEKNI~t-:0 ....•....•....• . .. 

YLITEI':NIKKO 

YLITEKNIKKO 

YLITE~NIKKO 

YLITEKNIKKO 

APULAI~ASEMAP~RLLIKKD 

APULAISASEMAPRRLLIKKD 

APULAI~KIELEN~RRNTR.IR .. 
RAKENNVSMESTARI ....... . .•.•.. 

TEKNH'':.O 

TEKNIKt:O 

TEKNIKKO 

TEKNIKKO 

TEKNIKI':O 

TEKNIKKO 

TEKNIKKO 

TEKNIKKO 

TYDNTUTKI.JA . . . . . . . . . . . .•.. 
TYDNTVTKI.JA 
IIANH TY~NTVTK I.JA 
APULAISIIARASTONP~~LIKKO 

KVSTANNUSLAS~ I.JA 
YLIPUUTARHURI 
KIR.JVRI I L 

KIR.JVRI 3 L ....... ... . •...... 

KONETEKNIKKO 

AS~MAMESTARI L 

ASEI'IAMESTARI L .....••.. • • .. 

AUTl" .. IVll •E'!T!'\.,.t:.::! ESlMIES 
TYDN.J(IHTI\.IA 
LIPr·upr,INON ESJI"!IE~ 
I>OL.TTOAINET YON.JQHTA.JA 

PliiJTARHUR I 
f<ATAES!MIE~. 

PIIRTA.JI'I 

APULI\! SKANSL. ISTI 

AF"ULA I SY,I\N i·L I ST I 
ASEMAMIES 

ASEMAMIE~ 

YLI <;II V0c'.JA . . . . 
KONf1 RIAPULAIN~N 

v 23 

II 22 

1122 

II 21 

1123 

II 22 

1123 
II 18 

1122 

II 21 

II 21 

II 20 

1120 

II 19 

\119 

II 18 

1122 
II 21 
1122 
1122 

II 21 
II 21 
II 19 

11 8 

v 20 

II 19 

II 18 

II 19 

v 1~ 
v 1~ 
v !b 
v 15 

II 15 
v 13 

v 12 

II 11 

II 10 

II 9 

v 9 
v a 

11 a 

II 9 
v 7 

Sa 

3- II 24 
9 - II 23 

y 2:1 
112:1 

4 '"" II 24 
9- y 23 
1 - v 24 

11-1123 
14 - II 23 
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1 - II 23 
22-1122 
2- II 22 
8 - II 21 

10 - II 24 
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II 24 
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2 - II 23 
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6- II 20 
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I - II 22 
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2 II 21 
2 -II 20 

115 - II 20 
115 II 19 

II 19 

14 - v 20 
57 - v 19 

v 19 
v 19 
II 17 

I - V 16 
14 - v 15 

II 16 
220 - v 14 
390 - v -13 

2 - II 13 
7 - v 12 
2 - V L2 
9- VII 
I - v II 

15 - v 10 
158 - II 10 

94 - II 9 
,, 10 

100 - v 9 
1790 - v 8 
200 - II ~ 
526 - v e 

v 10 
50- VB 

216 - v 7 
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Liita 2.2. 

IYTUISTUTUS TEN MUUTOKSET 

31. 90. VAL'!.'1.0NRA.UTATIET 

Muist. 1 Muist. 1 p0:cee. •an. 
Peruspalkkai!> i '.le konttoriapulaisille, 
jotka ovat palv~lleet vastaavanlaisis-
sa peruspalkkai~is~a, ylimaaraisissa 
tai tilapaisissa toimissa yhteensa 
kolme vuotta ja ovat suorittaneei vir-
katutkinnon. suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausl.u:.J kkaa korkeampana kuin mitl!-
tassa •oLmessa muutoin suoritetaan. 

Muist. 2 Muist. 2 poistetaan. 
Ylimaaraisille toimistoapulaisille, jot-
ka ovat palvelleet vastaavanlaisissa pe-
ruspalkkaisissa, ylimaaraisissa tai ti-
lap~isissa toimissa yhteensa kolme vuot-
ta ja ovat suorittaneet virkatutkinnon, 
auoritetaan palkkaus yhta palkkausluok-
kaa korkeampana kuin mita naissa toimis-
88 muutoin suoritetaan. 

ENTINEN UUSI 

Muist. 4 
Veturinkuljettajana yhteensa vahintaan 
kolme vuotta palvelleelle valtionrau
tateiden veturinkuljetta jalle suorite
taan palkkaus ybta pa lkkausluokkaa kor
keampana kuin mita tassa virassa tai 
toimessa muutoin suoritetaan. 

Muist. 
Konttoriapulaisille ja toimistoapulaisille, 
jotka ovat palvelleet mainituissa toimissa 
tai vastaavissa tehtavissa valtiolla tyo
eopimussuhteessa yhteensa kolme vuotta ja 
ovat suorittaneet virkatutkinnon, suorite
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkearn
panA kuin mi ta nai.~t:! toimis!l-a: muutoin suo
ritetaan. 

Muist. 4 
Veturinkuljettajana yhteensa vahintaan kol
me vuptta palvelleelle valtionrautateiden 
vetudnkulj e ttaj alle suori tetaan palkkaus 
yhta palkkausluokkaa ja yhteensa vahintaan 
k~enen vuotta palvelleelle kahta palk-
kausluokk~~ korkeampana kuin mita tassa 
virassa tai toimessa muutoin suoritetaan. 
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Muist. 13 
V~~ 'af ~~~a al~mman palkkausluokan mu
~aa~ palkkansa saaville peruspalkkaisil
le, 1 ~imaar~:sille ja tilapaisi11e vir
l"~Lehille, jotka toimivat junasuorit
tajit•a, ''suoritetaan palkkaus VlO palk
kausluokan mukaan. Sellaisel1e adella 
mainitu1le virkamiehelle, joka on toimi
nut kaksi vuotta junasuorittajan~, suo
ritetaan pa1kkaus lisaksi kolme pa1kk~ue
luol~!~ vor~.eamp•n~ kuin mita tassli: toi
me .. :;a muutoin suori tetaan . 

Muist. 17 
Kirjuri11e 1 l, kirjanpitaja11e, ase
mamestari1le 1 1, aikatau1unsuunnitte
lija11e, apu1aisasemapaal1ik611e, · ase
mapaa1lik611e 3 1. l pl seka pa1kkaus
luokkaan V 18, V 19,V 21 tai V 22 kuu-
1uva11e asemapaa11ik611e, joka on pal
vellut mainituissa peruspa1kkaisissa vi-
1oi6S~ tai y1imaaraisissa toimissa tai 
muis5a rautatie1aitoksen vastaavan1ai
sissa tai vaativammissa y1imaaraisissa 
vircissa tai toimissa tai ti1apaisi• ' 
tehtavissa tai muissa vaativuude1taan 
vXhintaan niita vastaavissa tehtavissa 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
pa1kkausluokkaa seka kirjuril1e 1 1, 
kirjanpitajal1e, asemamestarille 1 1 ja 
pa1kkaus1uokkaan Vl8 tai V 19 kuu1uva11e 
asemapaa11ikolle kahdeksan vuotta pa1-
ve1tuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa 
korkcampana kuin mita naissa viroissa 
tai toimissa muutoin suaritetaan. 

Muist. 24 

UUSI 

Kuist. 13 
Vll tai sitii alemman palkkaus1uokan muka~
palkkansr SadVi11e virkamiehi11e, jr.tka 
t·oimivat junasuorittajina, suoritetaan 
palkkaus Vl1 pa1kkaus1uokan mukaan. S~llai· 
se)1e ~de1lii mainitu1le virkamiehelle, jo
ka on toiminut 2 vuotta junasuorittajd~~. 
suoritetaan pa1kkaus lisaksi kaksi palkkaus· 
luokkaa korkeampana kuin mita tassa toimes
sa muutoin suoritetaan. 

Muist. 17 
Kirjurille 1 1, kirjanpitajii1le, ase
mamestari11e 1 1, aikataulunsuunnitte
lijalle, apu1aisasemapaa11ikolle, ase
mapaallikol1e 3 1. 1 p1 seka pa1kkaus -
1uokkaan V 19, V 20, V 21 tai V22 kuu
luva1le asemapaalliko1le, joka on pa1-
vellut m.:tini tuissa peruspa1kkaisissa ·vi
roissa tai ylimaaraisissa toimissa taj 
muissa rautatie1aitoksen va~t3avan1ai
sissa tai vaativammissa y1imaaraisissa 
viroissa tai toimissa tai tilapaisissa 
tehtavissa tai muissa vaativuudeltaan 
vahintaan niita vastaavissa tehtavissa 
viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta 
pa1kkausluokkaa seka kirjuril1e 1 1, 
kirjanpitajalle, asemamestarille 1 1 ja 
pa1kkausluokkaan V 19 tai V 20 kuuluvalle 
asemapaa11ikolle kahdeksan vuotta pa1-
veltuaan lisaksi yhta pa1kkausluokkaa 
korkeampana kuin naissa viroissa tai 
toimissa muutoin suoritetaan. 

t{uist. 24 
V19 tai sita a1emm<>n pal~~•ausluokan mu.
kaan palkka~sa aavalle peruspalkkaisel
le, ylimliari' istlle tai tilapaiselle vir
k.amiehelle, ~oka <oimii kauko-ohjaajana, 
piiatoimisena ju11aohjaajana, vaununjakaja
na tai vaununjakajan apu1aisena, suorite
taan pa1kkaus V20 palkkau. luoka>• ruukaan. 

V19 ~ai s:ta alemman pa1k~a~~luc~a" w~~aan 
palkkansa saavalle virkamiehe1le, joka toi
mii vaununjakajana tai vaununjakajan apu-
1aisena, suotitetaan pa1kkaus V20 palkkaus
luokan mukaan, seka V20 tai s.ita a1emman 
palkkaus1uokan mukaan palk~dnsa saaval1e 
virkamiehelle, joka toi:nii kauko-ohjaaj::.:la 
tai paatoimisena junaohjaajan·., mah:ccaan 
palkkaus V21 palkkausluokan w•Jitaan. 
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Muist. 30 
Peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle ra
kennusmcstarille, koneteknikolle, tek
nikolle ja yliteknikolle, joka toimii 
rata-alueen paallikkona tai piirin vas
taavan opastinmestarin, hitsausmestarin 
tai koneteknikon tehtavissa tahi perus
parannustyomaan vastaavana rakennusmes
tarina, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa seka rautatierakennustyomaan 
va::t:~avana rakennusmestarina toimivalle 
peruspalkkaiselle tai yli~aaraisell~ 
rakennusmestarille kahta palkkausluo'
k-.a korkeampana kuin mita naista vir""·'
ta tai toimista muutoin suoritetaa.~. 

UUSI 

Mu:(st. 30 
Pe~uspalkkaiselle ja ylimaaraiselle raken
nusmes tarille. k'oneteknikolle. teknikolle 
ja yliteknikolle, joka toimii rata-alueen 
p!ilillikko'na tai piirin vastaavan opastin
mestarin, hitsausmestarin tai koneteknikon 
tehtavissa, radan perusparannus- tai raken
nusten peruskorjaustyomaan vastaavana raken
nusmestarina tai urakoitsijatoiden paatoimi
sena valvojana, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa seka rautatierakP.nnustyo
maan vas taavana rakennusmes tar ina toimiv.' 1·
le peruspalkkaiselle tai yEmlillraisalle r ,1-
kcnnusmestarille kaht<•. palkkausluokkaa kor
keaml'ana kuin mita naiz!:a viroL;sa tai toi
oissa muutoin suoritetaan. 

YLEISMUISTUTlf~SET 

4. ~-, C- ja 'i-palkka•.lS~.l'.okkiin kuulu
via '/irkar.:i ehil: i.,..,~it~va muist':!tus 

Oikeus maaravuosikorotuksiin on sel
laisella viran tai toimen haltijalla 
ja ylimaar~isella toimenhaltijalla, 
jonka virka tai toimi on sijoitettu 
l!-palkkau~V.H'kkaan tai C55 - C66 palk
kausluo~kiin seka S-snp;muspalkkaluok
kaa~ !•uuluv;-tJ.a, sijoituspalkkaluokan 
rm~kaista tauiu:tkdpalkkaa saavalla vi
ra~ tar toimen ~altijalla. 

Edellli tarkoitetulle virkamiehelle myon
netaan maaravuosikorotus 2, 4 jd 6 val
tiolla p~lvellun vuoden jalkeen. 

Maicavuosikorotukset maaraytyvat perus
tai CCfiruu;palkan tahi vuosipalkkicr. 
seka kalliinpaikanlisan yhteismaaran 
perusteella siten, etta ensimmainen 
ja toinen maaravuosikorotus ovat kumpi
kin seitseman prosenttia ja kolmas maa
rllvuosikorotus on kolme ja jluol.i pro
senttia. 

4. B-, C- ja S-Falkkauuuokkiin kuub
vie ••!.r~:=iehiii. ~oskeva m1.0btutus 

Oik; ~s maaravuosikorotuksiin on~ :llai
sella viran tai toimen haltijalla ja yli
m;!iralsella toimenhaltij'alla, Jnnka virka 
tai to1mi on sijoitettu B-palkkausluokkaan 
tai CSS - C61> palkka•tsluokkiin seka S-so
pimuspal'ktt«.:.ut~kkaan kuuluval:a, sijoi n:.;
palkkaluokan mukaista taulukkopalkkaa sa~
valla viran tai toimen haltiJalla. 

Edeili!. t.arko.itetulle virkamiehelle t:iyon
netaan mliaravuosikorotus 2, 4 ja 6 val
tiolla palvellun vuoden jalkeen. 

Maaravuosikorotukset mii.araytyvat perus- tai 
sopimuspalkan tahi vuoslpalkkion sckli kal
liinpaikanlisan yhteismaaran pe:usteella 
siten, ~tta ensimmainen ja toinen ~aaravuo
sikorotus ovat kumpikin seitseman prosent~ 
tia ja kolmas maaravuosikorotus on nelja ja 
puoli prosenttia. 
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S. Talonmiehia ym. seka ylivirastomesta
reita, virastomestareita ym. koskeva 
muistutus 

Talonmiehell e, yihr.lrtijalle, talonmies
lllmmittajal. ' ~. llimmittajalle, talonmies
vabtimestat{ •• c, ;.,;.,"~miebelle, huolto
miebelle, korjausmiehelle, apumiehelle, 
ylivirastomestarille, virastomestarille, 
ylivahtimesrarille, tutkimusmestarille, 
vanbemmalle vahtimestarille, -arkistovah
timestarille, vahtimestarille yp., vah-

' timestarille ap., nuoremmalle vahtimes
tarille ja vahtimestarille, tyoesimiehel
le, pedellille, kursorille, vahtimestarin 
apulaiselle ja vahtimestaripreparaattoril
le,joka on palvellut mainituissa toimissa 
tai tilapaisissa tehtavissa tai vastaavis
aa tehtavissa valtion palveluksessa tyo
sopimussuhteisena tyont~kija~~ yhteensa 
vllhintiian ••i -i.~i Vl!:>tt~ ~-...•;r:;.Letaan palk
ltaus , 'lta p. 'kkaus:u.'~lto..i korkeampana 

1 l•' )hteensl! vahir.t~lan vii~itci sta vuot'a 
po.'': -•1~• -•llc ~i~ifk~i yl:':3 p<:.l~~<~l..sluokkaa 
1-;::.-keampana kuin mi.ta kyseessa .olevissa _ 
toimissa muutoin suoritetaan. 

5. Talonmiehia ym. seka ylivirastomesta
reita, virastomestareita ym. koskeva 
muistutus 

Talonmiehelle, yovartijalle, talonmies
lammittajalle, l~ittajalle, talonmies
vahtimestarille, j_aj toso..iehelle, huolto
miehelle, korjausmiehelle, apumiehelle, 
ylivirastomestarille, virastomestarille, 
ylivabtimestarille, tutkimusmestarille, 
vanhemmalle vahtimestarille, arkistovah
t~~starille, vahtimestarille yp., vah
timestarille ap., nuoremmalle vahtimes
tarille. ja vahtimestarille, tyoesimiehel
le, pedellille, kursorille, vahtimestarin 
apulaiselle ja vahtimestaripreparaattoril
le, joka on palvellut mainituissa toimissa 
tai tilapai~issa tehtavissa tai vastaavis
sa tehtavissa valtion palveluksessa tyo
so?i~ussut ~ eisena tyontekijana yhteensa 
v3.!:lutaan viisi vuotta, suoritetaan ?.:.lk
~a~s yhta palkkauslu0kka~ korkeampar.2 
ja yhteensa vahintlllin kaksitoista v•.->tta 
?lll•Tel1<>'2! ~,:, ~isaksi yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita kyseessa olevissa 
toimissa muutoin suoritetaan. 
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6. Toimistohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan VIS tai sit~ 
alempaan kuuluvalle peruspalkkaiselle, 
ylimaaraiselle ja tilapaiselle kans
listille, ~pulais~anslistille, toimis
toapulaiselle, kanslia-apulaiselle, 
k<>nttnri.Jpnlaisdle, kirjurille (pol { i
sihallinto), nuoremmalle rekisteriapu
laiselle, vanhe~alle rekisteriapulai
aelle, tilastoapulaiselle, toimitus
apulaiselle, laskuapulaiselle, toimis
tosihteerille, konekirjanpitajalle, 
laboratorioapulaiselle, tutkimusapu
laiselle, kirjanpitajan apulaiselle, 
tilinpaattajalle, kirjanpitaja-kassan
hoitajalle, ki~jaajalle, kirjanpita
jlllle, tarka·stusapulaiselle, Uivista
jalle, reikakorttilavistajalle, arkis
t?apulaiselle, ~assanhoitajalle, ti
lastoits\jalle, ~irjansir.ojalle, kir
jRatoapul~isclle. 4paJ~iskirjaajalle, 
9pula~~kirjan?it3jalle, lahett~jal~ ' • 
apulais~ass~nhoirujolle, ap~laislahel
ta;~lle, kar~aupi~rti\j1i "'. u·. piirt&J :::n
le, atk-klrjoittajalle, kansliannoitd
jalle ja konekixj~ittajalle, joka on 
palvellut edella mainituissa toimissa 
tai vastaaviss..; tel~tavissa valtion 
p~lv~luksessa tyosopimussuhteisP.na 
tai virastotyontakijana t~i valti~llc 
siirtyneessa laitoksess'l yl,tet>.nslo va
hint~ltn viil'i V:JC'tta, suorit,·taan palk
ka• .. s yhta pa lkkaus tuokkaa kon·eampana 
kuin mi·ta kyseessa <>levissa toimissa 
muutoin suoritetaan. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl4 ta~ alem
paan kuuluvalle, joka on palvellut yh
teeas: ?!~intaan viisitoista vuotta, 
suoritetaan pa~kl.aus lis;<ksi yhta p-Hk
lt.lusluokkaa kork.:-ampana kuin mita ,,;;is
all toim~ssa muutoin ~uoriLetaan. 
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6. Toimistohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl6 tai sita alem
paan kuuluvalle kanslistille, apulaiska-ns-
1-i.stille, toimislc.::.¢•Jlaiselle,- k:-mslia
epulaiselle, konttoriapulaisell2, kirju
ril:le (poliisihallinto), nuor•1•'11llalle rekls
teriapulaiseli<:, vani->e11111lalle rekisteriapu
laiselle, tilasto~pulaiselle, toimitusapu
laiselle, laskuapulaiselle, toimistosihtee
rille, konekirjanpitajalle, kirjanpitajan 
apulaiselle, tilinpaattajalle, kirjanpita
ja-kassanhoitajalle, kirjaajalle, kirjan
pitajalle, tarkastusapulaiselle, lavista
jalle, reikakorttilavistajalle, arkistoapu
laiselle, kassanhoitajalle, tilastoitsi
jalle, kirjansitojalle, kirjastoapulaiselle, 
apulaiskirjaajalle, apulaiskirjanpitajalle, 
lahettajalle, apulaiskassanhoitajalle, apu
laialahP.ttajalle, kartanpiirtajalle, ~
tiijalle, atk-kirjoittajdlle, kansliar, hoi
~ajal~'!, kon'=!...irioittaialle, P.uhelunv~lit
tiijliltc (posti- ja le::':latinla;_tost<>. lukuun
ottamat~a), puhelinv:i:htt> .. u hoitajalle, v~;
h .. lin~e&ku~~ •n hoitajalle, pijMkirjarnitai~l
le, vanhemmalle kanslia-apulaiselle, vanne~
malle kanslistille, paakartanpiir - aj;<ile, 
laaninkassanhoitajalle, tilastokoneenhoita
jalle ja offsetlatojalle, jo~~ on ollut val
tion palveluksessa tai valtiolle siirtyneen 
laitoksen palveluk~essa yht~~nsa vahintaan 
viisi vuotta, suoriteta2n palkkaus yhta 
palkkansluokkaa korkeampana ku~n mita ky·· 
seisissa toimissa muutoin suct' :. tetaan. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl5 tal alerup~a:: 
kuuluvalte, jolla on edella mainittua pal
velua yhteensli vahintaan viisitoista vuotta 
suoritetaan palkkaus lisMk s~ yhta palkknus
luokk~a korkeampana kuin mita muutoin suo
ritetaan. 
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11. Mekaanikkoja ja asentajia kos
keva ;,.uistutus 

Mekaanikolle, hicnomekaanikolle, huol
tomekaanikolle, laboratoriomekaanikolle, 
vanhemmalle mekaanikolle, katsastusme
kaanikolle, sahkoyliasentajalle, keskus
asentajalle, puhelinasentajalle, vanhem
malle asentajalle, asentajalle, puolus
tusvoimien sahkoasentajalle, ja asemata
aovalvojalle, joka on palvellut maini
tussa tai starttimestarin toimissa tai 
tilapaisissa tehtavissa tai vastaavissa 
tehtavissa valtion palveluksessa tyoso
pimussuhteisena tyontekij anli yht .. tmsa 
vahint~an viis\ vuotta, suoritetaan 
palkkal• ·· )'hta pal kkausluokkaa korkeam
pana ku1n mita naissa toimi3sa muutoin 
suoritetaan. 

15. Teknikoita koskeva muistutus 

Teknillisen kou~un tutkinnon suoritta
neelle teknikolle, koneteknikolle, kat
aastusteknikolle, sahkoteknikolle, yli
teknikolle, sotilasyliteknikolle, soti
lasteknikolle, tyonjohtajalle, ylityon
johtajalle. tynl i.i'.~.cc..t~::!.t:ajalle, tyo
ro!a t a·. ·li.e, tc•:.-ic:a .. ~ :.jalle, konet3r~a~ta
jallc .. a•.~;,; carkas ta;alle, autotul<.a.l
t~jaile, apulqi3tarkastai-lle, korjaa
mopUalli~~iLe se~a tyuntutkijalle ja 
vanhemmalle tyontutkijalle, joka on 
toiminut teknikoksi valmistuttuaan val
ticnhallinnon palveluksessa viisitoista 
vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausl.uol~kaa knrk~:ampana kuin mita nais
&1 viroi~sa tai toimissa muutoin suori
tetaan. 

16. ruhelunvalirtaj~~ yms. koskeva 
muistutus 

UUSI 

11-. Meuanikkoja ja asentaj ia koskeva 
muiatutus 

MekaanikO'lle, htenomekaaniko lle, hue 1 tome
kaanikol1e, laboratoriomekaanikolle, van
he~alle mekaanikolle, katsastusmekaanikol
le, sahkoyliasentajalle, havaintoasemanhoi
tajalle, kopiolaitoksen hoitajalle, tieto
koneenhoitajalle, kenttamestarille, tekniHi
selle apulaiselle, korjaamon varastonhoi
tajalle, keskusvaraston hoitajalle, keskus
asentajalle, puhelinasentajalle, vanhemmal
le asentajalle, asentajalle, puolustusvoi
mien sahkoa~encajalle ja asematasovalvojal-· 
le, joka on pdlvellu: mainituissa tai 
etarttimestarin toimissa rai tilapai.sissa 
tehtlvissa tai vastaavi~sa tehtavissa val
cion palveluksessa tyo~opimL•s~uhteisena 
tyontekijana yhteensa vahintaan viisi vuot
ta , suoritetaan palkkaus yhta palkkausluoR
kaa korkeampana kuin mita naissa toimissa 
muutoin suoritetaan. 

15. Teknikoita koskeva muistutus 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittaneelle 
teknikolle. koneteknikolle, katsastustekni
kolle, sahkoteknikolle, yliteknikolle, so
tilasyliceknikolle, sotilesteknikolle, tyon
johtajAlle, ylityonjohtajalle, tyol~ik~~~~
:ohtajalle, tyomes:~r~·le, tark~~ - j~lie, 
konet:•rkast<tjalle, konep~·allikolle (:naapat
velukse~s::), IW'annlitr..o. t•steknikc.lle, sahki•
tarkas~aJalle, autotaC~AStAjalie, ::~ulais
tarkastaJal1e, korjaamopaallikoll• se~a 
tyd4tutkijalle ja vanhemmalle tyontutkijal
le, joka on toiminut teknikoksi •Tal..:istut
tuaan v::ltionhallinron palvelukses~a viisi
:oista vuotta, suoritet~an palkkaus yhta 
palkkausluov'-< a. ko ·.k•u!!!;:'n~:. k•l.:.n mita nai.ssa 
viroissa ta ~ to•~issa muutoin suoritetaan. 

16. Puhelunval~:tajia ym. kos~eva 
~w~btutus poistetaan. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl5 tai sita alem
paan kuulu~alle puhelunvalittajalle (vosti
ja l~:nr-~tinlaitosta lukuunottamatt:J.); puhe
linvaihteen hoitajalle, puhelinkeskuksen
hoit&Jalle, paakirjanpitajalle, vanhemmal
le kanslia-apulaiselle, vanhemmalle kans
listille, paakartanpiirtajalle ja laanin
kassanhoitajalle, jolla on yhteensa vahin
tlan viisi vuotta palvelua naissa tai 
y1eismuistutuksen 6 mukaisissa toimissa 
tai tehtavissa, suorite~aan palkkaus yhta 
Palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais~ 
ell 'tnimi~cu1 t".A; r.Pht.:iu;~c;i mnnt-nin crunri-
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17. Laboratoriohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Laboratoriomestarille, laboratoriohoi
tajalle, laboratorionhoitajalle, pre
paraattorille, laboratorian preparaat
torille, kemian preparaattorille, labo
rantille ja laboratoriosihteerille, joka 
on palvellut edella mainituissa toimissa 
tai vastaavissa tehtavissa valtion pal
veluk~essa tyosopimussuhteisena tyonte
kijlinli vahit1taan viisi vuotta, suorit:e
taa~ paikkaus yhta palkkausluokkaa k~r
kean.;:at.1 kl!ir. !llitli kyseisissa virob11:1 
tai toimissa muutoin suoritetaan. 
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17. Laboratoriohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Laboratoriomestarille, laboratoriohoita
jalle, laboratorionhoitajalle, preparaat
torille, laboratorian preparaattorille, 
kemian preparaattorille, laborantille, 
laboratoriosihteerille, tutkimusapulai
selle ja laboratorioapulaiselle, joka on 
ollut valtion palveluksessa tai valtiolle 
siirtyneen lai~oksen palv.eluksessa yhtee~: 
vlihintain viisi vuotta, suo~itetaan palk
kaus yht~ palkkausluokkaa kork~ampana 
kuin mita l~)·sei si.;sli toimissa muutoin 
suoritetaan, ja sill~, jolla on edellli 
mainittua palvelua yhteensa vahintaan 
viisitoista vuotta, suoritetaan palkkaus 
lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita muutoin suoritetaan. 
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L I SA P A L K K I 0 I · D E N T A R K I S T UK SET 

31.90 VALTIONRAUTATIET 

7. Asemaraha 

Valti:..n rautateiden kuormausmestar::..lle, ~sen.ami•~hcl1e ja trukin·· 

kuljettaja1le sekii autonku1jettajain esimiehe11P- ja autonasenta

jal1e matkustaja-asemapa1ve1uksessa ja cavara- ja kiitotavaL~

toimistojen tyossa,huoitokorjaamoissa seka vastaavissa tehtavissa 

to1miva1le konduktoori11e, vaihdemiehe1le ja junamiehe11e seka 

kaupallisen jake1uliikenteen autonkuJjetcajalle, lukuuncttam~tta 

linjaliikenteessa toimivid, suoritet .. an "'!'lemarahaa 50 pennia tun

nilta. 

8. Huo1toraha 

Va1tionrautateiden koneenhoitaji1le, huo1tomiehi11e ja ta111mie

h111e suoritetaan huoltorahaa 45 pennia tunnilta vaunu- ja veto

kalusto- seka varikkotyosta. 

9. Ratapiharaha 

Vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehe+le, asetin1aitemiehelle, 

vaunumestarille, vaununtarkastajalle ja vaununvoite11jal1e mak

setaa~ ratapiharahaa 112 p tunni1ta 1 §:n 3 kohdassa tarkoite

tussa ratapihapalve1uksessa 3 §:ssa mainituin poikkeuksin si1ta 

aja1ta, joka ku1loinkin 1uetaan tyoajaksi. 

10. Konduktoorien ym. paivystysraha 

Asemapaika1la suoritetusta virantoimituksesta maksetaan y1ikon

guktooril1e, konduktoori11e, jarjestelymestaril1e, rataku0rma

autonku1jettajalle, raidetraktcrin kayttaja1le ja hanen apu1ai

senaan toimiva11e kytkijaJl ~ ~eka junamiehe1le paivystysrahaa 
112 p tunni1ta. 
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11. Veturiraha 

Veturirahaa rnaksetaan veturin- ja rnoottorivaununkuljettajalle 

seka veturinlarnrnittajalle 4,S pennia veturikilornetrilta seka 

ku1jettajal1e yhden rniehen ajossa 9 pennia veturikilometrilta, 

rnika1i virantoirnitus on kestanyt niin pitkan ajan, etta se 

3 ~~n mukaan oikeuttaa paivystysrahaan. 7~varajunissa ] ~ iava

:::-ahenki1oj !.lnis ;.; ,: rnakr--:. ta. ' . ·;~::t.uri ':: -· E•~ 9 pennia •:t;~ 'Jt':!.k '..lornet

riltli. Hitai:;sa 35 iu11/h tai a1le ku1kevi o; r;a tav<l .r.a.j.missa rnak

setaan edella rnaj l'i 1:.tu pe:l::lil!!aa:t:a kaksinKertaisena. 

(Hlej •=• Hle 68/111/80, 23.1.1980) YT Ba /80 

Helsinki 1980. Valtlon painatuskeskus 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERASRDMULLE, JATEPAPERILLE , LUMPULLE 

SEKA LASIRDMULLE 

Valtioneuvosto on myontanyt 1.1. - 30.6 . 1980 valiseksi ajaksi 

seuraavat alennukset: 

- kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatierah

deista 10 prosentin suuruisen alennuksen mainittuja romuja koti 

maan su1atoille ja valimoille kuljete~taessa 

- kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatierahdeista 25 

prosentin alennuksen ja kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstii

lijatteen) seka jatelasin (lasiromunl rautatierahdeista 20 pro

sentin alennuksen naita raaka-aineita kotimaan ja1ostus1aitok

sille kuljetettaessa . 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 

5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -paperi seka myos nimikkeeseen 

5311 kuu1uva jatepahvi ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuo

tanto1aitoksi1ta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta . 

Alennuksen a1aiseksi lumpuksi katsotaan tavaran1uokitustaulukon 

nimikkeeseen 5691 kuuluva tekstiilijate ja a1ennuksen alaiseksi 

jate1asiksi nimikkeeseen 6182 kuuluva lasiromu . 

Nama alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille . 

Alennukset myon netaan kullekin alennukseen oikeutetulle asiak

kaalle kuukausittain rahti1uottotilin valityksella . Alennuksen 

alaisista ku1jetuksista pidetaan lomakkeella VR 4139 luetteloa, 

jonka perusteella a1ennuksen maara lasketaan . Lomakkeessa mai

nitun jake1un lisaksi lahetetaan luetteloiden yhdet kappaleet 

tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon VR : lle kuuluvan 

korvauksen laskentaa varten . 

Asemien on ilmoitettava edella mainituista rahtijarjeste1yista 

ao . asiakkaille . 

(N:o Mt 22309/243/80, 22.2 . 80) VT 9/BO 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA - JA KOIVUKUITUPUIOEN SEKA 

PUUNJATTEIOEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1 . 1 . - 30 . 6 . 1980 va1iseksi ajaksi 

kotimaisi1le tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapuvien 

P 2 luokan mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan 

mukaan rahditettavien koivukuitupuiden seka vaunukuormaluokan 

6 mukaan rahditettavien nimikkeeseen 5194 kuuluvien puunjatteiden 

(hakkeen , sahajauhon yms . J rautatierahtien Suomen osuuksista kul

jetusmatkasta riippumattoman 5 prosentin suuruisen rahtialennuk

sen . 

Edella o levan perusteella rautatiehallitus on maarannyt, etta 

alennus myonnetaan r a j a - a s e m i l l a naiden lahetysten 

rahtia laskettaessa vahentamalla muuten kayt8ttavasta hinnoitus

luvusta luku 2 . Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman va 

hin maksu maarataan yhta valimatkavyohyketta lyhyemmalta mat 

kalta . Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisamaksut pe

ritaan yleisten maaraysten mukaan . 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutio 

metrilta ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 

350 kg irtokuutiometrilta . 

Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja 

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

paatoksen 785-6 mukaisista kuljetuksistal kuukausittain kahta 

luetteloa lomakkeella 4139 siten, etta toiseen luetteloon merki

taan haapa- ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet . 

Luetteloihin merkitaan rahtikirjan paivays ja numero, maaraasema 

ja Suomen alennettu rahtiosuus ilman lisamaksuja . Luetteloiden 

asiakkaalle kuuluvat osat lahetetaan tilitoimiston kotimaiseen 

tarkastusjaostoon korvauslaskentaa varten . 

(N:o Mt 22309/243/80, 22 . 2 . 80) VT 9/80 

9 
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AIKATAULUJULKAISUT 

Lisays n ~ o 6 aikatauluun 146 on i1mestynyt ja jaettu kaikille 

aikatau1ukirjan ti1anneille . Samoin on ilmestynyt korjauslehti 

n:o 3 aikatau1ukirjan 146 rataosaselostuksiin . Se sisaltaa muu- · 

toksia rataosaselostuksen osiin 1 ja 3, joten jakelu on suoritettu 

vain naiden osien tilaajil1e . 

Molemmat julkaisut ovat voimassa 1 . 3,1980 a1kaen . 
VT 9/80 

EURAILPASS-LIPPUJEN VIRHEELLINEN MYYNTIPAIVA 

Pariisista tulleen ilmoituksen mukaan on seuraavien henkiloiden 

lippuun merkitty vaara vuosiluku . Liput on myyty Thomas Cookin 

toimistossa Melbournessa . 

Nimi Lipun n:o Tyyppi Dikea myyntipaiva 

Miss A Kennard 

Mr A Thompson 

Miss E Vyhna1 

141141 

1051406 

664103 

Youth 

1 kk 

15 pv 

Mr P Elliott 664104 15 pv 

Mr Mrs J Buttigieg 712833 ja 5 21 pv 

Chapman perhe x 5 1157703/4/5/6/7 1 kk 

Mr J Rice 1126601 2 kk 

Miss J Richards 234204 

Ms M Harkin 234207 

Ms K ja A McDougal 244208/9 

Mr/s P Grzinotz 844915/6 

Mr/s C Hosking 

Miss B Wheeler 

Mr Hayton 

Mr T Ryan 

Mr Lawson 

Mr Mrs G R!3id 

1126610/1 

525209 

712829 

·141138 

525287 

141139/40 

Youth 

Youth 

Youth 

21 pv 

2 kk 

15 pv 

21 pv 

Youth 

15 pv 

Youth 

10/1/80 (Lippuun rrerkitty 1979) 

17/1/80 

30/1/80 

30/l/80 

16/1/80 

31/1/80 

04/2/80 

04/2/80 

07/2/80 

07/2/80 

08/2/80 

08/2/80 

04/l/80 

03/1/80 

03/l/80 

10/1/80 

Junahenkilokuntaa pyydetaan hyvaksymaan y1la mainittujen henki

loiden liput ja ohjaamaan heidat Helsingin aseman lipputoimistoon 

lipun vaihtamista varten . 

(N:o Mt 32234/252/80 , 21 . 2 . 80) VT 9/80 
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Tavaran kuormaamismaarayksia 

Maarayksia uusinut tyoryhma on saanut va1miiksi ehdotuksen 

uusiksi tavaran kuormaamismaarayksiksi (TKM), joka on 1ahetetty 

1ausuntokierrokse11e mm. 1iikennepiireihin. Lausunnot on pyy

detty 1ahettamaan y1eiseen toimistoon 31.3.1980 mennessa. VT 9/80 

Asemapaa11ikon virka( V 19) 1.3.1980 1ukien (V 20) toistaiseksi 

Riihimaen 1iikennea1uee11a (Rajamaki). Rautatieha11ituksen 1ii

kenneosaston paa1likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 26 . pai

vana maaliskuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Toimistorakennusmestarin (V 25) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rata

osastolla. Rataosaston joht~jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 26.3.1960 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Teknillisen apulaisen (V 15) toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa 

(Tampere) ja rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 

(Kuopio; opastin- ja turvalaitetyot). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 26.3.1960. 

Piirtajaen (V 11) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknillisessa 

toimistossa. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuk.set on toimitettava rata

teknillisen toimiston kansliaan viimeistaan 26.3.1960. 

Yliteknikon virka (V24), toistaiseksi rautatiehallituksen kone
osastolla (koneteknilliset tebtavat). 

Rautatiehallituksen knneosaston johtajalle osoitetut . kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatieballituksen kirjaamoon viimeis
taan maaliskuun 19 paivana 1980 ennen viraston aukioloajan paatty
mista. - Virkaan nimitetty tullaan toistaiseksi sijoittamaan kone
teknillisen toimiston vaunujaostoon. 

9 
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NIMITYKSIA J A M.il.ARAYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Pm) 

ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Jarmo Johannes Ikonen, ylemman palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Kaj) ap . asemamestari Riku Herman 

Ronkko, vaunumestarin virkaan (Pm) vaununtarkastaja Tauno Toivo Olavi 

Riipinen, veturinkuljettajan virkoihin (Jy) veturinlammittajat Tapio 

Rikhard Kinnunen , Edvin Hiskias Ronkonharju ja Taisto Juhani Juutilai
nen, veturinkuljettajan virkoihin (Kuo) veturinlammittajat Veikko 

Juhani Jaatinen ja Heimo Antero Sihvonen, veturinkuljettajan virkoihin 

(Ilm) veturinlammittajat Pentti Samuli Laukkanen, Matti Juhani Korpi

halla, Seppo Kalervo Huttunen ja Risto Mykkanen, veturinkuljettajan 

virkoihin, (Kon) veturinlammittajat Seppo Ilmari Kurkinen, Markku 

Olavi Leinonen ja Mikko Jaakko Kullervo Keranen , kuormausmestarin 

virkaan (Var) asemamies Kauko Kalervo Uusitalo , konduktoorin virkoi-

hin (Jy) junamiehet Ernest Antero Sivonen ja Martti Vilhelm Tenhonen, 

konduktoorin virkoihin (Kuo) junamiehet Arvo Einari Miettinen ja 

Toivo Kalervo Kannel , konduktoorin virkoihin (Ilm) jarjestelymestari 

Pauli Tolvanen ja junamies Otto August Korhonen, junamiehen toimiin 

(Ri) asemamiehet Onni Olavi Aaltonen, Eero Antero Ketovainio, Raimo 
Tapio Kirppu, Pauli Kalevi Ylonen ja Seppo Sulo Jalmari Einio , juna

miehen toimiin (Lh) asemamiehet Pentti Juhani Luukkanen ja Vilho 

Otto Antero Kiiskinen, asemamiehen toimiin (V 9) (Hl) ylim. asema
miehet Ari Antero Laakso , Torsti Tapani Isokorpi ja Jouni Juhani 

Rinne , asemamiehen toimeen (V 9) (Pjm) ylim . asemamies Seppo Wiljam 

Valdemar Tuominen , asemamiehen toimeen (V 9) (Tkl) ylim . asemamies 

Erkki Juhani Paavonkallio, asemamiehen toimeen (V 9) (Lh) ylim . ase 

mamies Pertti Feliks Kalervo Ranki ja asemamiehen toimiin (V 8) 
ylim . asemamiehet Esko Juhani Johansson ja Jouko Tapani Raikkonen, 

asemamiehen toimiin (V 9) (Hki) ylim . asemamiehet Sirpa Annikki 

~uvinen , Riitta Heleena Leinonen, Aila Tuulikki Kirjokivi, Tytti 

Raija- Leena Lisitsin ja Elma Soilikki Uusvuo, asemamiehen toimiin 

(V 8) ylim . asemamiehet Jukka Markus Aalto ja Reino Viljo Piispanen 

seka tilap. asemamiehet Teuvo Antero Myllyniemi ja Voitto Unto Johan

nes Huttunen, asemamiehen toimiin (V 8) (Hnk) tilap . asemamiehet 
Harri Olavi Rinne ja Veijo Johannes Kallinen, asemamiehen toimeen 

(V 8) (~r) tilap . asemamies Kurt Armas Rasmus Nurmi , asemamiehen 
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toimeen (V 8) (Ha) ylim. asemamies Veli Ilmari Nyqvist, asemamiehen 

toimiin (V 8) (Ke) ylim . asemamiehet Erkki Aimo Saari ja Veikko Tapia 

Ranssi , asemamiehen toimiin (V 8) (Lo) ylim. asemamies Roane Jari 

Antero Karkio ja tilap . asemamies Klaus Kalevi Karkkainen. 

Teknikon virkaan (V 22) (Hkil ylim. yliteknikko (V 22) Reijo 

Matti Hahtonen, asemapaallikon virkaan (V l9)(Ilmlyp . 2 . luokan 

kirjuri (V 17) Seppo Jouni Juhani Kel1okumpu, apulaisasema-

paallikon virkaan (V 22) (Pril yp. 2 luokan kirjuri (V 16) 

Heikki Johannes Lundgren, apulaisasemapaallikon virkaan (V 22) 

(Hrtl1 lk krj (V 18) Maija-Liisa Turunen,ylimaaraisiin ensi luo-

kan kirjurin toimiin (V 19) (RH,lkol yp. 2 . luokan kirjuri 

(V 17) Aira Inkeri Kakkonen ja y1imaarainen toisen palkkaluokan 

kirjuri (V 17) Pekka Dlavi Antikainen , ylemman palkkaluokan 

toiRen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Ril,lko)?~~iJu~'i (V 14) 

Impi Tellervo Ahonen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirju

rin virkaan (V 14) (RH , lko) y1im . ap 2. lk krj (V 14) Tarja-Tuulikki 

Halma, ensi luokan sahkoasentajan toimeen (V 16) (Tpelylim . ensi 

luokan sahkoasentaja Reijo Johannes Palomaki, toisen 1uokan sah

koasentajan toimeen (V 16) (Tpe) sahkoasentaja Raimo Juhani 

Kulmala , veturinlammittajan toimeen (V 12) (Tpel tilap . veturin

lammittaja Ari Ka1evi Laukkala, veturinlammittajan toimiin (V 12) 

(Tku) ti1ap. vPturin1ammittajat Timo Tapani Pa1oniemi, Timo 

Ka1ervo Kytola , Jari Tapani Katajisto ja Alpo Tapani Viitaharju, 

Pekka Armas Lindfors ja Esa Juhani Linden , veturinlammittajan 

toimiin (V 11) CTkul ti1ap. veturin1ammittaja Esa Tapia Soon ja 

Yrjo Olavi Laaman8n, veturinlammittajan toimeen (V 12) (Ukpl 

tilap . veturin1ammittaja Aimo Klaus Johannes Rauha1a, veturin

lammittajan toimiin (V 12) CPril tilap . veturin1ammittajat Jarmo 

Kullervo Ahtola , Raimo Ka1evi Jantti, Tarmo Juhani Tikka, Reijo 

Jukka Kiintonen ja Pertti Johannes Jokinen, veturinlammittajan 

toimiin (V 11) (Rmal tilap . veturin1ammittajat Pertti Tapia Gron

lund, Esa Ensio Uitto ja Esa Antero Laihinen, veturin1ammittajan 

toimiin CV 12) (TlJ tilap. veturinlammittajat Antti Ka1evi Arola 

ja Kari Henrik Kalkela, veturin1ammittajan toimiin (V 12) (Hpk) 

tilap . veturinlammittajat Matti Esaias Maenpera , Hannu Artturi 

Keitaanniemi, Tarvo Juhani Heimosalmi ja Seppo Juhani Viikki, 

apulaiskanslistin toimiin (Tkul konttoriapulaiset Kirsti Kaarina 

Erme ja Maria Cecilia Margaretha Virtanen, konttoriapu1aisen 

toimeen (Slol ylim. toimistoapulainen Margit Anne1i Halkio1a, 

9 
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konttoriapulaisen toimeen ITku) ylim . toimistoapulainen Tuire 

Sinikka Suomalainen , vaununtarkastajan toimeen ITpe) vaununvoi

telija Esko Juhani Siukola , koneenhoitajan toimeen IHpkl ylim . 

tallimies Esko Olavi Kajander , asemamiehen toimeen (V 9) ITpel 

ylim . asemamies IV 9) Seppo Kalevi Pajunen, asemamiehen toimiin 

(V 8) (Tpe) ylim . asemamiehet Olavi Juhani Vainio,Jarmo Erkki 

Olavi ~uhonen , Veikko Armas Honkanen , Ilari Matti Tapani Maki, 

Kalle Matti Olavi Ranta , Veikko Tapani Liesjarvi, Kari Esko 

Kalevi Makinen, Juhani Lahti, Pentti Juhani Puuska ja Markku 

Tapia Soininen, asemamiehen toimiin (V 9) ITkul asemamiehet 

Tauno Armas Ammala, Rauno Juhani Rautio, Aarne Jalmari Stade, 

Hannu Tapani Tuominen seka ylim . asemamiehet Viljo Olavi Peltonen, 

Viljo Antero Heikkila ja Pentti Ilmari Maki, asemamiehen toimeen 

(V 8) ITku) ylim. asemamies Heikki Erik Peltonen, asemamiehen 

toimiin (V 8) IPri) ylim . asemamies Harri Juhani Lahtinen seka 

tilap . asemamiehet Esa Teuvo Harju, Pekka Kalervo Laiho, Jarmo 

Heimo Juhani Laitila ja Juha Pekka Loimupalo, asemamiehen toimiin 

IV 9) IRma) asemamies (V 8) Kaarlo Kauko Hiltunen ja ylim . asema

mies (V 8) Pertti Juhani Nuutinen, asemamiehen toimeen (V 9) IHpk) 

ylim . asemamies IV 8) Jorma Kalevi Aksentjew, asemamiehen toimeen 

IV 8) IHpk) ylim. asemamies Heikki Aukusti Nelin , asemamiehen 

toimeen IV 8) (Knl ylim . asemamies (V 8) Matti Valtteri Vuorio , 

asemamiehen toimeen IV 8) IRma) ylim . asemamies Heikki Aarne 

Kalevi Jarvi, junamiehen toimiin ITpe) asemamiehet Vilho Kaarlo 

Rehakka , Tuomas Aleksi Kuusela, Aarne Olavi Kohonen, Tuomo Johan

nes Kivilahti , Heikki Kalervo Rantanen, Tauno Kalevi Moisander , 

Markku Eero Kalevi Nokkonen, Teemu Olavi Ensio Nieminen, Lasse 

Juhani Pakarinen , Osmo Vaino Antero Kopra, Seppo Juha Olavi 

Raiso, Aht! Einari Hiltunen ja Antti Viljami Antero Kellari, 

juanmiehen toimiin ITku) asemamiehet Reijo Erik Laakso , Aarre 

Allan Nurmi ja Hannu Ilmari Kuitunen , junamiehen toimeen IUkp) 

asemamies Jaakko Johannes Myllynen, junamiehen toimeen ISla) 

ylim . autonkuljettaja Esko Antero Orava , junamiehen toimiin (Pri) 

asemamiehet Lasse Ilmari Vihervaara ja Rauno Toivo Tuomas Yli 

ronni , junamiehen toimeen (Hpk) asemamies Veikko Johannes Hannus, 

vaihdemiehen toimeen (Ovl asemamies Veikko Dnni Makinen, 

vaihdemiehen toimeen IJas ' asemamies Erkki Tapia Salonen , vaihde

miehen toimeen ITkul asemamies Kauko Emil Flink, autonkuljettajan 

toimeen (Pril asemamies Matti Johannes Granroth. 

Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 
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TILITYSS~~T~, KANSAINV~LISEN LIIKENTEEN TILITYSM~~R~YKSET 

V/0 Sojuzvneshtransin ja sen kanssa yhteistyossa o1evien yritysten 
sopimussuhteiden muututtua tu1ee kauttaku1ku1iikenteessa 1.3.1980 1u
kien esiintymaan maksajina V/0 Sojuzvneshtransin 1isaksi myos Oy Sai
maa Lines Ltd seka Suomen Petroo1i Oy. Ti1ityssaannon kohta 10.3 muut

tuu nain o11~n seuraavasti: 

10.3 Rahdittomat 1ahetykset 

Seuraavien tietokonee11a rahditettavien 1ahetysten rahteja ei 1iiken

nepaikoi11a 1asketa: 

Asiakas 
1. Enso-Gutzeit Oy 

2. V/0 Sojuzvneshtrans 

3. Oy Saimaa Lines Ltd 

4 . Suomen Petroo1i Oy 

Tavara1aji Asiakas no 
Neuvosto1iitosta 640805 
saapuva puutavara 

Transito1iikenne 653774 

Transito1iikenne 648188 
648196 
638452 

To1uo1i ja teo11i- 618579 
suusbensiini (nafta) 
transito1iikenteessa 

Sopimus no 

785-6 

440-8 
901-9 
777-3 

440-8 
901-9 
777-3 

948-0 

Kaiki11e 1iikennea1uei11e jaettuihin menette1yohjei~iin (~1t 730/ 
253/79 on sivu11e 5 kohtaan "ATK-rahditt.is koskee vain" muutettava 
seuraava teksti: 

ATK-sove11utukseen 
kuu1uvat 1ahetykset 

ATK-rahditus koskee 

Nimi 

V/0 Sojuzvneshtrans 

Oy Saimaa Lines Ltd 

Suomen Petroo1i Oy 

vain seuraavia maksajia: 

Asiakas no So2imus no 

653774 440-8 
901-9 
777-3 

648188 440-8 
648196 901-9 
638452 777-3 

618579 948-0 
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Siis: Jos sopimusnumero on jokin edella mai 
nituista, kuu1uu 1ahetys tilitysryhmaan 91 
tai 92 . 

Sivu11e 6 a1areunaan on tehtava seuraavat korjaukset: 

Sopimusnumero 

Asiakasnumero 

RAm'IKIRJ AN KJtiTI'{) 

ATK-rahdituksessa tu1evat kysymykseen vain 

seuraavat sopimusnumerot: 440-8, -901-9 , 777- 3 
tai 948- o. 

ATK-rahdituksessa tu1evat kysymykseen vain 

seuraavat asiakasnumerot 653774 (Sojuzvnesht
rans), 648188, 648196, 638452 (Saimaa Lines) 
ja 618579 (Suomen Petroo1i) . (T1t 172/2332/80 
20 . 2 . 1980) VT 10/80 

Asemilta teyytaviin ja eraiden asiakkaiden rahtikirjoihin on painettu valmiiksi 
rahtikirjan numerot . Naita numeroita on aina k.aytettava. Niiden yliviivaaminen 

tai muuttaminen on kie11etty . 

Samalla huomautetaan, etta 1ahetyksen vastaanottajal1e 1uovuttamispaivamaara 
on merkittava rahtikirjan asianomaiseen osaan . Paivays voidaan tehdl:i my& aseman 
paivaleimasime11a. (T1t no t1t 183/640/80, 25.2.80) VT 10/80 

UUDET HANKINTAM~~R~YKSET 

Maa11skuun 1 paivana 1980 tulevat voimaan asetus valtion hankinnois 

ta (1070/79) seka kauppa- ja teollisuusministerion paatos valtion 
hankinnoista annetun asetuksen sove1tamisesta ja valtion yleisten 

hankintaehtojen vahvistamisesta (1071/79). 

Valtion yleiset hankintaehdot kumoavat Valtionrautateiden yleiset 
tarjous- ja hankintaehdot n : o 200/75. 

Siirtymavaiheessa saattaa VR 200/75 - ehtojen mukaan tehtyja sopimuk
sia esiintya kaytossa hyvinkin pitkaan ja naihin sovelletaan luon
nol11sest1 entis ia maarayksia . 
(Tmt 56/560/80, 29.2 . 80) VT 10/80 
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Liikennepaikkojen va1imatkat-ju1kaisu 

1.3 . 1980 1ukien muutetaan al1a 1ueteltujen 1iikennepaikkojen 

sarakkeissa 1 , 4 ja 6 olevat merkinnat seuraaviksi: 

1 

Harju 
Hj 985 

Hietanen 
Hn 994 

Hiiro 1a 
Hir 997 

4 

Kouvo1a 9 . 
Kv 9 . Pm 175 . 

Mikkeli 23 . 
Kv 90 . Pm 94. 

Mikke1i 14 . 
Kv 127 . Pm 57 . 

6 

Hpj 448 . Hpk 333 . Hko 206 . 
Hy 142 . I1m 349. Jns 325 . 
Jy 255 . Kr 241 . Kon 458 . 
Lh 71 . L1a 738 . Ov 288 . 
01 624 . Par 195 . Pko 321 . 
Ps1 198 . Pri 381 . Ri 130 . 
Sk 405 . Sij 289 . Tpe 246 . 
~1 206 . Tku 334 . Vnj 325 . 
Yv 503 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten 1pp : n 
erikois1uva11a . 

Hpj 367 . Hpk 252 . Hko 125 . 
Hy 223 . Ilm 268 . Jns 277 . 
Jy 174 . Kr 322 . Kon 377 . 
Lh 152 . L1a 657 . Ov 287 . 
01 543 . Par 259 . Pko 339 . 
Ps1 279 . Pri 446 . Ri 211 . 
Sk 370 , Sij 208 . Tpe 327 . 
T1 287 . Tku 415 . Vnj 244 . 
Yv 422 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten 1pp:n 
erikoi·s1uva11a . 

Hpj 330 . Hpk 2 1 5 . Hko 88 . 
Hy 260 . Ilm 23 1. Jns 240 . 
Jy 137 . Kr 359 . Kon 340 . 
Lh 189 . L1a 620 . Ov 250 . 
01 506 . Par 222 . Pko 302 . 
Ps1 316 . Pri 409 . Ri 248 . 
Sk 333 . Sij 171 . Tpe 292 . 
T1 324 . Tku 452 . Vnj 207 . 
Yv 385 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten lpp : n 
erikois1uval1a . 



Hi1losensalmi 
H1s 988 

Juurikorpi 
Jri 535 

Kirjokivi 
Kir 987 

Varpanen 
Vpn 617 

- 5 -

Kouvola 43 . 
Kv 43 . Pm 141. 

Kymi B. 
Ikr 12 . Kta lB . 
Kv 33 . 

Kouvo1a 36 . 
Kv 36 . Pm 148 . 

Mantyharju B. 
Kv 63 . Pm 121. 

Hpj 414 . Hpk 299 . Hko 17L . 
Hy 176 . Ilm 315 . Jns 324 . 
Jy 221 . Kr 275 . Kon 424 . 
Lh 105 . Lla 704 . Ov 322 . 
01 590 . Par 229 . Pko 355 . 
Psl 232 . Pri 415 , Ri 164 . 
Sk 417 . Sij 255 . Tpe 280 . 
T1 240 . Tku 368 . Vnj 291 . 
Yv 469 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten 1pp : n eri
koisluvalla . 

Hpj 490 . Hpk 375 . Hko 248 . 
Hy 166 . Ilm 391. Jns 349 . 
Jy 297 . Kr 265 . Kon 500 . 
Lh 95 . Lla 780 . Ov 312 . 
01 666 . Par 219 . Pko 345 . 
Psl 222 , Pm 217 , Pri 405 . 
Ri 154 . Sk 429 . Sij 331 . 
Tpe 270 . T1 230 . Tku 35A . 
Vnj 357 . Yv 545 . 
Tt 13htevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten 1pp:n eri 
koisluval1a . 

Hpj 421 . Hpk 306 . Hko 179 . 
Hy 169 . I 1m 322 . Jns 331 . 
Jy 228 . Kr 268 . Kon 431 . 
Lh 98 . Lla 711. Ov 315 . 
01 597 . Par 222 . Pko 348 . 
Psl 225 . Pri 408 . Ri 157 . 
Sk 424 . Sij 262 . Tpe 273 . 
T1 233 . Tku 361 . Vnj 298 . 
Yv 476 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa varten 1pp : n eri 
kois1uvalla . 

Hpj 394 . Hpk 279 . Hko 152 . 
Hy 196 . Ilm 295 . Jns 304 . 
Jy 201 . Kr 295 . Kon 404 . 
Lh 125 . Lla 684 . Ov 314 . 
01 . 570 . Par 249 . Pko 366 . 
Ps1 252 . Pri 435 . Ri 184. 
Sk 397 . ..;ij 235 . Tpe 300 . 
T1 260 . Tku 388 . Vnj 271 . 
Yv 449 . Tt 1ahtevaa ja 
saapuvaa tavaraa varten 
1pp:n erikois1uva11a . 

Myntti1an kohda1la sarakkeeseen 6 1isataan merkinta : It 1ahtevaa 
ja saapuvaa tavaraa varten 1pp : n erikois1uva11a . 

10 



1.0 - 6 -

Ka1vitsan , Punta1an ja Voikosken kohda11a saPakkeesta 5 pois 
tetaan mePkinta Tt ja 1isataan saPakkeeseen 6 mePkinta : Tt 1ahte
vaa ja saapuvaa tavapaa VaPten 1pp:n 8Pikois1uva11a . 

Lisaksi otetaan KaitjaPvi , Metsaky1a ja Pu1sa ju1kaisuun seuPaa
vin mePkinnoin : 

1 

KaitjaPvi 
KjP 944 . 

Metsaky1a 
Mk1 613 

1 
Pu1sa 
p 1 9.47 

2 3 4 

9 Luumaki 23 . 
LP La 23 . Kv 35 . 

12 
Hma 

PaP 151. 

Hamina 15 . 
Hma 15 . IkP 13 . 
Kv 34 . 

2 3 4 
9 Simo1a 11 . 
LP Si 11. La 12. 

Kv 70 . PaP 130 . 

5 6 

Hpj 492. Hpk 377 . Hko250 . 
Hy 168 . Ilm 393 . Jns 281. 
Jy 299 . KP 267 . Kon 502 . 
Lh 97 . L1a 782 . Ov 314 . 
01 668 . Pko 347 . Ps1 224 . 
Pm 219 . PPi 407 . Ri 156 . 
Sk 431 . Sij 333 . Tpe 272 . 
T1 232 . Tku 360. Vnj 314 . 
Yv 547 . 
It 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavapaa vaPten 1pp : n epi
kois1uvalla . 

Hpj 491 . Hpk 376. Hko 249 . 
Hy 167 . I 1m 392 . Jns 350 . 
Jy 298 . KP 266 . Kon 501. 
Lh 96 . Lla 781. Ov 313 . 
01 667 . PaP 220 . Pko 346 . 
Ps1 223 . Pm 218 . PPi 406 . 
Ri 155. Sk 430. Sij 332 . 
Tpe 271 . T1 231 . Tku 359. 
Vnj 368 . Yv 546 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaPaa vaPten 1pp : n epi
kois1uva11a . 

5 6 
Hpj 527 . Hpk 412 . Hko 264 . 
Hy 203 . Ilm 428 . Jns 260 . 
Jy 334 . KP 302 . Kon 529. 
Lh 132 . Lla 809 . Ov 349 . 
01 695 . Pko 382 . Psl 259 . 
Pm 254 . PPi 442 . Ri 191 . 
Sk 466 . Sij 368 . Tpe 307. 
T1 267 . Tku 395 . Vnj 293. 
Yv 582 . 
Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavapaa vaPten 1pp :n ePi
kois1uva1 1a . 

( Lko no 22176/67/80 , 21 . 2 . 1980) VT 10/80 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ne1ja rataesimiehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi yksi Kouvo1an ratapiirissa 
(Simpe1e; asunto varattu) ja ko1me Ou1un ratapiirissa (2 Ou1u ja 1 Kemi). 
Rataosaston johtaja11e osoitetut nakemukset on to imittettava ao ratapiirin paa11i

ko11e viimeistaan 2.4.1980. 

Liikennetar kastajan virka (V26) , tois taiseksi rautatiehallituksen 
koneosastolla seka teknikon virlca (V22), toistaiseksi Hyvinkaan ko
nepajassa. 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut liikennetarkastajan vir
kaan tarkoitetut kirjalliset hakemukset seka koneosaston johtajalle 
osoitetut teknikon virkaan tarkoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatieballitUksen kirjaamoon viiroeistaan 31.3.1980 
ennen viraston aukioloajan pa~ttymista. 

NIMITYKSIX JA MXJ.RXYKSI)i 

L i i k e n n e o s a s t o : 

apulaisasemapaal1ikon virkaan (V 21) (Rkil yp . asemamestari (V 17) 

Valle Artturi Rontynen , ansi 1uokan kirjurin virkaan (V 19) (01) 

yp . 2 luokan kirjuri (V 17) Arvo Ilmari Salmi , ylemman palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkoihin (V 17) (Rhe) ap . asemamestarit 

Jouko Johannes Satokangas ja Markku Juhani Vetelainen , ylemman 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (01) ap . asema

mestari Alpo Olavi Jarvinen , ylemman pa1kkaluokan toisen luokan 

kirjurin virkaan (V 17) (01) ap . 2 1uokan kirjuri Elvi Maria Inkala , 

alemman palkka1uokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 14) (01) 

ylim . 3 1uokan kirjuri (V 10) Terttu Anna-Liisa Pakanen , veturin 

kuljettajan virkoihin (01) veturin1ammittajat Matti Kalervo Kallen 

Autio, Metti Juhani Kivioja ja Kari Taisto Juhani Kaikkonen , vetu

rinkuljettajan virkaan (Kern) veturi nlammittaja (V 12) Pekka Eelis 

Karppinen , veturinpuhdistajain esimiehen virkaan (01) y1im . vetu 

rinpuhdistajain esimies Kalle Juhani Kiiski1a , konduktoorin vir

kaan (01) kuormausmestari Rauno Olavi Diva seka vaihdemiehet Leino 

Martti Simila ja Toivo Pekka Nousiainen , konduktoorin virkaan (Kern) 

junamies Esko Eeme1i Laitinen , apulaisasemapaal1ikon virkaan(V 22) 

(Pri) yp . asemamestari (V 17) Eira Hellevi Makisalo , veturinkul-
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jettajan virkaan (Pril veturinlammitta ja (V 12) Seppo Kaarlo 

Juhani Peltomaki , veturinkuljettajan virkaan (Tll veturinlammittaja 

(V lll Veikko Matti Viheva , veturinkuljettajan virkaan (Hpkl vetu

rinlammittaja (V 11) Esko Eljas Jyvasjarvi , vaunumestarin virkaan 

(Pri) vaununtarkastaja Pentti Antero Kivenmaki , ansi luokan kirju 

rin virkaan (V 18) (Ol)~YH~i luokan kirjuri (V 19) Yrji.i Olavi 

Ritokangas , konttoriapulaisen toimeen (01) ylim . toimistoapulainen 

~aisu Eliisa Toivanen , veturinlammittajan toimiin (V 121 (01) 

y1im . veturin1ammittajat Seppo Antero Keskiaho , Juha Ka1evi Vant

tila ja Lauri Hemminki Moilanen , veturinlammittajan toimeen (V 121 

Roil y1im . veturinlammittaja Aarre Jussi Koski , asemamiehen toi-

ePn (V 9) (Roil y1im . asemamies (V 9) Kari Antero Karjalainen , 

ase~amiehen oi~iin (V 9) (Kja) ylim . asemamiehet (V 9l Erkki 

Ant~ro Kananen j~ Jouni Ilmari Lehtola , asemamiehen toimeen (V 9) 

(Tori yl ' m, asemamies (V 9l Hannu Markku Siira , asemamiehen toi

miin (V 9) (Ke~l ylim . asemamiehet (V 9l Pentti Kalervo Laine 

ja Ka lerv o Armas Flygare , asemamiehen toimiin (V 9l (RhalylirD . asema

miehet Huugo Aimo 1~~\e;~ ja Pekka Vaini.i Matti Toppari , 

asemamiehen toimiin (V 9) (01) ylim . asemamiehet Esa Johannes 

Rikko1a , Lauri Johannes Vaananen , Kari Olavi Ta1lqvist, Pentti 

Juhani Heikkinen , Ve1i Pekka Kemi , Seppo Kaarlo Kaupp ila ja Veli 

Juhani Ahonen , apulaiskanslistin toimeen (Skl konttoriapulainen 

Maija -L iisa Koskela , konttoriapu1aisen toimeen (Skl ylim . toi

mistoapulainen Marj~ - Leena Raumanni , konttoriapulaisen toimeen 

(Skl ylim . toimistoapulainen Kimmo Paavo Autio , autonkuljettajan 

toimaen (Vs) y1im . autonkuljettaja Raimo Vaini.i Helmer Villanen , 

vaununtarka stajan toimeen (Skl vaununvoitelija (V 8l Paavo Salomon 

Aho, veturinlammittajan toimiin (V 12) ylim. veturinlammittajat 

Hannu Antero Yli - Hukka1a , Arto Matti Vahamaki , Antti Jaakko Rahko , 

Asko Eljas Ala-Kokkila , Eero Matti Rinta-Porkkunen , Olli Juhana 

Takala ja Mikko Johannes Puska seka tilap . veturinlammittaja Jouko 

Johannes Alanko , junamiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9l Kalle 

Olavi Sampi , asemamiehen toimeen (V 9) (Ptsl ylim . asemamies(V 9) 

Jussi Kullervo Hautasaari , asemamiehen toimeen (V 9) (Skl ylim . 

asemamies (V 9) Veikko Sulo Matias Savolainen , asemamiehen toimeen 

(V 9l (Vsl ylim . asemamies (V 9) Seppo Matt i Fin nila , asemamiehen 

toimeen (V 8) (Yvl ylim . asemamies (V 9) Pekka Artturi Ahokas . 

Helsink i 1980. VaJcion painatuskcskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 

Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari-P~nnMinen ja 
Raahe-Vihanti 

RMj~hdystarvikeasetus 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten 

JT:n ja JTO:n korjauslehdet 

Avoimia virkoja ja toimia 

1280005630 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

Luette1oon tehdaan seuraavat korjaukset: 

1037 kp1 A4L 
1108.1 kp1 74x105 
1108.2 kp1 74x105 

1119 kp1 C4 
1135.3 kp1 ASL 
1142.1 poistetaan 
1153 .2 kp1 A4L 

1275.1 1h/50 A6L 
1420.1-56 kp1 A5L 

1510 
1595.2 
1660 
1672.1 

1721 
2019.2 
2292 

kp1 A4L 

poistetaan 
1h/50 A4 
kp1 A4 
kp1 C4 
poistetaan 
1h/25x4 90x150 

2512 poistetaan 
2661 .01 kp1 A4 
2661.1 nide A4 
2661.21 nide A4 

2661.23 kp1 

2661.3 nide 

2661.41 nide 

2753.2.0 kansio 
2753.2.1 nide 
2753 . 2.2 nide 
2753.2.3 nide 
2920.41 

2966 
2991.6 
3361 
3370 
3732 
3738 
3752 

kpl 

lh/50-2 
kpl 
kp1 
vhk 
poistetaan 
kp1 
vhk 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 
A4 
A4 
123x177 

A4 
A4L 
A3T 
A5 

A5L 
AS 

Ajoneuvon tarkastuskortti Yte 
Valtakirja sisaisten tarkastusten suoritt . Tlt 
Valtakirja VR:n u1kopuo1ella tehtaviin 
tarkastuksiin Tlt 
Henkilokorttikansio, Psyko Het 

Loma/sijaiskortti Rt 

Asunto vuokrattavana Yt 
Pysakointilupa kaukomatkustaji11e, kk Yt 

Konekortit 
Maararahakortti 

Kokouspa1ve1u1ehtio, konferenssivaunun 
Neuvottelupaivakirja 
Kirjekuori, 15-ruutuinen, tarralappa 

Kansainva1inen 1epopaikka1ippu (1ant) 
matkatoimistot 

Kpt 
Rt 

f4t 

Mt 
Hlt 

Tlt 

Asiakirjaohjeet, sisallysluette1o (ent.266l) H1t 
Diaarin asiaryhmitys (ent. 2612) H1t 
VR: n koodil uette 1 ojen hakemi s to ( ent. 2640.4) Hlt 

Valtionrautateiden ja rautatieha11ituksen 
nimen kirjoittaminen H1t 
VR:n sisaisten toimintaohjeiden hakemisto Hlt 
( ent. 2661 . 1 ) 
Toimintaohjeiden antamismenette1y Hlt 
( ent. 2661 . 2) 
Srj:n rakentamis- ja valvontaopjeet Rkt 
20 m:n apusi1ta, ratapo1kkyperustukset Rkt 
14 m:n apusi1ta, ratapo1kkyperustukset Rkt 
20 m:n apusi1ta AS 20-1 ... 4, asennusohje Rkt 
Matka1askun seurantakortti 
Tyomaan paivakirja 
Varaston palkanlaskenta1omake 
Kuntoutuskortti 
Kuntoutuksen toimintaohjeet 

Lavanva1vontakortti, vise. 
Selvittelyasiain paivakirja 

Rt 
Hki rp 
Tmt 
Thj 
Thj 

Lt 
Selke 
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3775 kp1 A3T Rahtipaatos Mt 
3843 kp1 200x130 Asiakaskortti, sopimukset T1t 
3920 1h/100 A5L Saapumi s i 1 moi tus Tmt 
3955.1 poistetaan 
3955.3 poistetaan 
3955.5 poistetaan 
4024.1 poistetaan 
4684 kp1 A4 Tu11in vientitarkkai1utiedote Yte 
4730 kp]. A3 Ti1i 1ipputoimiston myymista 

tin" paikka1ipuista 
4885 kp1 A4 Todistus, y1einen 
4887 kp1 A4 Todistus, rautatieopisto 
5231 vhk A5L Tauko1iikuntaopas 
5232 kp1 A5T Tyontekijain toimenpiteet 

Lisaksi seuraavat painotuotteet on uusittu sisa11o1taan: 
1047 Autonkuljettajan ke11okortti 
1143.2 Virantoimitus1uette1o 
2647 Henki1o1iikenteen va1imatkat 
3545 Puhe1injohtosopimusten saate 
3772 Rahtisopimus 
3773 Vuosirahtisopimus 
4493.1 VR:n rekisteroimat henki1ovaunut 
4493.2 VR:n rekisteroimat tavaravaunut ja suursai1iot 
(H1t 157/572/80, 4.3. 1980) VT 11/80 

"Inturis-
Tlt 
Het 

Het 
Slt 
Slt 

LrNJA-AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI-PX~INEN JA RAAHE-VIHANTI 

Linja-auto1iikenteen henki18taksaa on korotettu 10.3.1980 1ukien. 

Myytaessa yhdys1iikennesopimuksen (VT 23/73.14 ja VT 25/77) mukai

sia matka1ippuja ke1paaviksi 1inja-autoissa va1i11~ P~nn~inen-Pie

tarsaari tai Vihanti-Raahe on asiakkailta peritt~va korotetun tak

san mukainen maksu. Uudet 10.3.1980 a1kaen sove11ettavat maksut 

aikuisten matka1ippujen osa1ta ovat: 

P~nnainen-Pietarsaari 

Vihanti-Raahe 

11 km 

36 km 

3,50 mk 

8.00 mk 

(N:o Mt 32322/2413/80, 7.3.1980) VT 11/80. 

RAJAHDYS TARVIKEASETUS 

Asetuskokoelmassa on ju1kaistu : 

N: o 85 R8j8hdystarvikeasetus 

• 130 KTM:n p88t6s r8j8hdystarvikkeista 

annettu 1 . 2 . 1980 

25 . 2 . 1990 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n : o 188, 29 . 2 . 1980, on kansainvalisessa ta

varaliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 3 . 3 . 1980 lukien seuraavasti : 

1 Bulgarian leva 

1 Englannin punta 

100 Kreikan drakmaa 

100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Norjan kruunua 

100 Portugalin escudoa 

100 Puolan zlotya 

100 Ranskan frangia 

100 Romanian leita 

100 Ruotsin kruunua 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 

100 Saksan Demokraattisen Tasava11an markkaa 

100 Sveitsin frangia 

100 Tshekkoslovakian kruunua 

100 Unkarin forinttia 

(N : o Tlt 215/230/80 , 4 . 3 . 1980) VT 11/80 

JT:N JA JTO : N KORJAUSLEHDET 

4,60 

8,70 

10 , 20 

590 , 00 

= 78,50 

8 , 00 

13,00 

93 , 00 

85,00 

91 , 60 

218,00 

221 , 00 

228 , 80 

75,00 

19 , 50 

Jt : n korjauslehti 10 ja Jt o : n k orjaus1ehti 17 ovat ilmestyneet ja 

tulevat vo imaan 1 . 4 . 1980 . Korjauslehdet sisaltavat mm . paukkuopasti 

men kaytosta poistumisesta aiheutuvat Jt : n ja Jt o : n muut okset . 

(VT 11/80) . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Markkinointito imist oo n haetaan henkiloa puunjalo stusteo l1isuuden 

kuljetusten (sel1uloo sa, paperi , pahvi ja kart onki) tuo teryhmapaal 

likon tehtavaan virka- tai tyos opimussuhteeseen . 

Tehtavat kasittavat lahinna markkina-ana1yysien suorittamista, 

myynti- ja markkino intisuunnittelua, myyntityota seka sen koordinoin 

tia ja kehittamista kyseiseen ryhmaan kuuluvien tuotteiden rautatie -

kuljetusten osalta . 

Liikenneo saston paalliko1le o s o itetut kirja1liset hakemukset on t oi

mitettava yleiseen t o imistoon viimeistaan 31 . 3 . 1980 . 

Lisatieto ja asiasta antaa tarvittaessa myyntipaa1likko K Karhu , 

puh . 911- 2521. (VT 11/80) . 
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ALOITTEIDEN PALKITSErHNEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ1jiLLE: 

Teknikko Veikko Hoppula, Tampere 
Haarukkatrukin Valmet TN 205 vetoakseliston vahvistaminen 
500 mk 

Tyoesimies Olavi Helldan, Helsinki 
Ratajohdon sik-sak ja korkeuden mittalaitteet 
500 mk 

Veturinasentaja Tauno Suvanto, Oulu 
Veturinsahkoasentaja Veikko Backman, Oulu 

Dvl2-vetureiden hiekkaputkien avaus ulkopuolisella ohjauksella 
Yhteens~ 400 mk 

Hitsaaja Murkku Laakso, 
Tekn.harj. Pekka Knu~ti 

Oulu 
" 

Dvl2- ja Dvl6-vetureihin huoltojen ajaksi lisattavat ~~rvakaiteet 
Yhteensa 400 mk 

Insinoori Antero Nurmikolu, Helsinki 
Vanhojen rakennusten alapohjien tuuletusaukkojen avaaminen 
300 rnk 

Raidemies Timo Heiskanen, Pieksamaki 
Raidetarvikkeiden pakkauskokojen pienentaminen 
300 mk 

Apul.asemapaallikko Unto Juutilainen, Kirkkonummi 
Keskuskortiston laatiminen rata-alueittain oljysailioiden 
rakenteesta, sijoituksesta, tilavuudesta ym. 
300 mk 

Veturinasentaja Tauno Vilen, Riihimaki 

Dvl2- ja Drl4-vetureiden jar~uanturoiden vaihtoa helpottava 
tyokalu seka jarrujen saatomitta 
300 mk 

Kirjuri Martti Ahola, Helsinki 

Reprolar-kopioiden kaytt&minen graafisissa aikatauluissa 
300 mk 

Kuormausmestari Pertti Airamo, Lahti 
Lahden matkustaja-aseman raiteiden ylityk~en turvaaminen 
valo-opastein 
300 mk 

Vaununasentaj a Jorma r~ononen, Helsinki 
Matkustajavaunujen polttone~tesailioiden puhdistus 
300 mk 
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Apul.ostopalll. Kari Nikkinen, Helsinki 

Maksuehtojen ja -aikojen hyvlksikaytto hankinnoissa sekl 
tehtlvlkoulutuksen kehittlminen 

Kirjuri Mirjam Komula, Piekslmlki 
Tarraliimalla varustettujen kirjekuorien klyttoon ottaminen 

Vaununvoitelija Urpo Tornqvist, Kuopio 
Henkilojunien vaunujlrjestyksen ilmoittavan opastustaulun mer
kintojen kehittlminen 

Rataesimies Erkki Pennanen, Pihtipudas 
Kuormaajan kauhaan tyontopiikki soran valutuksen helpottamiseksi 

Asemamestari Lauri Taskinen, Rovaniemi 
Matkustajavaunujen erillinen tupakointitila 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 
Dm8/9 paineilmajarjestelmln uudentyyppinen alkoholintaydennys
slilio 

Asemamies Jorma Paivinen, Joensuu 
Kiteen vaihteiden paikalliskllntopainikkeiden merkkivalojen 
suojakupujen vaihtaminen lasisiin 

Kuormausmestari Martti Vartiainen, Helsinki 
Klsikaiteen lisllminen Hki aseman Rautatientorin puoleisiin 
portaisiin 

Jllhd. korjaaja Martti Laakso, Turku 
Likaisessa tyossl tyoskenteleville kevyt kankainen lippalakki 

Vaununsiivooja Seija Vainio 
Vaunuun nousemisen helpottamiseksi siivoojille apuaskelma 

Toimistoapul. Liisa Juopperi, Kemi 

Junan kuulutuslaitteiden klyttlminen VR:n mainostamiseen 

Kirjuri Markku Mikell , Pori 
Rautatiekartan, kauttakulkujen ym. lisllminen matkailulipun 
kanteen 

Tiedotusplallikko Eero Tuurna, Helsinki 
Henkiloliikenteen myynnin tehostaminen VR-alennuslippua 
monipuolistamalla 

Kirjuri T~miMertanen, Savonlinna 
Kiintelhintaiset lahjakortit myytlviksi 

12 
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Konttorip~~llikko Ensio Lespi, Helsinki 

Soittokellon asentaminen ratakuorma-autoihin 
300 mk 

Tyontutkija Eetu Rahkonen, Helsinki 

Mittalaitteistojen k~ytt~inen s~hkojohtojen mittauksissa 
200 mk 

Kirjuri Heimo Ouvinen, Sein~joki 

Kondukt66rinlomakelippujen luovutus- ja tilityskortti 
200 mk 

KUNNIAKIRJAT SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Apul.insinoori Matti Laaksonen, Helsinki 

EP-junien matka- ja paikkalippujen myynti samalla lomakkeella 

Tallimies Erkki Karvinen, Rovaniemi 

Dm7 -vetovaunun WC:n ja II.ohjaamon pattereiden ilmauksen 
muuttaminen 

Ratavartija Tarmo Linjala, Parola 

Routimista vastaan asennetun styroxin rikkoontumisen est&minen 
raidetta nostettaessa 

Vaihdem.esimies Mauri Tarvainen, Pieksam&ki 

Fh-vaunujen varustaminen soittokello- ja vihellinopastimilla 

Kirjuri Seija-Liisa Kaijaa, Pori 

Laituriper&vaunujen pohjien rakenne 

S&hkoratatekn. Sam~o Niiranen, Kouvola 

Maadoitusjarjestelm~n rakenteen kehitt~minen 

Tyosuoj.valt. Pentti Salmi, Hyvinkaa 

Yksilollisesti hiottujen suojalasien tarpeellisuus 

Rakennusmestari Heikki Metso, Helsinki 

Avovaunujen lattioiden suojaaminen likaavalta tavaralta 
kuljetuksen ajaksi 

Korjaustarkastaja Vieno Kiviholma Pieks~maki 

Turvajalkineiden rakenteen vahvistaminen 

Huoltomie~ Arto Siitonen, Helsinki 

Srl-veturin kattoluukkujen kes~- ja talviasennon vaihdon 
helpottaminen 
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Apu1.asemap~~11ikk5 Voitto 011ikainen, Kokko1a 

Er~iden VR:n t~rkeimpien puhe1innumeroiden sijoitte1u y1eisiin 
puhe1in1uette1oihin 

Rakennusmestari Aarne J~~ske1~inen, Tarnpere 

Vauriokustannusi1moitus-1omakkeen (n:o VR 3216) er~iden tietojen 
t~ydent~inen. 

(H1t n:o 149/17/80, 29.2.80) VT 12/ 80 

MAKSUJEN PENNIM~~RIEN PY~RIST~MINEN 

Ku1uvan vuoden huhtikuun a1usta voimaan tu1evan lain no 1024/79 mu

kaan Suomen rahan m~~r~isi~ maksuja suoritettaessa maksettavan m~~

r~n pennit py5ristet~~n viide11§ jaol1iseksi , lukuunottamatta tili

siirtona suoritettavia maksuja (VT 6/80). 

12 

Koska Va1tionrautateiden menojen maksaminen tapahtuu p~~s~~nt5isesti 

postisiirto1iikkeen v§litykse11~, pennien py5rist~inen kohdistuu 

kassoista tai ti1ilt~ottoina maksettaviin tositteisiin . Kaikkien em . 

tositteiden maksettava summa on sovitettava viide11~ penni11§ jaol

liseksi . Kassojen kautta maksettavissa pa1kkatositteissa on erityi 

sesti huomattava, ett~ pennien py5ristys tapahtuu bruttosummassa se

k§ jokaisessa v~hennyser~ssa erikseen. Ennakonpid~tys toimitetaan kui

tenkin aina markkojen tarkkuude11a ja sosiaaliturvamaksut merkit~~n 

ti1imerkint~~n ede11een pennien tarkkuudella. 

Pennien py5rist~inen on 1isaksi otettava huomioon kaikessa 1aitoksen 

ulkopuolisille tapahtuvassa 1askutuksessa . Siten kunkin erillisen 

1askun 1oppusumma py5ristetaan jo -laskua 1aadittaessa . (N:o Tlt 269/ 

230/80, 13.3.1980) VT 12/80 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohj o ismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 i1mestyy 1is~1ehti 

n: o 5 ja kappa1etavaratarifflin ' NGTS 9761 i1mestvv 1is~1ehtj n~o 2' . 
Lisalehdet tu1evat voimaan 1.4.1980. Painatusjaosto suorittaa 

lis~1ehtien jake1un . 

(Mt 11.3 . 80),VT 1 2/80. 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~TINEN 

Ju1kaisuun "Kansainv~1ist~ tavara1iikennett~ koskevat toimitusohjeet 
(L~ntinen)" VR 4672 , ilmestyy 1is~1ehti n : o 2, joka on voimassa 1 . 3 . 
1980 1ukien. 

Painatusjaosto suorittaa 1is~1ehden jake1un . 

(Mt 11 . 3 . 80) , VT 12/80. 

FIDEBAST- TARIFFI 9350 

FIDEBAST- tariffiin i1mestyy 1isa1ehti n: o 2 , joka on voimassa 1 . 4 . 

1980 1ukien . Lisa1ehdessa on otettu huomi oon tapahtuneet rahtien 

kor otukset VR : n ja DB:n osuude11a . 

Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehden jake1un . 

(Mt 11 . 3 . 80), VT 12/80 . 

NORDEG- TARIFFI (9927) 

NORDEG- vaunukuormatariffiin 9927 i1mestyy 1is~1ehti n : o 21, j oka on 
voimassa 1 . 4 . 80 1ukien. 

Kansainv~1inen tariffijaosto suorittaa jake1un 1isa1ehden saavuttua 
Saksasta . 
(Mt 11 . 3 . 80) , VT 12/80 . 

LIITANTATARIFFIN KOROTTAMINEN 

Rautatieha11ituksen 11,3,1980 tekeman paa toksen mukaan korotetaan 

Va1tionrautateiden kappa1etavara1iikenteen 1iitantarahteja 1.4.1980 

1ukien. Korotus toteutetaan siten, ett~ 1iitanta tariffin y1i 

44 kg:n 1ahetyksien vahin maksu korotetaan 13 markasta 14 markkaan. 

Tariffitau1ukoiden (VR 2644) tau1ukot 18, 28 B seka tau1ukon 28 C 

ne 1ehdet, joihin vahimman maksun korotus vaikuttaa, painetaan uu
de11een, Painatusjaosto suorittaa tau1ukoiden perusjake1un. 

Sama11a i1moitetaan, etta 1.5.1980 1ukien tarkistetaan 1iitanta 
tariffin muita tau1ukkomaksuja. Ta11oin 1iitantatariffi ju1kais
taan kokonaisuudessaan uusittuna. 

(N:o Mt 32308/241/80, 14.3.80) VT 12/80 
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UUSI KONFERENSSIVAUNU, SARJA A 20 

Uusi konferenssivaunu , sarja A 20, on valmistunut . Se on tehty 

muutostyon~ Eikt - vaunusta . 

Vaunun pohjapiirros 

A = Eteinen , B = Salonkitila , c = Kokoustila, D = Keittio 

Vaunun myynnist~ ja hinnoittelusta vastaa markkinointitoimisto , 

joka normaalin tilausliikennekaytannon mukaisesti sopii muiden 
toimistojen kanssa vaunun kulkuun ja kayttoon liittyvat kysymykset . 

Konferenssivaunu ja muut tilausliikenteen vaunut ovat ensi sijai 

sesti tarkoitetut kaupalliseen liikenteeseen . 

YLEISTll. 

Vaunun avaimia on kaksi sarjaa, joista toista sailytetaan Helsingin 

varikon vaunuhuollossa. Matkaa varten tarvittavat avaimet sailyte

taan Helsingin laituritoimistossa . 

Vaunu sijoitetaan junaan ensimmaiseksi tai viimeiseksi riippuen 

siita, mille asemalle se jateta~n. Vaunun junanpuoleinen vaunusilta 

on laskettava alas ja ovi avattava. Viereisen vaunun ovi on lukittava, 

jotta muu yleiso ei paasisi konferenssivaunuun. Talloin konduktoori 

tarvittaessa paasee vaunuun. 

Vaunun laitteistosta on 

- jarrulaitteet normaal.it, 
- keittio, lamminvesivaraaja, lammitys ja valaistus sama kuin 

Eikt - vaunussa , 
- sahkolaitteet uusimman CEmt - vaunun mukaiset, ja 
- WC kemiallinen ja samanlainen kuin A1 ja A2 salonkivaunussa . 

Vaihtosuuntaajien lamposuojareleet ja kahvavarokkeet sijaitsevat 

keittiopaan eteisessa . 
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Teknisen jaoston toimesta laaditaan keittion sein&lle kiinnitett&
v&ksi luettelo puhelinnumeroineen vastuuhenkiloist&, joihin eri
laisissa vikatapauksissa on otettava yhteys. 

KUNNOSSAPITO 

Varikot hoitavat vaunun huollon ja kunnossapidon ym . lukuun ottamatta 
viestinta- ja radiolaitteita, joiden huolto tapahtuu Helsingin lii
kennepiirin radiohuollossa . 

MUU HOITO 

Konferenssivaunun erikoislaitteiston k&ytosta huolehtii LB:n henki
losto tarjoilun ohella . Muussa tapauksessa seuraa VR:n erikseen m&a
raama henkilo mukana matkalla lahinna kokoussihteerin ominaisuudessa 
ja huolehtii erikoislaitteiston kaytosta . Kysymykseen tuleva LR:n 
ja VR:n henkilosto on koulutettu konferenssi- ym . laitteiden 
kayttamiseen . Em . henkilo huolehtii tarvittaessa yhteydenpidosta 
junan konduktooriin . 

KONDUKTOORIN TOIMENPITEET 

Konduktoori ei suorita lipuntarkastusta konferenssivaunussa eika 
taman yhteyteen myydyssa muussa kalustossa (esim. makuuvaunu tms . ) . 
Han ottaa kuitenkin ennen matkan alkua yhteytta matkan johtajaan 
seka LR:n ja VR:n edustajaan . Lisaksi han tarkastaa, etta vaunuun 
tai vaunuryhm&an johtavan edellisen vaunun v&liovi on lukossa . 

Matkan aikana han huolehtii vaunun lammityksest& ja suorittaa mahdol
lisuuksien mukaan s&hko- ja valaistus ym . laitteiden huoltoa matkan 
aikana . Mikali konduktoori linjalla toteaa hairion, jota h&n ei pysty 
poistamaan, niin h&nen tulee mik&li mahdollista joltakin valiasemalta 

junansuorittajanvalityksella ilmoittaa seuraavan vaununtarkastusase 
man vaunumestarille h&iriosta , jotta korjaukseen voitaisiin edelt&
k&sin varautua. Tallainen ilmoitus on tarpeen huomioon ottaen junien 
lyhyet seisoma- ajat ko . asemilla . 

Havaitut viat ilmoitetaan ko. laitteen vastuuhenkiloille ja merki
ta&n vaunua seuraavan vaunun vikap&ivakirjaan . N&ma toimenpiteet 
voidaan tehda LR:n tai VR : n henkiloston toimesta . 

(N: o Yt 22258/412/80 , 7 . 3 . 1980), VT 12/80 . 
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RAMO:n osan 9 kohta 1 "TASORISTEYKSET" on laadittu ja hyviiksytty noudatettavaksi 

(Rto 194/30/79, 2.1.80). RAMO:n osa 18 "PAALLYSRAKENNSTYOKONEET" on muutettu 

ja hyviiksytty noudatettavaksi (Rto 120/30/80, 18.1 . 80) RAMO:n osan 2 liite 3a, 

joka aikoinaan on jii.ii.nyt painamatta, jaetaan tii.ssii. yhteydessii.. 

Painatusjaosto suorittaa em. lehtien perusjake1un. 

(Rt 120/30/80, 13.3 .1980) Vt 12/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

12 

Apulaisasemapaallikon virka (V 23), ensi luokan kirjurin virka (V 20), 
kaksi ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa (V 17), alem
man palkkaluokan asemamestarin virka ja kuormausmestarin virka. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 16. paivana 
huhtikuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
apulaisasemapaallikko (V 23) : Kouvolan (1 Ikr asemanhoitaja) 
liikennealueelle, 
1. luokan kirjuri (V 20): Imatran (1 Imr markkinointi) liikenne
alueelle, 
yp. 2 . luokan kirjurit (V 17): Imatran (1 Imk junasuoritus) ja 
Mikkelin (1 Mi junasuoritus) liikennealueille, 
ap. asemamestari: Kouvolan (1 Mki junasuoritus) liikennealueelle ja 

kuormausmestari: Lappeenrannan (1 Lr) liikennealueelle. 

Ratainsinoorin (V 26) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa, 

kaksi rakennusmestarin (V 22) virkaa, joista toistaiseksi toinen He1singin rata

piirissii. Helsinki 2 rata-alueen paiillikkona ja toinen Joensuun rata-a1ueen paal

likkonii. (Joensuu) seka vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22), toistaiseksi 

Kouvolan ratapiirin toimistossa. Kirjanpitajii.n (V 19) virka, toistaiseksi rauta

tieha1lituksen rataosasto1la . 
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Kirjalliset hakemukset, jotka tulee ratainsinoorin osalta osoittaa rautatie

hallitukselle ja muiden osalta rataosaston johtajalle on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimei~taan 16.4.1980 ennen viraston aukioloajan paatty

mista. 

Kolme rataesimiehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi yksi Kouvolan ratapiirissa 

(Lappeenranta) ja kaksi Tampereen ratapiirissa (1 Turku, 1 Loimaa) ja piirtajan 

(V 12) toimi, toistaiseksi rautatiehallituksen rakennustoimisossa. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rataesimiesten osalta 

ao ratapiirin paallikolle ja piirtajan osalta rakennustoimiston paallikolle 

viimeistaan 16.4.1980. 

Kaksi vartijan tointa (VB), joista toinen toistaiseksi Hyvinkaan ja 
toinen Turun konepajassa. 
Ao. konepajan paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava vastaavan konepajan kirjaamoon viimeistaan 11.L~.1980. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tyoterveyslaakarin (S 12) virkoi
hin laaketieteen lisensiaatit Heikki Hirvonen ja Matti Johannes 
Hautala, liikennetarkastajan (V 25) virkaan ylim. tarkkaaja Kaarlo 
Juhani Ahonen, ylim. tarkkaajan (V 23) toimeen toimittaja Mikko 
Erik Alameri, ylim. laakintavoimistelijan (V 15) toimeen laakinta

voimistelija Helena Inkeri Saukonpaa, ap. 2 lk kirjur1n (V 14) vir

kaan kanslisti Marja-Leena Laakso, kanslistin (V 12) toimeen apul. 
kanslisti Marja-Terttu Silfver, vahtimestarin (V 12) toimeen asema

mies Reina Aukusti Pennanen , konttoriapulaisen (V 8) toimeen vas
taanottoavustaja Riitta Anneli Torronen, konttoriapulaisen (V 7) 
toimeen merkonomi Arja Helena Makila, ylim, toimistoapulaisen (V 6) 
toimiin tilap. toimistoapulainen Ulla Sinikka Kapanen ja vastaanot

toavustaja Soile Merja Pohjanpalo. 
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L i i k e n n e o s a s t o : 

veturinkuljettajan virkoihin (Jns) veturinlammittajat Eino Matti 

Juhani Jaaskelainen , Pentti Taisto Ensio Kervinen , Dnni Otto 

Juhani Immonen , Erkki Henrikki Hyvonen , Martti Laukkanen ja Osmo 

Elias Pelkonen , konduktoorin virkoihin (Jnsl junamiehet Aarne 

Samuel Hellemaa ja Martti Ensio Polonen , konduktoorin virkoihin 

(51) junamiehet Vaino Olavi Inkinen ja Leo Kalevi Ruusuvuori , 

kuormausmestarin virkaan (Jns) junamies Arvo Peltonen , Apulais 

kanslistin toimeen (Nrl) konttoriapulainen (V 7) Aino Elina Turu 

nen , vaihdemiehen toimeen (Jnsl asemamies (V 8) Yrjo Antero Jerk 

ku , junamiehe n toimeen (Sll asemamies (V 8) Diva Petteri Tan ninen , 

junamiehen toimeen (Lis) asemamies (V 8) Kyosti Kari Hartikainen , 

apulaiskanslistin toimeen (01) konttoriapulainen (V 7) Leana 

Marjatta Suorsa , vaihdemiehen toimeen (01) junamiehet Niilo Antero 

Havana ja Eero Antero Pakanen seka asemamies (V 8) Tauno Antero 

Papunen , vaihdemiehen toimeen (Kem) junamies Osmo Ilmari Naatsaari , 

junamiehen toimiin (01) asemamiehet Kauko Kalervo Simila , Reijo 

Ensio Honkakoski , Erkki Juhani Kainua ja Matti Juhani Kilpone n, 

junamiehen toimiin (Keml asemamiehet (V 9) Taisto Aatos Juhani 

Kujala ja Lauri Viljo Kalervo Kolehmainen , junamiehen toimeen (Tor) 

asemamies (V 9) Lauri Ilmari Kangas , 

huoltomiehen toimeen (Jnsl ylim . huoltomies Teuvo Ilmari Hiltu 

nen , toisen luokan sahkoasentajan toimeen (Kv)2 lk . sahkoasentaja 

Matti Ilmari Kilpinen, veturinlammittajan toimiin (V 12) [Kv) 

tilap . veturinlammittajat Erkki Matias Halonen , Tuomo Ilari 

Haimi, Hannu Juhani Loikala , Hannu Kalevi Myyrylainen , Martti 

Johannes Niemi , Veijo Martti Lyytikainen , Matti Kalevi Tarvonen 

ja Markku Johannes Reijola , autonkuljettajan toimeen (Kvl juna 

mies Viljo Antero Seppalainen , veturinlammittajan toimiin (V 12) 

(Ktal tilap. veturinlammittajat Kari Tapia Aha ja Erkki Kalevi 

Koponen , vaununvoitelijan toimiin (V 8) (Kvltilap . vaununvoite 

lijat Veli Pentti Leinonen ja Pekka Juhani Volanen, vaununtar 

kastajan toimiin (Pm) ylim . vaununtarkastajat Risto Tapia Koh

vakka ja Erkki Pekka Johannes Savinainen , vaihdemiehen toimeen 

(Ilml junamies Matti Kalevi Toppinen , veturinlammittajcin toimiin 

(V 12) (Pm) tilap . veturinlammittajat Mikko Juhani Kankkunen , 

Veli-Matti Pehkonen , Teuvo Juhani Hamalainen , Heikki Juhani Lei

kas , Timo Antero Moilanen, Reijo Antero Rissanen , Juha-Pekka 

Ikavalko , Jukka Tapani Markkanen , Reijo Kalevi Eskelinen, Rauno 

Sakari Kiiveri , veturinlammittajan toimiin (V 12) (Jyl tilap . 

12 
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veturinlammittajat Timo Armas Halonen , Mauri Kalervo Eliala ja 

Henry Tapani Miettinen , veturinlammittajan toimiin (V 12) (Kuo) 

tilap. veturinlammittajat Arto Johannes Happonen ja Sauli Eerik 

Kroger, veturinlammittajan toimiin (V 12 (11m) ti1ap . veturinlam

mittdjat Teijo Markus Lappalainen, Arto Juhani Vornanen ja Matti 

Olavi Eskelinen , junamiehen toimiin (Ilm) asemamiehet Eemil Kaup

pinen ja Eino Kalevi Varis , junamiehen toimiin (Jyl asemamiehet 

Reina Matias Hyvarinen ja Reijo Olavi Ulmanen , ju~amiehen toimiin 

(Pml as~mamiehet Erkki Johannes Markkanen ja Pentti Kalevi Poiko

lainen, vaununvoitelijan toimeen (V 9) (Pm) ylim . tallimies Aarre 

Aatos Puranen , tallimiehen toimeen (Pm) ylim . tallimies Matti 

Johannes Matilainen , asemamiehen toimeen (V 9) (Sijl ylim . asema

mies Kalevi Johannes Kuusela , asemamiehen toimiin (V 8) (Pm) ylim . 

asemamiehet Kari Herman Lappi , Kari Jalmari Pulli, Unto Kari 

Kaksonen ja Juha Tapani Soikkeli , asemamiehen toimeen (V 8) (Kaj) 

ylim . asemamies Pekka Juhani Huusko,konttoriapulaisen toimeen 

(Pril ylim . toimistoapulainen Riikka Anita Koski , autonkuljettajan 

toimeen (Pril asemamies Kalervo Tapani Lahti, asemamiehen (V 9) 

toimiin (Pri) asemamiehet Matti Markus Pajamaki ja Karl Aatos 
Juhani Nieminen seka ylim . asemamies Jarmo Antero Knuutti1a , 
asemamiehen (V 8) toimiin (Pri) ylim . asemamies Mauri Johannes 

Lehtopolku , tilap . asemamiehet Jouni Heikki Saarenmaa ja Jorma 

Tapia Tuovila , veturin1ammittajan (V 12) toimeen (Tkul veturin -

1ammittaja (V 11) Hannu Juhani L~htonen , vaununvoite1ijan (V 9) 

toimeen (Tku) y1im . l p1 vaununvoite1ija Pertti Rafael Virta , 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestari n (V 25 ) vi r kaan ( r autatiehallit uksen 

r atatoimisto ) vanhempi toimistor akennusmestari (V 24) Oiva Kalevi Tormanen ja 

ylit eknikon (V 24) vir kaan (rautatiehallituksen r atatoimisto) yliteknikko (V 22 ) 

J aakko Ensio Paavol a . 

K 0 n e 0 6 a 6 t o : yliteknikon virkaan (V23) teknikko Aarni An
tero Pylkkanen, yliteknikon virkaan (V22) teknikko Clli Kalervo 
Metsanen teknikon virkoihin (V21) teknikko Veikko Uolevi Jarvi j a 
teknikko, Erkki Clavi Henttonen, teknikon virkaan ( V19) teknikko Toi
vo Kalevi Nykanen, kirjanpitajan virkaan (V19) yp 2 1 kir j uri Anita 
Elisabet Ahlfors, ylimaaraisen yliteknikon toimeen (V23) ylim.tek
nikko Jouko Clavi ~ironen, ylimaaraisen sahkoasentajan toimeen (V1 6 ) 

vaunusahkoasentaja Juha ~latti Masalin. 

Helsinki 1980. Valt1on p&in~.tuskeskus 
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VIRKAEHTOSOPIMUSTEN KORVAUSMA~RAT 1.3 . 1980 LUKIEN 

Virkaehtosopimusten muutokset tu11aan ju1kaisemaan Vira11isissa 

tiedotuksissa ensi ti1assa . Sita ennen ilmoitetaan eraisiin sopi 

muksi11a muutettuihin korvauksiin nahden noudatettavaksi 1.3.1980 

1ukien seuraavaa (entiset korvaukset su1uissa): 

Kou1utussopimus 

Luottamusmieskou1utukseen 1iittyva ruokai1ukustannusten korvaus 

on 45 markkaa paiva1ta (42) . 

Matkakustannusten korvaukset 

Korotettuja korvausmaaria sove11etaan 1 . 3.1980 ja sita myohemmin 

a1kaviin matkavuorokausiin. 

~!±2~~~r!~2rYe~~~~~~ 

Kunkin 1 . 4. a1kavan vuoden mittaisen ajoki1ometrien 1askentakauden 

5 000 ensimmaise1ta ki1ometri1ta 88 (79) pennia ki1ometri1ta 
- 10 000 seuraava1ta ki1ometri1ta 80 (71) pennia ki1ometri1ta,seka 

- seuraavi1ta ki1ometrei1ta 75 (67) pennia ki1ometri1ta 

Ede11a mainitut ki1ometrikorvaukset suoritetaan korotettuna seu
raavissa tapauksissa: 

1) 10 (9) pennia si11oin kun virkatehtavien suorittaminen ede1 -

1yttaa peravaunun ku1jettamista autoon kiinnitettyna , ja 

Q~e2~!Y~r~n~~ 

Kaupunkipaivaraha 

Muu paivaraha 

He1singin paivaraha ... . 

Muu paivaraha .. .. .. .. . 

34 mk (31) 

31 mk (28) 

Matka1uokka 
I 

74 mk (68) 

69 mk (63) 

II 

71 mk (65) 
67 mk (61) 
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~~iQ~ii~~~§~QrY~~§~ 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja 

Kauniaisten kaupungit .. .. .. . .. .. .. . ... .. 190 mk (165) 

Muut kunnat . . .. .. . . .. .. ... . .. . .... ... . ... 160 mk (135) 

37 mk (34) 

Ulkomaan korvaukset 

Voimaantulos~~nn6s sama kuin kotimaan korvauksissa . 

Varsinai s essa s opimustekstiss~ ei ole oleellisia muutoksia . 

P~iv~rahojen m~~r~t ja hotellikorvaukset ilmenev~t liitteist~ 1 

ja 2 . 

(Hloj n:o Hlo 240/117/80 , 20 . 3 . 1980) VT 13 /80 

LHTE l 
Virkamatkasta ulkomaille s poritetaan paivarahaa matkavuoro-

kaudelta seuraavasti: 

M<Itka1uokka 

I II 

215,- 205,-

205,- 195,-

Maa tai a1<ue 

Japani, Sveitsi 

A1ankomaat, Arabicmiraattien l ii tto, Bahrain, 

Belgia, Iso-Britannia, Jemcnin a rabi t asavalta, 

Kuv.•a i t , Honaco, Oman, Qa t a·r, Ranska, Saksan 

liittotasavalta, Saudi-Arabia 

13 

195,- 185,- Aroe r ikan yhdysvall<It, Aust.ralia, Libya, Ni geria, 

Norja, Ruo t si, Tanska 

185,- 175,-

175,- 165,-

160,- 150,-

Alger i a, Iran , Islanti, Italia, Itaval t a, 

Kanada, Luxemburg, Neuvostol i i t to 

Argenti i na, Espanja, Hongkong, Israel, 

Korean t asaval t a, Tunisia, Vene zuela 

Brasilia, Bulgaria, Egyptin arabitasavalta, Fidzi, 

Gabon, Guinea, i ndonesia, Kamerun, Keski-Afrikan 

tasavalta, Liba non, Liber ia, ~a rokko, Norsunluu-
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155,- ··145,-

150,- 140,-

135,- 125,-
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rannikko, Romania, Sambia, Tansania, Thaimaa, 

Uusi-Scelanti, Zaire 

Afganistan, Filippiinit, Intia, lrlanti, Jugosla

via, Kongo, Kuuba, ~1eksiko, Puola, Tsekkoslovaki.:~, 

Turkki, Unkari 

Bangladesh, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

EtrUi-Afrikan tasavalta, Guatemala, Irok, ~1alcsia, 

Pakistnn, Paraguay, Peru, Senegal, Singapore, Sudan, 

Trinido:~d-Tobago, Uruguay 

}faa, jota· ei ole eriksccn mainittu 

LIITE 2 
Virkamatkasta ulkomaille suorit~ta~n hotellikorvausta korvaukseen 

oikeuttavalta matkavuorokaudelta seuraav~t enimmaismaarat: 

Enimma ismlilira t 

450,-

400,-

350,-

3oo,-

260,-

230,-

Maa tai alue 

Arabic.miraattien liitto, Bahrain, Iran, Jemenin 

arabitasavalta, Kuwait, Oman, Qatar, So:~udi-Arabia 

Egyptin arabitasavalta, Japani, Ncuvostoliitto, 

Svcitsi 

Alankomaat, Amerikan yhdysvallat, Australia, Belgia, 

Iso-Britanni.a, Kanada, Honac:o, Pakistan, Ranska, 

Saksan liittotasavalta 

Algeria, . Argentiina, Brasilia, Espanja, Islanti, 

Italia, Itaval'ta, Libya, Nigeria, ~orja, Ruotsi, 

Tanska, Turkki, Venezuela 

Bulgaria, Fili?piinit, Hongkong, Indonesia, Jordania, 

Korean tasavalta, Luxemburg, Puola, Romania, Saksan 

demokraattinen tasavalta, Sudan, Tsekkoslovakia, 

llnkari 

Maa, jota ei ole erikscen mainittu 
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RAHTILUOTTO 

Tilityss~~nn5n liitteen~ olevaan luetteloon asi~kkaista, joilla 
on oikeus k~ytt~~ rajatonta luottoa kaikilla liikennepaikoilla, 
lis~t~~n 1.4.1980 lukien 

656199 Anttila Tukkukauppojen Oy Kalevankatu 12 60100 SEINJtJOKI 
656264 Mets~liiton Teollisuus Oy 64900 ISOJOKI 

Isojoen Saha 
656215 SOK N~rpi5n konekeskus 25630 FINBY 
(N:o tlt 286/245/80, 20.3.1980) VT 13/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTJt VARTEN 

Tilitoimiston s~hkeell~ n:o 78, 13.3.1980, on kansainvfi.lisess~ ta
va~aliikenteess~ k~ytett~vifi. ulkomaan valuutan muuntokursseja muu
tettu 14.3.1980 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 197,30 markkaa 
100 Saksan liittotasavallan markkaa = 216,80 markkaa 
100 Sveitsin frangia = 227,00 markkaa 
100 Tanskan kruunua :: 69,50 markkaa 

1 USA:n dollari 3,90 markkaa 

Tilitoimiston sfi.hkeell~ n:o 93, 17.3.1980, on kansainvfi.lisessfi. ta

varaliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan va1uutan ~uuntokursseja muu
tettu 18.3.1980 seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa 596,00 markkaa 

(N:o tlt 287/230/80, 18.3.1980) VT 13/80 



13 - 6 -

TARIFFISAANNON MUUTOS 

VR-lomalipun kayttoa laajennetaan siten, etta lomalippuja myydaan myos perhe

lomalippuna. Talloin vahintaan kolmen maksavan perheenjasenen osallistuessa 

matkaan myonnetaan lomalipun hinnasta 20 prosentin alennus kunkin perheen

jasenen osalta. 

Edella sanotun johdosta rautatiehallitus on lisannyt 21.3.1980 lukien 

Valtionrautateiden tariffisaannon 24 §:n 3 lisamaaraykseen seuraavat kaksi 

uutta kappaletta: 

Erikoisliput 

24 § 

Lisamaarayksia 

3. 

Lomalippu myydaan myos perbelomalippuna, jos lippu lunastetaan vahintaan 

kolmelle saman perheen jasenelle. Perheenjaseniksi luetaan vanhemmat ja lapset , 

jotka eivat ole tayttaneet 21 vuotta. Lippua tilattaessa on taytettava perhe

lipun tilauslomake VR 2412. Lipun hintaa laskettaessa myonnetaan lomalipun 

hinnasta (tariffitaulukko 8 A) kunkin perheenjasenen osalta 20 prosentin 

alennus. 

Perheelle laaditaan yksi ybteinen lomalippu, johon benkilokortin numerokenttaan 

on merkittava perbeen nimi ja taman merkinnan ylapuolelle yhden perheenjasenen 

henkilotodistuksen numero. Muiden perheenjasenten on vaadittaessa henkilo

todistuksin osoitettava olevansa samaa perhetta. Lomalipun hintakentan ala

puolelle lipun numeron jalkeen kauttaviivalla erotettuna on merkittava lipulla 

matkustamaan oikeutettujen maksavien perheenjasenten lukumaara siten, etta 

ensin on 12 vuotta tayttaneiden lukumaara j~ sen jalkeen alle 12 vuotiaiden 

lukumaara. Muussa suhteessa sovelletaan edella tassa lisamaarayksessa olevia 

maarayksia. 



Perhelomalippujen 

Aikuinen 

2lk 

8 vrk 160 mk 

15 vrk 224 mk 

22 vrk 288 mk 

"Perhelomalippu" 

Lipun Malli 

hinnat 

1 lk 

240 mk 

336 mk 

432 mk 

- 7 -

La psi 

2lk 

80 mk 

112 mk 

144 mk 

Kelpolluu .. ,ka alt.aa pllttyy 

az~·OY. '0 -"" tt:, . O'i. <6D 
Oikeun .. ra,.ttomun mUrlln matko,a 
bikiua henk1l6liikenteen juni .. a. D lapel 

=~:f:~=~~~:~rlnaat antal re~r bam 
Myynt•pa•kan pli¥11/euna 
Ford!Jningutllleta datumatlmpel 

/ql??j?~re 
tY} . O'f.ICJ~d 

~8= o,5= o .. =: 
1~ .. bYa,- I 
000255/3~+.1~/ia. 

1 lk 

120 mk 

168 mk 

216 mk 

TILITYSOSA 
REDOVISNINGSDEL 

VA 22101CXXXhc2 79-10SPS 

13 

Jos lomalippu lunastetaan esim. kolmelle alle 12 vuotiaalle , on matkustajien 

lukumii.ii.riimerkintii. "- 3 lasta", vastaavasti kolmen 12 vuotta tii.yttii.neen osalta 

on merkintii. "3 aik .- -". 

(N:o Mt 31028/241/80, 21.3.80) VT 13/80 



13 - 8 -

LIIKENNEPAIKKOJEN V~IMATKAT 

1.4.1980 lukien muutetaan Riipan liikennepaikan liikenn5imistapa
merkintli. sarakkeessa 5 merkinnli.ksi Tt. 

(N:o Lko 22239/67/80 , 19 . 3 . 1980). VT 13/80 . 

LIIKENNEPAIKAN NIMENMUUTOS 

1 . 1 . 1980 tapahtuneesta nimenmuutoksesta johtuen Lauttakylli.n nimi 

muutetaan 
nimeksi Huittinen seuraaviin julkaisuihin: 

Liikennepaikkojen vli.limatkat , liite V (VR 2646 . 1) 
Kappaletavaraliikennepaikat (VR 3726) 
VR : n Autoliikenne , liite A-Liitli.ntli.linjaluettelo (VR 2650) 
Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeet - Liitli.ntli.linjaluettelo 

(VR 2652) . 

(N : o Lko 22401/67/80, 19 . 3 . 80), VT 13/80 . 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE 

Suomen Pankki poistaa kli.yt5stli. 1 . 4 . 1980 lukien lomakkeen SP 222 
(Tuontitavaran maksuilmitus), joka on vaadittu vastaanottajalta 
jli.lkivaatimuksen ollessa kyseessli. . 

Samasta pli.ivli.mli.li.rli.stli. lukien ottaa tulli kli.ytt55n uudet lomakkeet 
"Vientitavaran tullausilmoitus" (lomakkeen Vientitavarailmoitus 
asemesta) ja "Tuontitavaran tullausi l moitus " (lomakkeen Tuontitavara 
i l moitus asemesta) . Vanhoja lomakkeita ei saa enli.li. kli.yttli.li. 1 . 4 . 1980 

lukien . 

Julkaisun "Kansainvalistli. tavaraliikennett li. koskevat toimitusohjeet , 
lli.ntinen" (VR 4672) mallilomakkeet kohdassa 9/liite 1 ja kohda ssa 
18/liitteet 1 , 7 ja 8 tullaan julkaisemaan uusittuina l i s li.le hdessli. 

n : o 3 . 
(Mfu , 19 . 3. 80) , VT 13/80 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tieta) ; 07 .-12 . 5 . 1980 
Pata 80-messut 

13 

Matkustajalle myyd~an meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 
lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 
matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-.kent:UUin mer.kitaan koodi 
08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkinta on 
tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 
07 .-12 . 5 . 1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 08 

20 % al 
VOIMASSA 07 .-12.5 . 1980 
Kautta . ...•. . •.. 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 
leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paiv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkusta
via . 

Messut pidetaan Helsingin Jaahallissa 8.-11 . 5.1980. 

(N:o Mt 31968/242/79, 30 . 8.1979), VT 13/80 . 

1280006839 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Tampere (lyhinta tieta); 13. - 19 .5.1980 
RESTA '80 -nayttely (vain asiakaskortin esittajalle) 
OMTA '80 -nayttely (vain asiakaskortin esittajalle) 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 
lomake VR 2416. Matkalip.pu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 
matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu" -kentt1Hin merkitaan 

koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. Vastaava merkinta 

on tehtava my~s kantaosaan. 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

13. - 19.5.1980 seka I-kenttaan erikoiskoodi 07. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko" -teksti kuuluu: 
MENO-PALUULIPPU - 08 

20 % al 
VOIMASSA 13. - 19.5.1980 
Kautta .•....•.. 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (maini"tut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkusta

via. 

Nayttelyt pidetaan seuraavasti: 
OMTA '80 14. - 17.5.1980 Harmalan lentokentalla 

RESTA'80 14. - 18.5 . 1980 Tampereen Jaahallissa 

(N:o Mt 32268/242/80, 3.3.1980), VT 13/80 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet&); 15. - 19.5.1980 
GREAT AMERICA -nuorisomessut 

13 

Matkustajalle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu" -kentta~n merkit~~n 

koodi 08 ja muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ 

on teht~va my6s kantaosaan. 

Myynti RAP-j~rjestel~n avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkita~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iva (j~rjestelma hyvaksyy vain paiv~t 

15 . - 19.5 . 1980) seka I -kentta~n erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 08 
20 % a l 

VOIMASSA 15. - 19.5 . 1980 
Kautta • • .•.•.• . 

Alennustodistukset tulee jarjestaj~n taytt&~ ja varustaa ne erikois 

leimalla. 

Ostetut matkaliput oik'euttavat matkustamaan vain ylla mainittuj en pl:l.i 

vien v~lisena aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkusta 

via . 

Messut pidetaan Helsingin Jaahallissa 16 . - 18.5.1980 

(N:o Mt 22061/242/80 , 24.1.1980), VT 13/80 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Tampere (lyhint~ tiet~) , 22 . - 28 . 4 . 1980 . 
LOMA ~0 -n~yttely 

Matkustajalle myyd~an meno - paluulippu 20 %: n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu" -kentt~~n mei'kit~~n 

koodi 08 ja muuten lippu j~tetaan rastittamatta . Vastaava merkint~ 

on teht~va my6s kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kentta~n merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuusp~iva (jarjestelma hyv~ksyy vain p~ivat 

22 . - 28 . 4 . 1980) sek~ I -kenttaan erikoiskoodi 06. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko" -teksti kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 08 
20 % al 

VOIMASSA 22 . - 28 . 4 . 1980 
Kautta .•. . • • .. 

Alennustodistukset tulee j~rjestajan t~yttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisen~ aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika mu illa alennuslipuilla matkustavia . 

Nayttely pidetaan Tampereen Jaahallis s a 23 . - 27 . 4 . 1980 . 

(N : o Mt 32268/242/80 , 3 .3 . 1980), VT 13/80 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

A. Kouvolan uuden kaukokirjoitinkeskuksen kayttoonotto 

Kouvolan liikennepiiriin on asennettu uusi kaukokirjoitin

keskus, joka otetaan kayttoon lauantaina 12. huhtikuuta 1980 

klo 12-20. Keskus on samanlainen kuin Tampereellakin on ol

lut kaytossa jo vuodesta 1977. 

Kouvolan uudet tilaajanumerot 

Kouvolan keskusalueen tilaajien (liittymien) numerointi muut

tuu siten, etta alanumerot ovat uuden keskuksen kayttoonoton 

jalkeen nelinumeroisia. Kaukokirjoitintilaajien numeroiden 

eteen tulee numerot 71. Siten esimerkiksi Vainikkalan juna
toimiston uusi numero on 7132. Helsingin, Pieksamaen ja Ou

lun keskusalueilta valittaessa Kouvolan keskusalueelle ote
taan edelleen suuntanumerot 97 ensin. Vainikkalan junatoimis

ton kirjoitin valitaan siten nailta keskusalueilta, esimer

kiksi Helsingista, numerosarjalla 97 7132. Uudet Kouvolan 
keskusalueen kaukokirjoitintilaajanumerot ovat 15.02.1980 

paivatyssa piirustuksessa Stt II 2 352 25 "VR kaukokirjoi

tinverkko Helsingin, Pieksamaen ja Oulun keskusten kaukokir
joitinliittymille". Kouvolan ja Tampereen keskusten kauko

kirjoitintilaajia (liittymia) varten on erillinen luettelo, 

piirustus Stt II 2 352 40 "VR kaukokirjoitinverkko Tampe

reen ja Kouvolan keskusten kaukokirjoitinliittymille", pai

vatty 15.02.1980. Sita kayttavat vain Tampereen ja Kouvolan 
keskusten kaukokirjoitintilaajat. Muut kayttavat aikaisemmin 

mainittua luetteloa. Luettelot tulevat voimaan lauantaina 

12. huhtikuuta 1980 klo 20. 

Kouvolan keskuksen tilaajat ottavat paikallisyhteyden uusil

la nelinumeroisilla liittymanumeroilla. Muualle VR:n verkos

sa valitessaan Kouvolan keskuksen tilaajat kayttavat vastaa
via neljaa numeroa nykyisesta poiketen. Helsingin keskuksen 

vanhoja tilaajanumeroita ennen valitaan 11, Tampereen 31, 
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Pieksamaen 81 ja Oulun 61. Esimerkiksi naissa keskuksissa 
olevat koekoneet valitaan Kouvolan keskusalueelta numeroil
la 1160 Helsingissa, 3160 Tampereella, 8160 Pieksamaella ja 

6160 Oulussa. 

Nappainvalinta 

Kouvolan keskusalueella valinta toiselle tilaajalle suorite

taan nappaimiston avulla uuden keskuksen tultua kayttoon. 

Numerolevya ei saa silloin enaa kayttaa Kouvolan keskualu

eella. Nappainvalinta tarkoittaa sita, etta haluttu numero 

annetaan keskukselle kaukokirjoittimen numeronappaimilla. 

Valinta paatetaan aina + merkilla. 

Valittavaa numeroa lukuunottamatta yhteyden muodostaminen ja 
purkaminen Kouvolan keskusalueelta tapahtuu muutoin 

kuin tahankin asti. 

siten 

Erityisohjeet Kouvolan keskuksen kaukokirjoitinliittymille 

Kouvolan keskuksen kaukokirjoitinliittymille annetaan eril

liset ohjeet, joiden jakelusta huolehtii Kouvolan sahkoalue. 

KOUVOLAN UUDEN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN K~YTT~~NOTON AIKANA 

ON KAUKOKIRJOITINLIIKENNE KOUVOLAN KESKUSALUEELLE JA KOUVO

LAN KESKUSALUEELTA KIELLETTY. Kayttoonoton ajankohta on va

littu vahaisimman liikenteen aikaan ja pituudeltaan mahdol

lisimman lyhyeksi, jotta kaukokirjoitinliikennetta hairit
taisiin mahdollisimman vahan. Kayttoonoton aikana lahetetta

viksi tarkoitetut sanomat voi valmistaa reikanauhalle ja la

hettaa normaalin liikenteen ollessa taas mahdollinen. 

B. Yhteisanto VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Muutoksia ohjeisiin Ko 1274, 27.10.1971 ja Ko 2181/434/77, 

3.6.1977 

Kouvolan uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on toisenlainen 
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yhteisanto kuin vanhassa keskuksessa. Uuden keskuksen yh

teisantopalvelua MAS (Multi-Address Service) voivat Kouvo
lan keskuksen kaukokirjoitintilaajien lisaksi kayttaa myos 
muiden keskusten kaukokirjoitintilaajat. Tassa ohjeessa 

esitetaan miten Kouvolan uuden kaukokirjoitinkeskuksen yh
teisantopalvelua kaytetaan. 

Kouvolan uuden keskuksen kaukokirjoitinliittymista ei voi 

enaa kayttaa Helsingin, Oulun ja Pieksamaen keskusten yh

teisantolaitteita (SAM). Helsingin, Pieksamaen ja Oulun 

keskusten kaukokirjoitintilaajat voivat kayttaa naiden kes

kusten yhteisantolaitteita edelleen seka Kouvolan ja Tampe

reen keskusten yhteisantopalvelua (MAS). Yhteisantolaittei

den kayttoon patevat edelleen ohjeet Ko 1274, 27.10.1971 
silla muutoksella, etta Tampereen ja Kouvolan keskusten ti

laajat eivat voi kayttaa kol~en muun keskuksen yhteisanto
laitetta. Tampereen ja Kouvolan keskusten yhteisantopalve
lun kaytosta annetaan seuraavat erilliset ohjeet. Nama oh

jeet tulevat voimaan Kouvolan uuden kaukokirjoitinkeskuksen 

kayttoonoton yhteydessa. 

Kouvolan ja Tampereen kaukokirjoitinkeskusten yhteisanto
palvelu 

a) Y 1 e i s o h j e i t a 

1. Kouvolan uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on samanlai

nen yhteisantopalvelu MAS (Multi-Address Service) kuin 
Tampereen nykyisessa kaukokirjoitinkeskuksessa. Yhteis

antopalvelun avulla sanoma voidaan samanaikaisesti an

taa 2 •.• 8 vastaanottajalle. 

2. Yhteisantoon halutut yhteydet on otettava sellaisessa 

jarjestyksessa, etta seuraavien valintojen ajaksi odot

tamaan jaavat yhteydet ovat mahdollisimman halpoja. En

sin on siis valittava omaan keskukseen liitetyt paikal
lisyhteydet ja viimeksi muille paikkakunnille ulottuvat 

yhteydet. 
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b) y h t e i s a n t 0 P a 1 v e 1 u n k a y t t 0 0 h j e 
K o u v 0 1 a n j a T a m p e r e e n k e s k u s -
t e n k a u k 0 k i r j 0 i t i n l i i t t Y m i l 1 e 

1. Painetaan kytkin1aitteen varusnappia~. Kaukokirjoitin 

kaynnistyy ja paivays ja ke11onaika kirjoittuvat paperil-

1e kuten tava11ista yhteytta muodostettaessa. 

2. Va1itaan 781 (Kouvo1an MAS) tai 381 (Tampereen MAS), eli 

kirjoitetaan numeronappaimilla 781 + tai 381 + 

3. Yhteisantopalve1u (MAS) kirjoittaa tunnuksensa MAS KV tai 

MAS TPE 

4. Va1innan suorittanut kone antaa nimensa yhteisantopa1ve-

1ulle (MAS) 

5. MAS kirjoittaa GA, jonka ja1keen voidaan suorittaa va1inta 

6. Kirjoitetaan numeronappaimi11a kaikkien va11ttavien osoite

koneiden numerot erotettuina toisistaanpi1kui11a tai mer

kei1la "paluu (<) ja "uusi rivi (:)". Siten numerot kir

joittuvat a11ekkain. Viimeisen numeron ja1keen annetaan "+". 

7 . MAS muodostaa yhteyden ensimmaiseen osoitekoneeseen ja 

pyytaa sen nimen (tunnuksen) 

8. MAS kirjoittaa sarjanumeron (1. ensimmaisel1e yhteyde11e, 

2. seuraava1le jne.) jota seuraa osoitekoneen nimi(tunnus) 

9. MAS toistaa vaiheet 7 ja 8 kaikkien osoitekoneiden osa1ta. 

Saatuaan kunkin osoitekoneen nimen MAS kirjoittaa osoite

konee11e tekstin 

MAS MOM 

Jos yhteytta ei voida muodostaa jo11ekin osoitekonee1le, 

MAS kirjoittaa valinnan suorittaneel1e konee11e osoite

koneen nimen sijasta i1moitus1yhenteen. 
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Naita ovat 

OCC = osoitekone on varattu 

DER = epakunnossa 
NP asianomainen ei ole kaukokirjoitinliittyma 

NA 1iikenne tilaaja1le ei sal1ittu 
NC yhteydet varattu 

DF = olette yhteydessa haluamanne liittyman 

kanssa 

10. Kun viimeisen osoitekoneen nimi on kirjoittunut valinnan 

suorittanee11e konee11e,MAS kirjoittaa DF, yhteys muodos

tettu, seka kysyy viela lahetyskoneen nimen (tunnuksen). 

11. Lahetetaan kaukokirjoitinsanoma 

12. Sanoman paatyttya kirjoitetaan nelja M-kirjainta yhteyden 

purkamiseksi: 

MMMM 

13. MAS pyytaa kunkin osoitekoneen nimen ja kirjoittaa ne va

linnan suorittaneelle koneel1e. Kutakin nimea edeltaa sa

ma sarjanumero kuin yhteytta muodostettaessa. Jos jokin 

osoitekone on kytketty pois yhteisannosta sanoman siirron 

aikana sen sarjanumeroa ei seuraa nimi vaan teksti 

DER CON xxx.x MIN 

Tekstissa XXX.X osoittaa miten monta minuuttia yhteys ta

han osoitekoneeseen o1i kunnossa. 

c) y h t e i s a n t 0 P a 1 v e 1 u n k a y t t 0 0 h j 

H e 1 s i n g i n, p i e k s a m a e n j a 0 u -

1 u n k e s k u s t e n k a u k 0 k i r j 0 i t i n 

1 i i t t y m i 1 1 e 

1. Valitaan numero 97 781 (Kouvo1an MAS) tai 93 381 (Tampe

reen MAS) normaalisti, numero1evya kayttaen 

2. Jatketaan b-1uvun, yhteisantopa1velun kayttoohje Kouvo

lan ja Tampereen keskusten kaukokirjoitinliittymalle, 

e 
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kohdasta 3. 

Taman jalkeen valinnat suoritetaan numeronappaimilla. 

Numerolevya ei saa kayttaa yhteisannon aikana (ohjeen 

b-luvun kohdat 3-13) 

(Ko 2473/434/80 1 20.2.80) VT 13/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Tutkija (S 12) virka toistaiseksi rautatiehallituksen talous

osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18.4.1980 

ennen viraston aukioloajan paattymista. Tutkijan virkaan nimi

tetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi taloustoimistoon. 

Liikennetarkastajan (B 1) virka toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

18 . 4.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. Virkaan nimi

tetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimistoon (sisai

sen tarkastuksen jaoston paallikko) • 

Kaksi apulaisostopaallikon (V 25) virkaa toistaiseksi rautatie

hallituksen talousosastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon viimeistaan 18.4.1980 ennen viraston aukioloajan paat

tymista. Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi 

materiaalitoimistoon: toinen painatusjaoston paallikon tehtaviin 

ja toinen ostojaoston huolintaryhman paallikon tehtaviin. 
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Kamreerin (V 25) virka toistaiseksi rautatieha11ituksen ta1ous

osasto11a. Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 

18.4.1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista. Virkaan nimi

tetty tu11aan sijoittamaan toistaiseksi ti1itoimiston kirjanpito

jaostoon (tu1oryhman paa11ikon tehtaviin). 

Kaksi tarkkaajan virkaa (V 24) ja yksi tarkkaajan virka (V 23) 

toistaiseksi rautatieha11ituksen talousosastol1a. Ta1ousosaston 

johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18.4.1980 ennen vi

raston aukioloajan paattymista. 

Ede1la mainittuihin virkoihin nimitetyt tul1aan toistaiseksi 

sijoittamaan seuraavasti: tarkkaaja (V 24) ti1itoimistoon 

(sisaisen tarkastajan tehtavat), tarkkaaja (V 24) ti1itoimis

toon (palkkaryhman sove1lutusten kehittamistehtavat), tarkkaaja 

(V 23) ti1itoimistoon (rahdintarkastusryhman esimiestehtavat). 

Kirjanpitajan virka (V 19), ensi 1uokan kirjurin virka (V 19), 
kaksi ylemman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V 17), 
kaksi a1emman pa1kkaluokan toisen 1uokan kirjurin virkaa (V 14) 
ja kaksi toimistosihteerin virkaa (V 14) toistaiseksi rautatie

ha11ituksen ta1ousosasto11a. Ta1ousosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 18.4.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan toistaiseksi 

sijoittamaan seuraavasti: kirjanpitaja (V 19) tilitoimistoon 

(ti1itysten tarkastustehtavat), kirjuri 1 1 (V 19) tietokone

toimistoon (jarjeste1yryhma), kaksi kirjuria 2 1 yp (V 17) 
toinen ti1itoimistoon (itaisen tavara1iik. tilitys) ja toinen 

materiaalitoimistoon (tavaranimiston yllapitotehtavat), kaksi 

kirjuria 2 1 ap (V 14) toinen tilitoimistoon (palkkaryhma) ja 

toinen tietokonetoimistoon (jarjeste1yryhma) seka kaksi toimis

tosihteeria (V 14) toinen materiaalitoimistoon (kans1iatehtavat) 

ja toinen He1singin varastoon (laskujen tarkastus). 
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Y1imaarainen tarkkaajan (V22) toimi, y1imaarainen toisen 1uokan 
a1emman palkka1uokan kirjurin (Vl4) toimi, ko1me y1imaaraista kir
jurin (Vl1) tointa, y1imaarainen ko1mannen 1uokan kirjurin (V11) 
toimi ja y1imaarainen konekirjoittajan (V8) toimi toistaiseksi rau
tatieha11ituksen ta1ousosasto11a. Ta1ousosaston johtaja11e osoi
tetut hakemukset on toimitettava ta1ousosaston kans1iaan (h. 228) 
viimeistaan 18.4.1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista. "Toi
miin otetut tul1aan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: y1im. 
tarkkaaja (V22) materiaa1itoimistoon (huo1intatehtavat), y1im. kir
juri 2 1 ap (V14) ti1itoimistoon (henk.1iikenteen ti1itysten tark.) 
ko1me ylim. kirjuria (V11) joista kaksi materiaa1itoimistoon (ta
varanimiston y11apitoteht~viin ja rekisterointitehtaviin) ja yksi 
tietokonetoimistoon (jarjeste1yryhma), y1im. 3 1 kirjuri (V11) ti-
1itoimistoon (pa1kkaryhmaan) seka y1im. konekirjoittaja (V8) mate

riaa1itoimistoon . 

. Y1imaarainen a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin (V14) toi
mi toistaiseksi He1singin varastossa, kaksi varastomestarin (V15) 
tointa, joista toinen toistaiseksi He1singin varastossa ja toinen 
Turun varastossa seka y1imaarainen varastomestarin (V15) toimi 
toistaiseksi Hyvinklan varastossa ja y1imaarainen konekirjoittajan 
(V8) toimi toistaiseksi He1singin varastossa. 

Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao . 
varaston pal11iko11e viimeistaan 18.4.1980 ennen viraston aukio1o
ajan paattymista. 

Viisi apu1aiskans1istin (V10) tointa, konekirjoittajan (V8) toimi· 
toistaiseksi rautatieha1~ituksen ta1ousosasto11a. Ta1ousosaston 
johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ta1ousosaston kans-
1iaan (h. 228) viimeistlan l8.4.1980 ennen viraston aukio1oajan 
paattymista. Toimiin otetut tui1aan sijoittamaan toistaiseksi seu 
raavasti: apu1aiskans1istit: yksi ta1oustoimistoon (1askentajaosto), 

yksi ti1itoimistoon (pa1kkaryhma), yksi tietokonetoimistoon (jar
jeste1yryhma) yksi materiaa1itoimistoon (tavaranimis.ton y11apito
teht.) ja yksi materiaa1itoimistoon (painatusjaosto) seka konekir
joittaja materiaa1itoimistoon. 
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Konttoriapulaisen (VB) toimi toistaiseksi.Hyvink~~n p~~varastossa. 
Hyvink~~n p~~varaston p~~l1iktl11e osoitetut kirja11iset hakemukset 
on toimitett~va Hyvinka~n p~~varaston kans1iaan viimeist~~n 18.4.1980 
ennen viraston aukio1oajan paattymista. (To N:o 200/1131/80, 

18.3.1980) VT 13/80 

Apu1aisasemapaa11ik5n virka (V 24) ja y1emm~n pa1kka1uokan asema
mestarin virka (V 17). Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kir
ja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon 

viimeistaan 23. paivana huhtikuuta 1980 ennen viraston aukioloajan 

paattymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
apu1aisasemapaa11ikko (V 24): Turun (1 Tku tav.as.paa11ikko) 

1iikennea1uee11e, 
yp asemamestari (V 17): Tornion (1 Avs asemanhoitaja) 1iikenne

a1uee11e. 

Yhdeksan asetin1aitemiehen tointa toistaiseksi Tampereen (Tpe kes
kusasetin1aite) 1iikennea1uee11a. Rautatieha11ituksen 1iikenneosas

ton paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava 
Tampereen 1iikennepiirin p~a11iko11e viimeistaan 23.4 . 1980. 

Ap 1 1 ratainsinoorin (V 28) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla . 

Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 23.4.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSIX: 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkoihin (V 23) 
(RH , lko) 1. lk kirjuri (V 20) He llin Anna-Liisa Hirvonen ja 1. lk 
kirjuri (V 19) Walfrid Wilhelm Wahlberg, veturinl~mmitt~j~n toimeen 
(V 12) (Tku) veturinl~mmitt~j~ (V 11) Hannu Juhani Lehtonen, vaunun
voitelijan toimeen (V 9) (Tku) ylim . 1 pl vaununvoitelija Pertti 
Rafael Virta , konttoriapulaisen toimeen (Tl) ylim . toimistoapulai-
nen Anita Marketta Lehmus, asemamiehen toimeen (V 9) (Lp~) asema-

mies Niilo Rikhard Jokitie , vaununvoitelijan toimeen (V 9) (Tpe) 
ylim . 1 pl vaununvoitelija Aimo Antero Raitam~ki , vaununvoitelijan 
toimeen (V 8) (Tpe) tilap . vaununvoitelija Eino Kalevi Jokinen, 

asemamiehen toimiin (V 9) (Hpk) ylim. asemamiehet Teijo Juhani Kosonen 
ja Arto Vihtori Pajula, konttoriapulaisen toimiin (Tpe) ylim . toi 
mistoapulaiset Anne Marja Lehtinen ja Anja Maarit Merjokari, 
konttoriapulaisen toimeen (J~s) ylim. toimistoapulainen Aini ~~ria 
Loimusalo , asemamiehen toimeen (V 9) (Ov) ylim . asemamies Matti 
Johannes Helin, asemamiehen toimeen (V 9) (Vma) ylim . asemamies 
Matti Ossi Sakari Lammi, veturinl~mmitt~j~n toimiin (V 12) (Kta) 
tilap . veturinl~mmitt~j~ Esa Arto Anttalainen , Heikki Tapani Martoma 
ja Markku Antero Lyytik~inen , konttoriapulaisen toimeen (Vna) ylim . 

toimistoapulainen Erja Johanna Kaihera , veturinl~mmitt~j~n toimiin 
(V 12) (Yv) tilap . veturinl~mmitt~j~t Esa Juhani Hakalahti ja Heikki 
Olavi Laulumaa, tallimiehen toimeen (Yv) ylim . tallimies Eero Olavi 
Koivisto , asemamiehen toimiin (V 9) (Tku) asemamiehet (V 8) Heikki 

Erik Peltonen , ylim . asemamiehet Antti Pauli Juhani Huopalahti , Anssi 
Mikko Johannes Kantola , Arto Kalevi Kulmakari ja Timo Juhani Pylsy, 

asemamiehen toimiin (V 8) (Tku) ylim . asemamiehet Timo Olavi Virtanen, 
tilap . asemamiehet Matti Kaarlo Lindstedt ja Leo Ilmari Happonen , 
asemamiehen toimiin (V 8) (Slo) ylim . asemamiehet Keijo Sakari Penti
k~inen ja Veikko Mikael Laine, asemamiehen toimiin (V 9) (Tpe) 

ylim. asemamiehet Turkka Antti Kullervo M~lkki, Pekka Johannes Kaija 
lainen, Jaakko Ensio Kuosmanen, Arto Tapani Tiiham~ki, Hannu Kalevi 
Kantola , Ilpo Ilmari Itkonen, Orvo Ensio M~kinen, Heikki Ensio Kulma
la, Pentti Antero V~is~nen , Markku Juhani Majam~ki, Raimo Juhani Kos 
kinen, Aulis Arvi Artturi Lehtinen ja Jaakko Juhani Pollari , asema 
miehen toimiin (V 8) (Tpe) ylim . asemamiehet (V 8) Jori - Jari Rauhala, 
Eero Kalevi Pirinen ja Seppo Kalevi Pukarinen . 
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R at a o s a s t o: sahkotarkastajan (V 24) virkaan (Rtt, Tlj) yliteknikko 

Helge Kalervo Salmela ; toimistorakennusmestarin (V 23) virkoihin (Hki r pt) 

rakennusmestari Heikki Antero Metso , (Kv rpt) vanhempi toimistorakennusmestari 

Taito Johannes Viitanen, (Pm rpt) vanhempi toimistorakennusmestar i (V 22) Aarne 

Kullervo Saastamoinen; rakennusmestar in (V 23) virkoihin (Sk) rakennusmestari 

Olavi Johannes Kangasniemi , (01) rakennusmestari Lauri Uolevi Sandgr en , (Pm) 

rakennusmestar i (V 22) Lauri Partanen ; opastinasentajan toimiin (Kv ) rataesimies 

Aarne Verner Koivisto ja (Pm) rataesimies Toivo Veikko Nykanen ; teknillisen 

apulaisen (V 15) toimeen (Rkt , Rkj) piirtaja Maija Kaarina Petajainen seka rata

esimiehen (V 13) toimiin (Mi) raidemies Veikko Kalevi Jokinen j a (Kok) raidemies 

Mikko Sakari Huhtamaki • 

K o n e o s a s t o : kirjanpitajan virkaan (V19) ylim. 1 1 kir
juri Kirsti Margarethe Makinen, yliasentajan toimeen (V17 ) ylim. 
tekn.apulainen Erkki Clavi tlieminen ja ylimaaraiseen laborantin 
toimeen (V13) ylim.lab Anja Aulikki Kari. 

T a l o u 5 o 5 a 5 t o : yp. 2 lk kirjuri (V 17) Aino Toj e, kont
toriapul ai nen (V 7) Kerttu Maria Ni5unen. 

R a t a o s a s t o: ki rjanpitaja (V 19 1 Htl kka Mar jatta Pennanen, rataesimiehet 
(Vl3) Tarmo Aksel i Mantyla ja Pertti Aukust i Ylatalo, ratae5 i mie5 (V 13 ) 

Reine Edvard Boeliu5, ratae5i mie5 (V 13) Arvo En5io Pirhonen. 

K o n e o 5 a 5 t o : 5ahkotarka5taja Alpo Severi Suonio, ylitek
nikko Yrjo Alek5ander Salminen, vartija Toivo I lkka Pietil~. 
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Ht:lsinki 1980. Valtion painaruskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
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Lii te 1. 

P A L K K A U S T A U L U K 0 T I. 3. 1980 LUKIEN 

V-, B- ~A S-PALKKAUSLUOKAT 

TAULUKKO I TAULUKKO 2 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT ~A VUOSI
PALKKIOT, MK 

PAUYAUS- PERUS?ALKKA TAl VUOSIPALKK IO 
LUOV.I'A VUGOESSA KUUKAUDESSA 
v 22 372 906 
v 2 22 872 906 
v 3 ... . .......... 22 872 906 
v 4 ... · .. ... . ..... 23 340 945 
v :s ······· ··· · · · 23 880 990 

v 0 ············ 24 3% " 0'33 
v 7 ...... ········ 24 948 2 079 
v a ········ ··· · ··· 25 524 2 127 
v 9 ·· · ···· · ···· ·· 26 004 2 172 
v 10 · · ········ . ... 26 :592 2 216 

v 11 ·· ··· · · · · ···· · 27 180 2 26:5 
v 12 ... . . . . .. . .... 27 864 2 322 
v 13 ...... ·· ······ 28 ~24 2 377 
v 14 . . . .. .. . .... . .. 29 208 2 43 4 
v 15 ·· ········· · · · · 30 024 2 502 

v io · ·· ·· ······· 30 87b 2 573 
v 17 . .. ... .......... 31 056 2 638 
v IS .. . · ····· 32 652 2 721 
v 19 ...... ... . ... 33 780 2 815 
v 20 ······ · · ····· 34 896 2 908 

v 21 . ·· ······ · ····· 36 I SO 3 015 
v 22 ........ .. 37 644 3 137 
v ~3 .. . .. . . ....... 39 324 3 277 
v 24 ...... . . . ... 41 244 3 437 
v 25 ... ........ ... 43 356 3 613 

v 26 .. ···· ···· ··· ·· 45 708 3 809 
v 27 .. ·· · · ····· · • ·· 49 012 4 001 
v 28 .. ········· · ·· · 50 460 4 205 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT ~A VUOSI
PALKKIOT, MK 

PALKKAUS- P~RUSPAL¥VA TAl VUOSIPALKI'IO 
LUOKKA VUOOESSA KUUKAUDESSA 
8 I ···· · ········ ~.o 9 12 5 076 
B 2 ... ·' .. . .... .. ""' 780 5 3 1'5 
B 3 ········· · ··· ·· 67 776 :; 648 
B 4 ··········· · ··· 72 :528 6 ('44 
B 5 ... . . ... . .... 78 3 48 6 529 

E 0 . . . . . . .. ... . ... 8:5 2:14 7 102 
B 7 ··· · ··· ········ 9:3 084 7 7"'7 
B 8 ··············· 102 012 8 :501 
B 9 ·· · ····· · ·· . .. . 111 804 9 317 
B 10 ······· · ·· ····· 122 976 10 248 

B II . . . . . . . . . . . ' . . . 13:5 276 II 273 

TAULUKKO 3 

SOPIMUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAT. 1'1K 

SOPIMUSPALKKA- SOPIMUSPALKKA 
LUOKKA VUODESSA KUUKAU[IE5SA 
s I 31 896 2 058 
s 2 ·· ······· ··· ... 33 300 2 775 
s 3 · ·· · · · · ········ ::-;4 8 12 2 901 
s 4 ·· · ·· · · ········ 36 492 3 041 
s 5 · ·············· 38 316 3 193 

s 6 ........ ... .. .. 40 380 3 36:5 
s 7 .. · ············ 42 588 3 549 
s 8 . . . ... .. . . .. 45 2 16 3 768 
5 9 . . ' . . . . . . . . . . . . 48 192 4 016 
s 10 51 468 4 289 

s II 55 200 4 600 
s 12 . . . . . . . . . . 59 148 4 929 
s 1:3 ···· ·· ········· 60 9 12 5 076 
s 14 ....... .. . .. .. . 63 760 5 3 15 
s 15 ····•····· 67 776 s MS 

s 16 ······· · ····· 72 528 6 044 
s 17 ····· · ......... 78 348 0 :529 
s 18 ··· · ·•·••1· 85 2~4 7 102 
s 19 .......... 93 0$4 7 7:57 
s 20 . . ............. 102 012 8 501 

s 21 ············ Ill 804 9 317 
s 22 . . . ... . .. . . .. 122 976 10 248 
s 23 ······· · ·· ·· 135 276 II 273 



TAULUKKO 7 . ( V-YHD I STELI'U:tTAULUKKO) 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKION, KALLIINPAIKANLIS~N SEKJ:l IKJ:ILISIEN 
YHTEISMi'li=IR"' IKJ:lLISJ:lRYHMITTJ:liN KUUKAUDESSA, MK 

II KALLEUSRVHMJ:l 

PALKKAUS- IKJ:lLISIEN LKI'1 
LUOKKA. 0 1 2 3 4 5 
v 1 •••••• 0 •••••• 0 2 020 2 161 2 302 2 423 2 524 2 625 
v 2 • 0 ••• 0 •••••••• 2 020 2 161 2 302 2 423 2 524 2 625 
y 3 • 0 •••••• 0 •••• 0 2 020 2 161 2 302 2 4:23 2 524 2 625 
v 4 ••• 0. 0 0 0 •••••• 2 062 2 206 2 350 2 474 2 577 2 680 
v 5 •••••• •• •• • 0 •• 2 109 2 257 2 405 2 532 2 637 2 742 

v 6 0 ••••••• 0. 0 ••• 2 155 2 :1:06 2 457 2 586 2 694 2 802 
v 7 • 0 •• 0 •• 0 0 0 •• 0. 2 204 2 358 2 512 2 644 2 754 2 864 
v 8 •••••••••• 0 •• 0 2 255 2 413 2 571 2 706 2 819 2 932 
v 9 0 ••• 0 ••• 0 •••• 0 2 802 2 463 2 t.24 2 762 2 877 2 992 
v 10 ......•....... 2 349 2 513 2 677 2 818 2 935 3 052 \.). 

v q 0 •• 0. 0 •• 0 ••• 0 0 2 401 2 569 2 737 2 881 3 001 3 121 
v 12 ••• 0 . 0 0 •••••• 0 2 461 2 633 2 805 2 953 3 076 3 199 
v 13 . ............. 2 520 2 696 2 872 3 023 3 149 3 275 
v 14 .............. 2 580 2 761 2 942 3 097 3 226 3 355 
v 15 0 .............. 2 652 2 838 3 024 3 183 3 316 3 449 

v 16 0 ••••••••• 0 ••• 2 727 2 918 3 109 3 273 3 409 3 545 
v 17 .............. 2 796 2 992 3 188 3 356 3 496 3 636 
v 18 ••••• 0 •••• 0 ••• 2 884 3 086 3 288 3 461 3 605 3 749 
v 19 .. . ........... 2 984 3 193 3 402 3 581 3 730 3 879 
v 20 •• 0 ••••••••• • 0 0 3 082 3 298 3 514 3 ·699 3 853 4 007 

v 21 •••• 0. 0 •• 0 •••• 3 196 3 420 3 644 3 836 3 996 4 156 
v 22 ••• 0 0 ~ ~ 0 0 •• 0 •• 3 3::!5 3 558 3 791 3 990 4 156 4 322 
v 23 •........•.... 3 474 3 717 3 960 4 1M3 4 342 4 51o 
v 24 ••••••••• t •••• 3 643 3 898 4 153 4 372 4 554 4 736 
v 25 .............. 3 830 4 098 4 366 4 596 4 767 4 978 

v 26 .............. 4 038 4 321 4 604 4 846 ~ 043 5 250 
v 27 0 ••••••••••••• 4 241 4 538 4 835 5 089 5 801 5 513 
v 28 .............. 4 457 4 769 5 081 5 348 5 571 5 794 -l:i 



TAULUI<KO 7 · ..IATKOA ~ 

~ 

I KALLEUSRYHt1R 

PALKKAUS- IKRLISIEN LKI'I 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 
v 1 ............... 2 078 2 223 2 368 2 493 2 :597 2 701 
v 2 .............. 2 078 2 223 2 368 2 493 2 597 2 701 
v 3 .............. 2 078 2 223 2 368 2 493 2 '597 2 701 
v 4 .............. 2 120 2 268 2 416 2 543 2 649 2 7:;>5 
v 5 .............. 2 169 2 321 2 473 2 603 2 711 2 819 

v 0 .............. 2 216 2 371 2 526 2 659 2 770 2 881 
v 7 ............... 2 266 2 425 2 584 2 no 2 833 2 946 
v 8 .............. 2 318 2 480 2 642 2 781 2 897 3 013 
v 9 .............. 2 367 2 533 2 699 2 841 2 959 3 077 
v 10 .............. 2 415 2 584 2 753 2 898 3 019 3 140 

v 11 .............. 2 469 2 642 2 815 2 963 3 086 3 209 
v ·t2 .............. 2 531 2 708 2 S85 3 037 3 164 3 291 
v 13 .............. 2 591 2 772 2 953 3 108 3 238 3 368 
v 14 .............. 2 653 2 839 3 025 3 184 3 317 3 450 
v 15 .............. 2 727 2 918 3 109 3 273 3 409 3 545 ~ 

v 16 .............. 2 805 3 001 3 1()7 3 365 3 505 3 645 
v 17 ................ 2 875 3 076 3 277 3 449 3 593 3 737 
v 18 . .... . ......... 2 966 3 174 3 3S2 3 560 3 708 3 856 
v 19 .............. 3 068 3 283 3 498 3 682 3 835 3 988 
v 20 .............. 3 170 3 392 3 614 3 804 3 962 4 120 

v · 21 .............. 3 286 3 516 3 746 3 943 4 107 4 271 
v 22 .............. 3 419 3 658 3 897 4 102 4 273 4 444 
v 23 .............. 3 572 3 822 4 072 4 286 4 465 4 644 
v 24 .............. 3 746 4 008 4 270 4 495 4 682 4 869 
v 25 .............. 3 938 4 214 4 490 4 726 4 923 5 120 

v 26 .............. 4 i52 4 443 4 734 4 983 5 191 5 399 
v 27 .............. 4 361 4 666 4 971 5 233 5 451 5 669 
v 28 .............. 4 583 4 904 5 225 5 500 5 729 5 958 



TAU..UOCO 10 CB-YHDISlB.mTAlUw.J<O) 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAI VUOSIPALKKION, KALLIINPAIKANLIS~ SEKR MRRRRVUOSI
KOROTUSTEN YHTEISM~R~ M~R~VUOSIKOROTUSRYHMITT~IN KUUKAUDESSA, MK 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 1 
a 2 
B 3 
B 4 
B ~ 

B 6 ... . .. ...... . ... . 
8 7 • ... ..• . .. ... . . •.• 
B 8 .• . .. . .... . . . . •.• 
B 9 •• . ... . .. •.• ••.•. 
B 10 .. ...•.. • .... . .. . 
8 11 . ... •.. . .. . . .... .. 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B ~ 

B 6 .•. •. •.. • .•.. . ... 
B 7 . •..• .• .. . •. . •• •• 
B 8 •... . •••. . • • • . .•. 
8 9 . . .. . .• . . . .... . .. 
8 10 .... • . . ... . . . .. . . 
8 11 • . •. • ..•.... .• .• . 

II KALLEUSRVHMR 

M~RRVUOSIKOROTUSTEN LKI1 
0 1 2 

~ 381 , 758 6 135 
~ 634 6 028 6 422 
~ 987 6 406 6 825 
0 407 6 855 7 303 
6 921 7 405 7 889 

7 528 8 055 & S82 
e 222 8 798 9 374 
9 011 9 642 10 27:3 
9 876 10 567 11 258 

10 863 11 623 12 383 
11 949 12 785 13 621 

I KALLEUSRVHMR 

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 1 2 

5 533 5 920 6 307 
5 793 6 199 6 605 
6 156 6 587 7 018 
6 588 7 049 7 510 
7 117 7 615 8 113 

7 741 8 293 8 825 
8 455 9 047 9 639 
9 266 9 915 10 564 

10 156 10 867 11 578 
11 170 11 952 12 734 
12 288 13 148 14 008 

3 

6 458 
6 7(;..0 

7 1:34 
7 68 7 
8 304 

9 034 
9 867 

10 814 
11 851 
13 035 
14 338 

3 

6 639 
6 953 
7 337 
7 90'5 
8 540 

9 28 9 
10 146 
11 120 
12 187 
13 404 
14 745 

\J1 

~ 

.f:'-



T~ LUICKO 13 C5-VHDJSTB.Jti:(T AlA...U<Y-0) 

S-SOPIMUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAN, KALLIINPAIKANLIS~N SEK~ M~RRRVUOSI
KOROTUSTEN VHTEI·SM~~RR MRRRI1VUOSIKOROTUSRVHMtTT~IN KUIJKAUDESSA, MK 

II KALLEUSRVH~ 

SOPIMUSPALKKA- M~RRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKl<A 0 1 2 3 

s 1 .. - . ... ............. 2 817 3 014 3 211 .3 380 
s 2 •• 0 ••••••• 0 ••••• • 2 941 3 147 3 353 3 529 
s 3 .... 0 0 0 •• 0 .. .. 0 . 0 •• 3 075 3 290 3 505 3 689 
s 4 ••• 0. 0. 0. 0 ... .. 0 •• 3 223 3 449 3 675 3 r:•68 

s 5 0 •••• 0 •• • 0 ... 0 •• • • 3 35'S 3 622 3 859 4 062 

s 6 • 0. 0 .. 0 • •••• •••• 0 0 3 567 3 817 4 067 II 281 
s 7 • 0 ... 0 ••••• 0 0 •••• • 3 762 4 025 4 288 4 514 
s 8 ••• 0 ••• 0. 0 .. .. .... 3 99 4 4 274 4 5'54 4 794 
s 9 ••• 0 ................ 4 257 4 555 4 853 5 108 
s 10 • . • •• • • 0 .. ... . 0 • • •• 4 546 4 864 5 182 5 4':.5 

s 11 .. .. .... .......... 4 ~76 5 217 5 558 5 851 
s l:L 0. 0 •••• 0 0 0 0 •••• 0 0 5 225 5 591 5 957 6 270 
s 13 ••• 0 ••• 0. 0 ....... 5 381 5 758 6 135 6 4~8 

s 14 •• 0 0 ••• 0 0 ••••• 0 •• 5 6:::4 s 028 6 422 6 760 
s 15 •••• 0 •• ••• 0 •• 0 ••• 5 987 6 406 6 825 7 184 

s 16 ........ . .... 0. 0 ••• 6 407 6 855 7 303 7 687 
s 17 •••••• 0 •••• 0 ••••• 6 921 7 405 7 889 8 304 
s ra ••• • • • 0 ••••• 0 ..... 7 528 8 055 8 582 9 034 
s 19 . . ...... 0 • • 0 • •••• 0 8 222 8 798 9 374 9 81:..7 
s 20 .. ...... . ... .. .. ... 9 011 9 642 10 273 10 814 

s 21 .............. .. . 9 S7b 10 5b7 11 258 11 851 
S - 22 ................. 10 863 11 623 12 383 13' 035 
s 23 ........... .. .... 11 949 12 785 13 621 14 338 

0'\ 



TAIL~D 13 .JATICOA 

::r: 
1--J 
0 
4 I KALLEUSRVHI'1R 
::s 
0 

SOP11'1USPALKKA- MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKI'1 
LUOKKA 0 1 2 3 

::r: s 1 2 897 3 100 3 303 3 477 1--J ~ . . . . . . . . . . . . ... .. 
0 s 2 • 0 •••••• • ••• ••• •• 3 025 3 237 3 449 3 630 

s 3 0 0 ••••••••••• • 0 •• 3 162 3 383 3 604 3 794 
I\) s 4 3 315 3 547 3 779 3 978 
~ 

• ••• ••• •• •• 0 • •• • • 

()) s 5 .. .. .... . . 0 • •••••• 3 490 3 724 3 968 4 177 

............ 
~ s 6 • 0 ••• •• •• • •• •• ••• 3 668 3 925 4 182 4 402 
~ s 7 3 869 4 139 4 410 4 642 

0 ••••••••• 0 • • •••• 

~ s 8 .......... 0 .. 0 • • •••• 4 107 4 394 4 681 4 927 
............ -...J 
()) s 9 ..... . . 0 ••• •••• 0 •• 4 377 4 683 4 989 5 252 

0 s 10 .... ............. 4 675 5 002 5 329 5 609 

s 11 ••••••• •• 0 •• •• •••• 5 014 5 365 5 716 6 017 
1\) s 12 0 •• 0 ...... ... 0 ••• • 5 373 5 749 6 125 6 447 
~ 

• s 13 ••••••• 0. 0 •• 0 • ••• 5 533 5 920 6 307 6 639 
\.)oj s 14 . ... . ........ . ... 5 793 6 199 6 60'5 6 953 

• s 15 . ............ . ... 6 156 6 587 7 018 7 •387 
~ 

\.0 s 16 . .. . ......... " . . .. 6 588 7 049 7 510 7 ~0'3 
()) s 17 ••• • • •• ••• • 0 • • • • • 7 117 7 615 B 113 8 540 
0 s 19 .............. . . . 7 741 8 283 e 825 9 289 

s 19 . . ...... ......... 8 455 9 047 9 639 10 146 
s 20 . ....... . .... . ... 9 266 9 915 10 564 11 120 

< s 21 10 156 10 867 11 578 12 167 
t-3 .. .......... . ... . 

s 22 . ....... . ..... . .. 11 170 11 952 12 734 13 404 
~ s 23 . . ...... ........ . 12 288 13 148 14 008 14 745 
~ 

............ 
()) ~ 

0 ~ 
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TILITYSS~~T~, KANSAINV~LISEN LIIKENTEEN TILITYSM~KR~YKSET 

V/Q Sojuzvneshtransin sisaisten organisaatiomuutosten takia tu1ee 
kauttaku1ku1iikenteessa 1.4.1980 1ukien esiintymaan my5s V/0 
Sojuztransit maksajana. Ti1ityssaannon kohta 10.3. muuttuu nain 
o11en seuraavasti: 

10 . 3 Rahdittomat 1ahetykset 

Seuraavien tietokonee11a rahditettavien 1ahetysten rahteja ei 1ii
kennepaikoi11a 1asketa: 

Asiakas Tavara1aji Asiakas no So12imus 
l. Enso-Gutzeit Oy Neuvosto1iitosta 640805 785-6 

saapuva puutavara 

2. V/0 Sojuzvneshtrans Transito1iikenne 653774 440-8 
901-9 
777-3 

3 . V/0 Sojuztransit Transito1iikenne 656314 440-8 
901-9 
777-3 

4. Oy Saimaa Lines Ltd Transito1iikenne 648188 440-8 
648196 901-9 
638452 777-3 

5. Suomen Petroo1i Oy To1uoli ja teolli- 618579 948-0 
suusbensiini (nafta) 
transito1iikenteessa 

Kaiki11e 1iikennea1uei11e jaettuihin menette1yohjeisiin (T1t 730/ 
253/79 on sivu11e 5 kohtaan "ATK-rahditus koskee vain" muutettava 
seuraava teksti: 

no 

ATK-sove11utukseen 
kuu1uvat 1ahetykset 

ATK-rahditus koskee vain seuraavia maksajia: 

Nimi Asiakas no So12imus no 
V/0 Sojuzvneshtrans 653774 440-8 

901-9 
777-3 

V/0 Sojuztransit 656314 440-8 
901-9 
777-3 
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Oy Saimaa Lines Ltd 

Suomen Petroo1i Oy 

648188 
648196 
638452 

618579 

440-8 
901-9 
777-3 

948- 0 

14 

Siis: Jos sopimusnumero on jokin ede11~ mai 
nituista, kuu1uu 1&hetys ti1itysryhm&an 91 
tai 92. 

Sivu11e 6 a1areunaan on tehtava seuraavat korjaukset: 

Sopimusnumero 

Asiakasnumero 

ATK-rahdituksessa tulevat kysymykseen vain 
seuraavat sopimusnumerot: 440-8, 901- 9, 

777-3 tai 948-o . 

ATK- rahdituksessa tu1evat kysymykseen vain 

seuraavat asiakasnumerot 653774 (Sojuzvnesht
rans), 656314 (Sojuztransit) , 648188 , 648196, 
638452 (Saimaa Lines) ja 618579 (Suomen Pet 
roo1i) . (T1t N:o 309/2332/80 , 26 . 3.1980) 
VT 14/80 

LKNTINEN TAVARALIIKENNE , J~KIVAATIMUKSET 

Suomen Pankki on ottanut kaytt~on uuden va1uutan tarkkai1u- ja va-

1uuttati1astointijarjeste1man 1.4.1980 . Tam&n johdosta Suomen Pankin 
1omake SP 222 on poistettu k&ytosta . Lomake korvataan tuontitavaran 

tu11ausarvoi1moitukse11a . VR tu11iasioimistojen hoitaessa tu11auksen 
_ kaytet~an 1omaketta VR 4683, muussa tapauksessa tul1i1omaketta n:o 
112 Sr. Kun ja1kivaatimussumma on suoritettu, 1iikennepaikka merkit 
see tuontitavaratu11ausi1moituksen ' kohtaan 19 "Pankin merkintojl'' 
suorituksen va1uuttam~ar~n, r.ahtikirjan numeron ja paivlma&rln sek& 
aseman paiva1eiman. Lomakkeen toinen osa 1iitet~an rahtikirjan 2-
osaan ja 1ahetet~~n kansainva1ise11e tarkastusjaosto11e (tru) kuukau
siti1ityksen mukana. (N : o T1t 314/2332/80, 28.3 . 1980) VT 14/80 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoirniston s1ihkeellll. n:o 156, 26 . 3.1980 ja n:o 161, 27'.3.1980 
on kansainv~lisess~ tavaraliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan valuu

tan muuntokursseja muutettu 27 . 3.1980 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 

100 Belgian frangia = 
100 Espanjan pesetaa 
100 Italian liiraa = 
100 It~vallan shillinki~ 
100 Luxemburgin frangia = 
100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Norjan kruunua 
100 Portugalin esqudoa 
100 Ranskan frangia 
100 Ruotsin kruunua 

189,50 mk 
12,90 II 

5 ,6·o 11 

0,45 II 

29,00 II 

12,90 II 

591,50 II 

77,40 II 

7,90 II 

89,70 II 

89,50 II 

207,60 II 100 L~nsisaksan markkaa 
100 Sveitsin frangia 
100 Tanskan kruunua 

= 219,20 II 

66,50 II 

(N:o Tlt 311/230/80, 27.3.1980) VT 14/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

15.4.1980 lukien avataan liikenteelle Metsakansa-niminen vaihde 

ja otetaan julkaisuun seuraavin merkinnoin: 
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1 2 3 4 5 6 

Metsakansa 

Msi:l .2.2.§_ 
..1.6.. Va lkeakosk i 8 . Tt Hpj li14 . Hpk 163 . Hko 315 . 
Tl Vi 8 . Tl 9 . Hy 97 . Ilm 458 . Jns 467 . 

Jy 204 . Kr 196 . Kon 567 . 
Kv 206 . Lh 144 . Lla 656 . 
Ov 91. 01 542 . Par 392 . 
Pko 124 . Ps l 153 . Pm 28 4. 
Pri 184 . Ri 85 . Sk 208 . 
Sij 398. Tpe 49 . Tku 137 . 
Vnj 434 . Yv 420 . 

Yht yneet Paperitehtaat Oy: 
t a varten . 

(N : o Lko 32140/341/80 , 24 . 3 , 80) , VT 14/ 80. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjur i n (V 17) 
virkaa. 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25.4. 
1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoit
tamaan toistaiseksi seuraavasti : toinen Helsingin paa
varastoon (laskujen tarkastus) ja toinen Hyvinkaan paa
varastoon (kirjanpidon sisainen tarkastus). 

Ylemmi:ln palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 16) toista i seksi 

Pieksami:len l iikennealueella (Pm junasuoritus) . Liikenneos aston pai:llli

k6lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen k i r j aamoon viimeisti:li:ln 30 . pi:livi:lni:l huhtikuuta 1980 ennen 
viras t on aukioloa jan pi:lattymisti:l . 
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Yliteknikon (V 24) virka , vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22 ) virka , raken

nusmestarin (V 22) virka ja rakennusmestarin (V 19) virka . Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

30 . 4.1 980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

yl iteknikko (V 24): ratateknillisen toimiston turvalaitejaosto ; 

vanhempi toimistorakennusmestari (V 22 ): ratapiirin toimisto (Pieksamaki); 

rakennusmestari (V 22): Pieksamaki (vastaavana opastinmestarina) ; 

r akennusmestari (V 19): Tampereen rata-al ue (Tampere) . 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa (Seinajoki) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Seinajoen ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 30.4 .1980 . 

AMMATTIOPPILAITA OTETAAN 

Kuopion konepajan konepajakouluun otetaan elokuussa alkavalle 
kurssille opp1la1ta koulutettavaks1 VIILAA.JA-ASENTA.JAN ammat
t11n. 

Opp1a1ka on nelja vuotta, jona aikana maksetaan tyoehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Oppilaan on 1tse hanki~tava asuntonsa. 

Paasyvaatimuksena on suoritettu perus- tat kansakoulu seka va
hintaan 17 vuoden 1ka. Suori~ettu ammattikoulun vastaava 11nja 
lyhentaa opp1a1kaa (enintaan yhdella vuodella) samo1nku1n a1ka1-
semp1 alan tyakokemus (enintaan puolella vuodella). 

Pyrk1jo1den on tehtava hakemuksensa Kuopion konepajalta saata
valla hakemuslomakkeella ja lahetettava se huhtikuun 21. paivaan 
mennessa osoitteella: VR Konepaja, Pohjolankatu 1. 70500, 
Kuopio 50. 

Sopiviksi katsotut kutsutaan tutustumaan konepajaan ja henkilo
kohtaiseen haastatteluun. Myohemmin jarjestetaan soveltuvuuskokeet. 
Matkaa varten voidaan myontaa vapaalippu Valtionrautateilla. 
Matkakustannuksia e1 muutoin korvata. 

Tarkempia tietoja antaa konttor1paall1kko Mak1, puh. 971--115251/292 

HdsinJc.i 1980. Valcion painatutkeskus 
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VR MATKAILULIPUT 1980 
.. ~.. ~ 

... , - ~ ... ,. ... · , n. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin ' pyyd:;~~n1ut~st~maan erikoisella .,. ~ 

huolellisuudella . 

J~r~iliikenteen liikennoitsijoiden al?ittaessa ja lopettaessa 

liikennoimi.sen ert aikoil(a ,' on t1l.rke1l.t1l. 1 etta aikatauiuihin tutus 

tutaan . 

Jll.rviliiker\~een purj ehd~skausL, aikataulut, _paikanvaraukset ja muut 
I 

tiedot on' mainittu Matkustajalaivayhdistyksen julkaisemassa esitevih-

kossa " J~rvimatkat SuGmessa 1980 "~ jota jaetaan mainosjaoston toimesta 

rau ta teiden 1 i ike~e~a:ikoifle ~ .;:{rk'a-kll.;..ti 8on . Sarna e ' t-iedo£ j ulkais 

taan Suomen Kulkuneuvot <tr;i~ti) :.-n..imi·se~sa ,j)u].~a-iliUs;ia , joka tulee 

voimaan 1 . 6 . 1980 . 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitel l a oman mielens~ mukaisia 
~ ~ 

matkoja kll.yt~am~ll~ rautatiematkojen lis~ksi vain niitll. :ktllls:uneuvoja - -
ja matkustusreitteja, jotka on jll.ljempanll. mainittu laiva-, aut o- ja 

lentomatkojen osalta. 

Alla mainitut matkailulipun myyntiohjeet ja - hinnat ovat voimassa 

1 . 4 . 1980 - 31 . 3 . 1981. 

VR Matkailulippujen myyntiohjeet 

a) Matkailulippujen myynti alkaa 1 . 4 . lukien ja pll.attyy 3 . 3 . 
Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin ehdolla , etta ensimmaiseksi 

matkustamiseen oikeuttavaksi pll.ivamaaraksi lippuun merkitaan 1 . 4. 

Mika l i 1 . 2.-31 . 3. 1981 valisena aikana myytaviin matkailulippuihin 

sisallytetall.n aut o-, laiva- tai lentomatkoja , saadaan tll.ssa VT : ssa 

mainittujen auto-, laiva- ja lent omatkojen hint oja kayttaa ainoas 

taan siina tapauksessa, etta aut o-, laiva- tai lentomatkat suorite 

taan viimeistaan 31 . 3 . 1981 . 
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) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka , on siihen sis~llytett~v~ 

v~hint~an 200 kilometrin pituinen rautatiematka . 

I 
atkailulippuun sisaltyv~ lentomatka ei saa olla meno - ja 

os lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki -Jyv~skyl~, 

saa en~~ sis~llyttaa lentoa Jyvaskyla-Helsinki . 

paluumatkai 
ei lippuun 

~atkailulipun yhteydessa Finnair Oy myontaa normaalit lapsialennuk

!set, joten yksi alle 4- vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmai

lseksi. Useammasta alle 4- vuotiaasta lapse_sta samoin kuin 4-11 - vuo-
1 • 
ltiaasta lapsesta peritaan 50 % samalle matkalle sovellettavasta 

atkailulippuun liittyvasta lentomatkan hinnasta. Muita alennuksia 

ei myonneta . 

c) Matkailulipuista peritaan Valtionrautateiden radoilla tehtavien 

matkojen osalta sama maksu kuin meno - paluulipusta rautatieosuuksien 

yhteenlasketun kilometrim~aran puolikkaan mukaiselta matkalta , kui 

tenkin vahintaan 100 kilometrilta . (VR tariffitaulukot, taulukko 3 A, 

lapset : 3B) . 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta . Kelpoisuusaika koskee 

myos ~entomatkoja . Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoisuus 

kuukautena leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana 

klo 24 . Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jarjestysnumerol

taan vastaavaa paivaa, paattyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisena 

paivana klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa . 

e) Myydyssa lipussa pitaa aina olla rautatiematkan sisaltava matkus 

tusreitti . Lisaksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 

vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan matkaan tai matkan 

osaan oikeuttavia lehtia saa samassa matkailulipussa olla enintaan 

kaksi. 

f) Lipusta kannettava lisamaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 

luokasta riippumatta 2 , 00 markkaa . 

g) Nelja vuotta tayttaneille , mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 

myydaan matkailulippuja puoleen hintaan . 
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Myyt~ess~ matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja 

sen kantaosaan sek~ lehtiin 1-6 merkitt~v~ rasti (x) ruutuun "alle 

12-vuotias". 

h) Muita kuin t~ss~ VT:ss~ mainittuja auto-, laiva- ja lento

matkoja ei saa sis!llytt~! lippuun. 

i) Lippua myyt~ess~ on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimattava 

myyntipaikan nimi- ja p!iv~leima. 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, ett~ jokainen auto-, laiva-

ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkit~~n ao. matkan 

hinta. My~s rautatiematkojen osuudet kirjoitetaan eri lehdille, ei 

kuitenkaan merYit~ hintaa. Matkat on teht~v~ siin~ j~rjestyksess~ 

kuin ne ovat lippuvihkossa. Lipuissa rastitetaan ao. ruutu ilmoitta

maan, miss~ kulkuneuvossa ko. lippu kelpaa matkalippuna. 

k) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 

1) Mik~li yksi matkailulippuvihko ei riit~ koko matkareitin merkit

semiseen on k~ytett~v~ useampia lippuvihkoja, ns. jatkolippuja. 

Matkailulipun ja siihen liittyvien jatkolippujen yhteinen rautatie

matkojen kilometrim~~r~ sek~ rautatie-, auto-, laiva- ja lentomatko

jen yhteenlaskettu hinta merkit~~n vain varsinaisen lipun ao. riville. 

HintamerkintBjg ei tehd~ jatkolippuihin, vaan merkit~~n jatkolipun 

ja sen tilitysosan hintarivin kohdalle "Liittyy matkailulippuun 

n:o .. •. . • ". Matkailulipun liiaksi j~~v~t lehdet on irroitettava ja 

kiinnitettgv~ ao. lipun tilaukseen. 

m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse matkustamaan 

oikeuttava lehti menolipun veroiseksi . 

n) Lipunmyyj~ voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka

vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

o) Matkailulippuun liittyv~st~ laivamatkan meno- ja paluumatkasta 

kannetaan hinta, joka saadaan esitevihkosta "J~rvimatkat Suomessa 

1980". 

Laivamatkan Koli-Vuonislahti menopaluuhinta on 18,00 mk lapset 9,00 

mk. 
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Meno- ja paluumatkan hinta merkit~~n menomatkan lehdelle, joten 
paluumatkan kuponkiin tehd!i!in vain merkint!i: "Kuponki paluumatkaa 
varten ja menomatkan lehden numero". 

Matkailulippuihin voidaan sis~llytt!i~ rautatiematkojen ohella my~s 
j~ljemp~n!i mainitut laiva-. auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyv!ist!i meno- ja paluumatkasta, ks. myynti
ohjeet o)-kohta) 

Menolipun hint a 

Saimaa: Aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Laivamatka (tai 
pUnvastoin) mk mk 
Hein!ivesi-Kuopio 41,40 . 20,70 Saimaan Laivamatkat 
Hein§.vesi-Savonlinna 51,30 25,70 Saimaan Laivamatkat 
Joensuu-Savonlinna 72,00 36,00 Saimaan Laivamatkat 
Kuopio-Savonlinna 85,50 42,80 Saimaan Laivamatkat 

Kuopio-Varkaus 43,20 21,60 Saimaan Laivamatkat 
Lappeenranta-Lomakyl~ 36,90 18,50 Saimaan Laivamatkat 
Lappeenranta-Mikkeli 85,50 42,80 Saimaan Laivamatkat 
Lappeenranta-Puumala 43,20 21,60 Saimaan Laivamatkat 

Lappeenranta-Savonlinna 85,50 42,80 Saimaan Laivamatkat 

Lomakyl!i-Savonlinna 57,60 28,80 Saimaan Laivamatkat 
Mikkeli-Pistohiekka 39,60 19,80 Saimaan Laivamatkat 

Mikkeli-Puumala 43,20 21,60 Saimaan Laivamatkat 

Mikkeli-Savonlinna 85,50 42,80 Saimaan Laivamatkat 

Pistohiekka-Savonlinna 57,60 28,80 Saimaan Laivamatkat 

Punkaharju-Savonlinna 21,60 10,80 Saimaan Laivamatkat 

Puumala-Savonlinna 43,20 21,60 Saimaan Laivamatkat 

Savonlinna-Varkaus 43,20 21,60 Saimaan Laivamatkat 

Joensuu-Koli 54,00 27,00 Nurmes-Marina 

Joensuu-Lieksa 58,50 29,30 Nurmes-Marina 
Koli-Joensuu 54,00 27,00 Nurmes-Marina 

Joensuu-Nurmes 63,00 31,50 Nurmes-Marina 
Koli-Lieksa 22,50 11,30 Nurmes-Marina 

Koli-Nurmes 31,50 15,80 Nurmes-Marina 

Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
Oy 

Oy 
Oy 
Oy 
Oy 
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Menolipun hinta 

Saimaa: Aikuinen alle 12 v . Liikenteenharjoittaja: 

Koli-Vuonislahti 

Lieksa- Joensuu 
Lieksa-Koli 

Nurmes-Joensuu 

Nurmes-Koli 

Vuonislahti-Koli 

Paijanne : 

Jyvaskyla-Lahti 
(TEHI) 

Lahti-Jyvaskyla 
(TEHI) 

Vanajavesi-Nasijarvi : 

Hameenlinna- Tampere 

Hameenlinna-Toijalan 
satama 

mk 

13,50 

58,50 

22,50 

63,00 

31,50 

13,50 

70,20 

70,20 

58,00 

41,00 

Hameenlinna-Valkeakoski 41,00 

Tampere-Hameenlinna 58,00 

Tampere-Toijalan 
satama 
Tampere-Virrat 

ToiJalan satama
Hameenlinna 

Toijalan satama
Tampere , 

41,00 

67,50 

41,00 

41,00 

Valkeakoski-Hameenlinna 41,00 

. Virrat - Tampere 67,50 

Turku/Naantali 
Ahvenanmaa; 

Turun satama
Maarianhamina 
(tai painvastoin) 
yhteisluokka 

30,00 

Naantali - Maarianhamina 
(tai painvastoin) yhteis -
luokka 27,00 

mk 

6,80 Pentti Hinkkanen 

29,30 Nurmes-Marina 

11,30 Nurmes-Marina 

31,50 Nurmes-Marina 
15,80 Nurmes-Marina 

6,80 Pentti Hinkkanen 

35,10 Paijanteen Kant osiipi Oy 

35,10 Paijanteen Kant osiipi Oy 

29,00 Laiva Oy Matkailu 

20,50 La iva Oy Matkailu 

20 , 50 Laiva Oy Matkailu 

29,00 Laiva Oy Matkailu 

20,50 Laiva Oy Matkailu 

33,80 Oy Runoilijan tie 

20,50 Laiva Oy Matkailu 

20 , 50 Laiva Oy Matkailu 

20,50 La iva Oy Matkailu 

33 , 80 Oy Rtmoilijan tie 

Vikinglinja Oy 

Vikinglinja Oy 
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AUTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1 . 4 . 80 - 31 . 3 . 81 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 

Enontekio- Rovaniemi 

Evijarvi- Pietarsaari 

Forssa- Tampere 

Forssa- Turku 

Haapajarvi- Viitasaari x) 

Heinola- Lahti 

Heinola- Mikkeli 

Hameenlinna- Palkane 

Iisalmi- Joensuu 

Imatra as .-Puumala 

Imatra as .-Rantasalmi as . 

Imatrankoski - Puumala x) 

Imatrankoski- Rantasalmi as . 

Ivalo-Rovaniemi x) 

Joensuu- Koli x) 

Joensuu - Kuopio 
(Outokummun kautta) x) 
(Polvijarven kautta) 

J oensuu- Mikkeli 

J oensuu- Nurmes 

Joensuu- Savonlinna 

Joensuu- Varkaus 

Juuka- Koli x) 

Juuka- Kuopio x) 

Jyvaskyla- Karstula x) 

Jyvaskyla- Kokk ola 

Jyvaskyla- Kuopio 

Jyvaskyla- Mikkeli 

Jyvaskyla- Oulu x) 

Jyvaskyla- Viitasaari x) 

Jamsa kk- Lankipohja 

Jamsa kk-Orivesi as th 

aikuinen alle 12 v . 
vakiovuoro 

mk mk 

56,00 28,00 

11,00 5 , 50 

17 , 50 

16 , 50 

22,00 

7 , 00 

17 , 50 

8,90 

37 , 00 

12 , 50 

22 , 00 

13 , 00 

23 , 00 

52 , 00 

14,00 

26,00 
29,00 

38 , 00 

27 , 00 

23,00 

7,90 

23 , 00 

18 , 50 

23,00 

8,40 

14,00 

8 , 80 

8 , 30 

11 , 00 

3,50 

8 , 80 

4 , 50 

18 , 50 

6 , 30 

11,00 

6 , 50 

11 , 50 

26 , 00 

7 , 00 

13,00 
14,50 

19 , 00 

13 , 50 

11 , 50 

4,00 

11 , 50 

9 , 30 

11 , 50 

4,20 

7 , 00 

x) lippu kelpaa myos Po stin autossa 

aikuinen alle 12 v . 
pikavuoro 

mk mk 

58 , 00 30,00 

19,50 

18 , 50 

9,00 

19,50 

10,90 

39,00 

54,00 

28 , 00 

40 , 00 

25,00 

25,00 

48,00 

28,00 

25,00 

63,00 

20,50 

8,00 

10 , 80 

10,30 

5 , 50 

10 , 80 

6 , 50 

20 , 50 

28 , 00 

15 , 00 

21 , 00 

13,50 

13 , 50 

25 , 00 

15 , 00 

13 , 50 

32 , 50 

11 , 3Q 

5 , 00 
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Matka (tai p~invaatoin) hint a Menolipun 
Aikuinen alle 12 v. 

vakiovuoro 
mk mk 

J!ma~ kk-Orivesi kk 
Kaivanto-Kangaaala kk 
Kaivanto-P~lk~ne 

Kajaani-Kokkola x) 
Kajaani-Kuhmo x) 
Kajaani-Kuuaamo x) 
Kajaani-Nurmes 
Kajaani-Sotkamo x) 
Kajaani-Xmm~naaari x) 
Kangasala kk-Tampere 
Karstula-Kokkola x) 
Karatula-Kuopio 
Karstula-Saarij~rvi x) 
Karatula-Sein!joki 
(Alaj~rven kautta) x) 
(Lehtim~en kautta) x) 

Karatula-Viitasaari x) 
Kemi-Xk~alompolo xx) 
Kemij~rvi-Kuusamo x) 
Kemij~rvi-Rovaniemi x) 
Kilpisj~rvi-Muonio x) 
Kilpisj~rvi-Palojoensuu x) 
Kittil~-Muonio x) 
Kittil~-Rovaniemi x) 
Kokkola-Vaasa 
Kokkola-Vaasa (Evijarven 

kautta) 
Koli-Kuopio x) 
Kuhmo-Lieksa x) 
Kuhmo-Nurmes 
Kuhmo-Sotkamo x) 
Kuhmo-Suomuasalmi x) 
Kuopio-Nurmes 

(Kaavin kautta) 
(Siilinjarven kautta) 

Kuopio-Saarijarvi x) 

2,20 
3,50 

20,00 
45,00 

8,40 
20,00 
4,30 

29,00 

7,40 

25,00 
23,00 
14,00 
46,00 
27,00 
16,50 
35,00 
27,00 
16,00 

29,00 
24,00 

39,00 
29,00 
20,00 
16,00 
12,50 
23,00 

28,00 
24,00 
40,00 

x) Lippu kelpaa my~s Postin autosaa 
xx) Liikenn~id~~ vain 15.2.-30.4. 

1,10 
1,80 

10,00 
22,50 

4,20 
10,00 

2,20 
14,50 

3,70 

12,50 
11,50 

7,00 
23,00 
13,50 
8,30 

17,50 
13,50 
8,00 

14,50 
12,00 

19,50 
14,50 
10,00 
8,00 
6,30 

11,50 

14,00 
12,00 
20,00 

Aikuinen alle 12 v. 
pikavuoro 

mk 

12,40 

46,00 

26,00 
10,40 

6,30 
31,00 
42,00 

16,00 
48,00 

37,00 
29,00 
18,00 
31,00 
26,00 

mk 

7,20 

24,00 

14,00 
6,20 

4,20 
16,50 
22,00 

9,00 
25,00 

19,50 
15,50 
10,00 

16,50 
14,00 



Matka (tai p~invastoin) 

Kuopio-Vaasa x) 

Kuopio-Varkaus 

Kuopio-Viitasaari x) 

Kustavi-Turku 

Kuusamo-Oulu x) 

Kuusamo-Rovaniemi x) 

Kuusamo-Rukatunturi x) 

Kuusamo-Taivalkoski x) 

Kuusamo-~~nsaari x) 

Lappaj~rvi-Pietarsaari (Evi-
j!!rven kautta) 

Lappeenranta-Mikkeli 

L!!nkipohja-Orivesi as. th 

L!!nkipohja-Orivesi kk 

Mikkeli-Puumala 

Mikkeli-Savonlinna 

MikkeU -Varkaus 

Muonio-Pallastunturi x) 

Muonio-Palojoensuu x) 

Muo~io-Rovaniemi (Kittil!!n 
kautta) x) 

Muonio-Tornio 

Muonio-Xk~sjoensuu x) 

Nurmes-Sotkamo 

Oulu-Pihtipudas x) 

Oulu-Pyh!!salmi x) 

Oulu-Rukatunturi x) 

Oulu-Taivalkoski x) 

Oulu-Viitasaari x) 

Pallastunturi-Rovaniemi 

Palojoensuu-Rovaniemi 

Pekkala-Rovaniemi 

Pello-Tornio x) 

Pello-Xk~sjoensuu x) 
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Menolipun hinta 

Aikuinen alle 12 v. Aikuinen alle 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk 

26,00 

13,00 

39,00 

35,00 

5,50 

12,50 

26,00 

15,00 

7,00 

14,00 

19,00 

16,50 

6,70 

9,90 

42,00 

12,50 

28,00 

44,00 

51,00 

12,50 

23,00 

16,00 

13,00 

6,50 

19,50 

17,50 

2,80 

6,30 

13,00 

7,50 

3,50 

7,00 

9,50 

8,30 

3,40 

5,00 

21,00 

6,30 

14,00 

22,00 

25,50 

6,30 

11,50 

8,00 

74,00 

17,00 

28,00 

41,00 

14,50 

22,00 

7,60 

21,00 

18,50 

11,90 

44,00 

49,00 

19,50 

40,00 

32,00 

46,00 

30,00 

46,00 

46,00 

53,00 

mk 

38,00 

9,50 

15,00 

21,50 

8,30 

12,00 

4,80 

11,50 

10,30 

7,00 

23,00 

25,50 

10,80 

21,00 

17,00 

24,00 

16,00 

24,00 

24,00 

27,50 

x) lippu kelpaa my~s Postin autossa 
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Menolipun hinta Matka (tai painvastoin) 
Aikuinen alle 12 v. Aikuinen alle 12 v . 

vakiovuoro pikavuoro 
mk mk mk mk 

Pihtipudas - Viitasaari x) 

Pori - Turku x) 
Pori - Vaasa (Pirttikylan kautta) x) 36 , 00 

Posio- Rovaniemi 

Pyhasalmi- Viitasaari x) 

Rauhala- Rovaniemi 

Rauma- Turku (Laitilan kautta) 

Rauma- Uusikaupunki 

Rovaniemi - Rukatunturi 

Rovaniemi - Sirkka 

Rovaniemi - Sodanky l a x) 

Rovaniemi - Sarkijarvi 

Saa rijarvi- Viitasaari x) 

Suomussalmi- ~mmansaari x) 

Toijala- Valkeakoski 

Tornio- ~kasjoensuu 

Tornio- ~kaslompolo 

Turku- Vaasa x) 

~kasjoensuu- ~kaslompo lo xx) 

24 , 00 

37 , 00 

17,50 

9 , 90 

35,00 

32 , 00 

23 , 00 

41 , 00 

12 , 50 

2 , 90 

4 , 60 

37 , 00 

41 , 00 

6 , 00 

x) Lippu kelpaa myos Postin autossa 

xx ) Li i kennoidaan vain 15 . 2 . - 30 . 4 . 

18 , 00 

1 2 , 00 

18 , 50 

8 , 80 

5 , 00 

17 , 50 

16 , 00 

11 , 50 

20 , 50 

6 , 30 

1 , 50 

2 , 30 

18 , 50 

20 , 50 

3 , 00 

9 , 90 6 , 00 

28,00 15 , 00 
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LENTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1 . q . 1980 - 31 . 3 . 1981 

Matka (tai piiinvastoin) Aikuinen Alle 12 v . 

Helsinki - Joensuu 165 , - 82,50 
He l sinki- Jyviiskylii 118 , - 59 ,-
He l sinki - Kuopio 165, - 82 , 50 
He l sinki- Lappeenranta 102 ,- 51 ,-
Helsinki- Maarianhamina 1q2 ,- 71 ,-
Helsinki- Mikkeli 102 ,- 51 ,-
Helsinki- Pori 110 ,- 55, -
Helsinki- Savonlinna 135 ,- 67 , 50 
Helsinki - Tampere 81, - q0 , 50 
Helsinki- Turku 83 ,- q1 , 50 
He l sinki- Vaa sa 166 ,- 83 ,-
He l sinki - Varkaus 135 ,- 67 , 50 
Ivalo- Kemi 151 ,- 75 , 50 
Ivalo- Oul u 177 ,- 88 , 50 
Ivalo- Rovan i emi 101 ,- 50 , 50 
Joensuu- Jyviiskylii 110 ,- 55, -
Joensuu- Kuopio 58 ,- 29 ,-
Jyviiskyla- Kuopio 71 ,- 35 , 50 
Jyvaskyla- Oulu 13q ,- 67, -
Jyvaskyla- Tampere 80 ,- qo, -
Jyvaskyla- Turku 137 ,- 68 , 50 
Kajaani - Oulu 7q ,- 37, -
Kemi - Oulu 58, - 29 ,-
Kemi- Rovaniemi 58 ,- 29, -
Kokkola/Pietarsaari - Pori 131 ,- 65 , 50 
Kokkola/Pietarsaari - Vaasa 59 ,- 29 , 50 
Kuopio- Tampere 132 , - 66, -
Lappeenranta- Pori 177 ,- 88 , 50 
Lappeenranta- Tampere 116 ,- 58, -
Lappeenranta- Turku 158, - 79 ,-
Maarianhamina- Pori 122 ,- 61 ,-
Maarianhamina- Tampere 13q , - 67, -
Maarianhamina- Turku 78 ,- 39, -
Oulu- Rovaniemi 91 ,- q5 , 50 
Pori- Turku 62 ,- 31, -
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Matka (tai p~invastoin) 

Tampere-Turku 

Turku-Vaasa 

- 12 -

Aikuinen 

74,-
134,-

Alle 12 v. 

37,-
67,-

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 

lehti vaihdetaan lentolippuun matkatoimistossa tai Finnair Oy:n 

toimipaikassa. 

(N:o Mt 22420/66/80, 11.2.1980), VT 14a/80. 

HOPEALINJAN ERIKOISLIPUT 1980 

Kuluvan vuoden 3.6.-24.8. v~lisen~ aikana myyd~~n Helsingin, H~meen

linnan ja Tampereen asemilla sek! n&ill~ paikkakunnilla sijaitsevissa 

matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia meno-paluulippuja, 

jotka kelpaavat rautatiematkan lis&ksi joko meno- tai paluumatkalle 

veaiteitse matkaosuudella H~meenlinna-Kaivanto tai H~meenlinna

Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja maanteitse Kaivanto

Tampere v~lill~ liikenn~iv&ss~ erikoialinja-autossa. 

Niinik!~n myyd~!n Helsingin aaemalla ja paikkakunnalla sijaitsevis

sa matkatoimistoissa Edmonaon-mallisia kartonkisia menolippuja, 

jotka oikeuttavat rautatiematkan lis!ksi suorittamaan vesitiematkan 

edell~ mainituissa moottorialuksissa v!Hill! H~meenlinna-Tampere 

tai H~meenlinna-Kaivanto sek~ maanteitse Kaivanto-Tampere v~lill~ 

liikenn~iv~ss~ erikoislinja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myyd~~n seuraaville matkoille: 

Helsingiss!: 

Helsinki-H&meenlinna-Tampere-Helsinki (kelpaa laivassa 

sek! Valkeakosken ett~ Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 98,00 mk 

1 " 118,00 " 

Helsinki-H~meenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa laivassa sek! 

Valkeakosken ett~ Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 95,00 mk 

1 " 113,50 " 
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Hfuneenlinnassa: 

Hfuneenlinna-Tampere-H~meenlinna (kelpaa laivassa sek~ Valkeakosken 
ett~ Toijalan kautta) 
Hinta: 2 luokka 71,00 mk 

1 II 77,50 II 

Tampereella: 

Tampere-H~meenlinna-Tampere (kelpaa laivassa sek~ Valkeakosken 
ett~ Toijalan kautta) 

Hinta 2 luokka 71,00 mk 
1 II 77,50 II 

Tampere-Helsinki-H~meenlinna-Tampere (kelpaa laivassa sek~ Valkea
kosken ett~ Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 98,00 mk 

1 II 118,00 II 

Lippujen suhteen on voimassa, miten meno- sek~ meno-paluulipuista 

14a 

on s~adetty. Jos jollakin edell~ mainitun myyntipaikkakunnan asemal
la tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilap~isesti loppuneet 

voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno-paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 

Lipun yl~reunaan on t~lHlin merkittava: "Hopealinjan erikoislippu". 

Istumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta mink~anlaisia takaisin

maksuja. 

Moottorilaivat kulkevat joko Hameenlinnasta Tampereelle Toijalan 

sataman ja Lemp~al~n kanavan kautta ja p~invastoin tai H~een
linnasta Kaivannolle Valkeakosken kautta ja painvastoin. Moottori

laivamatkan p~atytty~ leimaa rahastaja lipun k~~ntBpuolelle laivan 

leiman osoitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 
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Hopealinjan erikoisliput tilitetaan henkiloliikenteen ATK tili

ilmoituksessa . 

Nelja vuotta tayttaneille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 

myydaan Hopealinjan erikoislippuja puoleen hintaan. 

(N : o Mt 32128/241/80, 11 . 2 . 1980), VT 14a/80. 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

Aaetuskokoelmassa on julkaistu: 

N10 146 

Valtioneuvoston paatos 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauk
sista annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 28 paivana helmikuuta 1980. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta 

kumonnut valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetu
jen korvauksista 6 paivana lokakuuta 1966 antamanaa paatoksen 
(504/66) 7 §:n 1, 2, 3 ja 4 momentit seka 

muuttanut 1, 2 ja 6 §, sellaisina kuin niista ovat 1 § touko
kuun 10 paivana 1979 annetussa valtioneuvoaton paatoksessa 
(465/79) seka 2 ja 6 § lokakuun 12 paivana 1978 annetussa val
tioneuvoston paatoksessa (770/78), seuraavasti: 

1 §. 

Vuokrapisteen hinta, minka mukaan asunnon perusvuokra kuukau
delta maaraytyy, on 3,92 pennia . Perittava vuokra maarataan 
tasaisin kymmenpennein. 

Vuokrapisteen hinta tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen so
veltuvin osin yksityisasuntojen vuokratasossa tapahtuneet muu
tokset. Muut tassa paatoksessa jaljempana mainitut korvaukset 
voidaan vuosittain tarkistaa sen mukaan, kuin hinta- ja kuetan
nustason muutokset osoittavat. Tarkistukset suorittaa valtiova
rainministerion esittelysta valtioneuvosto. 

2 §. 

Korvauksena keskuslammitysasunnon lampokustannuksista peritaan 
kuukaudelta valtioneuvoston paatoksen (508/64) 7 ja 8 §:n mukai-
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seeti maaratyn aeuntopinta-alan neliometria kohden 2,19 mark
kaa. 

6 §. 

Ruoaata suoritettava korvaus on aterian laadun ja maaran mu
kaan seuraava: 

Paaateriat: 

Joe saatavana on yksi kouluaterian 
luonteinen paaateria 

Jos saatavana on kaksi paaateriaa 
(lounas ja paivallinen) 
Jos kahden paaaterian sijasta on saa
tavana vain yksi tavallista paaateriaa 
monipuolisempi ateria (lounaspaival~ 
linen) 

Valiateriat: 

Maito ja puuro tai vastaava 
Annes kahvia tai teeta, leipaa ja 
voita tai kahvileipaa 
Ruokatarjotin (maito ja puuro, voita 
ja leipaa, leikkeleita tai vastaavaa 
paaateriaa kevyempi ateria) 
Annoa kahvia tai teeta 

Paivakorvaue 

4,25 - 6,55 

6,10- 7,40 

7,20 - 9,70 

1,45- 1,85 

2,40 - 3,60 

2,30 - 4,40 
1,10- 1,50 

14,70- 19,00 

Paivakorvausten periminen edella mainitun suuruisina edellyt
taa oaallistumista kaikkeen paivittaiseen ruokailuun. Ellei 
virkamies oeallistu kaikkeen ruokailuun, voidaan korvausmaa

ria suhteelliaeati pienentaa. Milloin ruokailu tapahtuu kent
taoloauhteiasa, kuten leireilla ja sotaharjoituksissa, voi
daan korvauksia alentaa enintaan 50 prosentilla. 

Kunkin ministerion tai keskuaviraston on maarattava tassa 
paatokaeasa mainituissa rajoissa korvausten suuruudet, tarvit
taessa eri hallinnonaloille ja laitosryhmille, ruokatalouden 
keskimaaraisten kustannusten peruateella. Jos saatavissa on 
myos ruoka-annoksia tai ruoan jakelu erity1sista sy1sta jar
jestetaan yksinomaan annoksina, korvaukset on ku1tenk1n maa-

15 
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rattava annoksen keskimaaraisten kustannusten perusteella. Kus
tannuksina otetaan huomioon ruokaaineiden hankinnasta ja kulje
tuksesta seka keittiohenkilokunnan palkoista ja sosiaaliturva
maksuista aiheutuvat menot. Laskelmien tulee perustua viimei
siin kaytettavissa oleviin ruokatalouden kustannustietoihin. 
Laske lmat tarkistetaan kerran vuodessa . 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1980. 

(N:o Slt 165/163/80 (Slj), 31.3.1980) VT 15/80 

VAHINGONKORVAUSHINNASTO (VR 2666) 

Kumoten 1.1 . 1976 alkaen voimassa olleen hinnaston, jonka mukaan 
rautatievaunuille, n11den kalustoille ym tuotetut vahingot on kor

vattava (VT 52/75 . 19) rautatiehallitus on 1.4.1980 vahvistanut uu
den hinnaston, joka tulee voimaan 1.5 .1980 lukien. 
Hinnasto on tarkoitettu ainoastaan virkakayttoon. Painatusjaosto 

suorittaa perusjakelun 11ikennep11reille . Muut tarvitsijat voivat 

tilata hinnastoa VR Painatusjaostosta, os. Hyvinkaa (RH 395/580/ 
80 , 1.4 . 1980) VT 15/80 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Rovaniemi (lyhinta tietal: 13 . -16 . 6.1980 

Jukolan Viesti 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %: n alennuksella ja anne

taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilo

mstrin matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan 

merkitaan koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaa

va merkinta on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

13.-16 . 6 . 1980) seka I-kenttaan erikoiskoodi 05 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko"-teksti kuu 

luu : 

MENO - PALUULIPPU -08 

20 % al 

VOIMASSA 13 .- 16 . 6 . 1980 

Kautta 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne eri 

koisleimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla mat

kustavia . 

Jukolan Viesti pidetaan Rovaniemella 14 .- 15 . 6 , 1980 . 

(Mt n:o 23554/242/79 , 14.11 . 1979) VT 15/80 

15 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Riihimaki (lyhinta tietal: 3 . -9 . 6 . 1980 

Kansainvaliset Eramessut -80 . 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %: n alennuksella ja anne

taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 km:n 

matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merki

taan koodi 08 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava mer

kinta on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

3 . -9 . 6.1980) seka I-ke nttaan erikoiskoodi 09 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko"-teksti kuu
luu: 

MENO-PALUULIPPU -G8 

20 % al 

VOIMASSA 3.-9 . 6 . 1980 

kautta ..•..••.. . ... 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne eri

koisleimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuinal 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla mat

kustavia . 

Messut pidetaan Riihimaella 4 . -8.6 . 1980 . 

(Mt n : o 23554 /242/80 , 20 . 3 . 1980) VT 15/80 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaaraisen liikennetarkastajan toimen (V24) viransijaisuus 

toistaiseksi sosiaali- ja terveystoimistossa (tyosuojeluun 

liittyvat hallinnolliset tehtavatl . Hallinto-osaston johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 29 paivana huhtikuuta 

1980 ennen virka-ajan paattymista . 

Ensi luokan kirjurin virka (Vl9) sijoituspaikkana toistaisek

si hallintotoimisto (kirjanpito- ja palkkausasiatl . Hallinto

osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2 pai

vana toukokuuta 1980 ennen virka-ajan paattymista . 

Asemapaallikon virka (V 26) to i staiseksi Seinajoen liikennealuee l la 

(Sk) . Rautatiehallituksen paajohtaj a lle osoitetut kirja l liset hake 

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

8 . paivana toukokuuta 1980 en nen viraston aukioloajan paattymista . 

Liikennetarkastajan virka (V 28) , liikennetarkastaja n virka (V 27) , 

liikennetarkastajan virka (V 26) , liike nnetarkastaja n virka (V 24) , 

alemman palkkaluokan li i kennetarkastajan virka (V 23) ja kamreerin 

virka (V 25) toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 8 . pai

vana toukokuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Aikataulusuunnittelijan vir~a (V 20) ja ensi luokan kirjurin virka 

(V 20) toistaiseksi rautatieha l lituksen liikenneosastolla . Liiken 

neosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 8 . paivana touko

kuuta 1980 ennen viraston aukioloaja n paattymista . 

Apulaiskanslistin toimi (V 10) toistaiseksi rautatiehallituksen 

liikenneo s asto l la·. Liiken neosaston paallikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitett a va l i i kenneo aaeton kanaliaan vii
meistaa n 8 . paivana toukokuuta 1980 ennen viraston aukioloajan 

paattymista . 

15 
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NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : 1 ~ 1k kirjurin (V 19) virkaan 
y1im. ap 2 1k kir j uri He1y Annikki Sippo1a, konttoriapulaisen (V 8) 

toimeen y1im. toimistoapu1ainen Leena Anne1i Lahtinen, konttori

apu1aisen (V 8) toime en vastaanottoavustaja Outi Katariina Lamme1a. 

R at a o s a s t o: ap l iikennetarkastajan (V 22) virkaan (RH , Rt) kirjanpitaja 

Kirsti Inkeri Kaltiainen; opastinasentajan toimiin (Hki) rataesimies Eero Sakari 

Viit aniemi, (Ri) rataesimies Matti Ilmari Haapakorpi , (Tpe) rataesimiehet Tarmo 

Vihtori Asp , Erkki Olavi Keskinen ja Seppo Vaino Juhani Mellanen; teknillisen 

apulaisen (V 15) toimiin (Hki rpt) rataesimies Reine Henrik Maisonlahti ja 

(Jy) raidemies Esko Ilmari Petrow seka rataesimiehen (V 13) toimeen (Sk) raide

mies Eino Juho Kustaa Niemi. 

n a l o u s o s a s t o : ylimaarainen toimistoapulainen (V 6) 

Tuula i.eskinen . 

R. a a o s a s t o: rataesimies (V 13) Reine Antero Kolmonen . 

Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 
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TARIFFISAANNtlN MUUTOS 

Ra utatiehallituksen 27 . 3 . 1980 tekeman paatoksen mukaan korote 

t a an Valtionra utat e i den kappaletavaraliikenteen liitantarahteja 

1. 5 .1 980 lukien , e i kuitenkaan vahimpia maksuja . Taman johdosta 

rautatiehallit us on muu tta nu t Tariffisaa nnon 36 S: n 3 lisamaa

r aykse n ed e lla sanotusta paivasta l ukien seuraava ksi: 

36 § 

Li sii.mli. ii riiyksiii 

3. Kappaletavaraliihety~ten liitii.ntakuljetusmaksu t ci i r fitfi i n 

seuraavien yksikk c hintojen mukaan. 

Liihetyksen Yksikkohinta p/kg, kun liitiintii.kuljet ~s vyohy~e 

peino kg 1 2 3 4 5 6 1 8 

0 - 174 6,29 1,611 9 '31 11 ,37 13,94 11 '14 2 1 , 09 26 , 0 1 

175 - 324 5,58 6,83 8,36 10, 25 12 ,61 1 5 . 56 19 , 22 23 , 70:: 

325 - 549 h ,8 2 5,9 2 7,2 5 8,89 10,9 11 13, 50 16 , 68 20 , 62 

550 - 949 4,07 5 ,o 1 6,11 7,60 9,40 11 , 63 14 , 40 n , a3 

950 - 1499 3,68 4,53 5,59 6,87 8,50 10,66 13 .18 16 , 30 

1500 - 2099 3,38 4.1 e 5,16 6 ,37 7,89 9,76 12.11 14 , 99 

2100 - 2699 3,16 3,9 1 4,84 6 ,o 1 7,46 9,2 4 11 , 47 1 4 . 2 1 

2700 - 3299 3,09 3,82 4. 75 5,90 7,27 9,03 11 ,2 0 1 3 , e; 

3300 - 3899 3,02 3,75 4,64 5,76 7.13 8 ,.8 5 10, 91 13 , 62 

3900 - 4749 2,89 3,59 4. 43 5. 51 6,82 8,49 10,52 13 , 07 

4750 - 5749 2,70 3,37 4.14 5.14 6,38 7, 9 3 9, &3 12 , 20 

5750 - 7749 2,52 3.13 3,88 4,81 5,96 7,39 9 ,1 7 11 , 38 

Liitiintii.kuljetusvyohykkeet on maiiratty seuraavast i : 

vyohyke kuljetusmatka 0 - 1 5 km 

" 2 " 16 30 " 

" 3 " 31 - 50 " 

" 4 " 51 - 80 II 

" 5 II 81 - 130 " 
" 6 " 131 - 200 " 
" 7 " 201 - 290 ,, 

" 8 II 291 - , 

or. 
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Tariffisaannon 36 5:n 3 lisamaarayksen muutoksen johdosta 

netaan Tariffitaulukkojen (VR 2644) taulukot 28 B ja 28 c 
delleen. Painatusjaosto suorittaa taulukoiden perusjakelun 

(vert. VT 12/80, no Mt 32308/241/80). 

(N:o Mt 32308/241/80 , 11.4.1980) VT 16/80 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~ANN~T 

16 

pa i-

uu-

Joensuun ratapihojen liikennoimiss&&nto on uusittu. Uusi liikennoi

missaanto otetaan k&yttoon 28 .4. 1980 alkaen, jolloin samalla kumo

taan 01 . 05.1972 lukien voimassa ollut liikennoimissaanto. 

Uuden liikennoimissaannon perusjakelu on suoritettu painatusjaoston 

toimesta. (N:o Lko 23008/62/79, 1.2.80) VT 16/80 

LANTINEN TAVARALIIKENNE 

Yksityisten vaununpeitteiden palautussaate 

Huomautetaan, etta lahetysaseman on aina kirjoitettava yksityisille 

vaununpeitteille kuljetussaate peitteiden Haaparannasta palautta

mista varten. 
Saatteena kaytetaan vihre&ta (sailioiden) kuljetussaatetta n:o 

VR 4625. Saate kirjoitetaan lahtoasemalla kahtena kappaleena, jot

ka molemmat liitetaan rahtikirjaan. 
Mikali asema tarvitsee tarkistuskappaleen, kirjoittaa se itselleen 

kolmannen saatteen. Samassa vaunussa oleville peitteille riittaa 

sama saate. 

Kuljetussaate tayteta&n seuraavasti: 

Menomatkan puolelle: 

kohtaan 1/10: vaununpeitteiden lukumaara, omistajamerkki ja numerot 

kohtaan 2/20 : lahetysasema 

kohtaan 2/21 : m&araasema (Haparanda) 
kohtaan 2/24 : vaunun numero 

kohtaan 3 "Oikaisuja ja merkintoja" merkitaan, mihin peitteet on 

palautettava 
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Paluumatkan puolelle : 
kohtaan 4/40 kirjoitetaan jo valmiiksi : lahetysasema (Haparanda) 

seka 
kohtaan 4/41 : maaraasema , mihin peitteet on palautettava . 

Lahettajan toimesta on peitteiden molempiin paihin laitettava pa 

lautusosoitelaput jo lahtoasemalla . 

(Ks. Toimitusohjeet , Lantinen VR 4672 , kohta 22/liite 1) 

(Mt 22636/252/80, 10 . 4.1980) VT 16/80 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG- kappaletavaratariff iin (NORDEG/Stg9929) ilmestyy lisalehti 

n : o 18, joka on voimassa 1 . 5 . 1980 lukien . 
Kansainvalinen tariffijaosto suorittaa lisalehden jakelun sen saa

vuttua Saksasta . 

(Mt 8 . 4 . 1980) VT 16/80 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisalehti 

n : o 6 ja kappaletavaratariffiin NGTS 9761 lisal ehti n : o 24 . 

Lisalehdet tulevat voimaan 1 . 5 . 1980 . Painatusjaosto suorittaa lisa

l ehtien jakelun . (Mt 8 . 4 . 1980) VT 16/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi luokan kirjurin virka (V 19) toistaiseksi Pieksamaen liikenne

alueella (Var) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

taan 14 . paivana toukokuuta 1980 ennen vir aston aukioloajan paatty 

mista . 

Helainki 1980. Valtfon ~inetuskeskus 
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SAIRAUSVAKUUTUS 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 243 . 

A s e t u s 

sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta 
Annettu He1singissa 28 paivana maa1iskuuta 1980 . 

Sosiaa1i- ja terveysministeriBn toimia1aan kuu1uvia asioita ka
sitte1emaan maaratyn ministerin esitte1ysta muutetaan 1 paivana 
marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen 18 §, se11aise
na kuin se on muutettuna 27 paivana tammikuuta 1978 ja 9 paivana 
he1mikuuta 1979 annetui11a asetuksi1la (89/78 ja 154/79), nain 
kuu1uvaksi : 

18 § . 

Vakuutetun , joka raskautensa perustee11a hakee aitiysrahaa , on 
1aakarin tai terveyskeskuksen antama11a todistukse11a osoitetta
va raskauden kestaneen vahintaan 180 paivaa . ~itiysraha suorite
taan ta11Bin maksukausittain yhdeksana maksuerana siten, etta 
kahdeksaan ensimmaiseen maksukauteen sisa1tyy kuhunkin 24 arki
paivaa ja viimeiseen maksukauteen 42 arkipaivaa . Jos aitiysraha 
maksetaan 1apsen isa11e , viimeinen maksukausi 1yhenee vastaavas 

ti. Vakuutetu11a on oikeus nostaa aitiysrahan ensimmainen maksu
era kahdentenakymmenentenane1jantena arkipaivana ennen 1askettua 
synnytysaikaa , toinen era hanen toimitettuaan kansane1ake1aitok
sen paika1listoimi s toon todistuksen synnytyksesta ja seuraavat 

erat kunkin maksukauden ensimmaisena arkipaivana, kuitenkin si
ten , etta ne1jannen ja sita seuraavat erat vakuutetu1la on oike
us nostaa vasta to i mitettuaan paika1listoimistoon jalkitarkastuk
sesta todistuksen . Jos synnytys on tapahtunut aikaisemmin kuin 
kahdentenakymmenentenaneljantena arkipaivana ennen 1askettua syn
nytysaikaa , vakuutetu11a on oikeus nostaa aitiysrahan ensimmai 
nen ja toinen maksuera toimitettuaan paikallistoimistoon todis
tuksen raskauden paattymisesta . 

Isa11e suoritetaan aitiysrahaa maksukausittain siten , etta ensim
maiseen maksukauteen sisa1tyy vahintaan 6 ja enintaan 12 arkipai
vaa ja toiseen maksukauteen 24 arkipaivaa . Lapsen isal1e suori -
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tettava aitiysraha maksetaan maksuerittain sen jalkeen , kun isa 
on selvittanyt olleensa lapsen hoidon takia poissa tyosta edella 
tarkoitetun ajan . Ilmoitus ensimmaisen maksueran suorittamiseksi 

isalle on tehtava kirjallisesti lapsen aidin kotipaikkakunnan 

paikallistoimistoon ennen isan tyosta poisjaamista ja toisen mak

sueran osalta ennen viimeisen maksueran suorittamista aidille. 

Samalla on esitettava lapsen aidin suostumus . Ilmoitus tyonanta

jalle isan jaamisesta pois ansiotyosta on tehtava etukateen va
hintaan 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa ja jos aiti

ysrahaa halutaan maksettavaksi isalle toiselta maksukaudelta , 

isan on lapsen syntyman jalkeenniin pian kuin mahdollista etuka

teen ilmoitettava tyonantajalleen tyosta poisjaamisesta , viimeis 
taan kuitenkin 24 arkipaivaa ennen toisen maksukauden alkamista . 

Haettaessa aitiysrahaa silla perusteel!a, etta vakuutettu on ot 

tanut hoitoonsa lapsen tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapseksee~ 

on vakuutetun esitettava tasta sosiaalilautakunnan tai lapseksi 
ottamisesta annetun lain (32/79) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
ottolapsitoimiston antama todistus. ~itiysraha suoritetaan tal 

loin 24 arkipaivan pituisin maksukausin sen jalkeen, kun vakuu

tettu , tai milloin aitiysraha maksetaan viimeiselta maksukaudel 

ta hanen puolisolleen , tama on selvittanyt olleensa lapsen hoi 

don takia poissa tyosta sanotun ajan. Ilmoitus aitiysrahan suo 

rittamiseksi puolisolle on tehtava kirjallisesti vakuutetun ko

tipaikkakunnan paikallistoimistoon ennen puolison tyosta poisjaa

mista . Samalla on esitettava vakuutetun suostumus . Ilmoitus tyon

antajalle vakuutetun ja hanen puolisonsa jaamisesta pois ansio
tyosta on tehtava etukateen vahintaan 24 arkipaivaa ennen lapsen 

hoitoon ottamista . 

Jos lapsen aiti luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan antaa ha

net ottolapseksi, on sosiaalilautakunnan tai 3 momentissa maini

tun toimiston maksutta ilmoitettava tasta viipymatta lapsen ai 

din kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. 

(Hloj n:o Hlo 314/133/80, 17 . 4 . 1980 Vert.VT 9/78 ja VT 9/79) 
VT 17 /80. 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Vaununtarkastaja Jorma Rajaharju , Helsinki 
K&t . varastonhoit. Hell~ Selin, Helsinki 
Helsingin varikon vaunuhuollon suojavaatteiden huolto 
Yhteensa 600 mk 

Hits . ohj . Martti Hautakangas, Seinajoki 

Vaihteen risteyksien k~sittely- ja ka~ntolaite 
500 mk 

Hits . ohjaaja Seppo Kukkola, Joensuu 
Hitsausouikkojen "pakokaasukuivaaja" 
500 mk 

Tallimies Mikko Murisoja, Kemi 
Kemin varikon diesel- kaluston huoltolaitehankinnat 
500 mk 

Tyonjohtaja Erkki Aalto, Helsinki 
Sm- junien jarruvivuston v~lysten sa~don nopeuttaminen 
400 mk 

Teknikko Birger Tarvainen, Kouvola 
Vaihteen puhdistuksessa kaytettavan harjakoneen 
seisontajalat 
300 mk 

Rataesimies Esko Auno , Oulu 
Kiskohitsaaja Veikko Ala- aho, Oulu 
Kiskohitsaaja Alpo Pekkala , Oulu 

Termiittihitsausvaunun kehitt&minen 
Yhteens& 300 mk 

Tyonjohtaja Seppo Keltanen, Pasila 
Matkustajavaunun kiertovesipumpun siirto 
300 mk 

Yliasentaja Paavo Heikkinen , Pieks~maki 

Televa KAP- vaihteen sovittaminen VR : n automaatti 
puhelinverkkoon 
300 mk 

Rakennusmestari Aarne Ja&skelainen , Tampere 
Paikantamismerkinnoin varustettujen ylikaytavaluetteloiden 
laatiminen ilmoitus- ja h&lytysmenettelyn nopeuttamiseksi onnet 
tomuustapauksissa 
200 mk 
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KUNNIAKIRJAT SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Kuormausrnestari Jaakko Tirnonen, Oulu 
Tilipakkauksen osoitelapun muuttarninen 

S&hk5asentaja Rauli Kataja, Pasila 

17 

Srn2-junan liitevaunun kiskojarrujen kytkent&kotelon kytkenn&n ja 
samrnutusdiodin asennuksen rnuutos 

Rikostutkijat 
Kari Pajarinen 
Pekka Nykanen 
Seppo Hartikainen Helsinki 

VR:n omaisuuden rnerkitseminen anastusten estarniseksi 

Hitsaaja Yrjo H&rnalainen, Pieksamaki 
Raideleveyden kaventamiseen kaytettava apulaite 

Radioasentaja Mauri Lamberg, Hyvinkaa 
Ratapihatukiasernien tehon pienentaminen 

Ratainsinoori Viljo Kovanen, Helsinki 
VR:n toirninnan ja talouden suunnittelun tehostarninen 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen, Turku 
Dvl5-16 vetureiden jarrusylintereiden rnannan suurirnrnan 
sallitun iskunpituuden rn&&rittarninen 
Virkapukuun tehtavia rnuutoksia 

Suunnittelija Matti Erjornaa, Turku 

Konepajojen suurten oviaukkojen varustarninen tuulikaapeilla 

Reijo Alhasto, Helsinki 

Uuden loppuopastelyhdyn koneiston kiinnityslevyn ja tinapiirien 
vahvistaminen 

Teknikko Ahti Harju, Helsinki 

Srl-vetureiden piirustusten lis&hankinnat 

Veturinkuljettaja Lasse Lehtonen, Tarnpere 
Veturiradion ilrnaisinlampun asentarninen ajopoyt&&n 

Apulaisasernapaallikko Teuvo Scheele, Helsinki 
Muiden valtionlaitosten ja valtiojohtoisten yritysten 
inforrnoirninen VR:n kuljetusrnahdollisuuksista 

Veturinlarnmittaja Matti Alander, Turku 
Vetureiden vihreiden rnerkkivalojen vaihtarninen siniseksi 

Kirjuri Esa Vainikka, Vainikkala 
Uuden sarakkeen "raide" lisaaminen junapaivakirjaan 
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Rataesimies Tarmo Linja1a , Paro1a 

Luvattoman kuormauksen est~minen autoi1ta VR:n 
kuormauslaitureilla 

Tiedotusp~~llikko Eero Tuurna , Helsinki 

Idearikkaiden a1oitteen tekijoiden k~ytt~minen 
tuotekehitte1yteht~viss~ 

Liikennealueen p~~1likko Veijo Sinkkonen , Jyv~skyl~ 

Ajoitettujen tavarakuljetusten k~yttoon ottaminen 

Veturinkuljettaja Kalle Jokinen, Riihim~ki 
Veturinkuljettaja Vilho Vainionp~~ . Sein~joki 

Srl- veturin suoratoimijarrun sulkuhanan siirt~minen 

Kirjuri Leila Lindholm , Helsinki 

L~heteille VR : n hiha- tai rintatunnukset 

(Hlt n : o 149/17/80 , 17 . 4 . 80) VT 17 /80 

RAHTILUOTTO 

Tilityss~~nnon liitteen~ olevaan luetteloon a s iakkaista , joilla on 

oikeus k~ytt~~ rajatonta luottoa kaikilla liikennepaikoilla , lis~

t~~n v~littom~sti 

645788 Keskusosuus liike OTK I Norbest Pl 51 20101 TURKU 10 

(N : o tlt 364/245/80, 17 . 4 . 80) VT 17/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston s ~hkee11~ n : o 104 , 17 . 4 . 1980 , on kansainv~lisess~ ta

varaliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 18 . 4 . 1980 lukien seuraavasti : 

100 Espanjan pesetaa 

100 Neuvosto1 i iton ruplaa 

100 Tanskan kruunua 

5 , 45 mk 

583 , 50 mk 

67 , 30 mk 

(N : o Tlt 375/230/80 , 18 . 4 . 1980) VT 17/80 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henki1o- ja kiitotavaraliikentees s ~ 

1 . 5 . 1980 a1kaen ovat seuraavat : 

Lukum~~r~ Rahayksikko Lyhennys 

100 Alankomaiden floriinia ·(gulden) ... Fl 

100 Belgian f r angia. .. ........ .. ...... FrB 
100 Bulgarian levaa. ...... .. ....... ... Leva 
100 Englannin puntaa . ..... .. .......... I 
100 Espanjan pesetaa .................. Pta 
100 lrlannin puntaa ....... ..... ....... £ 

100 Italian liiraa... .......... ....... Lit 
100 lt~vallan shillinki~ ... ... .. . ... .. Oes 
100 Jugoslavia, k&ytt~~ UIC- frangia ... FrUIC 
100 Kreikan drakmaa ............. . ..... Dr 
100 Luxemburgin frangia. .. ... . ........ Frlux 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing ... Rbl 
100 Norjan kruunua .. ... . .. ... .. . .. .... Nkr 
100 Portugalin escudoa ................ Esc 
100 Puo1an zlotya. ........ ...... .... .. Zl 

100 Ranskan frangia. ........ .. ........ FF 
100 Romanian leita.. . ...... . . . .. .. .. .. Lei 
100 Ruotsin kruunua .. .... .... ..... .. .. Skr 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa ... DM 
100 Saksan Demokraattinen Tasavalta. .. M 
100 Sveitsin frangia . ........ ..... .. . . FrS 

100 Tanskan kruunua.. . .. .......... .. .. Dkr 
100 Tsekkoslovakian kruunua ........... Kcs 

100 Turkin puntaa .... ..... .... .. .. .. .. Ltq 
100 Unkarin forinttia ..... . . . .... ..... Ft 
100 UIC-frangia . .. ... . . . . ... . . ... ... . . FrUIC 

1 USA:n dollari .. ... ... ... . ......... $ 

(Tft n : o Tlt 357/252/80, 15.04.1980) VT 17/80 

mk 

198,40 
13,40 

459 , 20 
881 , 00 

5 , 70 
881 , 00 

0,47 
30,50 

185,00 
10,20 
13,40 

590,00 

78 , 70 
8,10 

13,00 

93 , 30 
85,00 
91,70 

217,20 
221,00 

227 , 50 
70,00 

75,00 

5,90 
19,40 

185,00 

3 , 920 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VKLIMATKAT-JULKAISU 

Tikkurilan alaiset raiteet muutetaan julkaisuun seuraavasti korjat 

tuina: 

Tikkurila 

748 
740 
741 

745 

746 

747 

742 

744 

Hillipatka Tkl 4 . 
Jussinraide Tkl 4. 
Keskitie Tkl 4. 
Keskonraide Tkl 4 . 

Oy Kontino Tkl 4 . 
Ab : n raide 

Kuusakoski Tkl 4 . 
Oy : n raide 
Oy Lohja Ab : n Tkl 4 . 
raide 
Romupatka Tkl 4 . 

Teollisuus- Tkl 4. 
patka 

Tikkurilan 
Varitehdas 

Tkl 4. 

Tt Hiili ja Koksi Oy : ta varten 

Tt 
Tt 
Tt Kesko Oy : n koneosastoa 

varten 
Tt Oy Kontino Ab : ta varten 

T lahtevaa kappaletavaraa 
varten asemavaunujen ra
joissa 

Tt Kuusakoski Oy : ta varten 

Tt Oy Lohja Ab : ta varten 

Tt VR : ta ja Kuusakoski Oy : ta 
varten 

Tt Metalliyhtyma Oy : ta ja 
Tikkurilan Romu Oy:ta 
varten 
Tikkurilan Varitehdasta 
varten . 
T lahtevaa kappaletavaraa 
varten asemavaunujen 
rajoissa . 

(N : o Lko 31007/38/80, 16 . 4.80) , VT 17/80 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKATSU 

1 . 5 . 1980 lukien lakkautetaan Katajanokan liikennepaikka toistaiseksi . 
Tasta johtuen poistetaan julkaisusta liikennepaikkaa koskevat merkin
nat edella mainitusta paivasta lukien . 

(N : o Lko 22693/67/80 , 18 . 4 . 80) , VT 17/80 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~TINEN 

Julkaisuun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusohjeet , 
Lantinen" VR 4672, ilmestyy lisalehti n:o 3, joka on voimassa 1.4 . 
1980 lukien . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun . 

(Mt 16 . 4 . 1980), VT 17/80 . 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL : n yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy lisalehti 

n : o 6 , toimitusohjeisiin (VR 4781) lisalehti n : o 3 ja rautatieraja
sopimukseen (VR 4782) lisalehti n : o 7 . Lisalehdet tulevat voimaan 
1 . 5 . 1980 . Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 14 . 4 . 1980) , VT 17/80 . 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET 

Julkaisusta "Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet" (VR 2657) on 
ilmestynyt uusi painos , joka korvaa uuden rahtikirjamallin osalta 
1 . 1 . 1976 voimaan tulleet kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet . 

Painatusjaosto on suorittanut perusjakelun . 

(N : o Yt 22417/61/80 , 16 . 4 . 1980), VT 17/80 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) virka ja kaksi rakennusmestarin (V 19) 

virkaa . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.5.1980 ennen viraston aukioloajan paatty

mistii . 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

vanhempi toimistorakennusmestari (V 21) : ratapiirin toimiston (Seiniijoki); 

rakennusmestarit (V 19) : 1 Kouvola ja 1 Oulu. 

Rataesimiehen (V 13) toimi , toistaiseksi Helsingin ratapiirissii (Hyvinkiia) ja 

piirtiijiin (V 12) toimi , toistaiseksi rautatiehallituksen ratateknillisessii toi

mistossa . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rataesi

miehen toimen osalta Helsingin ratapiirin paallikolle ja piirtiijiin toimen osalta 

ratateknillisen toimiston piiiillikolle viimeistiiiin 21 . 5 . 1980 . 

Ylimuurtlincn alcmr.lo.n palkl,aluolmn liilH:nnotarkus i;ajun toimi (V23 ) , 

yl emmi:ln palkl:uluokan to:Lscn l uokan kirjuL'in v.i.rl<a (V17) , alcmman 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V14) ja y lima(iri.i.inen 

alemman palkb.lluokan toisen l uoko.n kirjurin toimi (V1'1·), toistai

seks i J"asilun Jconepajassa . 

Ylimaaraisen liikennet:J.rkastajan toimeen tarkoi tetut r auto.tiehalli

tukscn patijoht~jalle oooi tetut oel~a yllf,maini ttuj hin kirjurin vir

koihin ja ylirn . kir j urin toimeen tarkoitetut koncoco.ston johtajalle 

osoitetut l:irjalliset hru,emuksct on toinitettava ro.utatiehallituk

sen ldrjaamoon viimeistiian touk okuun 1 9 paivana 1980 ennen viras

ton nukioloajan paattymista . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

Henkilostohallinnon ~rayksia kohdan A.4.11. mukaiset kielitut
kinnot ruotsin, englannin, venajan, saksan ja ranskan kielissa jar
jestetaan Rautatieopistossa toukokuussa 1980 osanottajille myohem
min ilmoitettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoihin tulee sisaltya osanottajan taydellinen 
nimi, virka-asema, virantoimituapaikka, tutkittava kieli seka suo
ritettavan tutkinnon aste (em. ~raysten kohqan § 3-6). ~os ai-
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kai~emmin ko. kie1essa mahdo11iseeti suoritettu arvosana on mai

nittava. 

I1moittautumiset 1~etetaan koulutusjaostoon 8.5.1980 mennesea. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1esea kerra11aan ja vain sen 
asteista arvosanaa varten, mita ilmoittautuminen ede11yttaa. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on joulukuuesa 198o. (Ktj 237/1514/80, 

16.4.1980) 

NIMITYKSH 
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L i i k e n n e o s a s t o : asemapalillikon virkaan (V 28) (Tku) 
apulaisasemapaallikko (V 23) Matti Veli Kangasvuori , asemapaallikon 
virkaan (V 23) (Var) 1 . lk kirjuri (V 19) Kauko Juhani Hirvonen , 
liikennetarkastajan virkaan (V 24) (Kv) 1 . lk kirjuri (V 20) Rakel 

Kaarina Paukkunen, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaan 
(V 23) (01) 1 . lk kirjuri (V 20) Olavi Willehard Tuominen , alemman 
palkkaluokan liikennetarkastajan virkaan (V 24) (Pm) ylim . liikenne 
tarkastaja (V 23) Pauli Jorma Antero Tuhkanen , ylimaaraiseen liiken

netarkastajan toim~en (V 26) (Pm) 1 . lk kirjuri (V 20) Martti Arvo 
Juhani Hakkarainen, ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetar

kastajan toimeen (V 23) (Jns) 1 . lk kirjuri (V 19) Johannes Norppa , 
ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimeen (V 23) 
(Kv) 1. lk kirjuri (V 19) Kalevi Vahteri , ylikonduktoorin virkoihin 

(01) konduktoorit Heimo Kalevi Moisanen ja Alpo Alvar Vuorio , ylikon
duktoorin virkaan (Rei) konduktoori Aarne Ilmari Kauppila , ylikonduk
toorin virkoihin (Kv) konduktoorit Esko Kaki ja Pekka Johannes Lipi 

ainen seka junamies Erkki Juhani Hult , ylikonduktoorin virkaan (Pm) 

konduktoori Erkki Johannes Huuskonen, ylikonduktoorin virkaan (Jy) 

konduktoori Aleksanteri Haukka , ylikonduktoorin virkaan (Ken) juna
mies Kalevi Antero Lepisto, ylikonduktoorin virkoihin (Hki) konduk
toorit Martti Jouko Rafael Turunen , Martti Albert Sinkkonen ja Time 
Teemu Juutilainen seka jarjestelymestari Seppo Asser Turunen, yli
konduktoorin virkaan (Ri) konduktoori Heino Kalevi Piiroinen, 
ylikonduktoorin virkaan (Lh) vaihdemiesten esimies Sulo Myohanen , 
ylikonduktoorin virkaan (Tku) junamies Matti Juhani Lintula, ylikon -
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duktoor i n virkoihin (Tpe) konduktoorit Pekka Osmo Edvard Tuominen , 
Er kki Tapani Ryyppo ja Va i no Johannes Kauppinen , yl ikondukt Borin 
vi rkaan (Pri) junami es Juhani Paivio Koskinen , ylikonduktoor i n vir
koihin (Sk) konduktoorit Paavo Kal ervo Viitala , Olavi Allan Kivimaki 
ja Lauri Johannes Kahilajaylikonduktoorin virkoihin (Jns) kuormaus 
mestar i Veikko Johannes Kaltiainen ja jarjestelymestari Esko Olavi 

Hui kuri. 

R a t a o s a s t o : toimistorakennusmestarin (V 23) virkoihin (Sk rpt) 

v~nhempi toimistorakennusmestari Rauni ~ Takala ja (Jns rpt) vanhempi 

toimistorakennusmestari (V 22) Erkki Aapeli Airaksinen; nuoremman toimisto

rakennusmestarin (V 20) virkaan (Tpe rpt) teknikko Kari Jalmari Nyyssiinen ; 

rakennusmestarin(V 18) virkaan (Kta) rakennusmestari Jouko Rainer Kauppinen ; 

opastinasentajan toi meen (Kon) rataesimies Veikko Paavo Johannes Lebto1a ja 

tekni l 1isen apulaisen (V 15) toimeen (Rtt , Rpj) piirtaja Eine Iris Halme . 

K o n e o s a s t o : liikennetarka s t ajan virkaan ( V26 ) y lim.ta rk
kaaj a Olavi Johannes Eettunen, t ckni kon v i r kaan ( V21 ) teknil<ko Ahti 
Aarno Aaltonen, ylimiii:i.r iii seen al emman pal kkaluokan toisen luokan kir
jurin toimeen ( V1f.l-) apulaiskansl isti Aira flarita Lamberg , apulais
kanslisti n toimiin (V10) v t . ylim . kan~listi Leila Hilja r-Ja r ia. Rissa
nen, ylim.toimi s toapula inen Tuul a Irmoli Laukas, vt. apulais kanslisti 
Riit t a Inlceri Tunnila , kontt oriapulainen Raili t·iar j a tta Haikala, ylim. 
ap.U.a:iskanslis t i Pirkko I larja~ ta Kotro, ylim. toimistoapula i nen Liisa 
Inkeri Laukkanen ja konttoriapulainen Sirkka Sinikka Ildiva H :o. 

R a t a o s a s t o : rakennusmestari (V 19) Kosti Kasper Vainio . 

K o n e o s a s t o 

Raino Olavi Suonio. 
t eknikko Mauno Olavi Koski, teknikko 

Helsinki 1980. Valtlon painatuskeskus 
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VALTION ELXKE JA PERHE-ELXKE 

Asetuskokoe1massa on julkaistu: 

N:o 234 . 

L a k i 

va1tion e1~kelain 12 §:n muuttamisesta 

Annettu Helsingiss~ 28 p~iv~n~ maa1iskuuta 1980 . 

Eduskunnan p~~t~ksen mukaisesti muutetaan 20 p~iv~n~ toukokuuta 

1966 annetun va1tion e1~ke1ain 12 § : n 4 momentti, sellaisena kuin 

se on 18 p~iv~n~ hein~kuuta 1975 annetussa laissa (568/75), n~in 

kuuluvaksi: 

12 §. 

Elakkeen enimm~ism~~r~ lasketaan siten, ett~ t~~n lain mukaiseen 

el~kkeeseen lis~t~~n 

kutakin 10 a §:ss~ tarkoitettua 16 vuotta nuorempaa lasta kohden 

kansanel~kelain 30 b §:ss~ s~~detty lapsikorotus kansanel~kelain 

27 §:ss~ tarkoitetun toisen kuntaryhm~n mukaisena , 

ty~ntekij~in el~kelain 8 § : n 4 momentissa mainittu perusel~ke , 

ottaen huomioon v~hennys, joka el~kkeest~ on tehtav~ edunsaajalle 

tulevien muiden el~kkeiden ja suoritusten vuoksi , t~man lain mu

kainen el~ke kuitenkin , jos se on my~nnetty 10 §:n 2 tai 3 momen~ 

tia soveltaen , sellaisenaan ja 

tyBntekij~in el~kelain 8 §:n 1 mo~entissa mainittu el~ke , elin

korko tai korvaus saman pyk~l~n 6 momentissa s~~detyin poikkeuk

sin 

ja jos n~~ yhteenlaskettuina tai , jollei tallaisia suorituksia 

ole , t~~n lain mukainen elake ylitta~ yhteensovitusrajan , ylit

tava osa vahennet~~n tam~n lain mukaisesta el~kkeest~ . 

T~~ laki tulee voimaan 1 paiv~na hein~kuuta 1980 . 



- 3 -

N: o 235 . 

L a k i 

valtion perhe- el~kelain 7 §:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingiss~ 28 p~iv~n~ maaliskuuta 1980 . 

Eduskunnan p~~toksen mukaisesti muutetaan 31 p~iv~n~ joulukuuta 

1968 annetun valtion perhe- el~kelain 7 § : n 1 momentin 3 kohta , 

sellaisena kuin se on 4 p~iv~n~ hein~kuuta 1969 annetussa laissa 

(440/69) , n~in kuuluvaksi : 

7 §. 

Myonnett~ess~ perhe-el~ke t~man lain 5 § : n 1 momentin 2 tai 3 

kohtaa soveltaen , perhe-el~kkeen yhteensovittamiseksi muiden per

he- el~kke iden ja korvausten kanssa , lasketaan yhteen saman edun

jatt~j~n kuoleman johdosta edunsaajil1e tulevat : 

3) m~~r~ , joka vastaa edunsaajina o1eville 16 vuotta nuoremmi11e 

1apsil1e saman edunjatt~j~n j~1keen perhe- el~ke1ain noja11a mak

settavaa, kansanel~ke1ain 27 § : ss~ tarkoitetun toisen kuntaryh

m~n mukaista yhteen1askettua e1~ketta lis~ttyn~, jos tam~n lain 

mukaisena edunsaajana on myos naispuo1inen 1eski , perhe- e1akelain 

mukaisen leskenel~kkeen perusosa11a . 

T~m~ 1aki tu1ee voimaan 1 p~ivana hein~kuuta 1980 . 

Muutokset julkaistaan myos kansiossa E1~ke- ja perhe- e1ake. 

(H1oj n : o H1o 315/130/80, 17.4.19 b~ • VT 18 /80 . 

18 
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VIRKAMIESASUNTOJEN UUSINTAKATSEL~UKSET 

Va1tiovarainrninisterio on i1rnoittanut kirje1rn~11~~n n:o P 5574 , 

20 . 3 . 1980 kaiki11e rninisterioi11e ja niiden a1aisi11e virastoi1 -

1e ja 1aitoksi11e seuraavaa: 

Va1tion virkarniesasuntojen vuokrien rn~~r~arnisperusteista'annetut 

va1tioneuvoston pa~toksen (15 . 10.64/508) 47 §:n 1 rnornentissa tar

koitetut A s u n t o j e n u u s i n t a k a t s e 1 rn u k -

s e t toirnitetaan viiden vuoden v~1iajoin . Kun ede11iset katse1 -

rnukset toirnitettiin vuonna 1975 , on seuraavat uusintakatse1rnuk~et 

toirnitettava vuoden 1980 aikana. T~rnan johdosta va1tiovarainmi
nisterio on antanut asiasta seuraavat ohjeet ja rn~~r~ykset: 

1) Riitt~v~n yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi uusintakatse1rnukset 

toimitetaan kaikissa asunnoissa , joissa ede11inen katse1mus on 

tapahtunut ennen 1.1 . 1979. 

Katse1muksessa noudatetaan ede11een virkamiesasuntojen vuokrien 

ma~r~amisperusteista 15 . 10 . 1964 annettua va1tioneuvoston pa~tos
ta (508/64) se11aisena kuin se on osittain muutettuna ja t~yden

nettyn~ 2 . 11.1967 ja 11 . 12.1969 annetui11a va1tioneuvoston pa~

toksi11~ (472/67 ja 763/69) . 

2) Katse1muksessa k~ytet~~n uudistettuja ja esitaytettyj~ 1 o -

rn a k k e i t a . Se11aisissa asunnoissa , jotka eiv~t o1leet rnu 

kana vuoden 1975 katse1rnuksessa , k~ytetaan esit~ytetyn 1ornakkeen 

pohja1omaketta . 

3) K a t s e 1 rn u k s e t suoritetaan kunkin viraston ja 1ai

toksen omien viranornaisten toimesta , kuitenkin siten , etta niiden 

virastojen asunnoissa, jotka kuuluvat rakennusha11ituksen korja

ushuo1toon , suoritetaan katse1rnukset rakennusha1lituksen toimest~ 

Katselmustoirnitusten aiheuttarnien virkamatkojen matkakustannusten 

korvauksesta ja p~iv~rahasta rn~ar~a asianomainen virasto tai 1ai

tos . 

Katse1muksen toimittarnisesta on ilrnoitettava asunnon ha1tija11e 

ja sarna11a varattava hane1le ja hanen edustajalleen ti1aisuus o1 -
1a 1asna katse1muksessa ja tehda asunnon kunnosta ja muista vuok
ran rnaara~n vaikuttavista tekijoista rnahdo11iset huornautukset 
suu11isesti tai kirja11isesti. Huomautukset voidaan tehda myos 

siten , etta asuntoon jatet~~n katse1musmiesta varten kirja11inen 
i1rnoitus ede11a rnainituista seikoista . Katse1rnus1ornakkeiden ja 
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vuokralaskelmien tayttamisessa tai muussa menettelyssa myohemmi n 
todetut virheellisyydet on ennen vuokran maaraamista asianmukai
sesti oikaistava. Katselmuslomakkeessa esiintyvia yhteenlaskuja 

ei tarvitse suorittaa, koska nama lasketaan automaattisen tieto

jen kasittelyn yhteydessa. 

Taytettyjen katselmuslomakkeiden edelleen toimittamisesta jatko

toirnenpiteita varten annetaan myohemmin lahemmat ohjeet . Jarjes 

telyteh~lvien yhdenmukaistamisesta huolehtii rakennushallitus 

(os . PL 232 00531 Helsinki 53 , puh . 717511) . 

Vuokralaskelmien valmistamisen suorittaa valtion tietokonekeskus, 

kuitenkin siten , etta ne virastot , joilla on tietokonekeskus , 
suorittavat valmistelutyot , mm . reikakorttien lavi stamisen . Me 

nettelytavasta sovitaan erikseen valtion tietokonekeskuksen kan~ 

sa . - Huomioon ottaen katselmusten jalkeen suoritettavan selvi t 
telytyon olisi katselmukset toimitettava elokuun 31 paivaan 1980 

mennessa. 

4) Katselmuksista aiheutuu yleensa muutoksia asuntojen vuokrapi s 

teiden lukumaaraan (pistearvoon) ja sen mukaisesti vuokriin . Ni i 

den asuntojen pistearvojen mukaiset v u o k r a t , joissa vue

den 1980 aikana toimitetaan uusintakatselmus , saatetaan vo i maan 

myohemmin erikseen annettavalla valtioneuvoston paatoksella . 

Vuokrapisteen hinta maaraytyy valtion virkamiesasuntojen vuokris 

ta ja luontoisetujen korvauksista 6.10 . 1966 annetun valtioneuvos 

ton paatoksen (504/66) 1 §:n mukaisesti sellaisena ku i n se on 

12.5 . 1979 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (465/79) . Mikal i 

vuokriin tai luontoiseduista maksettaviin korvauksiin aiheutuu 

muutoksia , tullaan naista myohemmin antamaan erillinen paatos . 

Tarkempia ohjeita vuokranmalraamismenettelysta antaa rakennushal

litus . 

Ede1la o1evan johdosta r a u t a t i e h a 1 1 i t u s 1isaksi 

i1moittaa , etta asunnoissa toimitettavat uusintakatse1mukset s u~ 

ritetaan ratapiirin maaraaman katselmusmiehen toimesta . Taytetyt 

katselmus1ornakkeet lahetetaan ti1itoimistoon , jonka toimesta 
vuokra maarataan voimassa olevan pisteen hinnan ja valt i oneuvos

ton platosten ja niista annettujen sove1tamisohjeiden mukaan . 

Vuokralaskelmat jaetaan 1iikenne- ja ratapiirei1le, Hyvinkaan ko -

18 
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nep ajalle, yli- is~nn5i tsij~lle , liikennealueille sek~ asuntojen 

haltijoille sen j~lkeen kun sanotut laskelmat on ajettu tietoko

netoimiston toimesta . 

Sanotun valtiovarainministeri5n kirjelm~n 2) kohdassa mainitut 

esit~ytetyt lomakkeet sek~ tilitoimiston ja rakennushallituksen 

ohjeet l~hetet~an yli - isannoitsijan toimesta piiri - isannoitsijoir 

le . 

Edell~ mainittu valtioneuvoston p~atos 508/64 on julkaistu 

Kaskylehdessa n : o 46/66 . 3., valtioneuvoston paatos 472/67 
Kaskylehdess~ n : o 46/67 . 3., seka valtioneuvoston paatos 763/69 
K~skylehdess~ n : o 11/70 . 2 . 

(Rh/hlo n : o 421/163/80 , 18 . 4.1980) VT 18 /80 

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

Luette1oon tehdaan seuraavat korjaukset : 

1233 kp1 100x100 "Su1je hana" Rt 

1346 kp1 AS Ai katau1ukortti Tkt 

1499 kp1 280x310 Va1iva raston hi nnoitte1ukortt i Ps1 

1648 kp1 A4 VR Markkinoi, henki1oli ikenne Mt 

1694.1 kp1 A4 Di aa rikortti, puuttumi s- j a vah ingo i t t u-
mi si 1moitukset, Sel ke Lt 

2609 . 1 nide A5 Kuukausipa1kat Tlt 

2636 .2 nide A4 VR:n viest i ntaohje1ma H1t 

2636.3 nide A4 RH:n kirjaston kaytto- ja hoito-ohjeet Hlt 

2661.5 nide A4 Virkakirjeiden- ja pakettien 1ahettaminen Hlt 

2661 .70 nide A4 VRS 6000 Hlt 

2661 . 73 nide A4 VRS 6003 Hlt 

2661 .82 nide A4 VHS 1002 Hlt 

2661.83 nide A4 VHS 1003 H1t 

2717 vhk B6 Henk i 1ovaunuja koskev i a kayttoohjeita 
junahenki1 okunna11e Yte 

3701.0 kansio A4 Tavara1 i ikenne Lt 

3737 1 h 25-2 1/3 A4 Ha kkil avakui t t i Lt 

3740 kp1 A5L Ha kki1avojen va1vontakortti, vise . Lt 

3780 kp1 A3T Kappa1etavaran rahtisopimus Mt 

3781 kp1 A3T Asemavaunu j en rahti sopi mus Mt 

3843 kp1 200x130 Asiakaskortti, sopimukset Tlt 

knp 
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4090 kp1 A5L Maksunva1vontakortti, vise . Tlt 
4165 poistetaan 
4680.1 1h/l00 A4 Tu11ausi1moituksen 1isa1ehti, kk 

(ent . 4680.3) Yt 

4683.2 1 h/150 A4 Tuontitavaran tu11ausarvoi1moitus, tu11i-
1omake nro 112s Tmt 

4786 nide A4 Suomen ja SNTL:n suora henki1oyhdys1ii-
kenne Mt 

5230.1 nide A4 Kemi a 11 i sen tuotteen kayttoturva11isuus-
ohjeet Slt 

Lisaksi seuraavat painotuotteet on uusittu sisa11o1taan: 

2657 Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet 
4135 Ti1i myydysta tavarasta 
4428.2 Vaunu1uette1o, vaihtomaarays, 1/2-koko 

(H1t 157/572/80, 24.4.1980) VT 18/80 

RAHTILUDTTO 

Tilityss~~nnon liitteen~ olevaan luetteloon asiakkaista, joilla on 

oikeus k&ytt~~ rajatonta luottoa kaikilla liikennepaikoilla, lisa
t~~n 1.5 .1980 lukien 

656553 A. Ahlstrom Oy Etel~esplanadi 14 00130 HELSINKI 13 
656512 Gyproc Oy Stromsby 02400 KIRKKONUMrH 
656504 Interbetoni Oy Alppikylantie 2-4 00770 HELSINKI 77 
656538 Miedon Tiiliteh- 61630 MIETO 

taat Oy 
656520 Moveco Helsinki Oy Kiitoradantie 16 01510 VANTAA 51 
656546 Oy Parton Ab 21609 PARAINEN 

636357 Oy Safematic Ltd 4 0950 MUURAME 
642082 Oy Safematic Ltd Huoltotie 4 04300 HYRYLlt 

18 

Luettelossa on sivulla 1 painovirhe. Oy Abborfors Ab:n nimi on vaa
rin. Siita on j~~nyt ensimmainen r-kirjain pois. (N:o Tlt 387/245/80, 
23.4.80) VT 18/80. 
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TILITYSPAIKKOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA 

He1singin k i rjauskeskukseen kuu1uva ti1ityspaikka 012 Katajanokka 

1akkautetaan ja poistetaan Ti1ityss~~nnon ti1ityspaikka1uette1osta 

1 . 5 . 1980 1ukien . iN : o T1t 398/67/80, 24.4.1980) VT 18/80 

LINOLEUMIMATTO~ RAKENNUSTEN LATTIOIHIN 

Rakennusmestarei1le ym. asianosaisi1le ilmoitetaan tiedoksi: 

He1singin paavarastossa on edu1lisesti saatavissa VR:n kayttoon 

rakennusten 1attioihin hyva1aatuista 1ino1eumimattoa, jonka 

tarve konepaja11a on loppunut ko. vaunusarjan valmistuttua . 

Mattea luovutetaan varastosta vain taysina rul1ina. 

Tilaustiedot: hakut. 399.36, tav.n:o 8719-7 

Lino1eumimatto OLW Decorette 904 

3,2 x 2000 mm, vari harmaa (a 60 m2 /ru1la) 

Lisatietoja antaa varastomestari, Hki pavto puh. 911-3494 . 

Tmt 97/535/80, 21.4 . 1980 VT .18/80 

TOIMINTAOHJEET KYMI OY:LLE KARKKILAAN JA VAHINKOPALVELU OY:LLE 

L~YLI~ISIIN OSOITETUILLE L~HETYKSILLE 

Kymi OY : n ja Jo-Fo Oy : n kesken on tehty kuljetussopimus, jonka mukaan 

Jo - Fo Oy ve1o ittaa Kymi Oy:t~ Riihim~ki -Karkkila v~1isista Kymi Oy : n 

ku1jetuksista. 

Vahinkopa1velu Oy L~y1iainen noutaa saapuneet 1ahetykset itse Riihi 

maelta. 

Edella olevasta johtuen Kymi Oy : l1e Karkki1aan ja Vahinkopalvelu 

Oy:l1e Lay1iaisiin osoitetut kiit o - ja kappa1etavara1ahetykset r a hdi

tetaan ainoastaan Riihimael1e saakka. 

(N : o LKo 32462/24/80, 23 . 4 . 80), VT 18/80. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Tampere (lyhint~ tiet~): 4.-9.6.1980; SVUL:n Suomen Suurkisat 

Rautatiehallitus on my~nt~nyt SVUL:n Suomen Suurkisoihin erikoiskul
jetukseen varatuissa kisajunissa ja vakinaisiin juniin liitettaviss~ 
tilatuissa p~ivavaunuissa matkustaville alennuksen, joka oikeuttaa 
meno-paluumatkaan menolipun hinnalla. 

18 

Ylla mainituissa kisajunissa ja vakinaisiin jun11n liitettaviss~ 
tilatuissa paivavaunuissa matkustaville myyd~~n joko heid~n omalt a 
lahtoasemaltaan tai silta rautatieliikennepaikalta, jolta he matkus 
tavat kisajunassa tai tilatussa paivavaunussa, taysihintainen 2. luo
kan menolippu lyhinta tieta Tampereelle . Lippu, jota ei saa menomat 
kalla luovuttaa pois, leimataan laht~asemalla aseman nimileimalla 
seka matkalipun "Erityislippu" - kenttaan merkitaan koodi 74, mutta 
muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ on tehtava 
myos kantaosaan. 

Matkalippu voidaan myyd~ myos RAP-paatteell~. Kyselysanoman A-kent

t~~n merkit~~n aina ensimm~inen kelpoisuuspaiva (jarjestelm~ hyv~k
syy vain p~iv~t 4.-9.6.1980) sek~ I-kenttaan erikoiskoodi 10. 

Tulostuu matkalippu (lomakkeelle VR 2250), jonka "otsikko"-teksti 
kuuluu: 

MENOLIPPU - 74 
VOIMASSA 04. - 09.06 . 1980 
Kautta ...•...•....... 

MENOLIPPU -74 leimataan (lavistetaan) kuten meno-paluuliput (VT 
1/79). 

Matkalipun ohella annetaan matkustajalle todistuslomake VR 2418, 
joka leimataan aseman nimi- ja paiv~leimalla. 

Ostettu matkalippu yhdessa alennustodistuksen kanssa kelpaa meno
ja paluumatkalla vain kisajunissa ja tilatuissa paiv~vaunuissa. 
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Sen S~J aan muille vakinaisissa j unissa SVUL : n Suomen Suurkisoinin 
matkustaville osanottajille myonnet~~n 30 %: n alennus meno- paluulip 
pujen hinnoista lyhint~ tiet& Tampereelle tapahtuvaa matkaa varten . 

Matkalippu on lunastettava v&hinta&n 76 kilometrin matkalle menosuun 
taan . Matkustajalle myyda&n l&htoasemalla meno- paluulippu 30 %:n 
alennuksella j a annetaan todistuslomake VR 2402 , joka leimataan ase 
man nimi- ja p&ivaleimalla . Matkalipun "Erityislippu" - kentt&an mer 
kitaan koodi 09 , mutta muuten lippu jatet&&n rastittamatta . Vastaava 
merkinta on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP - jarjestelm&n avulla . Kyselysanoman A-kentt&an merkita&n 
a i na ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paiv&t 
4 .-9 . 6 . 1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 11 . 

Tulostuu matkalippu (lomakkeelle VR 2250}, jonka "otsikko "-teksti 
kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 09 
30 % al 
VOIMASSA 04 . - 09 . 06 . 1980 
Kautta ............. . ... . 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne "SVUL : n 
Suomen Suurkisat " -erikoisleimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien v~lisena aikana (mainitut p~ivat mukaan luettuina) . 

Lapsille , joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla , ei alennusta 

myonnet~ , joten heille myyd&an meno-paluulippu puolella hinnalla . 

Alennus ei koske myoska&n muilla alennuslipuilla matkustavia . 

Alennusl i puista ei my'onnet& takaisinmaksua . 

SVUL: n Suomen Suurkisat pidetaan Tampereella 5 .-8 . 6 . 1980 valisena 
a i kana . 

(N : o RH 461/242/80 , 15 . 4 . 1980/Mt n : o 32533/242/80, 18 . 4 . 1980) , 
VT 18/80 . 
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V~~RENNETYT EURAIL YOUTHPASS-LIPPUMALLIT 

Ho11annissa on todettu , etta 1iikkee11a on vaarennettyja EURAIL 

YOUTHPASS-1ippuja. Nama on va1mistettu syyskuun 1977 painoksen mu

kaan , jonka varasto on jo kaytetty 1oppuun . Vaarennettyjen 1ippujen 

etupuo1e1la o1evat poikkeavuudet, joista vaarennys voidaan huomata, 

ovat seuraavat: 

- Lipun numero on merkitty 1eimasime11a eika painettu, 

- ke1poisuusaikojen merkitsemiseen tarkoitetuista ruuduista puuttuu 

aa11omainen painantaja1ki , 

18 

- 1ipussa o1eva pyorea reika sijaitsee 1 em (eika 2 em) 1ipun oikeas 

ta reunasta . Sen 1apimitta on 5 mm (eika 2,5 mm) . 

Tavattaessa ta11ainen vaarennetty EURAIL YOUTHPASS-1ippu otetaan se 

matkustaja1ta pais ja hanta kasite11aan 1iputtomana matkustajana . 

Matkustajan henki1611isyys se1vitetaa n passin avu11a , josta merki

taan muistiin matkustajan nimi, tarkka osoite, passin numero ja an 

topaikka . EURAIL YOUTHPASS-1ippu ja i1moitus asiasta edel1a maini t

tuine tietoineen 1ahetetaan va1ittomasti rautatieha11ituksen kansai n 

va1iseen tariffijaostoon , huone 208. Nain menete11aan myos muissa 

EURAILPASS- ja EURAIL YOUTHPASS-tapauksissa , jo11oin on aihetta olet 

taa vaarinkaytoksen o1evan kyseessa , esim. jos 

- vaara henki1o matkustaa 1ipu11a (henki1o1lisyys todetaan passista) , 
- lippua kaytetaan y1i viimeisen ke1poisuuspaivan , 

- kelpoisuuspaivia on muutettu, eika matkustaja voi esittaa 1isa -

lipuketta asian se1vittamiseksi , 

- kun oikea alaku1ma on 1eikattu pais . 

(Mt 32577/252/80 , 22 . 4 . 1980) VT 18/ 80 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Korjauksena Virallisissa tiedotuksissa n:o 13 27.3.80 ollee

seen ohjeeseen "Kouvolan ja Tampereen kaukokirjoitinkeskusten 

yhteisantopalvelu" muutetaan kohta 12 seuraavaksi: 

12. Sanoman paatyttya kirjoitetaan nelja F-kirjainta yhteyden 

purkamiseksi: FFFF 

Tassa vaiheessa muutos koskee vain Kouvolan uutta keskusta 

(Kouvolan MAS , valinta 781+). Tampereen keskuksessa patee vie

la nelja M-kirjainta (MMMM) yhteyden lopettamismerkkina. Tampe

reellakin sama muutos tullaan tekemaan piakkoin, mutta siita 
ilmoitetaan erikseen. 

(Ko 2473/434/80, 22.4.80) VT 18/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallikon virka (V 21) , ensi luokan kirjurin virka (V 20), 

nelja konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka . Liikenneosaston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28. paivana toukokuuta 1980 

ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

apulaisasemapaallikko (V 21) : Kuopion (1 Kuo henkiloasiat) liikenne
alueelle , 

1 . luokan kirjuri (V 20 ): Kuopion (1 Kuo liikenneasiamies) l iikenne
alueelle, 

konduktoorit: Kuopion (4 Kuo) liikennealueelle ja 

kuormausmestari: Kuopion (1 Kuo) liikennealueelle . 

Vaununtarkastajan toimi toistaiseksi Kontiomaen varikolla ja viisi 
junamiehen tointa toistaiseksi Kuopion (5 Kuo) liikennealueella. 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle 
viimeistaan 28 . 5 .1980. 
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Trukinkuljettajan toimi, viisi veturinl~mmitt~j~n tointa (V 11), 

kolme tallimiehen tointa, kaksi asemamiehen tointa (V 9) ja konttori 

apulaisen toimi (V 7) . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toi 

mitettava Pieks~m~en liikennepiirin p~~llikolle viimiest~~n 28.5 . 

1980. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

trukinkuljettaja: Kuopion (1 Kuo) liikennealueelle, 

veturinl~mmitt~j~t (V 11): Kontiom~en varikolle (5), 

tallimiehet: Pieks~~en varikolle (3), 

asemamiehet (V 9): Kuopion (2 Kuo) liikennealueelle ja 

konttoriapulainen (V 7) : Kuopion (1 Kuo) liikennealueelle . 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) virka, nuoremman toimistorakennusmestarin 

(V 20) virka ja kirjanpitajan (V 19) virka. Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28 .5.1980 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

vanhempi toimistorakennusmestari (V 22) : ratapiirin toimisto (Joensuu); 

nuorempi toimistorakennusmestari (V 20): ratapiirin toimisto (Pieksamaki) ja 

kirjanpitaja (V 19): ratapiirin toimisto (Kouvola). 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) 

(Pm) ylim . 3 . luokan kirjuri (V 10) Jorma Ensio Jaatinen, ensi luo 

kan kirjurin virkaan (V 19) (Pm) yp. 2 . luokan kirjuri (V 17) Kati 

Karin Marjatta Kaipainen, ensi luokan kirjurin virkaan (V 18) (Pm) 

yp. 2 . luokan kirjuri (V 17) Pirkko Maija Leena Valjakka, ensi 

luokan kirjurin virkaan (V 18) (Pm) yp . 2 . luokan kirjuri (V 16) 

Arvo Johannes Kiema, ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Kaj) ylim . 

3 . luokan kirjuri (V 10) Raimo Juhani Sinisalo, ylemm~ palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hko) ap. asemamestari Time 

Matti Pitk~nen , ylemm~n palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 17) 

(Jy) yp . 2 . luokan kirjuri (V 16) Pentti Johannes K~yhko, alemman 
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palkkaluokan asemamestarin virkaan (Kuo) ylim . 3 . luokan kirjuri 
(V 10) Matti Juhani Elomaa , alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaan (Kaj) ylim . 3 . luokan kirjuri (V 10) Raili Johanna Rouvinen , 
jarjestelymestarin virkaan (Pm) konduktBori Veli Jaakko Jarvisalo, 
kahteen veturinkuljettajan virkaan (Kon) veturinlammittajat (V 11) 
Matti Olavi Kuvaja ja Pekka Juhani Partanen, veturinkuljettajan 
virkaan (Ilm) veturinlammittaja (V 11) Martti Antero Pulkkinen , 
konduktoorin virkaan (Pm) junamies Hannu Kalervo Salo , konduktBorin 

virkaan (Jy) asemamies (V 8) Pentti Matias Polkki, konduktoorin 
virkaan (Kuo) junamies Kalevi Matias Pitkanen , konduktoorin virkaan 
(Kon) junamies Mauri Antti Johannes Dufva, konduktoorin virkaan 
(Kaj) kuormausmestari (V 15) Veikko Johannes Jormakka, kuormausmes
tarin virkaan (Pm) junamies Antti Erkki Vehvilainen, ensi luokan 
kirjurin virkaan (V 19) (Vs) yp . 2 . luokan kirjuri (V 17) Teuvo 

Tuomo Saatela , ylemman ,palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 
(V 17) (Sk) ap . asemamestari Erkki Ensio Metsala, ylemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 16) (Yv) ap. asemamestari 
Matti Kalervo Puomio, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Vs) ap . asemamestari Hilkka Kaisa Huhtamaki, alem
man palkkaluokan asemamestarin virkaan (Kha) ylim . 3. luokan kirjuri 
(V 8) Kauko Juhani Lehto , alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(Kok) konttoriapulainen Hilda Raila Anita Skog , alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaan (Hpj) ylim. 3 . luokan kirjuri (V 10) Pekka 

Ville Kivioja , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan 
(Kok) konttoriapulainen Kristina Helene Rimpila, alemman palk~aluo

kan asemamestarin virkaan (Kns) ylim . 3 . luokan kirjuri (V 10) Heikki 
Tapio Vetoniemi, veturinkuljettajan virkaan (Sk) veturinlammittaja 

(V 11) Lasse - Jussi Kullas , junamiehen toimeen asemamies (V 9) 

Pentti Antti Albinus Korpi, junamiehen toimiin (Sk) asemamiehet 

Pentti Johannes Maenpaa , Jorma Olavi Lillberg, Seppo Vaino Olavi 
Hautala , Esko Matti Kangas ja Olavi Juhani Peltoniemi, junamiehen 

toimeen (Kok) asemamies (V 8) Isto Aarno Kuikka, vaihdemiehen toimeen 
(Kok) asemamies (V 8) Toivo Lehtomaki , vaihdemiehen toimiin (Sk) 

junamiehet Mauno Valentin Rajaniemi ja Aarre Johannes Falt ja asema
mies (V 8) Voitto Jaakko Lehtimaki , ensi luokan kirjurin virkaan 

(V 19) ap . asemamestari Matti Antero Kirves , ensi luokan kirjurin 
virkaan (V 19) (Hki) yp . 2 . luokan kirjuri (V 17) Kirsti Liisa Kiuru, 
ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Hki) yp . 2 . luokan kirjuri (V 16 
Alf Evert Reijonen, ensi luokan kirjurin virkaan (V 18) (Hki) ap . 
asemamestari Mikko Kalevi Koljonen , ensi luokan kirjurin virkaan 
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(V 18) (Lh) yp. 2. luokan kirjuri (V 16) Lasse Armas Karhula, ylem
m~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hki) Raija 
Tuulikki Myllyniemi, ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Hki) ap . 2 . luokan kirju~i Bror Goran Valdemar Nyst 
rom, ylemm~ palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hki ) 
ap . 2 . luokan kirjuri Maj-Lis Ester Kihlberg, ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkoihin (V 17) (Hki) ap . 2 . luokan kirjuri t 

Lempi Ann'Mari Pitk~nen, Ruth Valborg Byman ja Vappu Helena Laaksonen 
sek~ ap . asemamestari Elsi Ingrid Lukkarinen 1 ylemm~n palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkoihin (V 16) (Hki) ap . asemamestarit 
Veikko Johannes Roiha ja Heikki Leo Olavi Brusila , ylemm~n palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkoihin (V 17) (Hki) ap. 2. luokan 
kirjurit Aira Inkeri Heikkinen ja Aili Annikki Vartiainen , ylemm~n 
palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hki) ylim . 3 . 

luokan kirjuri (V 10) Sirkka Kyllikki Hagman , ylemm~n palkkaluokan 
toise~ luokan kirjurin virkaan (V 17) (Ke) ap . 2. luokan kirjuri 

Aino Mirjam K~honen , ylemm~n pa·lkkaluokan toisen luokan ki rjurin 
virkaan (V 17) (Jp) ylim . 3 . luokan kirjuri (V 10) Seppo Juhani 
Sirola, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 
(Kr) ap . asemamestari Anita Elvira Friman , ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) ( Lh) ap. 2 . luokan kirjuri 
Aira Inkeri Yrjonen , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 16) (Lh) ap . asemamestari Tauno Einar Seppinen , alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (Hki) ylim . 3 . luokan kirjuri 
(V 10) Marja- Liisa Sipil~, alemman palkkaluokan asemamestarin vir

koihin (Lh) apulaiskanslistit Oili Ritva Orvokki Karhula ja Anja 

Irmeli Hakala , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkoihi n 
(Hki) apulaiskanslistit Laura Birgitta Spjut , Leila Suvi Irma Manni

nen ja Tarja Annikki Martinkauppi, alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkoihin (Hki) apulaiskanslistit Outi Anneli Pi i ronen j a 
Auli Katariina Palmunen , alemman palkkaluokan toi s en luokan kirjur i n 
virkaan (Tkl) apulaiskanslisti Marja Sinikka Riekkinen, alemman palk
kaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Hki) apulaiskanslisti Sin i kka 
Marjatta Kaskinen , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin vir
kaan (Hnk) ylim. 3 . luokan kirjuri (V 8) Marie-Louise Bernhardina 
Sar~n, alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Hl) 
yl i m. 3 . luokan kirjuri (V 10) Rauno Juhani Salminen, apulaiskansli s
tin toimiin (V 9) (Pm) ylim . toimistoapulaiset (V 6) Marjatta Siloaho 
ja Tuula Anneli Laitinen , apulaiskanslistin toimiin (V 9) (Pm) kont 
toriapulainen Tuula Mirja Anneli Ihalainen ja ylim . toimistoapulainen 
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(V 6) Toini Inkeri V&is&nen, apulaiskanslistin toimeen (V 9) (Kuo) 
konttoriapulainen (V 7) Eli Inkeri Soininen, junamiehen toimeen (~ki) 

asemamies Kalle Olavi Ojastenm&ki, vaihdemiehen toimeen (Kuo) asema
mies (V 9) Sulo Olavi Hiltunen, vaihdemiehen toimeen (Ilm) asemamies 
Raimo Aukusti Hiltunen, junamiehen toimiin (Kon) asemamiehet Voitto 
Aulis Ilmari Hyttinen ja Oiva Olavi Suomi , junamiehen toimiin (Jy) 
asemamiehet Raimo Olavi Huuskonen ja Erkki V&ino Kalevi Lampinen, 
junamiehen toimiin (Pm) asemamiehet (V 9) Jaakko Leskinen, Ilmo 
Kolju, Sulo Antero Lappalainen ja Tuomo Olavi Taskinen, j&rjestely
mestarin virkaan (Ri) konduktoori Esko Ensio Areva, j&rjestelymesta

rin virkoihin (Lh) ylim. j&rjestelymestari Vilho Johannes Heikkuri 
ja konduktoori Toivo Taisto Ilmari Viljaranta , veturinkuljettajan 
virkoihin (Hki) veturinl&mmitt&j&t (V 11) Kyosti Antero M&y~anen , 

Esko Juhani Uimonen, Raimo Olavi Honkaniemi, Harry Helmer Sahlakoski , 
Martti Lassi Kalevi Nieminen, Raimo Taisto Olavi Virlander ja Matti 
Mustakorpi, veturinkuljettajan virkoihin (Lh) veturinlammittajat· (V 11) 

Pekka Antero Lindman, Jussi Leo Lanu ja Ismo Tapio Veijalainen, 
veturinkuljettajan virkaan (Hnk) veturinlammittaja (V 12) Arto Mikael 
Salama , veturinkuljettajan virkaan (Kr) veturinlammittaja (V 12) 
Jan-Erki Westerlund, konduktoorin virkoihin (Hki) kuormausmestarit 
Voitto Vaino Akseli Salo, Toivo Topi Orpana ja Sauli Mikael Kulju 
seka junamiehet Matti Juhani Salminen , Aulis Olavi Tulokas , Paavo 
Antero Haavistola, Jaakko Juhani Juurmaa, Pietari Edvard Kairosvuo, 
Heikki Koski, Reino Vaisanen, Pentti Kalevi Huttunen ja Risto Antero 
Sirkkonen, konduktoorin virkoihin (Ri) junamiehet Matti Kalevi Valo 
ja Terho Johannes Raty seka kuormausmestari Heikki Tapani Niemi , 

konduktoorin virkaan (Kr) vaununtarkastaja Nils Alfred Gronblom, 

konduktoorin virkaan (Lh) kuormausmestari Jorma Matti Kalervo Sipi
lainen, kuormausmestarin virkaan (Hki) junamies Kaarlo Johannes 
Tuomola, kuormausmestarin virkaan (Ri) asemamies (V 8) Ismo Kalevi 

Maki, kuormausmestarin virkaan (Lh) asemamies (V 9) Raimo Antero 
Sahlberg, apulaiskanslistin toimiin (V 9) (Hki) konttoriapulaiset 
Tuula Hillevi Sihvonen , Marja Helin& Salonen ja Nina Maria Luukkonen, 
junamiehen toimiin (Hki) asemamiehet Esko Olavi Ahokas, Juho Matias 

Suojala, Onni Eino Makkonen, Mauri Sakari Elovaara, Pertti Antero 
Nietosjarvi, Antti Juhani Pietikainen, Esa Jaakko Akseli Salo , Onni 
Ilmari Pyssysalo, Orpo Kaarlo Uolevi Lavikainen, Aimo Juhani Liima
tainen, Irja Ilona Lumialho ja Timo Kullervo Vallinaho. 

Helsinki 1980. Valtion painacuskeskus 
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UUSIA LYHENTEITA 

tyosuojelupaallikko 
Virat ja toimet: 
ajomestari 

huoltomestari 
kielenkll.antaja 

kustannuslaskija 

kayttopaallikko 

laboratoriohoitaja 

lakimies 

liikennemestari 

liikenneohj aaj a 

liikennevirkailija 

laakintll.voimistelija 

opastinesimies 

ostopaallikko 

rikostutkija 

ajom 

hlm 

kaant 
klask 

kap 

labh 

lakim 

lkm 

lohj 

lvirk 

lvoim 

(osaston) otsp 
II (piirin) ptsp 

siivooja 
suunnittelupall.llikko 

teknillinen apulainen 
tarkastaja 

toimistovirkailija 
tyoterveyshoitaja 
tyoterveyslll.ak!iri 

vaunumies 

vaununtarkastaja 

veturinhoitaja 

vartija 

ylikonduktoori 

ylisiivooja 

ylitarkastaja 

ope 

ostp 

rtutk 

siiv 

sup 

tkna 
tr 
tvirk 

tth 
ttl 

vnm 

vtr 

veh 

vart 

ykond 
ysiiv 

ytr 

tyosuojeluvaltuutettu 

tyosuojeluvaltuutettu 

(piirin) 

tyosuojeluasiamies 

tyosuojeluinsinoori 

tyosuojeluteknikko 

tyosuojelutoimikunnan 

jasen 

Muit-a tehtavanimikkeita: 

liikunnanohjaaja 
markkinointijohtaja 

piiri-isll.nnoitsijll. 

rautatielaakari 
rontgenhoitaja 
siivouspll.ll.llikko 

Hallinnolliset yksikot, 

toimipaikat: 

opastinalue 

puutarhatoimialue 

terveydenhuoltoalue 

Sekalaisia lyhenteita: 

sl:i.hkojunahalli 
tyosuojelu 

valtionrautateiden 

uudistusrahasto Tyosuojelun tehtavl:i.nimikkeit&: 

tyosuojelupl:i.allikko tsp valtionrautateiden 
urheilutoimikunta 

(N:o Hlo 327/019/80(Hlt), 21.4.1980) VT 19 /80. 

tsv 

ptsv 

tsa 

tsins 

tstkn 
tstj 

lio 
mj 

p-is 

rtl 
rtgh 
sp 

oa 
pta 

tha 

sjh 

ts 
VRUR 

VRU 

Uusittu lyhenneluettelo (kansio: ASIAKIRJAOHJEET) jae·taan touko

kuussa - 80) . 
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RAHTILUOTTO 

Tilityss~annBn liitteena olevasta luottoasiakasluettelosta poistetaan 
heti 

639062 Oy W~rtsila-Hoganas Ab PL 241 00531 HELSINKI 5Y 
(N:o tlt 420/245/80, 30.4.80) VT 19/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

Alla luetellut Haminan alaiset raiteet poistetaan syrjaraideluette
losta (lorn. VR 2648) ja merkitaan julkaisuun Liikennepaikkojen vali
matkat seuraavin merkinnoin: 

Ham ina 
Koirakarin raide Hma 4 

Zeofinn Oy :n raide Hma 4 
742 

Oljysatama: 

Impregnon raide 

743 
Hrna 4 

Mercantilen raiteet Hrna 4 
744 

Nesteen raide 

745 
Hrna 4 

Kaukomarkkinat Oy:n Hma 5 
raiteet 

781 

Tt Helsingin Romuliike Oy : ta 
varten 

Tt Zeofinn Oy:t~ varten 

Tt Impregno Oy:ta varten 

Tt Mercantile Oy : ta varten 

Tt Neste Oy:ta varten 

Tt Kaukomarkkinat Oy:ta var 
ten 

(N:o Lko 32586/67/80, .25.4 .80), VT 19/80. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ensi luokan kirjurin virka (V 19), ensi luokan kirjurin virka (V 18), 
ensi luokan asemamestarin virka (V 19) , kuusi ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (V 17), nelj~ ylemm~n palkkaluokan 

toisen luokan kirjurin virkaa (V 16), viisitoista alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaa , nelj~ alemman palkkaluokan 
asemamestarin virkaa , nelj~ toimistosihteerin virkaa (V 14), j~rjes 

telymestarin virka, kaksikymment~kahdeksan veturinkuljettajan virkaa, 

vaunumestarin virka, kahdeksantoista konduktoorin virkaa ja seitsem~n 
kuormausmestarin virkaa. Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeist~~n 4. p~iv~n~ kes~kuuta 1980 ennen viraston aukioloajan 

p~~ttymist~ . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

1. luokan kirjuri (V 19) : Helsingin (1 Hki, Mets~l~n toimistonhoi
taja) liikennealueelle, 
1 . luokan kirjuri (V 18) : Riihim~en (1 Ri liikenteen valvonta) lii

kennealueelle, 
1 . luokan asemamestari (V 19) : Helsingin (1 Krs asemanhoitaja) lii
kennealueelle , 
yp . 2. luokan kirjurit (V 17): Helsingin (1 Krs junasuoritus , 1 Kni 

junasuoritus), Keravan (1 Ke tav . toim.) ja Riihim~en (1 Hy tav . toim . ) 
liikennealueille sek~ Helsingin liikennepiiriin (2 palkkausasiat) , 
yp . 2 . luokan kirjurit (V 16) : Helsingin (1 Hki tav . toim . , 1 Tkl 

junasuoritus) ja Lahden (2 Lh junasuoritus) liikennealueille , 
ap . 2 . luokan kirjurit : Helsingin (11Hki lipputoim., 1 Pjm tav . toim.) 

Keravan (1 Ke tav.toim . ) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille sek~ 
Helsingin varikolle (1) , 

ap. asemamestarit : Helsingin (1 Hki tav . toim . ) ja Lahden (1 Lh) 
liikennealueille sek~ Helsingin liikennepiiriin (1 palkkausasiat, 
1 laskujen tarkastus), 

toimistosihteerit (V 14) : Helsingin (4 Hki lipputoim . ) liikenne
alueelle, 
j~rjestelymestari: Helsingin (1 Hki, Pasila) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat : Helsingin (13), Riihim~en (12) ja Lahden (2) 
varikoille sek~ Karjaan (1 Kr) liikennealueelle, 
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vaunumestari: Karjaan (1 Hnk) liikennealueelle, 
konduktoorit: Helsingin (13 Hki), Keravan (1 Ke), Riihimaen (3 Ri) 
ja Lahden (1 Lh) liikennealueille seka 
kuormausmestarit: Helsingin (5 Hki), Karjaan (1 Kr) ja Riihimaen 
(1 Ri) liikennealueille. 

Ylimaarainen yliteknikon toimi (V 22), ylimaarainen jarjestelymesta
rin toimi, nelja asetinlaitemiehen tointa, vaununtarkastajan toimi 
kaksikymmentakuusi junamiehen tointa, kuusi vaihdemiehen tointa, 
koneenhoitajan toimi ja kolme apulaiskanslistin tointa (V 10). 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle 
viimeistaan 4.6.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin ote
tut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylim. yliteknikko (V 22): Helsingin varikolle (1), 
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ylim. jarjestelymestari: Lahden (1 Lh maaraysesim.) liikennealueelle, 
asetinlaitemiehet: Helsingin (3 Hki) ja Riihimaen (1 Ri) liikenne
alueille, 
vaununtarkastaja: Riihimaen varikolle (1), 

junamiehet: Helsingin (15 Hki), Keravan (2 Ke), Hameenlinnan (1 Hl), 
Karjaan (1 Pku), Riihimaen (3 Ri, 1 Hy, 1 Lo) ja Lahden (2 Lh) lii
kennealueille, 
vaihdemiehet: Helsingin (5 Hki) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille, 

koneenhoitaja: Helsingin varikolle (1) ja 
apulaiskanslistit (V 10): Helsingin (1 Hki) ja Lahden (1 Lh) 
liikennealueille seka Helsingin varikolle (1). 

1. luokan sahkoasentajan toimi, nelja autonkuljettajan tointa, kolme 

trukinkuljettajan tointa, seitsemantoista veturinlammittajan tointa 
(V 12), kaksikymmentakaksi veturinlammittajan tointa (V 11), kaksi

kymmentanelja asemamiehen tointa (V 9), kahdeksantoista asemamiehen 
tointa (V 8), tallimiehen toimi, kolme vaununvoitelijan tointa (V 8) 
ja kolme konttoriapulaisen tointa (V 7). Kirjalliset hakemukset on 

osoitettava ja toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle 
viimeistaan 4.6.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
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seuraavasti: 
1 . luokan s~hkoasentaja: Helsingin (1 Hki) s~hkoalueelle, 

autonkuljettajat: Helsingin (1 Hki), Keravan (1 Ke), Karjaan (1 Kr) 
ja Riihim~en (1 Ri) liikennealueille, 
trukinkuljettajat: Helsingin (2 Hki) ja Riihim~en (1 Ri) liikenne

alueille, 
veturinl~mmitt~j~t (V 12): Helsingin (6) ja Riihim~en (8) varikoille 
sek~ Karjaan (1 Kr, 2 Hnk) liikennealueelle, 
veturinl~mmitt~jat (V 11): Helsingin (15), Riihim~en (4) ja Lahden 

(3) varikoille, 
asemamiehet (V 9): Helsingin (9 Hki, 1 Epo), Keravan (2 Ke), H~meen

linnan (1 Hl), Karjaan (1 Kr), Riihim~en (5 Ri) ja Lahden (5 Lh) 
liikennealueille, 

asemamiehet (V 8): Helsingin (9 Hki, 1 Pjm), Keravan (1 Ke) ja Riihim~en 
(5 Ri, 2 Hy) liikennealueille, 
tallimies: Helsingin varikolle (1), 
vaununvoitelijat (V 8): Helsingin varikolle (3) sek~ 
konttoriapulaiset (V 7): Helsingin (3 Hki) liikennealueelle. 
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NIMITYKSH 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastajan (V 27) virkaan tark

kaaja Pertti Olavi Niutanen; ylim. tyonjohtajan (V18) toimiin varasto 
mestarit Mauri Olavi Lintukallio pavto Hki ja Olli Maune Kivioja 

pavto HYj ylimaaraiseen konekirjoittajan (V 8) 
toimeen ylim. toimistoapulainen Marja-Tertttu Raty. 

L i i k e n n e o s a s t o : junamiehen 
toimeen (Lh) asemamies (V 8) Nannes Nousiainen, junamiehen toimeen 
(Hl) asemamies (V 8) Matti Johannes Lahti, junamiehen toimeen (Hy) 
asemamies (V 8) Valter Johanns Astedt, junamiehen toimiin (Ri) asema
miehet Tauno Kalle Johannes Vaahtera, Reine Aleksi Iisakki Ketola, 
Veli Juhani Syvaniemi, Juhani Matias Kiviniemi ja Erkki Tapio Kark

kainen, asetinlaitemiehen toimeen (Hki) vaihdemies Lauri Valdemar 
Tuominen, asetinlaitemiehen toimeen (Ri) konduktoori Eino Juhani 
Munnukka, vaihdemiehen toimiin (Hki) asemamiehet Hemme Olavi Sorsa 
ja Ossi Heikki Virkkunen, vaihdemiehen toimiin (Lh) junamiehet Aatos 
Pekka Kosonen ja Esko Majuri, konttoriapulaisen toimiin (Tku) tilap. 
toimistoapulaiset Pirja Liisa Elia ja Eija Irmeli Vanttinen, veturin
lammittajan (V 12) toimiin (Tpe) veturinlammittajat (V 11) Toivo 
Tapio Paananen, Tapio Kalevi Salmisalo, Olli-Matti Juhani Ahonen, 
Jari Pertti Juhani Hampaala, Ari Kalevi Sipilainen, Timo Antero Koli, 
Ari Olavi Mattinen, Jyrki Antero Natri, Aimo Juhani Jarvinen, Timo 
Aulis Suominen, Timo Pertti Holm~n, Jukka Tapani Makinen, Jari Uolevi 
Jamalainen, Markku Henrikki Hietakangas, Kyosti Veli Martikainen, 
tilapaiset veturinlammittajat Erkki Kalevi Maki, Pekka Eino Mikael 

Hautaa ja Hannu Kalervo Korpelainen. 

R a t a o s a s t o: toimistorak.ennusmestarin (V 25) virkaan (RH, Rt) rakennus-

mestari Eino Kuosmanen. 
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EROJA 

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

Kaulin . 

- 8 -

varastomestari (V 15) Toivo Johannes 

R a t a o s a s t o: koneteknikko Matti Fredrik Merilainen . 

Helsi nki 1980. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

VR:n kirjaamisohjeet 

N:o 20 
15.5.1980 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
rautatiella (VAK) 

Yhdistelmalippujen myynti 

Finnlines/VR-yhdistelmalippu 

Konttitariffin soveltaminen 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

VR kaukokirjoitinverkko 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

128001126K-55g 
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VR:N KIRJAAMISOHJEET 

Ha11into- osaston johtaja on paat5kse11aan 6 . 5 . 1980 antanut VR : n 
kirjaamisohjeet . Ohjeet tu1evat voimaan 1.7 . 1980 1ukuunottamatta 
kohtia 3 . 1 ... 3.3 ja 6 . 4 , jotka tu1evat voimaan 1 . 1 . 1981. Ohjeen 
painotuotenumero on VR 2611.11 ja se sijoitetaan Asiakirjaohjee~ 

kansioon. Painatusjaosto suorittaa ohjeen perusjake1un . 

(H1t 249/019/80 , 8 . 5 . 1980) VT 20 /80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitojmiston sahkeella n : o 196·, 30 . 4.1980 , on kansainv1ilisessa 

tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 2 . 5 . 1980 1ukien seuraavasti : 

100 Ho11annin f1oriinia 192 , 00 mk 
100 Itava11an shi11inkia 29 , 50 mk 
100 Neuvosto1iiton rup1aa 579 , 00 mk 
100 Ranskan frangia 90 , 50 mk 
100 Ruotsin kruunua 90 , 00 mk 
100 Saksan Liittotasava11an markkaa 210 , 00 mk 
100 Sveitsin frangia 225 , 00 mk 
1 USA : n do11aria 3, 80 mk 
(N: o T1t 436/230/80 , 5 . 5 .1980) VT 20/80 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI ~NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohj oismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisa1ehti 
n : o 7 ja kappaletavaratariffiin NGTS 9761 1isalehti n : o 25 . Lisa
lehdet tulevat voimaan 1 . 6 . 1980 . Painatusjaosto suorittaa 1isaleh
t i en jakelun . (Mt 9 . 5 . 80) , VT 20/80 . 
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M~~R~YKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA RAUTATIELL~ (VAK) _ 

Julkaisusta " M~~r~ykset vaarallisten aine i den kuljettamisesta rauta 

tiell~ (VAK)" VR 2696 on otettu uusi korjattu painos , joka tulee 

voimaan v~litt5m~sti ja korvaa 15 . 1 . 1969 voimaan tulleet m~&r~ykset 

niihin my5hemmin tehtyine korjauksineen . Painatusjaosto on suoritta 

nut perusjakelun . 

Oleellisimmin ovat muuttuneet seuraavat kohdat : 

- 1a , lb ja lc luokan r~jlhdysaineita ja pyroteknillisi~ valmis 

teita koskevat m~ar~ykset 

2luokka(puristetut , nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut 

kaasut) 

- 7 luokka (radioaktiiviset aineet) 

- Lis~ys VI : Ma~raykset 7 . luokan radioaktiivisista aineista 

(ilmestyy ja jaetaan my5hemmin) 

VAK : iin on tullut uutena seuraavat lis~ykset : 

Lisays VIII : M~~rlykset slili5vaunujen tunnusmerkinnoistl 

Lislys X: Sailiokonttien rakennatta , tarkastusta ja kaytto~ kos 

kevat maaraykset 

Lisays XI : Saili5vaunujen rakennetta , tarkastusta ja kayttoa 

koskevat maaraykset 

Lis~ys XX: Muoviastioiden hyvaksyminen vaarallisten aineiden 

kuljetukseen 

Lisays XXV : Mlaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 

matkustajajunissa 

Uuden VAK : n maaraykset ovat soveltuvin osin yhdenmukaiset vastaavien 

kansainvllisten mlaraysten (RID) ja liikenneministerion paatoksen 

n : o 610/78 (maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 

tiella) kanssa . 

(N : o Lko 22757/61/79 , 2 . 5 . 1980) , VT 20/80 . 
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YHDISTELM~LIPPUJEN MYYNTI 

Oy Silja Line Ab : n , Vikinglinja Oy : n ja Oy Vaasa- UmeA Ab : n VR- yhdis 

telmalippuja saadaan 01 . 06 . 1980 lukien myyda VR : n keskusasemilla 

seuraavasti : 
VR/Silja Line - yhdistelmalippu : kaikilla keskusasemilla 

VR/Vikinglinja- yhdistelmalippu : Helsinki , Karjaa , Tampere , Seinajoki , 

Vaasa, Kokkola , Jyvaskyla , Kemi , Oulu, 

Rovaniemi , Joensuu , Savonlinna , Kuo 

pio , Iisalmi , Kajaani , Pieksamaki , 

Lahti , Kouvola , Lappeenranta , Imatra , 
Mikkeli , 

VR/Vaasa- UmeA- yhdistelmalippu : Seinajoki , Jyvaskyla , ~okkola , Tam

pere, Joensuu , Kajaani , Kuopio , Oulu , 

Kemi , Rovaniemi . 

Muut liikennepaikat voivat tilata ja myyda lippuja em . keskusasemien 
myymina ja kirjoittamina . 

Liput tilataan normaalisti VR- tilitoimistosta . Lippuihin kuuluvat 

paallykset toimitetaan erillisina . 

Todettakoon , etta lipputoimistot myyvat ainoastaan kansilipun ja 

junalipun yhdistelmia . Mikali halutaan muita palveluja (hytti , ruoka , ma

joitus , risteily jne . ) asiakas on ohjattava lahimpaan matkatoimistoon) . 

Tarkemmat ohjeet yhdistelmalippujen hinnoista , kirjoittamisesta ja 

tilittamisesta antaa matkkinointitoimisto myyntipisteille erillisella 
kirjeella. 

(N : o Mt 22795/645/80 , 10 . 5 . 1980), VT 20/80 . 
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FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIPPU 

Hinnat 01 . 06 .- 31 . 08 . 1980 

B- kate -

goria 

2- h. 

hytti 

Aikuinen 1398 

La psi 6- 17 v . 700 

Opiskelija , Inter- 1648 

Rail 

1- hengen hytin 1048 

lislimaksu 

A- kategoria 

2- h . lisl:i - nais/mies -

hytti vuode paikka 

3- 4 h . 4- h . 

hytti hytti 

1864 932 1398 

932 208 700 

1398 700 1048 

1864 - -

Huom . Lepotuoli- ja C- kategorian matkoihin ei sovelleta 

kesl:ikautena yhdistelmlilippua . 

(N : o Mt 22763/241/80 , 9 . 5 . 1980 , VT 20/80 . 

KONTTITARIFFIN SOVELTAMINEN 

20 

Kuluvan vuoden alusta lukien muutettiin kontteja koskevia tariffi 

ml:ilirliyksili mm . siten , ettli konttien kuormakuljetustariffia sovellet 

taessa peritlilin vaunukohtaisena vlihimpanl:i maksuna kliytetyn vaunun 

mukainen vaunukuorman vlihin maksu . Perittliessl:i kuljetusmaksu kontti 

tariffitaulukon tyhjl:lnlikuljetustariffin mukaan ei tyhjlikuljetusosuu

den maksuun sovelleta vahimmlin maksun periaatetta . 

Jos tyhjien konttien kuljetus ei liity kuormassa tapahtuvaan rautatie 

kuljetukseen , peritl:ilin nliistli konteista kuljetusmaksu kuten brutto
painoltaan enintalin 10 tannin konteista . Kuljetusmaksua mliarl:ittliessli 
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on talloin vaunukohtaisena vahimpana maksuna perittava konttitariffin 

mukaisesti vahintaan kaytetyn vaunun mukainen vaunukuorman vahin 

maksu . 

Tyhjien konttien kuljetus eri satamien valilla ei yleensa liity rauta

teitse tapahtuvaan kuormakuljetukseen, joten kuljetusmaksun periminen 

on suoritettava sen mukaisesti . Ulkomailla kuormattavaksi lahetetta 

vista tyhjista konteista ei myoskaan voida peria kuljetusmaksua 

kuormakuljetukseen liittyvan kontin tyhjakuljetusmaksun mukaisena . 

Kymmenen jalan kontista peritaan kuljetusmaksu kuorma - seka tyhja

kuljetuksen osalta kuten kahdenkymmenen jalan kontista . Kaksi kymme

nen jalan konttia samassa vaunussa rinnastetaan yhdeksi kahdenkymme 

nen jalan kontiksi , kuormakuljetusmaksu maaraytyy kahdenkymmenen 
jalan ja yhteenlasketun bruttopainon perusteella (kolme 10 ' konttia 

: 2 X 20 1 ) . 

(N : o Mt 31028/241/80 , 7 . 5 . 80) VT 20/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT- JULKAISU 

1 . 6 . 1980 lukien poistetaan julkaisusta alla luetellut liikennepaikat 

merkintoineen : 

Hietala , Hyvarila, Ilomaki, Kello, Keltakangas, Kyminlinna , Lonkka , 

Luhtisilta , Maksniemi, Marinkyla , Mehtala , Mielojarvi , Matasvaara , 

Ojamaa , Paimenportti , Parikka , Pasanen , Pikkusuo , Pylvasjoki , Simana , 

Tehtaanmaki , Tehola , Tiusala , Tupos , Valtaala , Vinnila , Varala ja 

Ylakolkki . 

Pohjankurun liikennoimistapamerkinta muutetaan merkinnaksi Tt samasta 
paivasta lukien . 

(N : o Lko 32418/67/80 , 5 . 5 . 1980) , VT 20/80 . 
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Valkon nimen muuttuessa nimeksi Loviisan satama - Loviisa hamn . lisa
taan 1 . 6 . 80 lukien julkaisuun: 

1 
Loviisan sama-
ma-Lovisa hamn 
Lvs 106 

Patunan raide 

710 

2 

2 

Lh 

3 4 5 
Lh 78 . Tt 

Lvs 3 . Tt 

6 
Hpj 597 . Hpk 367 . Hko 355 . 
Hy 149 . Ilm 498 . Jns 456 . 
Jy 404 . Kr 248 . Kon 607 . 
Kv 140 . Lla 860 . Ov 295 . 
01 746 . Par 326 . Pko 328 . 
Psl 205 . Pm 324 . Pri 388 . 
Ri 137. Sk 412 . Sij 438 . 

Tpe 253. Tl 213 . Tku 341 . 
Vnj 474 . Yv 624 . 

Sahaniemen raide Lvs 4 . Tt Loviisan kaupunkia varten . 

Lisataan Lovisa hamn , ks . Loviisan satama . 

Valko merkintoineen poistetaan . Valkom , ~s . Valko poistetaan . 

(N : o Lko 22740/67/80, 5 . 5 . 80) , VT 20/80 . 

1 . 6 . 80 lukien muutetaan Vesangan liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 
5 merkinnaksi Hil , sarakkeesta 1 poistetaan koodi , sarakkeesta 4 tili 
tyspaikkaa koskeva merkintl "Jyvaskyla 12" ja sarakkeesta 6 kaikki 
merkinnat . 
(N : o Lko 22503/67/80, 5 . 5 . 80), VT 20/80 . 

Korjaus . 

VT 17/80 Tikkurilan raiteita koskevissa muutoksissa korjataan : 
Hillipatka pitaa olla Hiilipatkl . 

Tikkurilan Vlritehtaan raiteita koskevan merkinnln kohdalta poiste 
taan sarakkeesta 4 merkinta Tkl 4 . 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Tampereen kaukokirjoitinkeskuksen yhteisantopalvelussa on otet

tu kayttoon nelja F-kirjainta (FFFF) yhteyden lopettamismerkkei

na . Muutos on vastaava kuin Kouvolan keskuksessa, joten molem
pien keskusten yhteisantopalvelun purku suoritetaan samalla ta

valla. 

(Ko 2473/434/80 8 . 5.80) VT 20 . 8 0 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V 28) toistaiseksi Helsingin liikennepii

rissa (yleisen ryhman paallikko). Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 11. paivana kesakuuta 1980 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Kaksi nuoremman toimistorakennusmestarin (V 20) virkaa , 

joista toistaiseksi toinen Helsingin ratapiirin toimistossa 

(Helsinki) ja toinen Pieksamaen ratapiirin toimistossa 

(Pieksamaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
11.6 . 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Nil'UTYKSiii. 

K o n e o s a s t o : apulaisinsinoorin virkoihin (V25) vt ais 

Harri Tapani Kemppinen ja vt ais Veli Juhani Lepikko, ylimaarai

seen apulaisinsinoorin toimeen (V26 ) vt ylim . ais Perttu Tapio 

Kykkanen, yliteknikon virkaan (V24) ytkn Ahti Sven Olof Moll . 

EROJA 

K o n e o s a s t o teknikko Raino Olavi Suominen . 

Heltinkl1980. Valtion palnatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Koulutusohjelmet 

Rehtiluotto 

N:o 21 
22.5.1980 

Ulkomeen veluutan muuntokurssit henkilo- je k11to
tavaral11kenteess~ 

Tiliohjes~~nnon soveltamisohjeiden muutokset 

Tililuettelon muutokset 

Reutetiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos 

Matkalippualennuksia 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten, lukien 16.5.1980 

Vaunukuormien kot11nkuljetustar1ff1 

Jtt:n korjauslehti 

Lavatarra 

VR kaukokirjoitinverkko 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksHi 

Eroja 

128001197V~!ig 
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KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on kokouksessaan 9.5.1980 hyv~ksynyt varasto

peruskurssin kou1utusohje1man (KOTO 4.5.1 Ktj n:o 291/150/80). 

Hyv~ksytty kou1utusohje1rna otetaan k~ytt55n v~1itt5m~sti ao. kou1u

tusta j~rjestett~ess~. Ohje1man perusjake1u on suoritettu kou1utus

jaoston toimesta. Lis~kappa1eita on saatavissa Rautatieopiston kans-

1iasta . VT 21/80 

RAHTILUOTTO 

Ti1ityss1l.~n5n 1iitteen~ o_1evassa ~.uottoasiakas1uette1ossa muutetaan 

1.6.80 1ukien nimien 

Oy Nokia 
II 

II 

II 

II 

tilalle 

Oy Nokia 
II 

II 

" 
II 

Ab 

Ab 

Puunja1ostus, Nokia 

Puunja1ostus, Tampere 

Puunja1ostus, Orivesi 

Puunja1ostus, Rauma 

Puunja1ostus, M~nty1uoto 

Mets~teo11isuus, . Nokian Tehtaat 

Mets~teo11isuus, Tampere 

Mets~teo11isuus, Orivesi 

Mets~teo11isuus, Rauma 

Mets~teo11isuus, M~nty1uoto. 

Luette1oon 1is~t~~n 

656652 Va1met Oy Sateko Hieta1ahdenkatu 8 A 00180 HELSINKI 18. 

(N : o t1t 485/245/80, 15.5 . 80) VT 21/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESS~ 

1.06 . 1980 a1kaen on Neuvosto1iit~n rup1an kurssi seuraava: 

100 Neuvosto1iiton rup1aa = 580,00 FM (T1t 470/253/80 VT 21/80) 
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TILIOHJES~~NN~N SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOKSET 

Ti1iohjeaaannon 20 §:n aove1tarnisohjeiaiin on tehty aeuraavat 
muutokset. I 

Kohdissa 2011 . 1 ja 2021.11 mainitut 200 markan raham~ar~t on 
muutettu 500 markaksi. 

(To 314/2331/80,. 15.5 . 1980 ja T1t 480/233/80, 15.5.1980) 
Muutetui1ta kohdi1ta Ti1iohjesaannon sove1tamisohjeet painetaan 

uude11een. Painatusjaosto suorittaa muutos1ehtie~ painatuksen 
ja jake1un. (N:o t1t 483/233/80, 15 . 5.1980) VT 21/80 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu seuraavat muutokset. 
1.3 . 1980 1ukien 1is~tty kustannuspaikka 
10569 Tyopaikkaruokai1un kehitt~minen , _ Ruoka-automaattihankinnat . 
(To 50/223/80, 7.3.1980) 

l. 3.1980 1ukien lis~tty k~yttotarkoitukset 
61260 Sarja Dr 15 
61310 Sarja Sv 1 

71260 Sarja Dr 15 
71310 Sarja Sv 1 
47126 Sarja Dr 15 
47131 Sarja Sv 1 

(To 50/223/80, 17.3 . 1980 jaTo 50/223/80, 26 . 3.1980) 

1 . 5.1980 1ukien muutettu ti1iryhm~ss~ 95 kulunva1vonta1aitteita 

ja muita turva1aitteita koskevia k~yttotarkoituksia 95 - 95950 . 
(To 50/223/80, 30.4.1980) 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een . Painatus

jaosto suorittaa perusjake1un. (N:o. t1t 484/233/80, 15.5 . 1980) 
VT 21/80 

21 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT, MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen koht.a 1.2 . 

muutetaan 1. p~iv~st~ kes~kuuta 1980 lukien seuraavan sis~lt15iseksi: 

"1 . 2 . Maksuv~lineet 

Rautatie ottaa vastaan maksuv~lineen~ valtakunnan laillista 

metalli- ja setelirahaa sek~ erikseen m~~r~tyilla liikenne

paikoilla myos ulkomaanvaluuttaa . Rahalaitosten pankkivek

selit, varmennetut shekit, valtion ja muiden julkisten 

yhdyskuntien sek~ omistussuhteiltaan valtionenemmistoisten 

osakeyhtioiden, julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten 

ja vakavaraisiksi katsottavien vakinaisten asiakkaitten 

asettamat varmentamattomat shekit, enint~~n viiden sadan 

(500) markan m~aralle kirjoitetut tavalliset shekit sek~ 

rautatiehallituksen hyv~sym~t ennakkomaksutodisteet 

kelpaavat maksuv~lineiksi rautatien kassoissa . Talletus

shekkej~ (kayttoshekkej~) ja tavallisia shekkej~, jotka 

on kirjoitettava maksettavalle ma~r~lle (enint~~n 500 mk), 

vastaanotetaan myos junissa . 

Edell~ olevassa kappaleessa tarkoitettuihin pankkivekse

leihin ja shekkeihin on maksun saajaksi merkitt~v~ val 

tionrautatiet , rautatiehallituksen kassa , jokin asema tai 

sen toimisto tai ne on asetettava maksettavaksi " kenelle 

mina maar{ian" tai " kenelle me m~~r~amme" muotoon . 

Rahalaitoksella tarkoitetaan t~ssa yhteydessa Suomen 

Pankkia , liike - , saasto-, osuus- seka postipankkia ." 

N: o Yt 32722/61/80 , 14 . 5 . 1980) , VT 21/80. 

Huom. Edella olevan johdosta ks . myos Tiliohjes aannon kohta 2021 . 1 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

HELSINKI (lyhint~ tiet~); 13.-16.6.1980 

Karjalan Liitto ry, Karjalaisten Suurjuhlat 

Matkustajalle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416, Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kentt~~ merkit~~n 

koodi 75 ja muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ 

on teht&v& my5s kantaosaan. 

Myynti RAP-j&rjestelm&n avulla: Kyselysanoman A-kentt~~n merkit&~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp&iv~ (j~rjestelm& hyv&ksyy vain p~iv~t 

13.-16.6.1980) sek~ I-kentt&&n erikoiskoodi 02. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU - 75 
20 % al 

VOIMASSA 13.-16.6.1980 
Kautta •.••••••.•• .•.. 

Alennustodistukset tulee j&rjest~j&n t&ytt~~ ja varustaa ne erikois

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll& mainittujen 

p~ivien v&lisen& aikana (mainitut p&iv~t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik& muilla alennuslipuilla matkus

tavia. 

Karjalaisten Suurjuhlat vietet~~n Helsingiss~ 14.-15.6.1980. 

(N:o Mt 32685/242/80, 14.5.1980, VT 21/80. 
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I 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 16.5.19! 

~-

RH:n sahke n:o 104 
-.~--.--------------------------------------+~V~o~irmassa lukien 

Luku-
maara Rahayksikk5 ked Lyhennys 
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Alankomaiden floriinia (gulden) • • • • 64 

Belgian frangia ••.....•••••••.•..•. 88 

Bulgarian leva •••.••••••••••••••..• 52 

Englannin punta •••••••••••••••••••• 70 

Espanjan pesetaa •••••••.•••••.••••• 71 

Italian liiraa .••••••.•.••••••.•••• 83 

Itavallan shillinkia •••••••.•..•••• 81 

Jugoslavian dinaria ..••.•••••..••.• 72 

Kreikan drakmaa ••••.•••••.•••••••.. 73 

Luxemburgin frangia ..•••••••••••••. 82 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing •••. 20 

Norjan kruunua ...••.••••••..••••••• 76 

PDrtugalin escudoa •••.•...••••••••. 94 

Puolan zlotya . ..••..•••.•.••.•..•.•. 51 

Ranskan frangia .•.•..•..••..••..•.• £7 

Romanian leita •••.••.••••••••.•..•• 53 

Ruotsin kruunua ••.....•••.••.•....• 74 

Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 

Saksan Oem. tasavalta, markkaa •••.• 50 

Sveitsin frangia ..•.•.•.•.••••.•.•• 85 

Tanskan kruunua .•••••.•.••••.••...• 86 

Tshekkoslovakian kruunua . • • • • . . . . • • 54 

USA:n dollari •.•.••••••.•...•••...• 

Unkarin forinttia ••..••••••.•.••.•• 55 

UIC-frangi ..••••••.••...•..•...••.• 01 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

Fl 

FrB 
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1 Q:> nn 
13,10 

4,60 
£ 8,70 

Pta ____ -+----~5~··~·3~5~ 

Lit 0 45 
Oes 29 50 
Din 22 00 

Or 10 20 

F r 1 u x _ _,f------1=-3"-L1-=-0-t 
Rbl 576 50 
NKr 77,40 
Esc 1 80 
Zl 13 00 

FF 90 5G 
Lei 85 00 

SKr 90,00 
OM 210 00 
M 221 00 
Frs ____ ~ _____ 2_2~7~,~o_o-l 
OKr 67,30 
Kcs 75,00 
$ 3,80 
Ft 19,50 

FrUIC_~~----~1~·~8~5-1 

nys on • • • • . . . • • • • • • . . . • . • . • . . • • • . . • 10 FM 
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Tass a VT:ssa [VT 21/80 l ilmoi tettuj a muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

I FM FM FM FM FM FM 
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VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia korotetaan 1 . 6 . 1980 lukien . 
T~m~n johdosta otetaan tariffitaulukkojen (VR 2644) taulukosta 35 
uusi painos . Painatusjaosto suorittaa uudelleen painetun taulukon 
perusjakelun . (N : o Mt 32308/241/80 , 12 . 5 . 1980) , VT 21/80. 

JTT : N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjauslehti 32 on ilmestynyt ja tulee voimaan 1 . 6 . 1980 . 

(N : o Lko 31041/62/80, 21.4.80), VT 21/80 . 

LAVATARRA 

Painatusjaostosta on tilattavissa mallin mukaista tarralipuketta, 
jonka tarkoituksena on huomion kiinnitt~minen tarkkuuteen kuorma

lavojen vaihdossa . 

LAVA ON RAHAA
ALA HUKKAA RAHAA 

VAAOI AINA VAIHTOLAVA 

Tarraa kehotetaan kiinnitt~m~~n esim . miehistosuojien ja vaakakoppien 
oviin tavara- asemilla ja kaikilla liikennepaikoilla, miss~ tapahtuu 

kuormalavojen vaihtoa . VT 21/80 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Torstaina 29. p~iv~n~ toukokuuta 1980 klo 12 - 13.00 kytket~~n 

nykyinen Oulun kaukokirjoitinkeskuksen Kontiomaen liittym~ 27 

Pieks~maen kaukokirjoitinkeskukseen. Muutoksen j~lkeen Kontio

m~en kaukokirjoittimen valintanumero on 49 Pieksamaen keskuksen 

liittymille, 98 - 49 Helsingin ja Oulun keskusten liittymille 

ja 8149 Kouvolan ja Tampereen keskusten liittymille. Kontiomaen 

kaukokirjoittimen uusi tunnus on 8149 KON. 

Perjantaina 30. p~iv~na toukokuuta 1980 otetaan kayttoon seuraa

va valtionrautateiden kaukokirjoitinverkkoon liittyv~ kaukokir
joitin 

Oulu 

Ylivieskan asema 
Valintanumero 

96 - 29 

6129 

Tunnus 

6129 YV ASEMA 

Tampereen ja Kouvolan 

keskusten liittymille 

Uudella liittym~ll~ ei ole oikeutta liikennoida yleiseen telex
verkkoon Suomeen ja ulkomaille. 

Nykyinen Ylivieskan junatoimiston kaukokirjoittimen tunnus muut
tuu seuraavaksi: 

6126 YV JNT 

Valintanumero s~ilyy entisell~an. 

(Stt 2473/434/80 13.5.80 VT 21/BO 

21 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TDIMIA 

Asianvalvojan virka (82) toistaiseksi rautatiehallituksen hallinto

osastolla . Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan ll pai

vana kesakuuta 1980 ennen virka-ajan paattymista. 

Junaturval1ieuuden opettaja ja stihk8inein88ri Bautatieopietoon 
oman a1ansa koulutuetehtil.viin. Tehtil.vil.t on tarkoitettu mWI.ril.ai
kaisiksi, noin kolmeksi vuodeksi, mink:il. jlUkeen henkil!St siir
tyisi vil.t takaiein entisiin ykeikk8ihineil. tai muihin tehtil.viin. 
Tehtil.vietil. kiinnostuneita pyydetil.il.n ilmoittautumaan koulutus
plUUl.ik!Slle mieluimmin jo 30.5.80 menneseil.. 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : ylim . kirjeenvaihtajan 

toimeen (V 22) (RH, lko) vt . ylimiHJ.r~inen kirjeenvaihtaja (V 22) 

Laila Annikki Nikkila , konekirjoittajan toimeen (V 8) (RH, lko) 
tilap . toimistoapulainen Irma Sivi~ Latosuo, asemamiehen toimiin 

(V 8) (Hma) ylim . asemamiehet Seppo Antero Puhakka , Heikki Erkki 
Juhani Lankanen ja Hannu Juhani Palojoensuu , asemamiehen toimiin 

(V 8) (Jri) asemamies Reine Olavi Kuosmanen ja ylim . asemamies Aulis 
Matti Kilpel~inen, asemamiehen toimiin (V 9) (Mi) ylim. asemamies 

Juha Aarre Kanerva ja tilap . asemamies Esko Juh~ni Tirranen, asema
miehen toimeen (V 9) (Imt) ylim. asemamies Juha Pekka Welling , asema
miehen toimeen (V 8) (Spl) tilap . asemamies Timo Juhani Haakana , 
asemamiehen toimiin (V 8) (Kv) ylim . asemamiehet Matti Kalevi Kasa 
nen , Mikko Tapani Lekander ja Kari Rauli Juhani Punta , trukinkuljet
tajan toimeen (Kv) asemamies Leo Antero Simmala, asemamiehen toimeen 
(V 9) (Vna) ylim. asemamies Jorma Kalevi Kallio , autonkuljettajan 
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teimeen (Kv) asemamies Teive Emil M~kinen , asemamiehen teimeen (V 9) 
(Kv) ylim . asemamies Time Rikhard H~rm~ , asemamiehen teimiin (V 8) 

(Kta) ylim. asemamiehet Rauli Olavi Aheniemi ja Aarne Aulis Anttila 
sek~ tilap . asemamies Pentti Juhani Hedju , kentteriapulaisen teimiin 
(V 7) (Kv) tilap . teimisteapulaiset Anne Maarit J~~skel~inen ja 
Pirje Kaarina Mentula, asemamiehen teimiin (V 8) (Imt) ylim . asema

mies Pauli Urhe Kale vi Luukkenen ja tilap . asemamiehet Martti Kalevi 
Kuikka, Jyrki Matti Miikki sek~ Veije Antti Juhani Suemalainen ja 
vaununveitelijan teimiin (V 9) (Kv) ylim . tallimies Taite Tapani 

Inkil~ ja vaununveitelija (V 8) Pekka Juhani Velanen . 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmesta rin (V 23) virkaan (Tpe rpt) vanhempi 
toimistorakennusmestari (V 22) Aarne Jaaskelainen; vanhemrnan toimistorakennus
mestarin (V 22) virkaan {Kv rpt) vanhempi toimistorakennusmestari (V 21) Kyosti 
Kustaa Salomo Hyvarinen; rakennusmestarin (V 22) virkaan (Jns rap) rakennus
mestari (V 18) Vai no Armas Halonen; rataesimiehen (V 13) toimiin (Lh) raidemies 
Vilho Sakari Kalviainen, (Om) raidemies Antti Aatos Mustonen, (Tku) raidemies 
Seppo Olavi Eskola, (Lm) raidemies Jorma Erkki Haverinen ja (01) raidemies 
Voitto Ei no Kalevi Rautio; piirtajan (V 12) toimeen (Rkt, Trj} piirtaja Aune 
Kerttu Salmi nen seka piirtajan (V 11) to i meen (Rtt, Tlj) ylim.pi i rtaja Helka 
Tellervo Toivonen. 

EROJA 

Rat a o sa s to: di pl.ins. Timo Jorma Hakala, rakennusmestari Kalevi Albin 
Kantanen ja rataesimies (V 131 Lauri Rikhard Rauhala. 
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TOIMISTOHENKIL~KUNTAA KOSKEVA YLEISMUISTUTUS 

Kuudennen yleismuistutuksen tulkinnassa ilmenneiden epaselvyyksien 
johdosta (Kts VT 8a/80) kehoitetaan asianomaisia kiinnittamaan huo

miota muistutuksen muutettuun sanontaan. Kyseiseen viiden ja vii

dentoista vuoden palvelukseen luetaan mika tahansa valtion palvelus 

virka- tai tyosuhteisena . 

(Hloj n:o Hlo 403/111/80, 21.5.1980) VT 22/8 0 . 

HALLITUKSEN J~SENTEN MAKUUPAIKAT 

01 . 06 . 1980 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 

1 . luokan osasto seuraavista makuuvaunuista: 

Juna Vaunu Matkare itti 

13 75 Helsinki - Joensuu 

13/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 39 Helsinki - Oulu 

51/561 33 Helsinki - Vaasa 

61 29 Helsinki - Rovaniemi 

63 7 Helsinki - Rovaniemi 

65 17 Helsinki - Rovaniemi 

71 48 Helsinki - Kontiomaki 

14 75 Joensuu - Helsinki 

809/14 76 Savonlinna - Helsinki 

52 39 Oulu - Helsinki 

572/52 33 Vaasa - Helsinki 

62 29 Rovaniemi - Helsinki 

64 7 Rovaniemi - Helsinki 

66 17 Rovaniemi - Helsinki 

72 48 Kontiomaki - Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivana klo 

12 . 00 , ellei niita siihen mennessa ole varattu . 

(N : o Lt 32039/241/80 , 20 . 5 . 80) , VT 22/80 . 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 01 . 06. 1980 ALKAEN 

Varapaikkaj~rjestelm~ k~sitt~~ sek~ makuu- ett~ istumapaikat. Liiken

netoimiston RAP - valvojalla on oikeus antaa n~it~ paikkoja etuk~teen . 

Junan konduktoori voi junan l~hdetty~ harkintansa mukaan k~ytt~~ vara

paikkoja (virheiden korjaus, makuupaikkojen myynti) . 

N~m~ varapaikat korvaavat myos ennen k~ytoss~ olleet sairaspaikat , 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP - valvomoon . 

Makuu;eaikat 

Juna n:o Vaunu n : o Paikat n : o 

13/14 75 31 - 33 

51/52 39 31 - 33 
61/62 29 31 - 33 
63/64 7 31 - 33 
65/66 16 31 - 33 
71/72 47 31 - 33 

73/74 57 31 - 33 

Junissa 109/110 ei toistaiseksi ole varapaikkoja. 

Istuma;eaikat 

Juna n : o Vaunu n:o Paikat n:o 

1/2 136 1 - 2 

138 1- 2 

3/4 147 1- 2 

5 176 1- 2 

584 1-2 

6 584 1-2 

7/8 121 1- 2 2 lk 

124 175- 178 1 lk 

11/12 166 1-2 

13/14 521 1- 2 

15/16 182 9-10 

185 9-10 

188 9- 10 ma.pe,la,su,sv 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

25/26 176 1-2 

32 552 1-2 

33/34 350 1-2 2 lk 
368 1-2 2 lk 

349 175-178 1 lk 

41 338 1-2 

376 1-2 pe 

42 338 1-2 

365 1-2 su, sv 

43 321 9-10 

44 318 9-10 

321 9-10 su, SV 

45 552 1-2 

46 318 9-10 la 

321 9-10 

358 9-10 ma-pe 

47/48 315 9-10 pe,su,sv 

318 9-10 

321 9-10 

49 365 1-2 

51/52 484 1-2 

57/58 101 1- 2 2 lk 

104 175-178 1 lk 

61/62 471 1- 2 

63/64 453 1-2 

65/66 461 1- 2 

67/68 393 1-2 2 lk 

396 1- 2 2 lk 

403 1-2 2 lk 

404 175-178 1 lk 

69170 129 1- 2 2 lk 

134 175- 178 1 lk 

71/72 491 1-2 

73/74 506 1-2 

75/76 413 1- 2 

77/78 423 1- 2 

426 1-2 

79/80 591 1-2 
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Juna n: o Vaunu n : o Paikat n : o 

83/84 111 1 - 2 2 lk 

114 175-178 1 lk 

90 358 9 - 10 

93 355 9- 10 

358 9 - 10 su- pe 

361 9 - 10 

94 355 9 - 10 

358 9 - 10 la 

361 9- 10 

95/96 141 1 - 2 

97/98 376 1- 2 

101 432 1 - 2 

103/104 429 1 - 2 

105/108 318 9- 10 

106 432 1 - 2 

107/102 442 1 - 2 

109/110 445 1 - 2 

121/122 202 1 - 2 

123/124 192 1 - 2 

125 218 1 - 2 pe,la , su , sv 
216 9- 10 rna - to 
219 9- 10 rna - to 

126 218 1 - 2 pe , su , sv 
219 9- 10 rna- to 

127 429 1- 2 pe,su , sv 
432 1 - 2 

128 432 1 - 2 
129 429 1 - 2 

130 242 9 - 10 

245 9- 10 la , rna 
131 242 9 - 10 

245 9- 10 pe , su , sv 
132 216 9- 10 rna - to 

218 1 - 2 la 
429 1- 2 pe , su , sv 

136 429 1 - 2 
141 309 9 - 10 
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Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 

312 9-10 . pe,la,su,sv 

321 9- 10 

142 309 9-10 

312 9-10 pe,la,su,sv 

143/144 323 1-2 

145/146 272 1-2 

151/152 429 1-2 

155 147 1-2 

365 1-2 pe 

156 147 1-2 

157 136 1-2 su,sv 2 lk 

138 1-2 su,sv 2 lk 

318 9-10 pl 2 lk 

552 1-2 rna-to 2 lk 

554 175-178 rna-to 1 lk 

158 136 1-2 rna 2 lk 

138 1-2 rna 2 lk 

552 1-2 ti-pe 2 lk 

554 175-178 ti- pe 1 lk 

(N:o Lt 32039/241/80 , 20.5 . 80), VT 22/80 . 

AIKATAULUN 147 LIS~YS 

Lis&ys ~:o 1 aikatauluun 147 on ilrnestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. Voirnaantulop&iva on 1.6 . 1980 eli sarna p&iva 

jolloin aikataulukausi 147 alkaa . . Lisays sis&ltaa sellaisia paina

tuksen aikana tehtyja rnuutoksia ja korjauksia, jotka voidaan tehda 

kynakorjauksin. 

(Lt 21 . 5.80, VT 22/80). 
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KONDUKTMRIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA-
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien k~ytt() 1.6.1980 alkaen: 

Juna Huom . Juna Huom. 
p 1 p 49 pe (pal.su 42) 
p 2 p 51 su-pe 
p 3 p 52 su- pe 
p 4 EP 5·r 
p 5 pe (pal su 6i EP ~8 

p 5 lis~r . pe (pal la 26) p 61 
p 6 su p 62 
EP 7 p 63 
EP 8 p 64 
p 11 p 65 pe 
p 12 p 66 su 
p 13 p 67 
f' 14 p 68 
p 21 p 69 
p 22 p 70 
p 23 p 71 
p 24 p 72 
p 25 la- to (pal la 76, · p 73 pe 

ma- pe 26) p 74 su 
p 26 ma-la p 75 
p 32 su p 76 
p 33 p 77 
p 33/H 615 p 78 

lis~r . p 79 pe 
p 34 p 80 su 
H 616/P 34 EP 83 

lis~r . EP 84 
p 41 p 95 su-pe 
p 41 lisar. pe (ed . 97) p 96 su- pe 
p 42 p 97 pe (pal. su 98) 
p 42/160 su p 98 su 

lisar . 
p 45 pe (pal . su 32) p 101 
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Juna Huom. 

p 102 su-pe 
p 103 
p 104 (ed. pe, su 132) 
p 106 
p 107 su-pe 
p 109 (su-pe Tku-Jns) 
p 110 (su-pe Jns-Tus) 
p 121 
p 122 
p 123 
p 124 
p 125 pe-su (pal pe, su 126, 

la 132) 
p 126 pe, su 
p 127 
p 127 lislir. pe, su (pal la, m<> 136) 
p 128 
p 129 rna-to, la (pal ti-pe , su 

136) 
p 129 pe, su (ed. la , rna 103) 
p 132 pe-su 
p 136 
p 143 
p 144 
p 145 
p 146 
p 151 
p 152 
p 155 
p 155 lislir, pe (ed. 49) 
p 156 
p 157 su-to 
p 158 ma-pe 

22.5.80, VT 22/80. 
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H~KKILAVAKUITTI (VR 3737) 

Uusi hakkilavakuitti (VR 3737) saadaan lahiaikoina valmiiksi . Jakelun 

nopeuttamiseksi kehotetaan ennakkotilaukset lahettamaan viipymatta 

painatusjaostoon . 

Hakkilavakuitti on painettu itse j aljentavalle paperille j a se 

sijoitetaan samanlaisiin kansiin , kuin maksus i toumus kuormalavois t a 

(VR 3735) . Kansia on saatavissa painatusjaostosta . Maksusitoumusten 

ja hakkilavakuittivihkojen kannet voidaan tehda toisistaan erottu

viksi esim . siten , etta maksusitoumusten kansiin ki i nnitetaan pai

natusjaostosta saatavissa oleva keltainen lavatarr a . 

Uuden hakkilavakuitin kayttoonoton j a lkeen luovutaan kuittien 

VR 3735 . 1 j a VR 3735 . 2 kaytost a j a ko . kuitit voidaan havittaa . 

(N : o Lt 32803/53/ 80, 22 . 5 . /80), VT 22 /80 . 

KON EPAJOJEN SEISONTA-AJAT 

v. 19'30 

Vu osilomien johdosta ovat kon e pajojen seisonta-aj a t v . 198 0 

seuraava:t : 

Pasilan konepa ja 

Hyvinkaan konepaja 

Turun konepaja 
Kuopion konepaja 

Pieksamaen konepaja 

Vaasan konepaja 

(Kpt 2790/450/80, 16.5. 80) Vt 22/80 

7 . 7 . 

7.7. 
30.6. 

30 . 6. 

30.6. 

30 . 6. 

- 6 .8 . 198 0 

- 6. 8 .1980 

-29.7.1980 
- 29.7. 1980 

-29.7 . 198 0 

- 29.7 . 1930 



22 - 10 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) virka , toistaiseksi Tampe

reen ratapiirin toimistossa (Tampere) ja vanhemman toimistorakennus

mestarin (V 21) virka , toistaiseksi Kouvo1an ratapiirin toimistossa 

(Kouvola) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25 . 6 . 1980 ennen 

viraston aukioloajan paattymista . 

Rataesimiehen (V13) toimi , toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (Ke

r ava) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 25 . 6.1980 . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : vanhempi toimistorakennusmestari (V22) Jorma 

Kun to Paivio Ko r honen . 
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KOULULAISTEN TELTTALEIRI VUOKATISSA 3.-9.7.1980 

VR:n Urheilutoimiku.nta ja r au t atiehalli tuksen s osiaal i- j a 

terveystoimis t o jarjes taviit yhteis eot i r au tatie l a i stcn 

l ap s i lle t el t talei rin Vuokatin lorna- j a kurss ike skus "As

teli ssa" 3.-9. 7 .1980. Le i r ille ovat t e rvetulleita rauta

tiela i s t en 12- 15-vuotiaat tytot ja po j at. 

Leirilaiset voivat majoittua joke omissa teltoissa tai 

lammitettavissa teltoissa lomakeskuks en valittomassa la-

heisyydessa. Yopymista varten on jol{aisella leiriUi.isella 

oltava makuualusta ja makuupussi tai peitehuopa. Ruokailut 

tapahtuvat lomalceskuksen ruokalassa. 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa 

ja kuntoa kohottavaa liikuntaa: uintia, erilaisia pallope

leja, suunnistusta, retkia, illanviettoja jne. 

Leirimaksu on 200 mk, johon sisaltyvat majoitus, ruoka ja 

ohjaus. Kj.rjalliset ilmoittautumiset on Hi.hetettava 15.6. 

1980 mennessa os. VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus 

Helsinki. Ilmoittautumises s a on oltava: leirilaisen nimi 

ja synty&.i:iaika, VR:n palveluksessa olevan aidin tai isan 

nimi, ~ ~i~~a .jB~~t~irni ja tyoosoite VR:lla seka maininta 

mahdollisesta omasta teltasta. Paikat taytetaan ilmoittau

tumisjarjestyksessa. Hyviiksytyille lahetetaan vastauskirje 

aidin tai isan tyoosoitteella. 

Yhteiskuljetusta ei jarjesteta. 

VR:n Urheilutoimikunta 

22 
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. Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Eraiden virkanimikkeiden muuttaminen 

Rahtiluotto 

Menolaskujen kasittely 

N:o 23 
5 .6 .1980 

Tiliohjesaannon soveltamisohjeiden muutokset 

Tililuettelon muutokset 

Matkustajalaskentaohje 

Pohjoismainen tavaratariffi 9761 ja 9760 

Rautateitse lahetettavan vientitavaran vastaan
ottaminen 

Eurail Youthpass -lippu 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopilliseen kurssiin liittyvat tutkielmat 

Nimityksia 

Eroja 

l28001345M-55g 
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~RXIDEN VIRKANIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 

VAKINAISET VIRAT JA TOIMET 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 304 

A s e t u s 

er~iden Va1tionrautateiden virkojen ja toimien nimien muuttami

sesta. 
Annettu He1singiss~ 29 p~iv~n~ huhtikuuta 1980. 

Va1tiovarainministeritln toimia1aan kuu1uvia asioita k~sitte1em~~n 
m~~~tyn ministerin esitte1yst~ s~~det~~n 2 p~iv~n~ syyskuuta 
1976 annetun va1tion virkojen ja toimien j~rjeste1yva1tuus1ain 

(767/76) noja11a: 

1 §. 

Va1tionrautateiden virkojen ja toimien nimi~ muutetaan seuraavasti: 

Luku
m~~r~ 

4 
2 

5 
2 

12 
12 
22 

11 

28 

15 
1 

2 

2 

158 
89 

3 

3 
1 

Nykyinen virkanimike 

koneinsintltlri 
koneinsintltlri 
ratainsintltlri 
ratainsinotlri 
apu1.as~p~~11ikktl 
apu1.asemap~a11ikktl 
apu1.asemap~~11ikktl 

apu1aisinsintltlri 
apu1aisinsintltlri 

apu1aisinsintltlri 

apu1aisinsintltlri 
apu1aisinsintltlri 
apu1aiskamreeri 
apu1aiskans1isti 
apu1aiskans1isti 
apu1aisostop~~11ikktl 

apu1.varastonp~~11. 

apu1.varastonp~~11. 

P1 Luku-
m~~rli 

s :.. 15 4 
S .. 14 2 

s 15 5 

s 14 2 
v 23 12 
v 22 12 
v 21 22 

v 27 11 

v 26 28 

v 25 15 

v 24 1 

v 22 2 
v 22 2 

v 10 158 

v 9 89 
v 25 3 
v 23 3 
v 22 1 

Uusi virkanimike 

konepajan p~l111ikktl 
konepajan p~~11ikko 
ratapiirin p~l111ikko 

ratapiirin pg~11ikko 
asemap!1U1i.kklS 
asemap~Ulikko 
asemapMllikko 
insinoori yp 

insinoori 

insinoori 

insintltlri 
insintltlri 
1iikennetarkastaj a ap 

toimistovirkailija 
toimistovirkai1ija 
ostop!1Ulikko 
varastonp~!111ikko 

varastonp!1~11ikko 
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Luku- Nykyinen virkanimike P1 Luku- Uusi virkanimike 
mS.lirli m!UI.rli 

15 asemamestari 1 1. v 20 15 asemapl1l111ikkl:l 

30 asemamestari 1 1. v 19 26 asemap!l.l111ikkl:l 

3 apu1.asemap!I.S.11ikk6 

1 liikenneohj aaj a 

50 asemamestari yp v 17 17 asemapll.l111ikkl:l 

8 1iikennemestari 

14 toimistosihteeri 

11 liikenneohj aaj a 

311 asemamestari ap v 14 155 1iikennemestari 
156 toimistosihteeri 

2 asemap!l.!l.11ikk6 v 20 2 apu1.asemapS.!I.11ikk6 

3 asemap!I.S.11ikk6 v 19 2 apu1.asemap!l.!l.11ikk0 
1 liikenneohjaaja 

1 autonku1j.esimies v 19 1 ajomestari 
6 autonku1j.esimies v 17 6 ajomestari 

14 kans1isti v 12 14 toimistovirkai1ija 
14 kirjanpit!l.j!l. v 20 14 1iikennetarkastaj a ap 

57 kirjanpit!l.j!l. v 19 57 toimistosihteeri 

65 kirjuri 1 1. v 20 31 apu1.asemap!l.!l.11ikk6 

34 1iikennetarkastaj a ap 

106 kirjuri 1 1. v 19 8 asemapS.!1.1likkl:l 

19 apu1.asemapS.l111ikk5 

69 toimistosihteeri 
10 liikenneohjaaja 

73 kirjuri 1 1. v 18 3 toimistosihteeri 

70 li ikenneohj aaj a 
2 kirjuri 2 1. v 18 2 toimistosihteeri 

18 kirjuri 2 1. v 17 18 toimistosihteeri 
1 kirjuri 2 1. yp v 18 1 toimistosihteeri 

554 kirjuri 2 1. yp v 17 4 asemap!l.!l.11ikk6 
101 1iikennemestari 

439 toimistosihteeri 
10 1iikenneohjaaja 

168 kirjuri 2 1. yp v 16 8 1iikennemestari 
34 toimistosihteeri 

126 1iikenneohjaaj a 
330 ~irjuri 2 1. ap v 14 5 1iikennemestari 

325 toimistosihteeri 
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Luku- Nykyinen virkanimike P1 Luku- Uusi virkanimike 
m~!irli. m~~r!! 

2 koneinsinBori v 25 2 insinBBri 

1 koneinsinBori v ·24 1 insinBBri 

2 koneinsintitiri 1 1. yp B 1 2 koneinsintitiri 

1 koneinsinti5ri 1 1. yp v 28 1 koneinsin5Bri 

1 koneinsin55ri 1 1. yp v 27 1 koneinsinB5ri 

3 koneinsintiori 1 1. ap B 2 3 koneinsin()ori 

2 koneteknikko v 21 2 teknikko 

2 koneteknikko v 20 2 teknikko 

2 koneteknikko v 18 2 teknikko 

50 konttoriapu1ainen v 8 50 toimistovirkai1ija 

211 konttoriapu1ainen v 7 211 toimistovirkai1ija 

1 kou1utussuunnitte1ija v 27 1 suunnittelija 

20 1iikennetarkastaja v 24 20 1iikennetarkastaj a ap 

9 1iikennetarkastaja v 23 9 1iikennetarkastaj a ap 

10 nuor.toimisto- v 20 10 toimistorakennus-
rakennusmestari mestari 

2 nuor.toimisto- v 20 2 toimistorakennus-
rakennusmestari 1 1. mestari 

32 opastinasentaja v 16 32 opastinesimies 

2 osastosihteeri v 27 2 1akimies 

1 puhe1unv~1itt~j!! yp v 10 1 puhe1unv1!1itt~j!! 

4 puhe1unvli.1ittaja ap v 9 4 puhe1unva1ittaj!! 

1 pM.kirj an pi taj a v 20 1 1i ikennetarkastaj a ap 

2 rakennusmestari 2 1. v 19 2 rakennusmestari 

5 rakennusmestari 2 1. v 18 5 rakennusmestari 

3 ratainsinti()ri 1 1. yp B 2 3 ratainsin()ori 

2 ratainsin()5ri 1 1. yp B 1 2 ratainsinBBri 

4 ratainsinoori 1 1. ap v 28 4 ratainsino()ri 

61 sahkoasentaja 1 1. v 16 61 s!!hk()asentaj a 

51 s!!hkoasentaja 2 l. v 16 51 sahk()asentaja 

1 sahkotarkastaja yp v 23 1 sahkBtarkastaja 

3 ta1onmies-11!mmittaja v 11 3 ta1onmies 

2 tarkkaaja v 25 2 1iikennetarkastaja 

26 tarkkaaja v 24 26 1iikennetarkastaj a ap 

9 tarkkaaj a v 23 9 1iikennetarkastaj a ap 

10 tarkkaaja v 22 10 1iikennetarkastaj a ap 

3 teknikko v 23 3 y1iteknikko 

32 teknikko v 22 32 y1iteknikko 
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Luku- Nykyinen virkanimike P1 Luku- Uusi virkanimike 
m1Hi.ra maar a 

3 ty<>ntutkija v 23 2 1iikennetarkastaj a ap 
1 yliteknikko 

22 vanhempi autonasentaja v 15 22 autonasentaja 

4 vanhempi toimisto- v 25 4 tarkastaja 
rakennusmestari 

10 vanhempi toimisto- A 24 10 tarkastaja 
rakennusmestari 

7 vanhempi toimisto- v 23 7 toimistorakennus-
rakennusmestari mestari 

13 vanhempi toimisto- v 22 13 toimistorakennus-
rakennusmestari mestari 

10 vanhempi toimisto-
rakennusmestar~ v 21 10 toimistorakennus-

mestari 

10 vanhempi vahtimestari v 12 10 vahtimestar·i 
1 varikonpaa11ikk5 8 2 1 varikonpaa1likki:S yp 

8 varikonpaa11ikk5 8 1 8 varikonpaa11ikki:S yp 

6 vartija v 8 6 vahtimestari 

85 vaununvoite1ija v 9 85 vaunumies 

50 vaununvoite1ija v 8 50 vaunumies 

18 veturinpuhdistajain 
esimies v 15 18 huo1tomestari 

1 y1itarkkaaja 8 1 1 y1itarkastaja 

2 § 

Siina tapauksessa, etta jonkin virkaryhman kaikki virat tai 
toimet muuttuvat uusiksi samannimikkeisiksi viroiksi tai toimik-
si, entisen nimisen viran tai toimen ha1tija siirtyy i1man 
muuta uuden nimisen viran tai toimen ha1tijaksi. Mika1i taas 

jokin virkaryhma jakaantuu useammaksi nimikkeeksi, nimittava 

viranomainen maaraa, ketka tu1evat nime1taan muutettujen virko
jen tai tointen ha1tijoiksi. 

3 § . 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana heinakuuta 1980. 
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·Edell~ olevan asetuksen johdosta r a u t a t i e h a 1 1 i t u s 

ilmoittaa seuraavaa: 

Niiss~ tapauksissa, joissa jokin vanha virkaryhml! (jl!ljempl!n!i 
alleviivattu) on jakaantunut useammiksi uuden nimisiksi viroiksi 
tai toimiksi, uuden nimiset virat tai toimet jakaantuvat osas
toittain seuraavasti: 

30 asemamestari 1 1. v 12 

26 asemap~~11ikk0 v 19 ~ 26 lko 

3 apulaisasemap!i~llikkO v 19 ~ 3 lko 

1 liikenneohjaaja v 19 ph: 1 lko 

50 asemamestari :iE v 17 

17 asemap!1!111ikk0 v 17 ~ 17 lko 

8 liikennemestari v 17 ~ 8 lko 
14 toimistosihteeri v 17 ~ 14 lko 

11 liikenneohj aaj a v 17 ~11 lko 

311 asemamestari aE v 14 

155 liikennemestari v 14 ~ 155 lko 

156 toimistosihteeri v 14 ~ 156 lko 

3 asema~~!illikkO v 19 

2 apulaisasemap!i~llikkO v 19 ~ 2 lko 
1 liikenneohjaaja v 19 ~ 1 lko 

65 kirJuri 1 1. v 20 

31 apulaisasemapl!l!llikkO v 20 · Eh: 31 lko 

34 liikennetarkastaja ap v 20 RH: 7 lko, 
4rto 

1 ko, ~ 22 lko, 

106 kirJuri 1 1. v 19 

8 asemapl!~llikkO v 19 ~ 8 lko 

19 apulaisasemapl!~llikkO v 19 ~ 19 lko 

69 toimistosihteeri v 19 RH: 2 hlo, 1 to • 12 lko, 

~51 lko, 3 rto 

10 liikenneohj aaj a v 19 ~ 10 lko 
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73 kirjuri 1 1. v 18 

3 toimistosihteeri v 18 £!!.:. 3 1ko 

70 liikenneohj aaj a v 18 RH: 5 1ko, £!!.:. 65 1ko 

554 kirjuri 2 1. ~12 v 17 

4 asemap~t!·llikkiS v 17 £!!.:. 4 1ko 
101 1iikennemestari v 17 £!!.:. 101 1ko 

439 toimistosihteeri v 17 RH: 11 h1o, 60 to, 21 1ko, 
6 rto, 4 ko 

~ 30 to, 285 
4 ko 

1ko, 18 rto, 

10 liikenneohjaaja v 17 £!!.:. 10 1ko 

168 kirJuri 2 1. ~12 v 16 

8 1iikennemestari v 16 ~ 8 1ko 

34 toimistosihteeri v 16 ph: 34 1ko 
126 1iikenneohjaaja v 16 ph: 126 1ko 

330 kirjuri 2 1. al2 v 14 

5 1iikennemestari v 14 E.!!;_ 5 1ko 

325 toimistosihteeri v 14 RH: 7 h1o, 22 to, 16 1ko, 
9 rto, 3 ko 

E.!!;_ 2 to, 241 1ko, 22 rto, 
3 ko 

3 t;y:~Sntutkija v 23 

2 1iikennetarkastaja ap v 23 RH: 1 h1o, 1 rto 

1 yliteknikko v 23 RH: 1 1ko 

YLIMAARXISET TOIMET 

Va1tiovarainministeri1S on i1moittanut, ettt! se tu1ee jt!rjeste-
1yva1tuus1ain (767/76) ja j~rjestelyva1tuusasetuksen (768/76) 
noja11a muuttamaan a11a mainitut y1imt!~rt!iset toimet nime1tt!t!n 
1.7.1980 lukien seuraavasti. 

23 
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Luku- Nykyinen virkanimike P1 Luku- Uusi virkanimike 
mli!:ira maar a 

4 apu1aisinsinoori v 27 4 insinoori yp 

9 apu1aisinsinoori v 26 9 insinoori 
2 apu1aisinsinoori v 25 2 insinoori 

3 apu1aisinsinoori v 24 3 insinoori 

3 apu1aisinsinoori v 23 3 insinoori 

5 apu1aisinsinoori v 22 5 insinoori 

9 apu1aiskans1isti v 10 9 toimistovirkai1ija 

1 apu1aiskie1enkaantaja v 24 1 kie1enkaantaja 
4 autonku1jettajain 

esimies v 17 4 ajomestari 
4 k&nslisti v 12 4 toimistovirkai1ija 

1 kirjanpitaja v 19 1 toimistosihteeri 
4 kirjuri v 12 4 toimistovirkai1ija 

14 kirjuri v 11 14 toimistovirkai1ija 

5 kirjuri 1 l. v 20 3 apu1aisasemapaa11ikko 

2 liikennetarkastaj a ap 

32 kirjuri 1 l. v 19 4 apu1aisasemapaa11ikko 

23 toimistosihteeri 

5 1iikenneohjaaja 

13 kirjuri 1 l. v 18 13 1iikenneohjaaja 
4 kirj uri 2 pl. v 17 4 toimistosihteeri 

13 kirjuri 2 l. yp v 17 13 toimistosihteeri 

53 kirjuri 2 l. ap v 14 53 toimistosihteeri 
22 kirjuri 3 l. v 11 22 toimistovirkai1ija 

323 kirjuri 3 l. v 10 219 1iikennevirkai1ija 

104 toimistovir'kailija 
10 kirjuri 3 l. v 9 10 toimistovirkai1ija 

55 kirjuri 3 l. v 8 55 toimistovirkai1ija 
6 kirjuri 3 pl. v 10 6 toimistovirkai1ija 
2 koneinsinoori v 25 2 insinl:RSri 
1 koneinsinoori v 24 1 insinoori 
1 koneinsinoori v 23 1 insinoori 
2 koneinsinC\ori 1 p1 yp v 28 2 koneinsinoori 
1 koneinsino5'ri 1 p1 yp v 27 1 koneinsinoori 

7 1iikennetarkastaja v 24 7 1iikennetarkastaj a ap 

6 1iikennetarkastaja v 23 6 1iikennetarkastaj a ap 

1 osastosihteeri v 24 1 1iikennetarkastaj a ap 

1 po1ttoainetyC\njohtaja v 16 1 huo1tomestari 



14 

38 

50 
8 

1 

3 
1 

6 

polttoainetyonjohtaja 

sahkoasentaja 1 1 . 
sahk~asentaja 2 1 . 

tarkkaaja 
tarkkaaja 

tarkkaaja 

tarkkaaja 

teknikko 

1 teknillinen apulai
nen yp 

1 teknillinen apulai
nen ap 

340 
1 

1 

2 

3 

4 

2 

1 

1 

16 
27 

1 

toimistoapulainen 

tyontutkija 

ty~ntutkija 

vanh . tstorak.mestari 

vanh . tstorak .mestari 

vanh . tstorak .mestari 

vanh. tyontutkija 

vanh . tyontutkija 
vanh. vahtimestari 

vartija 

vaununvoitelija 1 pl . 
veturinpuhd . esimies 
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v 15 

v 16 
v 16 
v 24 

v 23 

v 22 

v 21 

v 22 

v 13 

14 
38 

50 
8 

1 

3 
1 

6 

1 

v 11 1 

v 6 340 
v 22 1 

v 19 1 

v 23 2 

v 22 3 

v 20 4 

v 23 2 

v 21 1 

v 12 1 

v 8 16 

v 9 27 
v 15 1 

huoltomestari 
sahk~asentaja 

sahkoasentaja 

liikennetarkastaj a ap 
liikennetarkastaj a ap 

liikennetarkastaj a ap 
liikennetarkastaj a ap 

yliteknikko 

teknillinen apulainen 

teknillinen apulainen 
toimiatovirkailija 

liikennetarkastaj a ap 

toimistosihteeri 
toimistorakennusrnes
tari 

23 

toimistorakennusrnes 
tari 

toimistorakennusrnes 
tari 

yliteknikko 

liikennetarkastaj a ap 

vahtirnestari 

vahtimestari 

vaunumies 
huoltomestari 

Siina tapauksessa, etta jonkin nimikkeen kaikki ylim~araiset 

toimet muuttuvat uusiksi saman nimikkeisiksi ylimaaraisiksi toi 

miksi , entisen nimisen toimen haltija siirtyy ilman muuta uuden

nimisen toimen haltijaksi. Mikali taas jokin toimiryhma jakaan

tuu useammaksi ni mikkeeksi, nimittava viranomainen maaraa, ketka 

tulevat nimeltaan muutettujen toimien haltijoiksi . 

Edella olevan valtiovarainministeri~n paat~ksen johdosta 
r a u t a t i e h a 1 1 i t u s ilmoittaa seuraavaa: 
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Niissa tapauksissa, joissa jokin vanha toimiryhma (ja1jempana 

a11eviivattu) on jakaantunut useammiksi uuden nimisiksi y1im . 

toimiksi, uuden nimiset toimet jakaantuvat osastoittain seu

raavasti: 

5 kirjuri 1 1. v 20 

3 apu1aisasemapaal1ikk5 v 20 ph: 3 1ko 

2 1iikennetarkastaja ap v 20 I!..b..:. 2 1ko 

32 kirjuri 1 1. v 19 

4 apu1aisasemapaa11ikko v 19 ph: 4 1ko 

23 toimistosihteeri v 19 RH: 3 lko, 2 rto, 1 ko 

ph: 17 1ko 

5 liikenneohjaaja v 19 ph: 5 1ko 

323 kirjuri 3 1. v 10 

219 1iikennevirkai1ija v 10 ph: 219 1ko 

104 toimistovirkai1ija v 10 RH: 5 1ko 

I!..b..:. 91 1ko, 8 rto 

(RH 633/110/80, 27.5 . 1980) VT 23 /80 

RAHTILUOTTO 

Ti1ityssaannon 1iitteena olevaan luottoasiakasluetteloon 

lisataan 

656736 G. A. Serlachius Oy 
Tyokoneteollisuus 

638049 Enso-Gutzeit Oy 
Parikka1an tehdas 
Kotimaan ku1jetusosasto 

656884 Yhtyneet Paperitehtaat 
Vall<eakosken palveluyksikko 

(N:o tlt 533/245/80 , 28 . 5 . 80) VT 23/80. 

PL 20 66400 LAIHIA 

55800 IMATRA 80 

37600 VALKEAKOSKI 
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HENOLASKUJEN Kii.SITTELY 

Huhtikuun alusta voimaan tullutta lakia ja asetusta maksujen penni
maarien pyoristamisesta on Valtionrautateille saapuvissa laskuissa 
laskuttajasta riippuen sovellettu eri tavoin. Taman johdosta las 
kujen kasittelijoille huomautetaan, etta tilisiirtona maksettavien 
laskujen loppusummia ei Valtionrautateiden toimesta pyori~teta. 
Jos laskuttaja on kuitenkin loppusumman pyoristanyt valmiiksi las

kuun, tilimerkinnat laadi~aan talloin pyoristetylle summalle. 
(N:o Tlt 479/230/80) VT 23180 

TILIOHJES~~NNON SOVELTAMISOHJEIDEN MUUTOKSET 

Tiliohjesaannon 28 §:n soveltamisohjeet on muutettu . (To 65/051/80 , 
11.4.1980) 

Muutetuilta kohdilta tiliohjesaannon soveltamisohjeet painetaan 
uudelleen . Painatusjaosto suorittaa perusjakelun . (N:o tlt 567/ 
233/80, 29.5.1980) VT 23/80 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.6.1980 lukien seuraavat muutokset . 
Kustannuspaikkojen "31119 Rekola", "31523 Valko" ja Syrjaraiteet 
"Valko" nimiosat muutettu seuraaviksi 

31119 Koivukyla 

31523 Loviisan satama 
Syrjaraiteet 

Loviisan satama 

(To 1200/223/79, 19.12.1979) 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatus 

jaosto suorittaa perusjake1un. (N:o tlt 568/230/80, 29 . 5.1980) VT 23 
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MATKUSTAJALASKE~TAOHJE 

Matkustajalaskentaohje on muutettu rataosajaottelun osalta. Samella kumotaan 
Lto:n kohta 10.4.9 "Matkustajien lukumi:ii:iran laskemin.en". Tami:i ohje, joka 
tulee voimaan 1.6.1980, koskee tavallista matkustajalaskentaa. 

Ohjetta sovelletaan kesakuun -80 laskentaa suoritettaessa. 

TAVALLINEN MATKUSTAJALASKENTA 

1. Yleist!i. 

Tavallinen matkustajalaskenta suoritetaan helmi-, 
kes!i.- ja syyskuun 11 - 17 p!i.ivin~. Matkustajien 
lukum~!i.r~ ilmoitetaan matkustajalaskentailmoitus

lomakkeella (lorn. n:o 4425). t1akuuvaunumatkustajien 
lukum!i.!i.r!i.~ ei lasketa, ellei toisin ilmoiteta. 
Lomake j!i.tet~~n asianmukaisesti t!i.ytettyn~ koti

asemalle, josta se l~hetet!i.~n tarkastettuna edel
leen tietakonetoimistoon kutakin laskentap~iv!i.~ 
seuraavana p~iv!i.n!i.. 

2. Lomakkeen t~ytt!i.minen 

Yhteen ilmoitukseen tehd!i.!i.n ainoastaan yhta juna

lajia koskevat tiedot. Kun junalaji muuttuu matkan 

aikana, tehd!i.!i.n kummastakin junalajista eri ilmoi

tukset . 

P!i.iv!i.m!i.!i.rll 

Junan numero 

Junalaji 

P!i.iv!i.vaunut 
Makuu-, lepo- ja 
retkeilyvaunut 

Rataosakoodi 

Junan aikataulunmukainen l~hto
p~iv~ alkuasemalta 

Merkit~~ junan numero 
Koodien selitykset lomakkeen ala
osassa 
Merkit~~n rasti ·ruutuun, mist!i. 
vaunulajista on kyse. Tehd!i.~ eri 
ilmoitukset 

£i t~ytet!i. 

Liikennepaikka Merkit!i.an nimilyhennyksin junan 
(= laskentapaikkru alku- ja pa!i.teasemat sek!i. rataosa

luettelossa (kohta 3) mainitut 
liikennepaikat. 



Paikkoja 

Matkustajia 

Matkatavar-an ym, 
paino tonnia 

Moott, ja kond. 
v. postin paino 
kg 

Kond.vaunujen 
akseliluku 

Vankivaunujen 
akseliluku 
Henkil~- ja 
moott.vaun. 
yht. akseliluku 

Huomautuksia 

Junan kokoonpano 
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Paikkojen lukumaarlit merkit&~n 
luoklttain omillc riveillecn. 
Matkuotajicn lukumHUrtlt mcrkittilin 
luokittaln omllle riveillecn. 
Sarakkeen vascmmanpuoleiseen ruu
tuun merkitaan matkustajien luku
maara laskentapaikalta lahdetta
essa ja oikeanpuoleiseen ruutuun 
laskentapaikalle saavuttaessa. 
Kondukt~Bri- ja matkatavaravau
nuissa seka -osastoissa kuljetetun 
matka- ym. tavaran paino ilmoitc
taan yhden desimaalin tarkkuudella 
(esim. 400 kg = 0,4, 1 300 kg = 
1,3). 
Postilaitoksen lukuun kuljetettavan 
postin paine merkitaan kiloina 10 
kilon tarkkuudella. 
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Merkitaan kondukto~ri- ja matkata
varavaunujen akseliluku. Mainit
tuun akselimaaraan lasketaan my~s 
puolet EFit- ja EFi-vaunujen akseli
maarasta seka 1/4 EFiab:n akseli
maarasta. 
Merkitaan vankivaunujen akseliluku. 

Ilmoitetaan henkil~- ja moottori
vaunujen yht. akselilukuna paiva-, 
ravintola-, kahvila-, virka- ja 
virkatarvehenkil~vaunujen akselit 
seka puolet EFit- ja EFi-vaunujen 
ja 3/4 liitevaunun EFiab-akseli
maarasta. Moottorivaunun ja kisko
autojunan vetovaunujen akselit 
otetaan myos huomioon. Makuuvaunun 
akseleita ei merkita paivavaunujen 
lomakkeella ja painvastoin. 

Tehdaan merkinta, kun matkustajien 
lukumaaraan vaikuttaa jokin suureh
ko tilaisuus (esim. nayttely Ri, 
asevelvollisia Hl). 

Merkitaan junan eri tyyppisten vau
nujen lukumaarat ja niissa mahd. 
tapahtuneet muutokset (esim. 4 Eit, 
1 Rkt, 1 Eift, Tpe-1Eit, Sk+1Eikt). 

Laskennan suorit- Merkitaan oma nimi ja kotiasema. 
taja/kotiasema 

Kopdat, joihin ei o1e mitaan merkittavaa, jatetaan 
tyhjiksi. 
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3. Matkustajalaskennan rataosat 

Rataosa1uette1ossa rnainitut 1iikennepaikat ovat 1as
kentapaikkoja. Matkustajat 1asketaan 1askentapaika11e 
saavuttaessa ja sie1ta 1ahdettaessa. 

Ra:ta:osa: 
Hki - Ri 

Ke -
Hy -

Ri - T1 
T1 - Tpe 
Tpe - Sk 
Sk - Kok 
Kok - Yv 
Yv - 01 
01 - Kern 
Kern - Roi 
Roi - Kja 

Hki - Kr 
Hki - Kknx) 

Kr - Tku 
Tku - Tus 

Hnk - Kr 
Kr - Hy 

Ke - Prv 

Tku - T1 

Tku - N1s 
Tku - Ukp 

Tpe - Pej 
Pej - Pri 
Pej - Rma 

Tpe - Ov 
Ov - Hpk 
Hpk - Sk 

Hpk - Jy 
Jy - Prn 
Jy - }(ki 
Ov - Jy 

Sk - Vs 

Yv - Ilm 

x) vain paikallisliikenne 

Rataosa: 

01 - Kon 

Kem - ·Tor 
Tor - Haapar, 

Ri - Lh 
Lh - Kv 

Kv - Mi 
Mi - Pm 
Pm - Kuo 
Kuo - I1rn 
I1m - Kon 
Kon - T1k 

Kv - Kta 

~v - Irnr 
Irnr - Par 
Par - Jns 

Par - Sl 
Sl - Pm 

Pm - Var 
Var - Jhs 

Jns - Lis 
Lis - Nrrn 
Nrm - Kon 

Jns - Nr1 

Huorn! Kun Helsingist~ 1ahtevli 
tai sinne saapuva juna pysahtyy 
Pasilassa, lasketaan rratkus'!.ajat 
viimeks~nainitulta liikennepai
kalta lahdettaessa ja sille saa
vuttaessa. ~ ei kuitenkaan 
vaikuta 1iikennepaikkari vin rer
kint6ihin. 

Vastaavasti rrenetelliian, kun 
juna pysahtyy Savoolinna-Kauppa
torin liikennepaikalla. 

(N:o Lko 22802/67/80, 28.5.80), VT 23/80. 



- 15 - 23 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI 9761 JA 9760 

Rahdin laskeminen tariffissa mainitsemattoman VR:n aseman osalta. 

Mik~li liikennepaikkaa ei ole mainit'tu kappaletavaratariffin 9761 
VR:n asemaluettelossa, maaraytyy kappaletavaral~hetyksen VR:n osuuden 
kuljetusmaksu VR:n sisaisten maksutaulukoiden (tariffitaulukko ja 
v~limatkakirja) mukaan, Talll:lin ei Turun kautta kuljetettavista Hl.
hetyksista perita Turun osalta maaraliitantarahtia. Tornion kautta 
kuljetettaessa perita~n normaali Kemi-Tornio valin 2 vyl:lhykkeen lii
tantarahti, Muilta osin, esim, kookkaan tavaran tariffipainoa maari
telt~essa, sovelletaan pohjoismaisen kappaletavaratariffin 9761 ' 
m~ar~yksia, 

Vaunukuormal~hetyksen osalta lasketaan rahti v1Himatkakirjan mukaan 
ma~ratylta etaisyydelta pohjoismaisen vauhukuormatariffin 9760 VR:n 
rahtitaulukos.sa ilmoitettuj a yksikkl:lhintoj a kayttaen. 

(N:o Mt 22881/251/80, 28.5,80), VT 23/80. 

RAUTATEITSE LXHETETTJ{VJrn VIENTITAVARAN VASTAANOTTAMINEN 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 3/80 seka julkaisun Kansainvalinen 
lantinen tavaraliikenne, toimitusohjeet kohdassa 18.1.3 on annettu 
ohjeet tullin vientimenettelysta aiheutuneista lis~toimenpiteista 
otettaessa vastaan rautateitse lahetettav~a vientitavaraa. 

Koska raja-asemilla aiheutuu vaikeuksia puutteellisesti t~ytettyjen 
rahtikirjojen vuoksi, kehoitetaan lahetysasemia aina tarkistamaan, 
etta lahettaja on taytt~nyt tullin tarpeita varten tarvittavan yli
maaraisen rahtikirjajaljennl:lksen seka merkinnyt em. ohjeissa edel
lytetyt tiedot vientitullauspaikasta, tullauksen suorittajasta seka 
lastausluvasta tai poikkeusluvasta tms. rahtikirjan ao. kentta~n. 

Etenkin merkinnat siita missa ja kenen toimesta tullaus on tarkoitus 
suorittaa ovat saadun tiedon mukaan puutteelliset. 

(N:o Yt 22012/250/80, 23.5,1980), VT 23/80. 
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EURAIL YOUTHPASS -LIPPU 

VT:ssa 33/78 ilmoitettiin, etta EURAIL YOUTHPASS -lippuja voidaan 
myyda 1 . 6 . 1978 lukien 2 vuoden ajan my5s avoimella paiv~aaralla 
eli ns. "Open date" -lippuna. Tama mc'iarays on nyt muutettu pysy
vaiseksi, joten seka EURAILPASS- etta EURAIL YOU'!'HPASS -lippuja 
saattaa esiintya avoimella paivamaaralla , Muovikotelo on tall5in 
varustettu "ikkunalla" paivamaarien merki tsemista varten. 

(Mt 32577/252/80 , 30,5.1980) VT 23/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varastomestarin (V 15) toimi toistaiseksi Turun varastossa. 
Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Turun 
pc'ic'ivaraston pc'iallikBlle viimeistc'ian 26.6.1980 ennen viraston auki

oloajan pc'iattymista . (To 345/1131/80, 26.5 . 1980) 

Kolme ylemman palkka'luokan toiserl 1uokan kirjurin virkaa (V 17), 

ylemman palkkaluokan toisen luokan kir'jurin virka (V 16) , nelja alem
man palkkaluokan asemamestarirl virkaa, kolme jarjestelymestarin virkaa, 

kymmenen veturinkuljettajan virkaa, kuusi konduktoBrin virkaa ja 
kuormausmestarin virka . Rautatiehallituksen liikenneosaston pc'ic'illi 
kBlle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon viimeistc'ian heinakuun 2 . paivana 1980 ennen viras
ton aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

yp . 2 . luokan kirjurit (V 17) : Pieksamaen (2 Var junasuoritus ja 
lipunmyynti) ja Iisalmen (1 Ilm lipputoim . ) liikennealueille , 
yp. 2. luokan kirjuri (V 16) : Jyvaskylan (1 Jy junasuoritus) liiken
nealueelle , 

ap. asemamestarit: Pieksamaen (1 Hks js- pc'iteva) ja Kajaanin (1 Kaj 
lipputoim., 1 Kaj tav . toim . , 1 Kon ah : n toim . ja lippukassa) liiken
nealueelle, 
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j~rjestelymestarit: Jyv~skyl~n (1 Jy tavaraterminaali, 1 Jy juna
toimisto) ja Iisalmen (1 Ilm m~~r~ysesim.) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Pieks~maen (4), Jyvaskylan (2), Iisalmen (3) ja 
Kuopion (1) varikoille, 
konduktoorit: Pieksamaen (3 Pm, 1 Snj), Jyvaskylan (1 Jy) ja Iisalmen 
(1 Ilm) liikennealueille ja 
kuormausmestari: Kajaanin (1 Kaj) liikennealueelle. 

Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi, neljatoista junamiehen tointa 

ja kolme vaihdemiehen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Pieksa
maen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 2.7.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 
sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylim . jarjestelymestari : Pieksamaen (1 Pm maaraysesimies) liikenne
alueelle, 

junamiehet: Pleksamaen (4 Pm, 2 Var), Jyv~skylan (4 Jy), Iisalmen 
(2 Ilm) ja Kajaanin (2 Kon) liikennealueille sek~ 
vaihdemiehet: Jyvaskylan (1 Jy), Iisalmen (1 Ilm) ja Kajaanin (1 Kon) 
liikennealueille . 

Trukinkuljettajan toimi, kuusi veturinlammittajan tointa (V 12), 
kahdeksantoista veturinlammittajan tointa (V l1). kuusi asemamiehen 

tointa (V 9), kuusitoista asemamiehen tointa (V 8) ja konttoriapu
laisen toimi (V 7) . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimi

tettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 2.7.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 
trukinkuljettaja: Jyvaskylan (1 Jy) liikennealueelle, 
veturinlammitt~jat (V 12): Iisalmen var.ikolle (6), 

veturinlammittajat (V 11): Pieksamaen (16) ja Jyvaskyl~n (2) vari
koille, 
asemamiehet (V 9): Pieksam~en (6 Pm) liikennealueelle, 
asemamiehet (V 8): Pieksamaen (3 Pm), Jyvaskylan (4 Jy, 1 Vko js
patev~, 1 Lvt js- pateva), ~anekosken (1 ~ki), Iisalmen (3 Ilm) ja 
Kajaanin (1 Kaj, 2 Kon) liikennealueille sek~ 
konttoriapulainen (V 7): Pieks~aen (1 Pm) liikennealueelle. 
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Rautatiehallituksen rataosastolla on haettavana kaksi yli-insinoorin (S 15) 
virkaa. Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaamoon viimeistaan 25.6.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rakennusmestarin (V 19} virka, toistaiseksi HeTsingin ratapiirissa Helsinki I 
rata-alueella (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2.7.1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIEIJ~T 

~autatieopillisella kurssil1a 1/80 on laadittu seuraavat tutkie1-
mat; 

1 Tavaraliikenteen ~yttoorganisaatio Helsingin liikennepii-
s~ (Tapio Andelin Hlti lp) 

2 VR ja Rauman sataman liikenne (Pekka Eerola Rma la) 
3 Rahtikirjan merkitys Anl::n kannalta (Taimo Haavisto RH/Tkt) 
4 Toimistohenkilijkunnan tyosuojelu (Eila Happonen Hki rp) 

5 Tiedonkulku- ja vastuujako-ongelmia kuljetustuotannossa 
(Ta.rmo Jalaajoki RHJXhj) 

6 Yhdistetty liikennealue ja. sen henkilostoasioiden hoito 
(Hannu J~vonen Lr la) 

7 Ratapiirin teknisen arkiston y11~pitoon 1iittyvtit ongelmat 
(Aarne J~ske1ainen Tpe rp) 

8 Ikalisat viran- ja toimenha1tijain palkkawcsessa, taydennys
osa - prosenttiosuus (Mirjam Laakso Hy knp) 

9 Rataosnston tyontekijoiden henkilorekisteri t (Ri tva Liw::ko
nen Sk rp) 

10 Kuormalavajarjestelman muutos (Sa~ari llrurunila Sk 1a) 
11 lfimi tysmenette1ystli ja eri tyj_sesti nirni tysasioiden valmis

telusta Tampereen 1iikennepiirissa (Seppo v~tomaki Tpe la) 
12 VakioUihetysten ki:iytto ja rnarkkinoin:ti Helsingin Ui.hte-.ras

sa kiito- ja rahti to.varatoimistossa (Yrjo Hummijoki Hll:i 1a) 
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13 U1koinen rel~rytointi li ikcnnealuee1la (Pa.avo r:up!lone>n 
Kuo la) 

14 Peruste1uita ja tavoitteita materiaalin tarkastukselle 
lErkki O'.csanen RH/Tmt) 

15 Vetoka1uston muutostyot (Vi1jo Parvini11.en RH/'A:pt) 
16 Kau.lco-oh jattujen ja suojastettujen rataosien liikenteenh oi

tosuunnitclma non:taa1iolojcn hairiotilanteen vnralle (Rakel 
Paukk~men Kv lp) 

17 Itaiseen (SNTL) vientika:ppcletavaraliike."lteesecn lii ttyvt-l.t 
epHkohdat (Paavo Rantala Kv la) 

18 Koulutussuunnitte1u lko:n alue- ja piirihallinnossa (HeLl{

ki Rauhala Tpe lp) 

19 Laitoksen (VR) ulkopuo1isil1e tapahtuvo.n laskutuksen puut
teet (Helvi Salmi 01 rp) 

20 Pienen 1iikennealueen tavara-aseman pi:l.al1ikon ja liikenne
asiamiehen osuus alueen toimintasuunnite1massa (Alpo Some
ro Yv 1a) 

21 Ty6voimailmoitus (Anja Vainio Kv rp) 
22 Virastotyoaikaan 1iittyvia ongelmia (Esko Vappula 01 lp) 
23 Markkinointi 1iikennealuee11a (Seppo Vii1omaa Ri 1a) 
24 Alkoholi ja tyoel~. Hoitoonohjaus (Esko Valimi:l.ki Kaj la) 

Tutkielmat asetetaan Va1tionrautateiden kayttoon ja toimit etaan 
RH:n kirjastoon, josta niita on mwldo11isuus tcrvittaessa laina
ta. (Rop 17/1512/80) 

NIMITYKSI}( 

T a 1 o u so s a s to : varastomestarin (V15) toimeen 
(Turun varasto) ylim . varastomestari Alpo Olavi Osvald 
Iitta, ylimaaraiseen varastomestarin (Vl5) toimeen (Hy
vinkaan varasto) varastomies Pekka Lauri Nurminen. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o tarkkaaja Irene Elisabeth Laukkanen 
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Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedot.uspalvelu puh 3167 

1980 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 

Rahtiluotto 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Matkalippualennuksia 

N:o 24 
12.6.1980 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Muutos Sotilaskuljetusasiat -kansioon 

Veturinkuljettajakurssit 1981 

Tavaralajikoodi rahtikirjassa 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 262S 

Luetteloon tehdaan seuraavat korjaukset: 

104S.43 lh/60 ASL Ajopaivaki rja Tpe rp 
1137 kpl A3L Vii kkoka 1 enteri {lomasuunnitelma) Hlt 
1205 kpl A6L Tarkasta lipun oikeellisuus, kk Mt 
1649 kpl A4 VR Markkinoi, tavaraliikenne Mt 
1689 kpl A6L Piirustusten ja karttojen inventointi-

kortti Hlt 
2404 kpl 60x90 1-kortti, til . Trk Tlt 
24S8 kpl A4 Makuuvaunukartta, 33 p Em, 3S p CEmt Lt 24S8 . 1 poistetaan 
24S8.2 poistetaan 
26S2 poi stetaan 
265200 kans io A5 Kappa 1 eta va ra Lt 
26S2.01 kpl A4 Kappaletavara, sisallysluettelo Lt 
26S2 o2 nide AS Matka- ja kiitotavaran kuormaus- ja 

kuljetusohjeet Lt 
26S2 o5 nide AS Kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset Lt 

2661 011 nide A4 VR:n kirjaamisohjeet Hlt 
2661.71 nide A4 VRS 6001 Hlt 
2661 .72 nide A4 VRS 6002 Hlt 
266l o7S nide A4 VRS 600S Hlt 
2664 poistetaan 
28Sl poistetaan 
3733 lh 50x2Sx4 A5L EUR-lavasaate Lt 
3737.1 poistetaan 
3737o2 poistetaan 

3777 .0 kansio A4 Markkinointi Mt 
3780 ol kpl A4 Lisalehti, kappaletavara Mt 
3781 0 1 kpl A4 Lisalehti, asemavaunut Mt 
3782 kpl A3T Kappaletavaran rahtipaatos Mt 
3783 kpl A4 Asemavaunujen rahtipaatos Mt 
4430.11 kpl-2 A4 Vaunuluettelosanoma Lt 
4430.21 l h/150 A4 Vaunuluettelosanoma, 70 v Lt 
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Sisa11o1taan uusitut painotuotteet 

1146.4 
1733 
4430.1 
4430.2 

Vuorotau1u 
Paperipussi, 1askostettu, kaksinkert. tup1apussi 
Vaunu1uette1osanoma 
Vaunu1uette1osanoma 

(H1t 157/572/80, 30.5.1980, VT 24/80) 

RAHTILUOTTO 

Ti1ityss&~non 1iitteen& o1evaan 1uottoasiakas1uette1oon 
lis&t&&n 

6}8635 Rauma-Repo1a Oy Witermo 
620674 Suomen Sokeri Oy 

Turengin Tehtaat 

PL 15 
PL 4 

20781 KAARINA 
14201 TURENKI 
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656918 Va1met Oy PL 408 33101 TAMPERE 10 
Tampereen Traktorikeskus 

ja 1uette1osta poistetaan 

655738 OTK Eka-ka1uste Keuruuntie 17 42700 KEURUU 

(N:o t1t 582/245/80, 5.6.80) VT 24/80 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Numme1an alaisen Oy Lohja An Betonilan raidetta koskevat merkinnat 
muutetaan seuraavasti: 

Sarake 1 2 

Numme1a 
Hiidenmaen raiteet 

710 

3 4 

Nm 3, 

5 6 

Tt Oy Lohja Ab Numme1an teh

taita, Kote1oku1ma Oy:t&, 
Numme1an Konepaja Oy:t& 
ja Ter&sbetoni Oy:t& var
ten. 

(N:o Lko 22862/67/80, 4.6.80), VT 24/80. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

KOUVOLA (lyhint~ tiet~); 4 - 14,7.1980 

Kymenlaakson Messut. 

Matkustajalle myyd~~n meno- paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan. Matkalipun " Erityislippu"-kentt~~n merkit~~n 

koodi 96 ja muuten lippu j~tet~~n rastittamatta. Vastaava merkint~ 

on teht~v~ my5s kantaosaan . 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A-kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ (j~rjestelm~ hyv~ksyy vain p~iv~t 

4- 14 . 7,1980) sek~ I-kentt~~n erikoiskoodi 06 . 

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

kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 96 

20 % al 

VOIMASSA 4 - 14 . 7.1980 

Kautta 

Alennustodistukset tulee j~rjest~j~n t~ytt~~ ja varus taa ne erikois

leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen 

p~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan l uettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

Messut pidet~~n Kouvolassa 5. - 13.7 . 1980. 

(N : o Mt 22933/242/80 , 6 . 6.1980) , VT 24/80. 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen ~aunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lis~lehti 
n:o 8, joka tulee voimaan 1.7.1980. 

Lis&lehti sis~ltaa mm. 
- Ruotsin osuuden rahtien korotukset liikenteess& Tanskan kanssa 
- Ruotsin kauttakulkurahtien korotukset 
- muutetut Tanskan rahtiluvut 
- Tanskan kauttakulkurahtien korotukset 
- korotetut tyhjien yksityisvaunujen rahdit Ruotsin ja Tanskan 

osuudella 
- s&ilio- ja peitemaksujen korotukset Ruotsin, Tanskan ja Norjan 

osuudella seka sailiomaksujen ~orotukset Suomen osuudella. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 
n:o 26, joka tulee voimaan 1 . 7.1980. 

Lis&lehti sis&lt&a mm. sailiomaksujen korotukset Suomen, Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan osuudella. Painatusjaosto suorittaa lisalehtien 
jakelun. (Mt 4.6.80), .VT 24/80. 

MUUTOS SOTILASKULJETUSASIAT-KANSIOON 

24 

Sotilaskuljetusasiat-kansion (VR 3401) 1. kohta "Gbl -vaunun k&ytto 
sotilaskuljetuksissa" on uusittu. Painatusjaosto suorittaa uusittujen 
lehtien perusjakelun. (St 181/641/80, 30.5.80), VT 24/80. 

VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1981 

(Valintakoe) vuonna 1981 ja sita myohemmin jarjestettaville veturin
kuljettajakursseille pyrkiville pidet&&n valintakoe liikennepiireit
tain lauantaina 6.9 . 1980. Siihen kuuluvat kokeet 1) suomen kielessa, 
2) laskennossa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturimiestutkintoon si
saltyvissa ohjesaannoissa. 

Kursseille pyrkijan on viimeistaan 4.8.1980 jatett&v& lahimmalle 
esimiehelleen (varikonp&allikolle tai liikennealueen pa&llikolle) 
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Yleisen toimiston paallik5lle osoitettuhakemus, johon varikko tai 
liikennealue liittaa nimikortin jaljenn5ksen tai selvan valokopion 
nimikortista ja esimiehen vahvistaman laskelman veturimiestutkinnon 
jalkeen vaaditusta kahden vuoden veturimiespalveluksesta (koneapu
laisena) , joka aika kevaan 1981 kursseille pyrkiville on oltava 
31.12 . 80 ja syksyn 1981 kursseille pyrkiville 1.7 . 1981 mennessa. 

Vaadittava veturimiespalvelus lasketaan veturimiestutkintotodistuk
sen jalkeisesta paivamaarasta alkaen vahennettyna mahdolliset pois
saolot kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suoritusaika . Mikali 
veturimiespalvelus ei tule ennakkosuunnitelman mukaisesti kurssin 
alkamiseen mennessa tayteen, siirtyy osallistuminen jollekin myo

haisemmalle kurssille. 

Kevaan 1981 ja syksyn 1981 kursseille pyrkivista on laadittava eri 
luettelo . 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain kayttay
tymisesta ja toiminnasta liikennepiirin paallikolle, joka lahettaa 
ne omine lausuntoineen edelleen yleiseen toimistoon 18 . 8.80 mennessa. 

Rautatieopisto lahettaa liikennepiirien paallik5ille yksityiskohtaiset 
ohjeet liikennepiireissa pidettavista valintakokeista 1 . 9.1980 mennes
sa. 

(N:o Yt 148/151/80 , 3 . 6 . 80) , VT 24/80 . 

TAVARALAJIKOODI RAHTIKIRJASSA 

Rahtikirjan kenttaan 50 on "Kotimaisen rahtikirjan taytt5ohjeet" 

-julkaisun mukaisesti merkittava vaunukuormalahetysten osalta neli 
numeroinen tavaralajikoodi mahdollisine etunollineen . Kaytettava 
tavaralajikoodi on merkitty yleensa my5s rahtisopimuksiin . Joitakin 
poikkeu~sia lukuun ottamatta rahtisopimuksissa sanottu tavaralaji
koodi on sama kuin Valtionrautateiden tavaranluokitustaulukossa 
julkaistu vastaava koodi. Rahtisopimusten ·mukaisissa lahetyksissa on 
kaytettava sopimuksessa sanottua tavaralajikoodia , vaikka tavaran-
2uokitustaulukossa ei vastaavaa koodia olisikaan. Ellei rahtisopimuk
sessa tai rahtipaatoksessa ole sanottua tavaralajikoodia kaytetaan 
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t~lltiin tavaranluokitustaulukon mukaista koodia. Rahtisopimuksissa 
sanottua tavaralajikoodia saa k~ytt~~ vain asianomaisen sopimuksen 
mukaisten l~hetysten rahtikirjoissa. 

(N:o Mt 32876/241/80, 5.6.80), VT 24/80. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 
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Varikonpa~llik5n virka (V 26) toistaiseksi Pieksamaen liikennepiirissa 

(Iisalmen varikko). Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kir 
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeist~an hein~kuun 9 . p~iv~n~ 1980 ennen viraston aukioloajan 
p~~ttymist~ . 

Yliteknikon virka (V 23) ensi luokan kirjurin virka (V 20), ensi 
luokan kirjurin virka (V 19), ensi luokan kirjurin virka (V 18), 
ensi luokan asemamestarin virka (V 19), kaksi ylemm~n palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa (V 16), nelj~ alemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaa, kolme alemman palkkaluokan asemames 
tarin virkaa, kaksi j~rjestelymestarin virkaa , kaksitoista veturin 
kuljettajan virkaa, yhdeks~n kondukto5rin virkaa ja kaksi kuormaus 
mestarin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston pa~llikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeist~~n hein~kuun 9. p~iv~n~ 1980 ennen viraston auki
oloajan p~~ttymist~ . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
yliteknikko (V 23): Pieksamaen varikolle (1), 
1. luokan kirjuri (V 20) : Kouvolan liikennepiiriin (1 palkkausasiat), 
1 . luokan kirjuri (V 19): Joensuun (1 Jns alueselvitys) liikennealu

eelle, 
1. luokan kirjuri (V 18): Joensuun (1 Jns kauko-ohj.) liikennealueelle, 
1 . luokan asemamestari (V 19): Kouvolan liikennepiiriin (1 Jt-asiat), 
yp. 2. , luokan kirjurit (V 16): Joensuun (1 Jns junasuor. + junaohj), 
1 Vnj junasuor . + junaohj . ) liikennealueelle, 
ap. 2 . luokan kirjurit : Kouvolan (1 Kv), Kotkan (1 Kta), Joensuun 
(1 Jns RAP) ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 
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ap. asemamestarit: Haminan (1 Hma), Joensuun (1 Nrl js-p&tev&) ja 

Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille. 
j&rjestelymestarit: Kouvolan (1 Kv) ja Joensuun (1 Jns maar&ysesi-

mies) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Kouvolan (4), Kotkan (2), Haminan (1) ja 
Joensuun (5) varikoille sek& Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle, 

kondukt55rit: Kouvolan (3 Kv), Imatran (1 Imr), Mikkelin (1 Mi), 
Haminan (1 Hma), Joensuun (1 Jns), Lieksan (1 Lis) ja Savonlinnan 

(1 Sl) liikennealueille, 

kuormausmestarit: Kouvolan (1 Kv) ja Joensuun (1 Jns) liikenne

alueille. 

Ylima&rainen 1. luokan kirjurin (V 19) toimi, kahdeksan vaihdemiehen, 
seitsemantoista junamiehen tointa ja yksi apulaiskanslistin toimi. 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallik5lle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava asianomaisten liikennepiirien paalli
koille viimeist&an 9.7.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 
sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
ylim. 1, luokan kirjuri (V 19): Kouvolan (1 Kv lippukassa) liikenne

alueelle, 
vaihdemiehet: Imatran (1 Imr), Mikkelin (1 Mi), Kotkan (2 Kta), 
Joensuun (3 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 
junamiehet: Kouvolan (6 Kv), Lappeenrannan (1 Lr, 1 Vna), Imatran 
(2 Imr), Haminan (4 Hma), Joensuun (2 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) 

liikennealueille seka 
apulaiskanslisti (V 9) : Kotkan (1 Kta) liikennealueelle. 

Kahdeksantoista veturinlammittajan tointa (V 12), kymmenen veturin
lammittajan tointa (V 11), huoltomiehen toimi, tallimiehen toimi, 
kolme vaununvoitelijain tointa (V 9), nelja vaununvoitelijain tointa 

(V 8), kahdeksan asemamiehen tointa (V 9), kolmekymmentayksi asema
miehen tointa (V 8) ja konttoriapulaisen toimi (V 7). Kirjalliset 
hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisten liikennepii
rien paallik5ille viimeistaan 9.7.1980 . 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

24 

veturinlammittajat (V 12): Kouvolan (14), Haminan (2) ja Imatran (1) 
varikoille seka Lappeenrannan (1 Lr) liikennealueelle, 
veturinlammittajat (V 11): Joensuun (8) varikolle ja Savonlinnan 
(2 Sl) liikennealueelle , 

huoltomies: J oensuun (1) varikolle, 
tallimies : Kouvolan (1) varikolle, 
vaununvoitelijat (V 9) : Kouvolan (2) ja Kotkan (1) varikoille, 

vaununvoitelijat (V 8) : Kouvolan (2) ja Joensuun (1) varikoille seka 

Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle, 

asemamiehet (V 9) : Kouvolan (1 Kv) , Lappeenrannan (3 Lr), Imatran 
(2 Imr) ja Kotkan (1 Kta , 1 Ky) liikennealueille , 

asemamiehet (V 8) : Imatran (5 Imr , 2 Rja js- pateva) , Kouvolan 
(11 Kv) , Lappeenrannan (2 Vna) , Mikkelin (1 Mi), Haminan (1 Hma) , 
Kotkan (2 Kta , 1 Ky) , Joensuun (2 Vnj js- pateva), Lieksan (1 Nrm) 
j a Savonlinnan (1 Sl, 1 Par , 1 Rmi) liikennealueille seka 
konttoriapulainen (V 7) : Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle . 

Toi:ni s torakennu smestarin (V ~2 ) vir:~a , r a:·ernu smestarin (V 22) virka 

j a to imi s torakennusoestarin (V 21) v)rka . 

Rataosaston joht a j a ll e o ~oitetut h akem~~set on toimi te ttava rauta tte

hal l i t uksen kirj aamoon viimei s t 'iiin 9. 7.1980 ennen viras ton aukiolo-

ajan p ':.i:i ttymi s ta . 

Edelln mainit t;uihin virkn i hin nimitetyt s ijoitetaan toi s tai seksi 

s eura01vas ti: 

toimi s tora •enr,vsmestari (V 22) : r a t apii rin toimi s to ( Hel s inki ) ; 

ralcennu.ame :;t ari (V ? 2) : Pieks9.m'ilci ( opastinalueen p:\allikko); 

to i mis torakennu s me stari (V 21 ): ratapiirin toimisto (Helsinki) , 

Rataesimiehen (V 13 ) toimi, toistaiseksi Pieksa ma en ratapiirissa 

( opastintyot , Pieksamaki) , Rataosaston johtajalle osoitetut hake

muk set on t oimi tettava Pieksamaen ratapiir in piiiil likolle vi imeistiii:in 

9. 7. 1980 . 
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Sahkotarkastajan (V22) virka (sahkoty0kuntien tebtavat) ja teknikon 
(V20) virka, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Sahkotarkastajan virkaan tarkoitetut rautatieba11ituksen paajohta
ja11e osoitetut seka teknikon virkaan tarkoitetut koneosaston joh
taja11e osoitetut bakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaamoon viimeistaan beinakuun 7 paivana 1980 ennen viraston au
kio1oajan paattymista. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 1 n t o - o s a s t o : vt. konttoriapu1aisen (V 7) toi

meen ti1ap. toimistoapu1ainen Merja Hanne1e Tummunki. 

T a 1 o u s o s a s t o : kirjanpitajan (V 19) virkaan yp 2 1. krj 
Tyyne Ky11ikki Siren; 2 1. yp kirjurin (V 17) virkaan ap 2 1. krj 
Irma Ta1vikki Make1ainen; 21. ap kirjurin (V 14) virkoihin ak1i Sirk
ka Au1ikki Lahteenmaki, ak1i Marja Annikki Noke1ainen; y1imaarai
seen 2 1. ap kirjurin (V 14) toimeen ak1i Riitta-Liisa Nousiainen; 
y1imaaraiseen 3 1. kirjurin (V 11) toimeen ak1i Hanna-Leena Kortenei 

tutkijan (S 12) virkaan valtiot.maist. 
Martti Tapani Kerosuo; liikennetarkastajan (B 1) virkaan ylim.lkt 
Terho Tapani Poutanen; aoulaisostop~~llikon (V 25) virkoihin 
ylim.tr Aimo Viktori Ira ja tr Lauri Pekka P~ivio Mustonen; 
kamreerin (V 25) virkaan ekonomi Eija Hannele Malmi; 
tarkkaajan (V 24) virkoihin kjp Aarni Kalevi Hannonen, akmr Salme 

Kaarina Pelkonen; tarkkaajan (V 23) virkaan yp 2 1. krj Salme 
Ilona Parkkonen; 2 1. kirjurin yp (V 17) virkaan Paul-Erik Enqvist; 
toimistosihteerin (V 14) virkaan kapl Marja-Terttu Tammisto; 
ylim~~r~isen tarkkaajan (V 22) toimeen kjp Onni Orvo Suokas. 
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R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 22) vir

kaan (Pm rpt) vanhempi toimistorakennusmestari (V 21) Aarne Kalevi 

Winter; rakennusmestarin (V 19) virkaan (01) rakennusmestari Uuno 

Armas Tauriainen seka rataesimieh en (V 13) toimiin (Sk) raidemiehet 

Simo Matti Kylmaluoma ja Aarre Kakiranta. 
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SOPIMUS TY~SUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA VALTION
RAUTATEILLA 

Rautatiohallitus ja allekirjoittaneet jfirjestot ovat 

sopineet tyonantajan ja henkil6st6n valisesta tyosuo

jelua koskevasta yhteistoiminnasta valtionrautateilla 

seuraavaa: 

lama tyosuojelun yhteistoimintasopimus perustuu lakiin 

tyosuojelun valvonnasta (131/73) ja siita annettuun 

asetukseen (954)73) sekfi valtiovarainministerion ja 

keskusjarjestojen tekemafin yhteistoimintasopimukseen 

valtiotyonantajan ja sen palveluksessa olevan ~e~ki-

16st6n tyosuojelua koskevissa kysymyksiss5 ja valtio

varainministerion antamiin yhteistoimintasopimuksen 
toimoenpano-ohjoisiin. 

2 § 

Tyosuojelun yhteistoimintaa varten valtionrautateilla 

on seuraavia yhteistoimintaelimia: 

1 . liikenne- . rata- ja koneosaston pfifillikon nimeama 

osaston ty6suojelupaallikk6 ja hanella varamies rauta

tiehallituksessa; 

2. tyosuojelu- ja tyoterveysalan asiantuntijoita rauta 

tiehallituksessa ; 

3 . erikseen liikenno- ja erikseen ratapiireissa piirin 

paallikon nimeuma piirin ty6suojelupaallikk6 ja hanelle 

varamies ; 
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4. henki1ukuntajarjestojen nimeamiti piirinva1tuutettuja 

ja hei11a varamies seuraavasti: 

4.1 yksi koko veturimienhenki1ostoa edustava piirinva:

tuutettu, jonka toimia1ueena on koko rataverkko; 

4.2 yhteisesti 1iikenne- ja ratapiirin toimistohenki1os

to~ edustava piirinva1tuutettu kussakin rautatiepiirisse; 

4.3 yhteisesti 1iikenne- ja ratapiirin tekni11ist5 hen

ki1ost6a edustava piirinva1tuutettu kussakin rautatiepii

riss~; seka 

4.4 muuta henki1ostoa edustava piirinva1tuutettu erik

seen 1iikenne- ja erikseen ratapiireiss5. 

5 . tyopaikoi11a tyosuoje1upaa11i~ko ja htine11a varamies, 

jotka nimea~ : 

5 . 1 1 i i k e n n e a l u e i 1 1 e, v a r i k o i 1 1 e 

ja 5 a h k 6 a 1 u 8 i l 1 e 1iikennepiirin paa1likko; 

5 . 2 ratapiirin r a t a - a l u e i 1 1 e ratapiirin 

paa11ikko; 

5:3 r a u t a t i e r a k e n n u k s i 1 1 e rakennus

paa11ikko; 

5 . 4 k o n e p a j o i 1 1 e konepajan paa11ikko yhdesse 

varaston paa11i~on kanssa; 

5.5 _ s 5 h k o t yo k u n n a t k5sittav511e tyc~e:~el:a 

Hyvink55n konepajan paa11ikko; sekJ 

5.6 r a u t a t i e h a 1 1 i t u k s e e n rautetie~3~-

1itus 

6. tyosuoje1uva1tuutettu ja hane11a kaksi varava1tuutet

tua ku11akin ede11a kohdassa 5 mainitu11a ty6paika1la; 
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OSASTON JA PII-
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7. yksi tai useampia tyosuojeluasiamiehia ja kullakin 

varamies tyopaikan eri tyoskentelypaikoilla (tyopisteissa 

ja -osastoilla), joissa tyoskentelee vahintaan 10 henki

loa. Tyosuojeluasiamies varamiehineen voidaan tarvittaes

sa valita myos pienemmille tyo.skentelypaikoille; 

8. tyosuojelutoimikunta rautatiealueilla (liikennealue, 

varikko, sahkoalueen tyoskentelypaikka seka ratapiirin 

rata-alue). rautatierakennuksilla, konepajoilla, sahko

tyokunnilla yhteisesti, rautatiehallituksessa seka mikali 

se tyosuojelutoiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista 

erik~een suurilla liikennealueilla, varikoilla ja ratapii 

rien rata-alueilla; 

9. tarvittaessa tyosuojelutoimikunnan alaisia jaostoja; 

seka 

10. tyosuojelun keskustoimikunta rautatiehallituksessa . 

3 § 

Muillakin erillisilla tyopaikoilla, milloin se tyosuoje

lutoiminnan kannalta on tar.koituksenmukaista, voi olla 

2 §:n kohdissa 5-8 mainitut yhteistoimintaelimet, joiden 

nimeamisesta, perustamisesta ja valinnasta on voimassa, 

mita tassa sopimuksessa on niista sanottu. 

Paa- tai sivuvarasto, joka sijaitsee konepajan yhteydes

sa, luetaan siihen kuuluvaksi seka painatusjaosto Hyvin

kaan konepajaan kuuluvaksi. Muut varastot kuuluvat asian 

omaiseen liikennealueeseen tai varikkoon. 

RIN TY~SUOJELU- 4 § 

PAALLIKllN TEH-

TAV~T Sen lisaksi, mita osaston paallikko tai piirin paallikko 

on hanen tehtavistaan maarannyt, tule~ osaston tyosuojel 



PIIRINVALTUU
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paallikon ja piirin tyosuojelupaallikon: 

1. informoida esimiehiaan tyosuojeluasioissa; 

2. seurata tyosuojelutoimintaa toiminta-alueellaan eri

laisten ilmoitusten ja tilastojen ym. avulla ja esittaa 

havaitsemiinsa epakohtiin parannuksia; 

3. suunnitella osaston eri ammatteja ja toita varten 

yksityiskohtaisia turvallisuus- ja tyoohjeita yhdess5 hen

kiloston edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa; 

4. toimia yhteistyossa keskenaan seka pitaa yhteytta tyo

suojeluasioissa lahinna sosiaali- ja terveystoimistoon ; 
seka 

5 . suorittaa tarvittaessa tarkastuksia tyopaikkojen tyo

suojelupaallikoiden kanssa tyomenetelmien ja tyoolosuhtei

den korjaamiseksi turvallisiksi ja terveellisiksi; 

6 . lisaksi samalla alueella toimivien liikenne- ja rata

piirien ty6suojelupaallikoiden tulee , pitaa yhteytta toi

siinsa seka toimia yhteistyossa piirinvaltuutettujen kans

sa. Tarvittaessa on jarjestettava samalla alueella toimi

vien piirin tyosuojelupaallikoiden ja -valtuutettujen neu

vottelutilaisuuksia kaikkia osapuolia koskevien tyosuoje

lukysymysten selvittamiseksi. 

5 I 

Piirinvaltuutetun tulee edustaessaan henkil6st6a tyosuo
jeluasioissa: 

1. seurata tyosuojelutoimintaa ja -koulutusta seka pyr

kia osaltaan kehittamaan ty6suojeluty6ta tekemalla esityk
sia ja ehdotuksia; 
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TYDPAIKAN TYO: 
SUOJELUPAALLI
KON TEHTAVAT 

2 . osallistua tarvittaessa yksityiskohtaisten, tyooh

jeisiin liittyvien turvallisuusohjeiden laadintaan; 

3 . pyrkia herattamaan henkil6st6n kiinnos{usta tyosuo

jeluun seka osaltaan huolehtia siita, etta henkilosto 

tuntee ja etta silla on mahdollisuus tutustua alan 

turvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin; 

4. myutavaikuttaa siihen, etta jarjest6jen tilaisuuk

sissa kasitellaan tyosuojeluasioita; 

5. toimia yhteistyossa piirin ty6suojelupaallik6n sekg 

toiminta-alueensa tyopaikkojen ty6suojeluvaltuutettujen 

karissa . 

6 § 

Tyopaikan ty6suojelupaallik6n tulee vastatessaan ty6n

antajan ja henkilost6n valisesta ty6suojelua koskevasta 

yhteistoiminnasta tyopaikalla: 

1. perehtya tyosuojelua koskeviin saann6ksiin , maBrayk

siin ja ohjeisiin seka huolehtia niiden saattamises~a 

tyontekijain tiedoksi ; 

2. osallistua ty6suojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, jos tarkastuksen tai tutkimuksen toimit

taja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3 . perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta kos

keviin tyopaikan olosuhteisiin, seurata niiden kehitysta 

seka ryhtya toimenpiteisiin havaitsemansa epakohdan tai 

puutteellisuuden poistamiseksi; 

4. ryhtya tarpeellisiin toimenpiteisiin tam5n sopimuk

sen mukaisen yhteistoiminnan jarjestamiseksi ja yllapi

tamiseksi ty6paikalla seka toimia tyosuojolua koskev3n 

yhteistoiminnan kehittamiseksi; 
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5. pitaa yhteytt~ tyosuojelutoimi kuntaan, tyusuojelu

valtuutettuun ja muihin tyopaikalla tyosuojelutehtavis

sa toimiviin henkiloihin; 

6. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niidon nojalla annettujen maar5ysten 

mukaan hanelle kuuluvat; 

7. vahintaan kerran vuodessa suoriitaa tarkastus kaikis 

sa toiminta-alueensa tyokohteissa tyosuojelutoimikunnan 

kanssa; seka 

B. suorittaa vastaava tarkastus vahint5an kerran vuodessa 

yhdessa asianomaisen tyopaikan tyosuojeluvaltuutetun kans-

sa. 

Sen lisaksi, mita edella on maaratty, tulee tyopJikan 

tyusuojelupaallikon: 

9. huolehtia siita, etta tyonantaja ja taman edustajat 

saavat tarpeelliset tiedot tyosuojelua koskevista saannok

sista, maarayksista ja ohjeista; 

10. tehda esityksia tyonantajalle toimenpiteist5 tutki 

muksen jarjest5miseksi tyopaikalla sattuneen tapaturman ta : 

havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammattitaudin tai ha

vaitun ammattitautivaaran tahi muiden tyopaikalla ilmenne i

den tyosta johtuvien sairauksien johdosta; 

11. kiinnittaa tyonantajan huomiota siihen, etta saade

tyt tyun turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvat 

kayttuonotto- ja kunnossapitotarkastukset toimitetaan; 

12. yllapitaa tarpeellisia yhteyksia tyosuojeluviranomai

siin; 

13. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteisiin ryhtymi

sesta ensiaputoiminnan ja sita koskevan koulutuksen jarjes

tamiseksi tyopaikalla; seka 
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14. tehd5 tyonantajalle esityksi~ toimen~iteista tyo

paikan tyosuojeluun liittyvan tyonopastuksen, koulutuk

sen ja tiedotustoiminnan jarjestamiseksi, 

15. huolehtia siita, etta saannonmukaisten tyopaikka

tarkastusten yhteydessa kiinnitetaan huomiota henkilo

ja paloturvallisuudesta annettujen ohjeiden ja maarays

ten noudattamiseen. 

7 § 

Tyosuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan tyopaikan 

ty6ntekij6itg tyosuojelua koskevassa yhteistoimin

nassa seka suhteessa tyosuojeluviranomaisiin: 

1. perehtya tyosuojelua koskeviin saannoksiin, ~aa

rayksiin ja ohjoisiin; 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. osallistua tyonjohdon ja tyosuojelun yhteistoi~inta

elinten suorittamiin tyosuojelua koskeviin tarkastuk

siin ja tutkimuksiin; 

4. osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen 

luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin edel

lisessa kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, joka on toi

meenpantu tyopaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun t2-

paturmanvaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammat

titautivaaran tahi muiden tyopaikalla ilmenneid~n :yosta 

johtuvien sairauksien johdosta seka osallistua tarvittaes

sa kuntoutuksen suunnitteluun ja sen vaatimiin toiMenpitei 

siin toimialueellaan; 

5. perehty~ tyon turvallisuutta ja terveellisyytta koske

viin tyopaikan olosuhteisiin tarkkailemalla niita saannul

lisesti eri tyoskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden 
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kehitysta ty6n turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta 

seka ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epakohdista 

ensiksi asianomaiselle tyunjohdolle ja ty6suojelup2alli

kulle seka tarvittaessa ty6suojeluviranomaisille; 

6. toimia ty6suojelua koskevan tyonantajan ja tyonteki

jain valisen yhteistoiminnan kehittamiseksi tyopaikalla; 

7. pitaa yhteytta tyopaikan tyosuojelutoimikuntaan, ty6-

suojelupaallikk66n ja muihin tyosuojelutehtavissa toimi

viin henkiloihin seka tyosuojeluviranomaisiin; 

a. ty6suojeluvaltuutetun tehtaviin kuuluu lis5ksi mita 

tyJterveyshuoltolaki tyoterveyshuollon osalta valtuute

tun tehtavaksi erikseen ma5raa; seka 

9 . suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen saadasten ja 

maaraysten mukaan hanelle kuuluvat. 

8 § 

1. Tyosuojeluasiamies ja hanelle varamies voidaan valita 

tyoskentelypaikalle, jossa tyoskentelee vahintaan 10 hen

kil6a ja tarvittaessa pienemmallekin tyoskentelypaikalle . 

2. Tyosuojeluasiamiesten lukum5ara5 sovittaessa otstaan 

huomioon tyoskentelypaikan tyoaikamuodot ja sri am~a~t:

ryh~ien riskialttius tyoturvallisuuden ja -terveyden kan

nalta. 

3 . Ty6suojeluasiam1enen ja varamiehen toimikausi on kak

si vuotta. Tyosuojeluasiamiesten valintaan osallistuu se n 

t y oosaston tai -pisteen henkilusto, jota ty5suojeluasiamie 

paikallisesti edustaa . 
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TYtlSUOJELU
ASIAMIEHEN 
TEHTAVAT 

4. MikBli ty6skentelypaikalla. sen mukaan kuin GdellH on 

sovittu, on kaksi tai useampia ty6suojeluasiamiehi~. sovi

taan heidan v~lisesta ty6njaosta ty6suojelutoimikunncscia. 

5. Mik~li tyJsuojeluasiamies eroaa tai siirtyy pois toi

mialueeltaan. tulee hanen tilalleen varamies siihen asti. 

kunnes uusi vakinainen ty6suojeluasiamies valitaan. Mil

loin toimikauden aikona jollekin ty6skentelypaikalle tai 

muuten on valittava uusi ty6suojeluasiamies, vaali on toi

meenpantava ensi tilassa ja viimeist5an eroamista sauraa

van kuukauden aikana . 

9 l 

Tyusuojeluasiamiehen tehtavanH on toimialueellaan (tyos

kentelypaikallaan): 

1. osallistua tarvittaessa ty6suojelu.a koskevaan tarkas

tukseen; 

2 . osallistua tutkimukseen. jonka toimeenpanemiseen sat

tuneen tapaturman )aatu tai sen mahdollinen vaikutus ty6-

suojeluty6n suunnitteluun ja toteuttamiseen antava: aihett~ 

3. tarkkailla ty6suojelumaaraysten noudattamista ja huo- . 

mauttaa niiden rikkomisesta ; 

4 . ilmoittaa havaitsemistaan epakohdista ensisijassa 

asianomaiselle ty6njohdolle ja milloin se on asian laatuun 

nahden tarpeellista. tyosuojeluvaltuutetulle sek2 huomaut

taa ty6suojelumaaraysten noudattamisesta ja havaituista 

vaaratekijuista henkilostolle seka 

5. pitaa yhteytta toimialueensa asioista ty6suojeluval

tuutettuun ja ty6suojelupaallikk66n . 
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1 0 §~ 

1. Tyosuojelutoimikunnan j~senmaara on 4, 8 tai 12 sen 

mukaan kuin tyopaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet 

edellyttavat. J~senista neljannes edustaa tyonantajaa 

sek5 puolet suurempaa ja nelj~nnes pienempaa tyunteki

jain ja toimihenkiloasemassa olevien tyontekijain ryh

mista. Toimihenkiloasemassa olevilla tarkoitetaan t5ssa 

sopimuksessa esimies-, tyonjohto- ja toimistohenkilo

kurtaa. Yhden tyonantajaa edustavista jasenista tulee 

olla tyusuojelupaallikko . 

2. ty6suojelutoimikunnan tyonantajan edustajat varamie

hineen nimeaa rautatiealueilla liikenne- ja ratapiirin 

paallikko yhdessa, rautatierakennuksilla rakennuspa~l

likku, konepajoilla konepajan paallikka yhdessa varas

ton paallikon kanssa, sahkotyokunnalle Hyvinkaan kone

pajan paallikko, rautatiehallituksessa rautatiehalli~us 

seka varikoilla liikennepiirin paallikko ja rata-alueilla 

ratapiirin paallikko . 

Tyosuojelutoimikunnan tyontekijoita ja toimihenkilo

asemassa olevia edustavat jasenet ja varajasenet vali

taan asianomaisen henkilostoryhman keskuudesta . 

3 . Tyosuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheen

johtajan ja varapuheenjohtajan seka ottaa itselleen 

sihteerin ja talle varamiehen. Toimikunnan sihteerin ja 

t~man varamiehen ei tarvitse olla toimikunnan jasen. 

4 . Tyosuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan kokous on pi

dettava vahintaan kerran neljannesvuodessa tai kun va

hintaan puolet toimikunnan jasenista, tyosuojelupaal

l ikku tai ty6suojeluvaltuutettu sita vaativat . Toimi

kunta on kutsuttava koolle myos tietyn kiireellisen 

tai tarkean kysymyksen , tapaturman tai tapaturmavaaran 

kasittelemista varten . 
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5. Tyosuojelutoimikunta on paatosvaltainen, kun vahin

taan puolet jasenista seka puheenjohtaja tai va~apu

heenjot.taja ovat lasna. Jos toimikunnan kasiteltavasta 

asiasta aanestettaessa aanet menevat tasan, tulee toi

mikunnan paakokseksi muissa asioissa paitsi vaaleissa, 

joiden tulas ~atkaistaan a~valla, se mielipide, jonka 

pualesta puheenjohtaja on aanestanvt. 

6. Valtionrautateiden tyoterveydenhuoltoon pe~ehtyneen 

henkilokunnan tulee kutsuttaessa osallistua tyosuoje

lutoimikunnan kokouksiin ja tarkastuksiin. Tyo s uojelu 

toimikunta voi ta~vittaessa kutsua e~i alojen asian

tuntljoita kuultavakseen . 

7. Tyosuojelupaallikko kutsuu tyo s uojelutoimikunnan sen 

ensimmaiseen kokoukseen . 

8 . Sopijaosapuolet paattavat tyosuojelutoimikuntien 

esityksesta mahdollisesti perustettavista jaostoista, 

joiden tehtavana on suorittaa tyosuojelutoimikunnan 

toimeksiannosta ta~kastuksia tyopaikkaan kuuluvilla 

tyoskentelypaikoilla seka alustavasti kasitella ja 

valmistella toimikuntatyoskentelyssa esille tulevia 

tyosuojeluasioita . 

11 § 

Tyosuojelutoimikunnan tulee tyon turvallisuuden ja 

te~veellisyyden edistamiseksi tyopaikalla: 

1. toimia tyonantajan, tyontekijain ja taimihenki~o 

asemassa olevien tyontekijain valisena yhteistyoeli

mena tyosuojelua kaskevissa asioissa : 

2. osalli stua tyosuojelua kaskeviin ta~kastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin ta~kastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen ta~peelliseksi: 
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3. myotavaikuttaa muun kuin edellisessa kohdassa tar

koitetun tutkimuksen suori~uttamiseen tai toimeenpane

miseen, milloin tallainen tut~imus on tarpeen tyopai

kalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturman

vaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammatti

tautivaaran tahi muiden tyopaikalla ilmenneiden tyosta 

johtuvien sairauksien johdosta; 

24a 

4. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan olosuhteisiin ja seurata niiden 

kehitysta seka tarvittaessa ja milloin se on rnahdol

lista muun muassa tarkastuksia suorittamalla kiinnit

taa erityista huomiota vaarallisiin tyoolosuhteisiin ja 

tyotapoihin seka tehda esityksia niiden korjaamiseksi; 

5. tutustua tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen 

vaikuttaviin tyopaikan muutos- ja uudistussuunnitel

miin seka antaa niista lausuntoja tyonantajalle; 

6. seurata tapaturma- ja terveystilannetta ty6pai

kalla seka ryhtya toimenpiteisiin tutkimusten toimeen

panemiseksi tapaturmien ja tyosta johtuvien sairauksien 

syiden selvittamiseksi; 

7. tyosuojelutoimikunnan tehtaviin kuuluu lis~ksi mit[ 

tyoterveyshuoltolaki tyoterveydenhuollon osalta tyosuo

jelutoimijunnan tehtavaksi erikseen maaraa; 

8. seurata tyoterveyshuollon toimeenpanoa tyopaikalla 

ja tehda sita koskevia esityksia tyonantajalle; 

9. seurata tyonopastusta tyon turvallisuuden ja ter

veellisyyden kannalta seka tehda sita koskevia esi

tyksia tyonantajalle; 

10. •Suunnitella tyopaikan tyosuojelukoulutusta seka 

tehda sita koskevia esityksia tyonantajalle ja milloin 

niin on sovittu, jarjestaa tata koulutusta; 
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11. pyrkia kehittamaan tyon turvallisuutta ja terveel 

lisyytta edistavia menettelytapoja ja tehda niita kos

kevia esityksia tyonantajalle; 

12. huolehtia tyosuojelua ko~kevaan tyonantajan ja 

tyontekijain valiseen yhteistoimintaan liittyvasta 

tiedottamisesta ; 

13. laatia vuosittain oma toimintasuunnitelma ja suun

nitelma tyopaikkojen tyosuojelutoiminnan yleisesta jar

jestelysta ja kehittamisesta seka tapaturmien ja terveys- , 

vaarojen ehkaisysuunniteima kustannusarvioineen; 

14. sopia tyosuojeluasiamiesten toimialue ja tehtava

jako; 

15. valita tyopaikkaruo~aloiden ruokalatoimikuntiin 

kayttajien edustajat; 

16 . kasitella paihteiden vaarinkayttoon liittyvaa tie

dottamis- ja valistusaineiston jakamista seka paihteiden 

vaarinkayttajien hoitoonohjaamisen kaytannolliseen to

teuttamiseen liittyvia yhteistyokysymyksia (VT 50/76); 

seka 

17 . suorittaa ne muut 'tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen maaraysten mu

kaan sille kuuluvat. 

12 § 

1 . Tyosuojelun keskustoimikuntaan kuuluvat tyonanta

jan edustajina hallinto-osaston johtaja puheenjohtajana , 

jasenina yleisen toimiston, ratatoimiston, konepajatoi

miston ja sosiaali- ja terveystoimiston paallikot seka 

henkilokunnan edustajina yksi veturimieshenkiloston, 

yksi toimistohenkiloston, yksi teknillisen henkiloston 
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edustaja ja kaksi muun henkiloston edustajaa, lahinna 

asianomaisten jarjestojen puhteenjohtajat. 

24a 

2. Tyosuojelun keskustoimikunta valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. Sihteerina toimii tyosuojelujaoston 

paallikko tai hanen sijaisensa. 

3. Keskustoimikunta voi tarvittaessa kuulla asiantunti

joi ta. 

4. Tyosuojelun keskustoimikunta kokoontuu tarvittaessa 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 

13 s 

Tyosuojelun keskustoimikunta; 

1 . ratkaisee erimielisyydet, joita syntyy tyosuojeluval 

tuutetun tai varavaltuutettujen valitsemisesta, tyosuoje

luvaltuutetun ajankaytosta, tyosuojelutoimikunnan tai sen 

jaoston perustamisesta, niiden jasenmaarasta tai eri osa

puolten edustuksesta niissa; 

2 . kasittelee tahan tyosuojelun yhteistoimintasopimukseen 

tehtyja lisays- tai muutosehdotuksia taikka sen soveltamis

ta; 

3. antaa lausunnon VR:n vuosittain tekemasta tyoterveys

huollon ja muun terveydenhuollon aiheuttamien kustannus~ero 

korvaushakemuksesta; seka 

4. kasittelee tyosuojelua ja tyoterveyshuoltoa koskevia 

periaatteellisia tai laajakantoisia kysymyksia. 

14 s 

1. Tyosuojelutehtavissa toimiville annetaan tyosuoje

lukoulutusta: 
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VAPAUTUS 

1.1 osaston tyosuojelupaallikolle tyosuojeluhenki

losto- tai muu vastaava kurssi; 

1.2 piirin tyosuojelupaallikolle, piirinvaltuutetulle, 

tyopaikan tyosuojelupaallikolle ja tyosuojeluvaltuute

tulle tyosuojelun perus-, jatko- seka taydennyskurssi; 

1.3 tyosuojeluasiamiehelle ja tyosuojelutoimikunnan 

jasenelle tyosuojelun perus- seka taydennyskurssi 

2. Rautatiehallitus ja allekirjoittaneet jarjestot 

valttaen paallekkaiskoulutusta suunnittelevat ja 

toimeenpanevat tyosuojeluun liittyvaa koulutusta seka 

huolehtivat tyosuojeluun liittyvan tiedotustoiminnan 

jarjestamisesta henkilostolle. 

3. Tyosuojeluhenkilostolle varataan tarpeen mukaan 

tilaisuus osallistua myos muiden tyosuojelukoulutusta 

toimeenpanevien yhdistysten ja laitosten kursseille 

tyonantajan kustannuksella. 

4. Rautatieopistossa, rautatiepiireissa, konepajoilla 

jne: toimeenpantaville eri ammattialojen kursseille 

samoin kuin henkilokuntajarjestojen jarjestamille kurs

seille ja opintopaiville sisallytetaan tyosuojelua. 

TY~ST~ 15 § 

1. Tyonantaja ei saa ilman patevaa syyta kieltaytya 

antamasta tyosuojelutehtavissa toimiville, tassa so

pimuksessa mainittujen tehtavien hoitamista varten, 

tilapaista tai saannollisesti toistuvaa vapautta joke 

kokonaan tai osittain heidan varsinaisesta tyostaan. 

Vapautuksesta on sovittava etukateen asianomaisen esi

miehen kanssa. Tyosuojelutehtavien hoitamista varten 

tarvi~tavaa aikaa maarattaessa on otettava huomioon 

tyo- tai tyoskentelypaikan tyontekijain lukumaara, 

J 
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alueellinen laajuus, tyoskentelypaikkojen lukumaara 

ja niissa suoritettavan tyon laatu seka muut mahdollisesti 

asiaan vaikuttavat tekijat. 

Asianomaisten tulee antaa esimiehelleen erikseen pai

netulla muistiolla (VR 5203) selvitys suoritetuista 

tai suoritettavista toimenpiteista. Muistio tulee mah

dollisten korjausten tai toimenpiteiden jalkeen liittaa 

tyopaikkakirjaan. 

2 . Suurehkoilla tyopaikoilla (liikennealue, varikko, 

rata-alue, rautatierakennus, konepaja) tulee tyosuoje

lullinen tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen pyrkia 

tyopaikkakohtaisiin ratkaisuihin tyosuojeluvaltuutetul

le etukateen sovittavasta ajankayttomahdollisuudesta. 

3. Tyosuojeluhenkiloston varamiesten osallistumisesta 

tyosuojelun yhteistoimintaan noudatetaan soveltuvasti 

Tyosuojeluhallituksen tyosuojeluvaltuutetun varamiehen 

osallistumisesta antamia ohjeita . 

KORVAUKSET 16 ! 

1 . Kokoukset ja tarkastukset on pyrittava jarjestamaan 

virka- tai tyoaikana . Tyonantaja korvaa taman sopimuk

sen mukaiseen tyosuojeluorganisaatioon kuuluvalle hen

kilolle (tyosuojelupaallikko , tyosuojelu- ja tyoterveys

alan asiantuntija, piirinvaltuutettu , tyosuojeluvaltuu 

tettu ja varavaltuutettu , tyosuojelutoimikunnan jasen j a 

sihteeri, sen alaisen jaoston jasen, tyosuojelun keskus

toimikunnan jasen , tyosuojeluasiamies ja varamies seka 

vaalitoimitsija) ansionmenetyksen silta ajalta, jonka 

han on ollut estY.nyt suorittamasta tyotehtaviaan yhteis

toimi n tasopimuksessa edellytetyn tyosuojelutehtavan hoi

tamise n johdosta . 

Tyoaikalain 5 S:n mukaista tyoaikaa noudattavien ansion

menetys maaritetaan asianomaisen edellisen palkanlaskenta -
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eli tilikauden keskiansion perusteella. Keskiansio 

saadaan jakamalla kyseisen tilikauden palkka lisineen 

tilikauden todellisilla tyotunneilla. Jaettavan~ ole

vassa palkassa otetaan huomioon saannollisen tyoajan 

ansion lisaksi ylityon perusosan palkka muttei korotus

o~aa. 

Tyoaikalain 6 §:n alaisissa toissa (periodityol lasken

taperusteeksi otetaan edellisen tilikauden keskiansion 

sijasta edellisen periodin (3-viikkoistyojaksonl keski

ansio . Tama saadaan jakamalla kyseisen tyojakson ajalta 

ansaittu palkka lisineen tyojaksoon sisaltyvien todellis 

ten tyotuntien lukumaaralla (ilman y6ty6n aikahyvityntal . 

Jaettavana olevassa palkassa otetaan, kuten edellisessa

kin tapauksessa, huomioon saannollisen tyoajan amsion 

lisaksi ylityon perusosan palkka muttei korotusosaa. 

Mikali asianomaiselle ei noudatettavasta palkanlasku

tavasta johtuen ole suoritettu edellisen tilikauden 

tai tyojakson aikana varsinaisen kuukausi - tai tunti

palkan lisaksj mitaan lisia . ansionmenetyksen korvaa

minen on toteutettu , kun hanen varsinaista palkkaansa 

ei tyosuojelutehtavien hoitamiseen kaytetyn tyoajan joh

dosta vahenneta . 

2 . Mikali tyosuojeluvaltuutettu hanen tehtaviens~ 

laajuuteen nahden kokonaan vapautetaan varsinaisista 

tyotehtavistaan, sovitaan tai todetaan hanelle valtuu

tetun tehtavista suoritettava palkkaus kussakin tapauk

sessa erikseen . Vi rkasuhteisten osalta on palkkauksen 

maara , mikali se on erityisista syista tarpeen vahvistaa 

varsinaista palkkausta (peruspalkan tai vuosipalkkion, 

i kal i sien , kalliinpaikan lisien, VR : n ns . valirahojen j a 

syrjaseutulisien summa) korkeammaksi alistettava viras

t o n tai laitoksen esityksesta valtiovarainministerion 

paatettavaksi . 
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3. Tyoajan ulkopuolella (vapaa-aikana) suoritettavat 

sopimuksen edellyttamat valttamattomat tehtavat tai 

tyosuojelutoimikunnan kokoukset on pyrittava jijrjes 

tamaan niin, ettei niihin valittomasti tai laheisesti 

liittyvaa tyovuoroa jouduta sjirtamaan tai peruutta

maan. Jos nain joudutaan pakottavista syista kuitenkin 

menettelemaan, niin kokoukseen tai tarkastukseen, jois

ta asianomainen on ilmoittanut tyonantajalle, kaytetty 

aika luetaan asianomaiselle tyoajaksi ja ansionmenetys 

talta ajalta korvataan 14 S 1 kohdassa mainitulla ta

valla. 

Muutoin tyoajan ulkopuolella s~oritetuista sopimuksen 

edellyttamista valttamattomista tehtavista tai kokoukseen 

osallistumisesta, joista on tyonantajalle ilmoitettu, 

suoritetaan asianomaisille valtion komiteapalkkion 

suuruinen korvaus . Talloin ei tyosuojelutehtaviin tai 

kokouksiin kaytettya aikaa lueta asia~omaisille tyoajaksi. 

4. Tyosuojelun yhteistyohon liittyvasta koulutuksesta 

koituvat kustannukset ja koulutusajan palkkaus makse

taan kulloinkin voimassa olevien koulutussopimusten 

mukaisesti. 

1 7 s 

Tyonantaja hankkii tyosuojelutehtavissa toimiville 

heiden tehtaviensa hoitamista varten tarvittavat tyo

suojelulait, -asetukset ja muut tarvittavat turvalli

suusmaaraykset. 

Tyosuojelutoiminnan yhteydessa tarvittavan materiaalin 

sailyttamiseksi tyonantaja osoittaa sopivan sailytys

tilan ja tarvittaessa tarkoituksenmukaista huon e Lilaa . 
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18 § 

Tama sopimus tulee voimaan valittomasti. Samalla kumo

taan rautatiehallituksen seka Rautatielaisten Liitto 

r.y:n, Rautatievirkamiesliitto r.y : n, Veturimiesten 

Liitto r.y:n ja VR Teknilliset r.y:n kesken 26.1.1978 

tehty sopimus tyosuojelun yhteistoiminnasta valtionrau

tateilla (VT 10a/78l. 

Mikali osapuolet myohemmin haluavat saada tahan sopimuk 

seen lisayksia tai muutoksia, on niista sovittava r2uta

tiehallituksen ja allekirjoittaneiden jarjestojen kesken 

kaytavilla neuvotteluilla. 

Helsingissa, 26 . 3 . 1980 

Rautatiehallitus 

:r~t~~Lc~ tv-}~~ 

Rnutatjevi;kamiesliitto r.y. VR Teknilliset r.y. 

~./t{~/ ~~ 1 I · . --=--, '----. 

~ ;;::~ce;:::~ 
N:o RH 380/162/80 

Helsinki 1980. Vt.hion painatuskcskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 N:o 25 
19,6 .1980 

Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon 
muutos 

Vuosiloma-asetusten muutokset 

Vuosiloma-asetusten muutoksia koskeva valtion tyomark

kinalaitoksen yleiskirje 20.5.1980/P 5590 

Vahvistetut ja peruutetut VRS~standardit 

Hopealinjan erikoisliput 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Nordeg-tariffi 

Avoimia virkoja ja toimia 

~ ------------------------ ----- ------- - - ,-- --~ ~-~~--~-

Erillisena on julkaistu; 

VT 24a: Sopimus tyosuojelun yhteistoiminnasta 

Valtionrautateilla 

128001441V-10 
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VALTION TY~NTEKIJ~IN TERVEYDENHUOLLON OHJES~XNN~N MUUTOS 

Asetuskokoelmassa on ju1kaistu: 

N:o 349 

V a 1 t i o n e u v o s t o n p & & t o s 

va1tion tyontekij&in terveydenhuo11on ohjes~~nnost~ annetun va1-

tioneuvoston p&&toksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingiss& 15 paivana toukokuuta 1980. 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta muuttanut 
va1tion tyontekijain terveydenhuo11on ohjesaannosta 17 paivan& 

toukokuuta 1979 antamansa paatoksen (486/79) 8 §:n 1 momentin, 

9 §:n, 16 §:n 1 ja 3 momentin ja 19 §:n n&in kuu1uviksi: 

8 §. 

Tyontekij&1le maksetaan todistetusta sairaudesta johtuvan tyoky 

vyttomyyden vuoksi myonnetyn yhdenjaksoisen sairaus1oman ajalta 

ja1jempan& 14 §:ss& maarite11y11a tava11a keskip&iv&ansion mukaan 

1askettua palkkaa tyosuhteen kestoajasta riippuen seuraavasti: 

1) kun tyosuhde on kest&nyt yhdenjaksoisesti vahint&&n yhden kuu

kauden, 21 p&iv&n ajanjakso1ta; 

2) kun tyosuhde on kest&nyt vahinta&n yhden vuoden, 21 p&iv&n 

ajanjakso1ta ja sen ja1keen kaksi ko1masosaa pa1kasta, kuitenkin 

yhteensa enint&&n vuoden aja1ta; 

3) kun tyosuhde on kest&nyt vahint&&n ko1me vuotta, 28 paivan 

ajanjakso1ta ja sen j&1keen kaksi ko1masosaa pa1kasta, kuitenkin 

yhteensa enint~an vuoden aja1ta; ja 

4) kun tyosuhde on kestanyt v&hinta~n viisi vuotta, 35 p&iv&n ajan

jaksolta ja sen ja1keen kaksi ko1masosaa pa1kasta, kuitenkin yh 

teensa enint~an vuoden aja1ta . 

9 § . 

Jos tyontekij& tapaturman, ammattitaudin tai tyotehtaviensa joh-
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dosta hanta kohdanneen vakivallan vuoksi on tullut kykenematto

maksi suorittamaan tyotaan , maksetaan hanelle tyokyvyttomyyden 

vuoksi myonnetyn sairaus1oman aja1ta jaljempana 14 §:ssa maari

teiWlla tava1la keskipaivaansion mukaan laskettua pa1kkaa 90 pai 
van ajanjaksolta ja sen ja1keen kaksi ko1masosaa pa1kasta, yh
teensa kuitenkin enintaan yhden vuoden ajalta. 

Mika1i tapaturmavakuutus1ain (608/48) mukaista tapaturmakorvausta 

ei edella 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa myonneta taysi

maaraisena , maksetaan tyontekija1le sairausajan palkka 8 §:n 

1 momentin 1- 4 kohdan mukaisesti . 

Tyosuhteen kestoaikaan 1uettavista palveluksista maarataan 

12 § : ssa. 

16 § . 

Naispuolise11e tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden 

ja synnytyksen vuoksi lomaa ajaksi , johon hanelle sairausvakuu

tuslain 23 § :n 1 momentin , sellaisena kuin se on muutettuna 21 
paivana joulukuuta 1979 annetulla lailla (1007/79) , mukaan tule

van aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai , jollei hanella ole 
oikeutta aitiysrahaan , katsottaisiin kohdistuvan , jos hanella 

olisi sellainen oikeus eli talla hetkella 234 arkipaivaksi . 

Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 24 arkipaivaa ennen las

kettua synnytysaikaa, alkaa lorna synnytyspaivaa seuraavasta 

paivasta lukien . 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on lapsensa syntyman 

yhteydessa tai ns. vanhempainloman takia ollut poissa ansio 

tyosta tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta ja 

hanelle on sairausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin perusteella 

maksettu aitiysraha , myonnetaan 1 momentissa tarkoitettu lorna 

lyhennettyna vastaavasti niin monel~a arkipaivalla kuin lapsen 

isalle on suoritettu edella mainittua aitiysrahaa . 

19 § . 

Naispuoliselle tyontekijalle, joka on ottanut hoitoonsa kahta 
vuotta nuoremman lapsen tarkoituksenaan ottaa hanet ottolapsek-

25 
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seen, myonnet&an hakemuksesta palkatonta lomaa ajaksi, jolta 
h&nelle sairausvakuutuslain 21 §:n 2 momentin ja 23 §:n 3 momen
tin perusteella suoritetaan aitiysrahaa. Lomaa on haettava, mi
kali mahdollista, vahintaan kuukautta ennen lapsen hoitoon otta
mista. Tyontekijan tulee saatuaan sosiaalilautakunnalta tai las 
tensuojeluasetuksen (203/36) 20 §:ssa tarkoitetulta yhdistyksel
ta asiaa koskevan todistuksen esittaa siita oikeaksi todistettu 
jaljennos asianomaiselle virastolle tai laitokselle. 

Miespuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta palkatonta 
lomaa ottolapsen hoitoa varten ajaksi, jolta hanelle sairausva
kuutuslain 23 §:n 3 momentin perusteella suoritetaan aitiysrahaa . 
Lomaa on haettava, mikali mahdollista, vahintaan kahta viikkoa 
ennen lapsen hoitoon ottamista. Samalla hanen on esitettava oi

keaksi todistettu jaljennos sosiaalilautakunnan tai 1 momentissa 
tarkoitetun yhdistyksen antamasta todistuksesta seka puolisonsa 
suostumus aitiysrahan suorittamiseksi miespuoliselle tyonteki

jalle. 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on 2 momentissa tarkoi
tetun loman takia ollut poissa ansiotyosta tai muusta kodin 
ulkopuolella suoritettavasta tyosta ja hanelle on sairausvakuutus
lain 23 §:n 3 momentin perusteella maksettu aitiysrahaa, myonne
ta&n 1 momentissa tarkoitettu lorna lyhennettyn& vastaavasti niin 
monella arkipaiv&ll& kuin lapsen ottois&lle on suoritettu edell& 
mainittua &itiysp&iv&rahaa . 

Tata p&atost& sovelletaan 1 p&ivana maaliskuuta 1980 tai sen 
jalkeen alkaneisiin sairaustapauksiin . Taman paatoksen 16 §:n 

1 ja 3 momentin seka 19 §:n ma&rayksia ei kuitenkaan sovelleta, 

milloin laskettu synnytysaika tai synnytyspaiva on ennen 1 paivaa 
toukokuuta 1980 tai milloin raskaus on keskeytynyt ennen 1 pai
vaa huhtikuuta 1980. 

(Hloj n:o Hlo 438/161/80, 9.6.1980) VT 25/80 
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VUOSILOMA-ASETUSTEN MUUTOKSET 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 345. 

A s e t u s 
va1tion virkamiesten vuosi1omasta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 16 paivana t oukokuuta 1980. 

Va1tiovarainministeriBn toimia1aan kuu1uvta asioita kasitte1emaan 
maaratyn ministerin esitte1ysta 

m u u t e t a a n 31 paivana e1okuuta 1973 va1tion virkamiesten 
vuosi1omasta annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 

25 

3 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohta, 13 §:n 1 ja 3 momentti, 16-17 § seka 
19 §:n 1 ja 2 momentti, 
naista 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 3 §:n 3 momentin 3 kohta ja 19 §:n 
2 momentti se11aisena kuin ne ovat 23 paivana he1mikuuta 1979 anne
tussa asetuksessa (229/79), 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 3 mo
mentti ja 19 §:n 1 momentti se11aisina kuin ne ovat 21 paivana 
huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (282/78) seka 16 § se11aisena 
kuin se on osittain muutettuna 21 paivana huhtikuuta 1978 ja 23 

paivana he1mikuuta 1979 annetuissa asetuksissa, seka 
1 i s a t a an asetuksen 3 §:n 3 momenttiin uudet 6 ja 7 kohdat, 
jo11oin nykyiset kohdat 6-8 siirtyvat kohdiksi 8-10 seuraavasti: 

Vuosi1oman pituus. 

2 §. 

Virkamies saa vuosi1omaa: 

2) kaksi ja puo1i arkipaivaa ku1takin tayde1ta 1omanmaaraytymis
kuukaude1ta, jos hane11a on 1omavuoden maa1iskuun 1oppuun mennessa 
vuosi1omaan oikeuttavaa pa1ve1usaikaa yhteensa vahintaan 

a) viisi vuotta 1omavuosina 1980 ja 1981; 
b) ko1me vuotta 1omavuonna 1982 seka 
c) kaksi vuotta 1omavuonna 1983 ja sita seuraavina 1omavuosina; 
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kuitenkin siten, ett~ edell~ kohdissa a-c mainituista ajoista tulee 

olla kunkin lomavuoden maaliskuun loppuun menness~ v~lit5nt~ valti

on palvelusta v~hint~~n yksi vuosi; ja 

3 §. 

Virassaolopaivien veroisina p~ivin~ pidet~~n vuosiloman pituutta 

m~~r~tt~ess~ my5s vuosilomaa sek~ poissaoloa 

2) raskauden ja synnytyksen vuoksi, miespuolisen virkamiehen vir

kavapautta lapsensa syntym~n yhteydess~ tai ns. vanhempainloman 

vuoksi, naispuolisen virkamiehen virkavapautta ottolapsen ottamisen 

vuoksi ja miespuolisen virkamiehen virkavapautta ottolapsen ottami

sen yhteydess~ vanhempainloman vuoksi, kaikki sellaisen ajan osalta, 

johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan ~itiysrahan katsotaan koh

distuvan; 

3) reservin harjoituksen tai ylim~~r~isen palveluksen takia tahi 

maanpuolustuskursseille, v~estonsuojelukoulutukseen tai -palveluk

seen m~~r~ttyn~ taikka virkavapaana palvelua varten suomalaisessa 

valvontajoukossa tai koulutettavana edell~ mainittua tahi valmius

joukkoa varten Suomessa, taikka Punaisen Ristin palveluksessa ko

mennettuna katastrofiaputeht~viin; 

6) virkamiesten koulutussopimuksessa tarkoitettuun palkalliseen 

ammattiyhdistyskoulutukseen myonnetyn virkavapauden takia, kuiten

kin enint~~n 30 p~iv~~ koulutustilaisuutta kohti; 

7) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan johdosta, 

kuitenkin enint~~n 30 p~iv~~ lomanm~~r~ytymisvuoden ajalta, jos 

virkamies on opintovapaan j~lkeen v~litt5m~sti palannut valtion 

palvelukseen; 

Vuosiloman aika. 

13 §. 

Vastofn asianomaisen tahtoa ei vuosilomaa saa antaa yleens~ ilman 
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painavia syita useammassa kuin kahdessa osassa , joista toinen on 
sijoitettava lomakaudelle . 

25 

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden 
tai tapaturman johdosta ty5kyvyt5n tai raskauden ja synnytyksen 

vuoksi virkavapaana , miespuolinen virkamies virkavapaana lapsensa 
syntyman yhteydessa tai vanhempainloman vuoksi, naispuolinen virka
mies virkavapaana ottolapsen ottamisen vuoksi ja miespuolinen vir

kamies virkavapaana ottolapsen ottamisen yhteydessa vanhempainloman 
vuoksi, kaikki sellaisen ajan osalta , johon sairausvakuutuslain mu
kaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan , on lorna , jos virka

mies sita pyytaa , siirrettava my5haisempaan ajankohtaan . Virkamie
hella on vastaava oikeu::. loman tai sen osan siirtamiseen , mikali 
loman tai sen osan alkaessa tiedetaan , etta virkamies loman aikana 
joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoi 
toon , jonka aikana han on ty5kyvyt5n tahi etta miespuolinen virka
mies tulee saamaan virkavapautta lapsensa syntyman yhteydessa ta i 
vanhempainlomaa , naispuolinen virkamies virkavapautta ottolapsen 
ottamisen vuoksi ja miespuolinen virkamies ottolapsen ottamisen yh
teydessa vanhempainlomaa, kaikki sellaisen ajan osalta, kuin edella 
on mainittu . 

Talvilomapitennys 

16 §. 

Milloin 2 § : n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosi

lomasta osa pidetaan muuna kuin lomakautena , my5nnetll.an lorna talta 
osin pitennettyna puolella, kuitenkin enintaan asianomaisen koko 
loman puolesta maarasta ja siten, etta 1 kohdan mukaisessa lomassa 
on pitenhys enintaan seitseman ja 2 kohdan mukaisessa lomassa enin 
taan kuusi arkipaivaa. 

Milloin 2 § : n 1 momentin 3 kohdan mukaan maaraytyvasta vuosilomas 
ta pidetaan enintaan kolmekymmenta arkipaivaa lomakautena , my5nne
taan lorna seitsemalla arkipaivalla pitennettyna sellaiselle virka
miehelle , jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmaaraytymis
kuukaudelta . Mikali virkamiehella ei ole mainitun kohdan mukaan 
oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta mutta 
kuitenkin vahintaan seitsemalta kuukaudelta, my5nnetaan lorna nel
jalla arkipaivalla pitennettyna, mikali vuosilomasta pidetaan 
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enint~~n kolmenelj~sosaa lomakautena . 

Jos loman pitennyst~ laskettaessa lomap~ivien luvuksi ei tule ko
konaisluku , annetaan p~iv~n osa t~yten& lomap~iv&n~. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuok

si pitaa lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan 
myBnnetysta lomasta samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen loma
kauden alkua tahi alkaa edellisen lomakauden jalkeen , ei asianomai 

sella ole oikeutta loman pitennykseen . Virantoimituksen keskeyty 
minen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetys 
ta, j OS 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskau
desta ja synnytyksesta , miespuoliselle virkamiehelle lapsensa 
syntyman yhteydessa myonnetysta virkavapaudesta tai vanhempainlo

masta , naispuoliselle virkamiehe1le otto1apsen ottamisesta ja mies 
puoliselle virkamieh~le otto1apsen ottamisen yhteydessa myBnnetys 
ta vanhempainlomasta , kaikki silt~ osin, johon sairausvakuutuslain 
mukaan tu1evan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan ; tahi 

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin ede11a mainituista syista , 
mutta virkamies on o1lut 1omakautena virantoimituksessa tai lomalla 

vahintaan 70 paivaa . 

Vuosi1omapalkka. 

17 §. 

Vuosi1oman ajalta virkamiehe11e suoritetaan hanen kiintea palkkauk
sensa tavanmukaisina maksupaivina mikali vuosilomapalkasta seka 

sen laskemisesta ja maksamisesta ei virkaehtosopimukse1la ole toi
sin sovittu . 

Vuosi1omakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen 
paattyessa 

19 § . 

Mi11oi n virkasuhde va1tioon paattyy , on virkamiehe11a oikeus saada 
kiinte~~ palkkaustaan vastaava 1omakorvaus tai vuosiloma yht~ mo
nelta 1omanm~~r~ytymiskuukaudelta kuin h~n 2- 6 §:n mukaan saisi 
1omaa 3 §:ss~ tarkoitetun lomanm~~r~ytymisvuoden loppuun menness~ 
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pa1ve11un ajan perustee11a nii1ta virkasuhteen paattymista ede1ta
nei1ta ka1enterikuukausi1ta, joi1ta han siihen mennessa ei ole saa
nut 1omaa tai korvausta. 

Mika1i virkamies saavuttaa 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa mai
nitut pa1ve1usajat kyseisen 1omavuoden maa1iskuun ja1keen mutta 
kuitenkin ennen virkasuhteen paattymista ja hanel1a 2 kohdassa on 
1isaksi va1itonta va1tion pa1ve1usta vahintaan yksi vuosi ennen 
virkasuhteen paattymista , ku1uva1ta 1omanmaaraytymisvuode1ta lorna 

myonnetaan ede11a mainitun 2 tai 3 kohdan mukaisesti . 

Tata asetusta sove11etaan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosi1o
maa ja 1omakorvausta maa1iskuun 31 paivana 1980 paattynee1ta loman
maaraytymisvuodelta . 

(H1oj n :o RH 631/10/80 , 3.6.1980) VT 25/80 

VUOSILOMA-ASETUSTEN MUUTOKSIA KOSKEVA VALTION TY~MARKKINALAITOKSEN 
YLEISKIRJE 20.5 .1980/P 5590 

Tasava11an Presidentin esitte1yssa 16 paivana toukokuuta 1980 on 
muutettu 31 paivana e1okuuta 1973 annettuja 
1) asetusta valtion virkamiesten vuosi1omasta , seka 
2) asetusta eraiden julkisoikeude11isessa pa1ve1ussuhteessa va1-
tioon o1evien henki15iden vuosi1omasta ja vuosi1omakorvauksesta . 

Va1tion virkaehdot 1980 - kirjassa ovat asetusten muutoksista 
aiheutuvina seuraavat kohdat virhee11isia: 

A va1tion virkamiesten vuosi1omasta (ss. 151-154) 

2 §. Pyka1an 3 kohta ja 2 momentti pa1autuvat samaan muotoon kuin 
Va1tion virkaehdot 1979 - kirjassa (s. 158) 

16 § . Pyka1an 4 momenttiin 1isays ede11a mainitun 2 rnomentin pa1au
turnisen johdosta (s. 160) 
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A er~iden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien 

henkilBiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta (s. 155) 

l - 3 §§ muutettu (kts. asetus 346/80) 

Asetuksia sovelletaan ensimm~isen kerran m~~r~tt~ess~ vuosilomaa 

ja lomakorvausta lomanm~~r~ytymisvuodelta 1.4.1979 31.3.1980. 

A 8 e t u k 8 e e n v a l t i o n v i r k a m i e s t e n v u o

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

s e t: 

Vuosiloman pituus 

2 §:n l momentin 2 kohdan muutos merkitsee seuraavaa: 

l) Lomaa m~~r~tt~ess~ on sellaisella virkamiehell~, jolla on 

31.3.1980 menness~ vuosilomaan oikeuttavaa palvelusta yhteens~ 

v~hint~~n 5 vuotta, oikeus kahteen ja puoleen lomap~iv~~n kul

takin t~ydelt~ lomanm~~r~ytymiskuukaudelta. Pitemm~n loman 

edellytyksen~ on kuitenkin, ett~ asianomaisella on v~litBnt~ 

valtion palvelusta ennen maaliskuun loppua v~hint~~n yksi vuo

si eli ett~ virkamiehen on pit~nyt aloittaa valtion palveluk

sensa viimeist~~n 13.4.1979. Vastaavat s~~nnBkset ovat voi

massa myBs lomavuonna 1981. 

2) Lomavuoden 1982 osalta s~~nnBkset ovat muuten samat, mutta 

5 vuoden sijasta riitt~~ 3 vuosilomaan oikeuttavaa palvelus

vuotta, ja 

3) lomavuode8ta 1983 alkaen riitt~~ pitemm~n loman saamiseksi 2 
vuotta. 

Virassaolop~ivien veroiset p~iv~t 

3 §:n 3 momenttiin on lis~tty virassaolop~ivien veroisiksi loman

m~~r~ytymisvuoden lomaa m~~r~tt~ess~ seuraavaa: 

l) sairausvakuutuslain muutoksesta aiheutuneet pitemm~t ~itiysra

haan oikeuttavat ajat, naispuolinen virkamies raskauden ja 
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synnytyksen vuoksi enint~~n 234 arkip~iv~~ ja otto~iti enin

t~~n 210 arkip~iv~~. miespuolinen virkamies lapsensa synty 

m~n yhteydess~ 6-12 arkip~iv~~ ja vanhempainlomaa 24 arki

p~iv~~ sek~ ottois~ vanhempainlomaa samoin 24 arkip~iv~~; 

25 

Esim.: Kun raskauden ja synnytyksen vuoksi my6nnett~v~ vir
kavapaus kest~~ noin 9 1/2 kuukautta, on vuosiloma 
sopivinta antaa t~m~n aitiyspaiv~rahaan oikeuttavan 
ajan jatkoksi ja vasta t~an j~lkeen my6ntaa 6 kuu
kauden palkaton aitiysloman jatko. 

2) aika, jonka virkamies on Punaisen Ristin palveluksessa komen

nettuna katastrofiaputehtaviin; 

3) sellainen palkallinen virkavapaus, jolloin virkamies on osal

listunut virkamiesten ko'ulutussopimuksessa tarkoitettuun ammat 

tiyhdistyskoulutukseen, kuitenkin enint~~n 30 paivaa koulutus 

tilaisuutta kohti; ja 

4) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetun opintovapaan johdosta 

enint~~n 30 p~ivaa lomanmaaraytymisvuoden ajalta, jos virka

mies on valitt5masti palannut valtion palvelukseen opintova

paan j~lkeen. 

Opintovapaalaissa ei ole tarkemmin m~~ritelty, miten kyseiset 

30 p~iv~a lasketaan. T~man kohdan soveltamisessa menetella~n 

siten, etta lomanmaaraytymisvuoden ajalta lasketaan ensimmai 

set, yhdessa tai useammassa er~ssa my6nnetyt, 30 opintovapaa

paivaa virassaolopaivien veroisiksi. Naiden paivien ylimene

valta osalta katsotaan opintovapaudesta aiheutuva poissaolo 

lomaan oikeuttamattomaksi, ellei lomanmaaraytymiskuukaudessa 

ole 18 virassaolopaivaa. 

Vuosiloman aika 

13 § :n 1 momenttia on muutettu siten, ,etta vastoin virkamiehen tah

toa ei yleensa lomaa saa antaa useammassa kuin kahdessa osassa ja 

naista toinen on sijoitettava lomakaudelle. Kaytann6ssa tasta jou

dutaan poikkeamaan niissa tapauksissa, joissa lomaa ei pystyta 

virkamiehesta itsestaan johtuvista syist~ antamaan esimerkiksi vir

kamiehen sairauden tai virkavapauden vuoksi. 
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Pyk~l~n 3 momenttia on muutettu siten, ett~ oikeudessa loman siir

t~miseen otetaan huomioon sairausvakuutuslain muutokset. 

Talvilomapitennys 

16 §:n 2 momenttia on muutettu siten, ett~ ne virkamiehet , joilla 

on 15 lomaan oikeuttavaa vuotta lomanm~~r~ytymisvuoden maaliskuun 

loppuun menness~ ja oikeus 36 lomap~iv~~n kahdeltatoista lomanm~~

r~ytymiskuukaudelta saavat seitsem~n talvipitennysp~iv~~. mik~li 

pit~v~t enint~~n 30 lomap~iv~~ lomakautena. 

Oikeus talvilomapitennykseen niill~ virkamiehill~, joilla on oikeus 

kolmeen lomap~iv~~n kuukautta kohden , mutta ei kahtatoista loman

m~~r~ytymiskuukautta edelliselt~ lomanm~~raytymisvuodelta, on nelj~ 

talvipitennysp~iv~a . Lomaan oikeuttavia kuukausia tulee olla v~

hint~~n seitseman ja lomasta saadaan pit~a 1omakautena enint~~n 

kolmene1j~sosaa . Vajaitten p~ivien osa1ta pyoristeta~n alasp~in , 

esim . lomaoikeus on 7 kuukaude1ta , jolloin lomap~ivien 1ukum~~ra 

on 21 ja n~ist~ enint~~n 15 p~iv~~ saadaan pit~a lomakautena . 

Vuosi1omapalkka 

17 §:ss~ on varsinainen pa1kkaus muutettu kiinte~ksi pa1kkaukseksi 

y1eisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Vuosilomakorvaus tai vuosi1oma virkasuhteen p~~ttyessa 

19 §:n 2 momenttia on selvennetty. Taman kohdan mukaan saa virka

rnies, joka eroaa va1tion pa1ve1uksesta esimerkiksi 1.11.1980 ja 

saavuttaa yhteens~ viisi palve1usvuotta 1 . 7 . 1980 , lomaa kaksi ja 

puoli arkip~iv~~ kuukautta kohti aja1ta 1 . 4 . - 31 . 10 . 1980 . Edel1y

tyksena on kuitenkin , ett~ h~n on o11ut valtion palveluksessa ai 

nakin 13.11.1979 1ukien eli ett~ v~litont~ pa1velua tulee ennen 

eroa vuosi. 

Lomaraha 

Y1eisest~ virkaehtosopimuksesta , joka tuli voimaan 1.3.1980 lukien, 
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on poistettu sen lomarahaa koskevasta 39 §:st~ edellisen virkaeh
tosopimuksen 1 kohdan 2 momentti, jonka mukaan niille virkamiehil
le, jotka saavuttavat 15 lomaanoikeuttavaa palvelusvuotta vasta 
31.3. j~lkeen, saatiin maksaa lomaraha n~iden 6 lis~p~ivan osalta. 
Nain ellen niille virkamiehille jotka saavuttavat oikeuden 36 p~i
van (tai 3 pv/kk) lomaan huhti - marraskuun aikana, ei saa maksaa 
lomarahaa lis~paivilta. On kuitenkin mahdol1ista, etta yleista 
virkaehtosopimusta tullaan talta osin korjaamaan marraskuussa. 
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Yleisen virkaehtosopimuksen 2 kohdan mukaan saadaan kaiki1le niille 
virkamiehille, jotka eroavat tai ovat eronneet 1 . 3.1980 ja1keen, 

suorittaa 1omaraha kaiken sen erohetkeen asti suoritetun yhdenjak
soisen palve1un osalta, jo1ta hei1la on vuosiloma-asetuksen mukaan 
oikeus lomaan tai jos lomaa ei pystyta antamaan, lomakorvaukseen . 

Kuolinpesa11a on my5s oikeus 1.3 . 1980 jalkeen saada 1omaraha . 

A s e t u k s e e n e r a i d e n j u 1 k i s o i k e u d e 1-
l i s e s s a p a l v e 1 u s s u h t e e s s a v a 1 t i o o n 
o l e v i e n h e n k i 1 o i d e n v u o s i 1 o m a s t a j a 

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

Soveltaminen 

1 §:aan on 1isatty uusi 2 momentti, jonka mukaan asetusta ei sovel 
leta korkeakoulujen ja muiden va1tion oppi1aitosten opetushenkil5 -

kuntaan, el1ei asetuksessa muuta saadeta . 3 §:n 2 momentissa on 
sitten saadetty, etta yliopistojen ja korkeakoulujen, niiden har
joittelukouluja 1ukuun ottamatta, paa- ja sivutoimisille tuntiopet

taji1le saadaan suorittaa 1omakorvaus. 

Loman pituus 

2 §:aa on muutettu siten, etta yhdenjaksoinen ja pitempi pa1velus 
oikeutta a pitempaan lomaan . Se11ainen henkil5, jolla on 12 taytta 
lomanmaaraytymiskuukautta , saa lomaa 26 paivaa ja viidesta vuodesta, 
joista yksi on valit5nta valtion palvelusta, tulee lomaa kaksi ja 
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puo1i arkip~iv~~ kuukautta kohti. 

Lomakorvaus 

3 §:~~non 1is~tty 2 momentti, jonka mukaan ede11~ mainitui11e 

tuntiopettaji11e maksetaan 1omakorvauksena 8 1/2 prosenttia 1oman

m~~r~ytymisvuoden aikana ansaitusta pa1kasta, 

(H1oj n:o RH 631/10/80, 3.6.1980) VT 25/80 

VAHVISTETUT JA PERUUTETUT VRS-STANDARDIT 

Y1ijohtaja on 3.6.1980 vahvistanut seuraavat muutokset VRS-kokoe1maan: 

VAHVISTETUT STANDARDIT 

VRS 1111 Maa1ivarit 
VRS 1230 Terakset, standardien numerointi ja merkintajar

jeste1mat 
VRS 1232 Ainestodistukset 

PERUUTETUT STANDARDIT 

VRS 1037 Voite1uainemerkkien 1uette1o 
VRS 1145 Jaahdytys-, ruosteenesto- ja jarruneste 
VRS 1196 Bitumi1iuos 
VRS 1197 Asbestikuituja sisa1tava bitumi1iuos 
VRS 1202 Maa1ien tekni11iset toimitusehdot 
VRS 1209 Huoneenrakennusten maa1auksen kasitte1y-yhdiste1mat 

Standardikansioiden ha1tijoiden tu1ee poistaa kansioistaan peruutetut 
ja korvatut standardit. Painatusjaosto huo1ehtii uusien standardien 
perusjake1 usta. 
RH 659/06/80 (VT 25/80) 

HOPEALINJAN ERIKOISLIPUT 

Myyt~ess~ hopea1injan erikois1ippuja meno- tai menopa1uu1ippu1omak

kei11a (2201 tai 2203) (VT 14a, 31.3.1980) on erityis1ippukentt~an 

teht~v~ merkint~ "50/32128, koko" tai "51/32128, puo1i". Lipun 

vasempaan a1a1aitaan (VR kentt~) on 1isaksi kirjoitettava sana 

"Hopea1inja". Lippua ei saa rastittaa. (N:o t1t 590/242/80, 

10.6.80) VT 25/80 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.6 , 80 lukien lis&taan julkaisuun Kouvolan kohdalle Kuusanlammen 

raide seuraavin merkinn5in : 

Sarake 1 
Kouvola 
Kuusanlammen raide 

4 

Kv 5. 

5 

Tt. 

(N : o Lko 32852/67/80, 4,6 . 80) , VT 25/80 . 

NORDEG- TARIFFI 

6 

Rautakanavaliikennetta 

varten . 

Nordeg- vaunukuormatariffiin 9927 ilmestyy l i s&lehti n : o 22 , joka on 

voimassa 1 . 7.1980 lukien, 

Kansainvaoinen tariffijaosto jakaa lisalehden sen saavuttua Saksasta . 

(Mt 10.6 . 1980) , VT 25/80. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOil'IIA. 

Asemapaa!likon virka ( V19 ), nelja jarjestelymestarin virkaa, kaksi -

kymmentayhdeksan veturinkuljettajan virkaa , viisi konduktoorin virkaa 
ja kaksi kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie -
hallituksen kirjaamoen viimeistaan heinakuun 16 . paivana 1980 ennen 
viraston aukieleajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkeihin nimitetyt sijeitetaan toistaiseksi seu -

raavasti: 
asemapaa!likko ( V19 ): Savenlinnan ( 1 Pky ) liikennealueelle 
jarjestelymestarit: Tampereen ( 1 Tpe junateimisto ), Porin ( 1 Pri 

junatoimiste) ja Haapamaen ( 1 Hpk junatoimisto, 1 Hpk maaraysesimies ) 
liikennealueille, 
veturinkuljettajat : Toijalan ( 1 Tl ) ja Rauman ( 2 Rma ) liikennealueille 
seka Tampereen ( 12 ), Turun ( 9 ) ja Perin ( 5 ) varikeille, 
konduktoorit : Tampereen ( 3 Tpe ) ja Perin ( 1 Hva, 1 Pke ) liikenne -
alueille ja 
kuormausmestarit : Tampereen ( 2 Tpe ) liikennealueelle 
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Ajomestarin toimi (V 17), vaununtarkastajan toimi, nelja junamiehen 
tointa ja vaihdemiehen toimi , Rautatiehallituksen liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Tam
pereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 16 . 7.1980 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
ajomestari (V 17): Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle , 

vaununtarkastaja: Perin varikolle (1), 
junamiehet: Perin (1 Pri, 2 Pej, 1 Hva) liikennealueelle ja 

vaihdemies : Porin (1 Pri) liikennealueelle . 

Kolme autonkuljettajan tointa , trukinkuljettajan toimi, kaksi 

veturinlammittajan tointa (V 12), kaksitoista asemamiehen tointa 
(V 9) ja viisitoista asemamiehen tointa (V 8). Kirjalliset hake 

mukset on osoitettava ja toimitettava Tampereen liikennepiirin 

paallikolle viimeistaan 16 . 7 . 1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
autonkuljettajat : Tampereen (3 Tpe) liikennealueelle, 

trukinkuljettaja: Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 
veturinlammittajat (V 12) : Tampereen (1) ja Turun (1) varikoille , 

asemamiehet (V 9) : Tampereen (5 Tpe , 3 Jas), Rauman (2 Rma) ja 
Haapamaen (2 Hpk) liikennealueille seka 

asemamiehet (V 8) : Tamper een (5 Tpe , 1 Sui junasuor ituspateva) , 
Perin (5 Pri , 2 Kla js- pat eva , 2 Hva js- pateva) liikennealueille . 

T i e d o k s i ilmoi t et aan, etta s abkoteknillisen toimiston 
liikkuvan kalus ton s iihkolaite j a os t o on muuttanut rautatiehal
lituksen paiir a kennuksesta j a uus i osoite on: 

Ka i saniemenkatu 1 B A (4-.krs) 
00100 HELSINKI 10 

Helsinki 1980. Veillon pelnatuakeakuo 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiectotuspalvelu puh 3167 

1 N~ 26 
~8_0~----------------------------~26~~8~ 
Valtion tyontekijain vuosiloma ja lomaraha 

Dpintovapaa 

Vapaaliput 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta var 
ten 
Linja-autoyhdysliikenne Pietarsaari-Pannainen ja Raahe
Vihanti 

Kuorma- ja pakettiautojen tilausliikenteen kuljetusmaksut 
Tavaravaunujen puhdist~mis- ja ~unnostamisviikot 7-20.7. 
1980 
Aikataulun j47 lisays 

Matkalippualennuksia Turun musiikimessut 

Kuopion asuntomessut 

Konduktoorikurssit vuonna 1981 

121001496 ....... 0 
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VALTION TY~NTEKIJ~IN VUOSILOMA JA LOMARAHA 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: · 

N:o 348. 

v a 1 t i o n e u v o s t o n p a a t o s 

va1tion tyontekijain vuosi1omista annetun va1tioneuvoston paatok

sen muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 15 paivana toukokuuta 1980. 

Va1tioneuvosto on va1tiovarainministerion esitte1ysta 

m u u t t a n u t va1tion tyontekijain vuosi1omista 20 paivana huh

tikuuta 1978 annetun valtioneuvoston paatOksen ( 28 4/78) 2 §:n 1 momen

tin 2 kohdan , 3 §:n, 4 §:n 1 momentin 3 a ja 3 b kohdat ja 2 mo

mentin, 5 §:n 4 momentin ja 6 §:n, 

naista 2 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 5 §:n 4 momentin se11aisina 

kuin ne ovat 21 paivana helmikuuta 1979 annetussa va1tioneuvoston 

paatoksessa (199/79), seuraavasti: 

V u o s i 1 o m a n p i t u u s 

2 §. 

Va1tioon tyosopimussuhteessa o1eva tyontekija ja toimihenki1o saa 

vuosi1omaa: 

2) kaksi ja puo1i arkipaivaa ku1takin tayde1ta 1omanmaaraytymis

kuukaude1ta, jos hane11a on 1omakautta ede1tavan 1omanmaaraytymis

vuoden 1oppuun mennessa vuosi1omaan oikeuttavaa pa1ve1usaikaa yh

teensa vahintaan 

a) viisi vuotta vuosina 1980 ja 1981 , 

b) ko1me vuotta vuonna 1982 ja 

c) kaksi vuotta vuonna 1983 ja sita seuraavina vuosina , josta kui

tenkin tu1ee kunkin a - c kohdissa tarkoitetun 1omanmaaraytymisvuoden 

1oppuun mennessa o11a va1itonta va1tion pa1ve1usta vahintaan yksi 

vuosi, ja 
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T y o 5 5 a o 1 o n v e r o 1 5 e k 5 i 1 a 5 k e t t a v a 

a 1 k a 

3 §. 

Tyo55aolopaivien veroi5ina paivina pidetaan vuo5ilomaa maarattaes-

5a vuo5ilomalain 3 §:n 4 ja 5 momenti55a tarkoitettujen paivien 

li5ak5i my55 

1) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestae55a ollut poissa tyo5ta sairauden tai tapaturman vuoksi 

myonnetyn palkalli5en loman aikana, 
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2) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen ke5taessa ollut poissa tyosta valtion tyontekiji:Siden ja toi

mihenkiloiden koulutusta koskevissa sopimuksissa tarkoitettuun pal

kalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myonnetyn opintovapaan aika

na, kuitenkin enintaan 30 paivaa koulutustilaisuutta kohti, 

3) mainitun lain 3 §:n 5 momentin 2 kohdassa ilmenevin edellytyk

sin niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta maanpuolustuskursseille, vaes

tonsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen maarattyna taikka palkat

tomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajoukossa, 

koulutettavana edella mainittua tai valmiusjoukkoa varten Suomessa 

tai Punaisen Ristin palveluksessa komennettuna katastrofiaputehta

viin, 

4) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta kunnallisvaltuuston tai -halli

tuksen tai valtiollisia taikka kunnall1sia vaaleja varten lain 

mukaan asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan kokouksen, ase

velvollisuuslaissa (452/50) tarkoitetun kutsuntapaivan, 50- tai 

60-vuotispaivan, oman haapaivan, laheisen omaisen hautauspaivan 

taikka perheenjasenen akillisen sairastumisen tai kuolemantapauk

sen vuoksi myonnetyn palkall1sen vapautuksen aikana, 

5) niita tyopaivia, joiksi tyontekijalle tai toimihenkilolle on 

annettu vapautusta tyosta oman ammattiliittonsa liittokokoukseen, 

liittovaltuustoon, liittotoimikunnan tai naita vastaavan hallinto

elimen kokoukseen osallistumista varten, 

6) niita tyopaivia, joiksi tyontekijalle tai toimihenkilolle on 

annettu vapautusta tyosta hanen osallistuessaan tyoehtosopimuksiin 

osallisen jarjesti:Snsa tai sen ylajarjestojen ylimpien paattavien 

elinten kokouksiin, milloin n1issa kasitellaan tyi:Sehtosopimus

asioita. 
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v u o s i 1 o rn a a n o i k e u t t a v a p a 1 v e 1 u s. 

4 §. 

Vuosi1oman pituutta laskettaessa otetaan huornioon 

3) aika, jonka asianornainen on paatoirnisena o11ut 

a) eduskunnan, kansane1ake1aitoksen, Suornen Pankin, Postipankin, 

valtioenernmistoisen yhtion, Ahvenanrnaan rnaakunnan, kunnan, kuntien 

keskusjarjeston, kuntien yhtyrnan, uskonno1lisen yhdyskunnan, Maa

kunta1iittojen keskusliiton, rnaakunta1iittojen tai se11aisen yksi

tyisen, yhteison tai laitoksen pa1ve1uksessa, joka saa lain tai 

asetuksen noja11a tai harkinnqnvaraista va1tionapua y1i puo1een 

palkkausmenoistaan tai Suornen Akatemian varttuneen tutkijan apu

rahan nauttijana; 

b) Punaisen Ristin, Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityisjarjes

ton tai muun ede11isiin verrattavan va1tioiden va1isen yhteistyo

e1imen pa1ve1uksessa taikka toteuttarnassa sel1aista kansainva1ista 

kehitysapuohjelrnaa, jossa Suomi on osa111sena; 

Vuosi1oman pituutta 1askettaessa otetaan huornioon rnyos koko se ai

ka, jonka asianomainen on o11ut sotati1an aikana sota- tai 1otta

palve1uksessa seka aika, jonka asianornainen on suorittanut asevel

vo11isuuttaan tai aseel1isesta pa1ve1uksesta vapautettuna asee

tonta palvelusta tai siviilipalvelusta silta osin kuin viirneksi 

mainittu palvelus ei ylita asevelvollisuuslaissa saadettya yleista 

240 paivan palvelusaikaa. 

T a 1 v i 1 o rn a p i d e n n y s 

5 §. 

Mikali 2 §:n 1 rnornentin 3 kohdan rnukaan rnaaraytyvasta Vuosilornasta 

pidetaan enintaan 30 arkipaivaa lornakautena rnyonnetaan lorna seit

semalla arkipaivalla pidennettyna sellaisella tyontekijalle ja 

toirnihenkilolle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lornanmaaray

tyrniskuukaude1ta. Tyontekijalle ja toirnihenkilolle, jolla rnaini

tun kohdan rnukaan ei ole oikeutta vuosilornaan kahdeltatoista lornan

rnaaraytyrniskuukaudelta, rnutta kuitenkin vahintaan seitsemalta lo-
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manmaaraytymiskuukaudelta, rny~nnetaan lorna neljalla arkipaivalla 

pidennettyna, jos vuosilornasta pidetaan enintaan kolrne neljasosaa 

lomakautena. 

v u o s i 1 o rn a n s i i r t a rn i n e n 

6 §. 

Jos rniespuolinen tyBntekija tai toirnihenkilB on lapsensa syntyman 

yhteydessa tai ns. vanhernpainlornan vuoksi tai naispuolinen tyBn

tekija tai toimihenkilB ottolapsen ottarnisen vuoksi rnyonnetylla 

valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannosta annetun val

tioneuvoston paatoksen (486/79) 18 tai 19 §:ssa tarkoitetulla lo

rnalla vuosilomansa tai sen osan alkaessa, taikka talloin tiedetaan 

hanen saavan vuosilomansa aikana edella tarkoitetun loman, on vuo

siloma, jos asianomainen sita pyytaa, siirrettava rnyohaisempaan 

ajankohtaan. 

Tata paatosta sovelletaan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilo

rnaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 paivana 1980 paattyneelta lo

rnanmaaraytymisvuodelta. 
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Valtiovarainrninisterio on kirjeellaan n:o P5594, 4.6.1980 ilmoitta

nut, etta valtion tyontekijain vuosilornista annetun valtioneuvos

ton paatoksen rnuuttarnisen johdosta valtiovarainrninisterio on paat

tanyt rnuuttaa valtion tyontekijain vuosilomapaatoksen soveltarnis

ohjeita (VM:n yleiskirjeet n:o P 5430, 21.4.1978 ja P 5508, 

3.4.1979) seuraavasti: 

2 §:n 1 rnomentti 2 kohta 

Vuosilornalain 3 §:n 1 mornentin toista virketta ei sovelleta valti

oon tyBsopimussuhteessa olevaan henkilostoon, vaan sen sijasta nou

datetaan vuosilomapaatBksen 2 §:n 1 rnornentin 2 kohtaa. 

Maarattaessa vuosilornaa edella mainitun vuosilomapaat~ksen saann~k-
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sen perusteella lomanmaaraytymisvuodelta 1.4.1979 - 31.3.1980 

edellytetaan etta asianomainen on ollut vahintaan yhden vuoden 

valtion palveluksessa valittomasti ennen lomanmaaraytymisvuoden 

paattymista eli tullut valtion palvelukseen viimeistaan huhtikuun 

alusta 1979. Lisaksi hanelle tulee olla lomanmaaraytymisvuoden 

loppuun mennessa vuosilomapaatoksen 4 §:ssa edellytettya vuosilo

maan oikeuttavaa palvelusta yhteensa vahintaan viisi vuotta vuosi

na 1980 ja 1981, kolme vuotta vuonna 1982 ja vuodesta 1983 lahtien 

kaksi vuotta. 

Vuosiloman edellytyksena oleva yhden vuoden valtion palvelus voi 

muodostua useammastakin eri palvelussuhteesta valtioon. Eri pal

velussuhteiden tulee kuitenkin liittya taysin valittomasti toi

siinsa. Sen sijaan palkattoman loman tai virkavapauden vuoksi ei 

valittoman palveluksen katsota katkeavan, koska tyosopimussuhde 

tai virkasuhde talloin on muutoin voimassa. 

Muun taman kohdan mukaisen loman edellytyksena oleva palvelusaika 

lasketaan vuosilomapaatoksen 4 §:n soveltamisohjeissa edellytetyl

la tavalla. 

T y o s s a o 1 o n v e r o i s e k s i 1 a s k e t t a v a a i

k a 

3 § 

vuosilomalain 3 § 4 ja 5 momenteissa on maaritelty mitka poissa

olopaivat katsotaan taysia lomanmaaraytymiskuukausia laskettaessa 

tyossaolon veroisiksi paiviksi. Vuosilomapaatoksen 3 §:ssa on saa

detty em. momenttien maarayksiin eraita poikkeuksia seka lisatty 

eraita muita poissaoloja tyosta edella tarkoitettujen paivien 

joukkoon. 

Vuosilomapaatoksen 3 §:n 1 kohdan mukaan tyossaolopaivien veroisi

na paivina pidetaan kaikkia sellaisia sairauden tai tapaturman vuok

si myonnettyyn lomaan sisaltyvia tyopaivia, joilta tyontekijalle 

taikka toimihenkilolle on maksettu valtioon tyosopimussuhteessa 

olevista henkiloista voimassa olevien maaraysten perusteella palk

kaa joko kokonaan taikka osaksi. Vuosilomalain 3 §:n 5 momentin 5 

kohdan mukaan naispuolinen tyontekija saa lukea tyossaolon veroi-
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seksi koko tyosopimus1aissa saadetyn synnytys1oman ajan. Synnytys-

1oman enimmaispituus on 1.5.1980 1ahtien 234 arkipaivaa. 

Ta1ta osin viitataan va1tion tyontekijain terveydenhuo11on ohje

saannon (486/78) maarayksiin myohempine muutoksineen. 

Vuosi1oma1ain 3 §:n 5 momentin 3 kohdan mukaan tyossao1opaivien 

veroisina pidetaan niita tyopaivia, joina tyontekija on tyosuhteen 

kestaessa o11ut estynyt suorittamasta tyota sairauden tai tapatur

man vuoksi, ei kuitenkaan enempaa kuin yhteensa 75 paivaa 1oman

maaraytymisvuoden aikana taikka jos on kysymys lomanmaaraytymis

vuoden vaihtumisen y1i keskeytyksitta jatkuvasta tyokyvyttomyydes

ta enintaan 75 paivaa kyseisen sairauden taikka tapaturman osa1ta. 

Koska sairausajan pa1kkaoikeus tyontekijain terveydenhuol1on ohje

saannon mukaan on eraissa tapauksissa 1yhyempi kuin 75 pa1vaa (al1e 

vuoden kestaneet pa1ve1ussuhteet), sove11etaan ta11oin ede11a se-

1ostettua vuosi1oma1ain saannosta. 

Vuosi1omalain 3 §:n 5 momentin 11 a kohdan mukaan luetaan tyossa

o1opaivien veroiseksi opintovapaalain (273/79) mukaan myonnetysta 

opintovapaasta enintaan 30 paivaa 1omanmaaraytymisvuoden aja1ta, 

jos tyontekija pa1aa va1ittomasti opintovapaan ja1keen tyonantajan 

hane11e osoittamaan tyohon. Va1tion tyoehtosopimuksiin 1iittyvissa 

kou1utussopimuksissa on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen myon

nettava opintovapaa eraissa tapauksissa pa1ka11iseksi. Vuosi1oma

paatoksen 3 §:n 2 kohdan mukaan ede11a mainitusta pa1ka11isesta 

opintovapaasta 1uetaan tyossao1on veroiseksi enintaan 30 paivaa 

kou1utusti1aisuutta kohti. 

Vuosi1omapaatoksen 3 §:n 3 kohdan mukaan tyossao1opaivien veroisina 

pidetaan myos niita tyopaivia, joina tyontekija tai toimihenki1o 

on tyosuhteen kestaessa o11ut poissa tyosta maanpuolustuskursseil

la, vaestonsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen maarattyna taikka 

palkattomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa valvontajou

kossa, koulutettavana edella mainittua tahi valmiusjoukkoa varten 

Suomessa tai Punaisen Ristin palveluksessa komennettuna katastrofi

aputehtaviin edellyttaen, etta asianomainen, olematta valilla muun 

tyonantajan palveluksessa, on palannut tyohon valittomasti tal1ai

sen esteen lakattua. 
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Edel1een tyossao1opaivien veroisina pidetaan vuo5i1ornapaatok5en 

3 §:n 4 kohdan rnukaan 5iina 1uete1tuja 5e11ai5ia tyopaiviksi sat

tuvia poissao1opaivia, jo5ta johtuvan an5ionrnenetyksen tyonantaja 

korvaa kokonaan tai 05ak5i. 

Vuosi1ornapaatok5en 3 §:n 5 kohdan rnukaan 1uetaan vuo5i1ornan pi

tuutta maarattae55a tyo55ao1on veroi5ek5i ne tyopaivat, joik5i 

tyontekija11e tai toirnihenki161le on annettu vapautusta tyo5ta 

oman arnrnatti1iittonsa 1iittokokouksen tai 1iittova1tuuston taikka 

1iittotoirnikunnan tai naita va5taavan ha11intoe1irnen kokoukseen 

osa11isturnista varten. 

Mika1i tyontekija11e tai toirnihenkilolle on myonnetty palka11ista 

vapautusta tyosta hanen osallistue55aan tyoehtosopirnuksiin osalli-

5en jarje5tonsa tai sen y1ajarje5tojen y1irnpien paattavien elin

ten kokouk5iin, jo11ai5iksi katsotaan edustajakokous, va1tuu5to ja 

ha11itus tai niita va5taavat elimet 5i11oin, kun nii55a ka5ite1laan 

tyoehtosopirnu5asioita, 5anottuja kokouspaivia pidetaan vuosilorna

paatok5en 3 §:n 6 kohdan mukaan tyo55ao1opaivien veroisina. 

Edella tarkoitettuja ammattijarje5toja ovat Suornen Ammatti1iitto

jen Kesku5jarje5to SAK ry, Ju1ki5ten Tyoalojen Ammattijarje5to 

JTA ry, Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteisjarjesto VTY ry, Toimi

henki1o- ja Virkamiesjarjestojen Keskusliitto TVK ry, Virkamie5-

1iitto ry, Akava ry ja Suornen Tekni1listen Toirnihenki1ojarje5tojen 

Ke5ku51iitto STTK ry tai Valtion tekni11i5ten Kesku51iitto VTK ry: 

V u o · 5 1 1 o rn a a n o i k e u t t a v a p a 1 v e 1 u 5 

4 § 

1 mornentti 

Mornentin 3 kohdassa 1uete1laan eraita pa1velusaikoja, jotka ovat 

vuosi1ornaan oikeuttavia vain jo5 ne ovat o11eet paatoimisia. 

3 a)-kohdan mukaan otetaan huornioon eduskunnan, Kansanelake1aitok

sen, Suomen Pankin, Po5tipankin, valtioenemrni5tOi5en yhtion, Ahve

nanrnaan maakunnan, kunnan, kuntien kesku5jarjeston, kuntien yhtyman 

ja uskonnollisen yhdyskunnan, Maakuntaliittojen ke5kus1iiton, rnaa-
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kuntaliittojen sek~ sellaisen yksityisen, yhteis~n tai laitoksen 

palvelus, joka saa lain tai asetuksen nojalla taikka harkinnanva

raista valtionapua yli puolet palkkausmenoistaan. Suomen Akate

mian varttuneen tutkijan apurahan nauttijana oltu aika luetaan 

my~s p~~toimiseksi vuosilomaan oikeuttavaksi palvelukseksi. 

valtio:enemm·isttl.isHi yhtioita ovat mm. Ajokki oy, oy Alko Ab, 

Enso Gutzeit Osakeyhtio, Finnair Oy, Imatran Voima Osakeyhtio, Ke

hitysaluerahasto Oy, Kemijoki Oy, Kemira Oy, Neste Oy, Outokumpu 

Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Rautaruukki Oy, Televa Oy, Valco Oy, 

Valmet Oy, Veitsiluoto Oy ja Oy Yleisradio Ab seka valtioenemmis

toisten osakeyhtioiden kotimaiset tyt~ryhtiot. 

3 b)-kohdan mukaan otetaan huomioon Punaisen Ristin, Yhdistyneiden 

Kansakuntien, seka erityisjarjeston (UNESCO, UNICEFF, ILO jne.) 

tai muun edellisiin verrattavan valtioiden valisen yhteistyoelirnen 

(OECD, EEC, SEV jne.) palvelus seka palvelus sellaisen kansainv~

lisen kehitysapuohjelman toteuttamisessa, jossa Suomi on mukana 

(esim. Tansaniassa, Keniassa, Sambiassa). 

26 

3 g)-kohdan mukaan on vuosilomaan oikeuttavaa sellainen palvelus 

yksityisessa yhtiossa, yhteisossa tai laitoksessa, joka on asetet

tu nimenomaiseksi edellytykseksi tyosopimussuhteiseen tehtav~an ja 

joka voidaan yksiloid~ ja kohdistaa tiettyjen tehtavien suorittami

seen. Milloin yksityinen palvelus on asetettu nimenomaiseksi edel

lytykseksi johonkin tehtavaan, ei ole yht~ helposti selvitettavis

sa kuin virkasuhteessa olevien osalta, koska tyosopimussuhteisten 

osalta ei useinkaan ole maaritelty tarkkoja kelpoisuusvaatimuksia. 

Yksityista palvelusta ei oteta huomioon tapauksissa, joissa 

a) edellytyksena mainittua vaatimusta ei voida kohdistaa mihin

kaan tiettyyn alaan tai tiettyihin tehtaviin (esim. "riitt~va tai

to ja kyky", "riittava kaytannon kokemus"), 

b) kaytannon kokemus on asetettu tietyn tutkinnon tai koulutuksen 

vaihtoehdoksi, 

c) kokemus on liittynyt harjoitteluna tiettyyn tutkintoon tai 

koulutukseen, ja 

d) asianomainen on palvellut omassa yrityksessaan. 
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Muissa tilanteissa joudutaan yleensa ratkaisu etsimaan tyotehtavi

en tosiasiallisista vaatimuksista ja tyosopimuksen osapuolten tar

koituksesta. 

Saannoksen perusteella voidaan vuosilomaan oikeuttavaksi palvelus

ajaksi lukea koko se aika, jonka asianomainen on palvellut tyosuh

teen edellytyksena vaaditussa yksityisessa palvelussuhteessa. Myos 

silloin, kun on vaadittu esimerkiksi "vahintaan kolmen vuoden ko

kemusta vastaavalla kaytannon alalla", voidaan koko tallainen pal

velus lukea hyvaksi. Vastaavasti menetellaan tapauksissa, joissa 

vaadittavan palvelusajan vahimmaispituutta ei ole mainittu. 

2 momentti 

Taman momentin mukaan otetaan ensinnakin huomioon koko se aika, 

jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana sota- taikka lotta

palveluksessa. Sotatilaksi luetaan 30.11.1939 - 26.9.1947 valinen 

aika. Sotapalvelukseksi katsotaan myos sotatilan aikainen asevel

vollisuusaika. Sotatilan aikaisena palveluksena luetaan hyvaksi 

yleensakin aika, minka asianomainen on ollut puolustusvoimain kas

ky- ja johtovallan alaisena. Nain ollen myos tyovelvollisena val

tiolla palveltu aika luetaan hyvaksi. Sen sijaan ns. lykkaysmaa

rayksella yksityisessa teollisuudessa palveltu aika ei ole vuosi

lomaan oikeuttavaa sotapalvelusaikaa. 

Aseettomana puolustusvoimissa suoritettu palvelus samoin siviili

palvelus silta osin kuin se ei ylita asevelvollisuuslaissa saadet

tya yleista 240 paivan palvelusaikaa, luetaan myos vuosilomaan oi

keuttavaksi palvelukseksi. 

Asevelvollisena vakinaisessa vaessa palveltu aika otetaan vuosilo

man pituutta laskettaessa huomioon silloinkin, kun se ei valitto

masti liity valtion palvelukseen tai sotatilan aikaiseen palveluk

seen. Mainittua aikaa ei sen sijaan, kuten aikaisemminkaan, lueta 

tyossaolopaivien veroisiksi tyopaiviksi. 

T a 1 v i 1 o m a n p i d e n n y s 

5 § 
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4 momentti 

vuosilomapaatoksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun loman 

talvilomapidennyspaivien maara on lisatty seitsemaan paivaan, jos 

lorna maaraytyy 12 taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta. Edelly

tyksena on edelleenkin, etta lomasta pidetaan enintaan 30 paivaa 

lomakautena. Lisaksi on sellaisella tyontekijalla, jonka tassa 

tarkoitettu lorna maaraytyy 7-11 lomanmaaraytymiskuukaudelta oikeus 

saada nelja pidennyspaivaa, jos han pitaa lomastaan enintaan 3/4 

lomakautena. 

Taulukko 3 Lomaoikeus 3 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta 

kohti 

Lomaan oikeut
tavien kuukau
sien lukumaara 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Lomapaivien lu
kumaara ilman 
pidennysta 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 

Pidennyspaivi
en lukumaara 
jos 

4 
4 
4 
4 
4 
7 

lomapaivia 
lomakautena 
enintaan 

15 
18 
20 
22 
24 
30 

Tunti- ja urakkapalkkaisten tyontekijain vuosilomapalkan laskemi

sesta ja tyontekijoille suoritettavasta lomarahasta on valtiova

rainministerio edella mainitussa kirjeessaan todennut seuraavaa: 

26 

Tunti- ja urakkapalkkaisten tyontekijoiden vuosilomapalkan laske

mistapaa talvilomapidennyspaivien osalta on muutettu kuluvaa sopi

muskautta koskeneissa tyoehtosopimusneuvotteluissa (VM:n yleiskir

je, P5586, 28.4.1980, kohta B. 3.1. ) . Talvilomapidennyspaivien vuo

silomapalkka lasketaan 31.3.1980 paattyneelta lomanmaaraytymisvuo

delta seuraavasti: 
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Esimerkki 1: 

lomaoikeus: 3 kk x 2 pv = 6 pv, pidennyspaivia enint.: 2 pv 

keskituntiansio: 15 mk/t 

kerroin: 44,5 

- vuosilomapalkka: 44,5 x 15 mk/t = 667,50 mk 

- yhden pidennyspaivan palkka: 667,50 mk : 6 = 111,25 mk 

Esimerkki 2: 

lomaoikeus: 8 kk x 2,5 pv 

keskituntiansio: 18 mk/t 

kerroin: 145,31 

20 pv, pidennyspaivia enint.: 5 pv 

- vuosilomapalkka: 145,31 x 18 .mk/t = 2 615,60 mk 

- yhden pidennyspaivan palkka: 2 615,60 : 20 = 130,80 mk 

Lomaltapaluurahan maksaminen valtioon tyosopimussuhteessa oleville 

henkiloille on lopetettu VM:n yleiskirje P 5586, 28.4.1980, kohta 

B.3.2.). Sen sijasta maksetaan lomarahaa, joka perusteiltaan ja 

maaraltaan vastaa valtion virkamiehille maksettavaa lomarahaa. Lo

marahan maksamisessa on kiinnitettava huomiota siihen, etta se mak

setaan paasaantoisesti yhtena erana heinakuussa. Lomarahaa makse

taan kuitenkin myos valtion palveluksesta eroavalle henkilolle nii

den ansaittujen lomapaivien osalta (myos lomakorvauksesta), joilta 

han ei ole erohetkeen mennessa sita saanut. Viimeksi mainitussa 

tapauksessa uusi jarjestely otetaan kayttoon siten, etta lomaraha 

maksetaan henkilolle, joka on eronnut valtion palveluksesta 1.3.1980 

tai sen jalkeen. Kuukausipalkkaisen henkilon lomarahan perusteena 

eleva paivapalkka lasketaan hanen kesakuun tai eroamiskuukauden 

saannollisen tyoajan kuukausipalkkansa mukaisesti ottaen huomioon 

lomarahapoytakirjojen 2 §:ssa tarkoitetut lisat. 

Muutokset julkaistaan myos kansiossa Vuosiloma ja tyoaika (VR 

2615.1) 

(Hloj n:o Hlo 445/124/80, 12.6.1980) VT 26 /80 
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Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o 342. 
L a k i 

opintovapaa1ain muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 16 paivana toukokuuta 1980. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 9 paivana maa1iskuuta 
1979 annetun opintovapaa1ain (273/79) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohta, 6 §:n 1 momentti seka 13 § nain kuu1u

viksi: 

2 §. 

Opintovapaaksi ei 1ueta aikaa, jonka ku1uessa tyontekija tyonanta
jan maarayksesta opiske1ee tai saa kou1utusta, taikka jonka osa1ta 
tyoehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuksin on sovittu siita, 
etta kou1utus tai opiske1u rinnastetaan tyossao1oon tahi jonka 
ku1uessa tyontekija osa11istuu ammattinsa ede11yttamaan 1akisaa
teiseen kou1utukseen, e11ei tyontekija tahan kirja11isesti suostu. 

5 §. 

Opintovapaan myontamisperusteena o1eva opetus tai kou1utus voi 

o11a: 

2) va1tion viranomaisen va1vomassa ammati11isessa oppi1aitoksessa, 

kansanopistossa, kurssi- tai kou1utuskeskuksessa, kesay1iopistos
sa tahi korkeakou1ussa jarjestettyyn ammati11iseen opetukseen ja 

taydennyskou1utukseen osa11istumista; seka 

3) ammattiyhdistyskou1utukseen osa11istumista siten kuin va1ta
kunna11isten tyomarkkinajarjestojen va1isessa tyoehto-, toimiehto

tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan. 

6 §. 
Opintovapaan aika katsotaan pa1ve1ussuhteen perustee11a maarayty
via, muita kuin 1akisaateisia, ta1oudel1isia etuuksia maarattaessa 

26 
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tyoss~oloajan veroiseksi silt~ osin, kuin siit~ on tyoehto-, toi

miehto- tai virkaehtosopimuksin sovittu . 

13 §. 
T~m~n lain 4-10 §:n s~annoksist~ voidaan tyoehto- , toimiehto - tai 

virkaehtosopimuksin poiketa . 

T~~ laki tulee voimaan 1 paiv~n~ kes~kuuta 1980 . 

Hloj n:o Hlo 450/114/80, 16.6.1980-Kts kirjoitusta 0.5. kansiossa 

Henkilostohallinnon ma~r~yksi~) VT 26/80 

VAPAALIPUT 

Rautatiehallitus on 17 . 6.1980 muuttanut VplA:n lis~~ar~yksi~ 

seuraavasti: 

Henkilokuntalipun kelpoisuus 

8 § 

Lis~m~~r~yksi~ 

2 . Konduktoori on velvollinen ensi kertaa lippuja tarkastaessaan 

leimaamaan tai l~vist~m~~n ruudun. Ainoastaan yksi leimaus tai 

l~vistys suoritetaan . Jollei ruutua ole t~ytetty, voidaan leima

ta tai l~vista~ kaksi ruutua jokaista lipulla matkustavaa henki

lo~ kohtf. Leimausta k~ytett~essa luetaan tassa pyk~lass~ tar

koitettu yhden vuorokauden aika leimausajankohdasta lukien, jos 

kyn~merkint~ puuttuu. (Voimaantuloaika: 1 . 1.1981). 

Kouluvapaaliput 

10 § 

Lis~ma~r~yksia 

2 . Kouluvapaalippuja annetaan kaikille v~limatkoille. 7 §:n 2 

lis~m~~r~yksess~ eleva rajoitus ei koske kouluvapaalippuja. 
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Sairausvapaaliput 

ll § 

Lisamaarayksia 

3 . Sairausvapaalipun voimassaoloajaksi saadaan merkita vain se 

aika, mika tarvitaan laakarin luona kayntia tai hoitoa varten . 

4. kumotaan 

Vapaalipun laatiminen 

12 § 
Lisamaarayksia 

1. Henkilokuntalippuun merkitaan asetuksen 7 §:n 1 momentissa tar
koitetun henkilon nimi ja valtionrautateiden henkilonumero . Ellei 
hanella ole tata numeroa , merkitaan lippuun hanen henkilotunnuk
sensa . Lipun kaantopuolelle lyodaan antopaikan leima , jota ilman 
lippu ei kelpaa mat~alippuna . Perheettoman henkilokuntalippuun 
merkitaan tunnus YKS . Tallaisella lipulla saa matkustaa vain li 
pussa mainittu henkilo , ellei rautatiehal l itus ole asetuksen 
7 § : n 6 momentin nojalla antanut poikkeuslupaa. 

l. 

Henkilotodistukset 

13 § 

Lisamaarayksia 

Perheenjasenyys todistetaan seuraavasti : 

b) Jos vapaalippuetuuden pa~iehella ei ole henkilonumeroa (esim . 

liikenneministerion palveluksessa olevat seka elakelaiset ja les
ket), kirjoitetaan hanen perheenjasentensa henkilokorttiin (loma
ke 2128) kortin tunnusnumeron jalkeen henkilonumeroksi vapaalippu 
etuuden pa~iehen henkilotunnuksen nelja viimeista merkkia . 

c) Jos molemmat aviopuolisot ovat henkilokuntalippuihin oikeutta
vassa palveluksessa , merkitaan heidan lapsensa henkilokorttiin 
tunnusnumeron jalkeen seka aidin etta isan henkilonumero (tai 
sen puuttuessa henkilotunnuksen . nelja viimeista merkkia) alle

viivattuna . 

26 
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Vaunu1uokka 
14 § 

Lislimli!irliyksili 

1 . Asetuksen tassli pykli1assa mainittujen henki1oiden 1isliksi saa

vat vapaaliput 1. 1uokkaan: 

aikatau1unsuunnitte1ija, aktuaari, apu1aisasemaplia11ikko, apu1ais

asianva1voja, asemapali11ikko, insinoori, jl:!.rjestelymestari, kam
reeri, kemisti-insinoori, kie1enklilintlija, kirjaaja, kirjeenvaih
taja, koneinsinoori, konttoripaa11ikko, kustannuslaskija, 1aki
mies, 1iikenneohjaaja (ent. 1 1uokan kirjuri), 1iikennetarkasta

ja, osastosihteeri , ostJpl:ili11ikko, psyko1ogi, psykotekni11isen 
laboratorian hoitaja, plilimatemaatikko, rakennusmestari, ratainsi
noori, rikostutkija, suunnitte1ija, slihkotarkastaja, tarkastaja, 
tarkastajainsinoori, teknikko, terveysolojen tarkkaaja, toimisto
rakennusmestari, toimistosihteeri (ent. 1 1uokan kirjuri tai kir
janpitl:!.ja), varastonplili11ikko, varikonpali11ikko, y1iaktuaari, 
y1ikonduktoori, y1ipuutarhuri ja y1iteknikko seka va1tionrauta
tei111i vahintaan 25 vuotta pa1ve11eet: 

ajomestari, asemapaa11ikko (a1imman palkkaus1uokan), asetin1aite
mies, konduktoori , konemestari, kuormausmestari, 1aboratoriohoi

taja, 1iikennemestari, 1iikenneohjaaja, 11ilikintavoimiste1ija, 
puutarhuri, toimistosihteeri, tyonjohtaja, tyoterveyshoitaja, 
vaihdemiesten esimies, vaunumestari, veturinku1jettaja, y1iasen
taja ja y1ivahtimestari. 

(RH 708/14/80, (H1t) 17 . 6.1980) VT 26/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee111i n:o 124, 16 . 6 . 1980, on kansainvli1isessli ta

vara1iikenteessli kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja muu

tettu 17 . 6 . 1980 1ukien seuraavasti: 

100 Jugos1avian dinaaria 15,00 mk 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 574,00 mk 
100 Norjan kruunua 77,00 mk 

100 Ranskan frangia = 91,00 mk 
100 Lansi Saksan maFkkaa 211,00 mk 
100 Sveitsin frangia 288,00 mk 
100 Tanskan kruunua = 68,00 mk 

1 USA : n do11aria 3,70 mk 

(N:o T1t 609/230/80 , 17.6 . 80) VT 26/80 
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LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI-P~NNAINEN JA RAAHE-VIHANTI 

Linja-autoliikenteen henkil5taksaa on korotettu 1.7.1980 lukien. 

Myytaessa yhdysliikennesopirnuksen (VT 23/73.14 ja VT 25/77) rnu
kaisia matkalippuja kelpaaviksi linja-autoissa valilla Pannainen
Pietarsaari tai Vihanti-Raahe on asiakkailta perittava korotetun 

taksan rnukainen rnaksu. Uudet 1.7.1980 alkaen sovellettavat rnak

sut aikuisten rnatkalippujen osalta ov.at: 

Pannainen-Pietarsaari 11 krn 3,80 rnk 

Vihanti-Raahe 36 krn 8,60 rnk 

(N:o Mt 32322/241/80, 19.6.1980) VT 26/80. 

KUORMA - JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Kuorma- ja pakettiautojen tilausliikenteen kuljetusrnaksuja koro 
tetaan 1.7.1980 lukien . Taman johdosta otetaan tariffitaulukkojen 
(VR 2644) taulukosta 36 uusi painos. Painatusjaosto suorittaa uu
delleen painetun taulukon perusjakelun. 
(N:o Mt 32308/241/80, 19.6.1980) VT 26/80 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 7-20.7.1980 

2 6 

Kuluvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostarnis
jakso jarjestetaan kirjelman n:o Lko 22432/412/80, 14.3.1980 mukai
sesti 7-20.7.1980 valisena aikana. Viikkojen aikana tapahtuneesta 
toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien lahettaa yleiseen 
toirnistoon (N:o Yt 22432/412/80, 18.6.1980), VT 26/80. 

AIKATAULUN 147 LIS~YS 

Lisays n:o 2 aikataul'uun 147 on ilmestynyt ja jaettu aikataulukirjan 
ryhman 7,1. tilanneille. Lisayksen voimaan'tulopaiva on 1.7.1980 ja 
sisaltBna uudet aikataulut 811 ja 812 ja niista johtuneet korjaukset. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Turku (lyhint~ tiet~) ; 5- 14 . 8 . 1980 
Turun Musiikkimessut 

Matkustaj alle myyda~n meno- pa'luulippu 20 %: n alennuksella j a anne
taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava v~hint~an 76 kilo
metrin matkalle menosuuntaan. Matka.lipun "Erityislippu" - kenttlian 

merkitaan koodi 94 ja muuten lippu j~tet~an rastittamatta . Vastaava 
merkinta on tehtliva myos kantaosaan . 

Myynti RAP -jarjestelm~n avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimm~inen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 
5- 14 , 8.1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko"-teksti 
kuuluu: 

MENO - PALUULIPPU - 94 
20 % al 
VOIMASSA 5-14 . 8.1980 
Kautta . .. .. . .. •.. .. 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut p~ivat mukaan luettuina) . 

Alennus e i koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkus

tavia . 

Musiikkimessut jarjestet~an Kupittaan Urheiluhallissa 8- 13 . 8 . 1980. 

(N : o Mt 32684/242/80, 14 . 5 . 1980), VT 26/80 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Kuopio (lyhinta tieta); 10 . 7 .-11,8 . 1980 
Asuntomessut 
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Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja anne
taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilo
metrin matkalle meno·suuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kentta!l.n 
rnerkitaan koodi 97 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. Vastaava 

merkinta on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla: Kyselysanoman A- kentt!l.an merkit!l.an 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

10 . 7. - 11 . 8 . 1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 07. 

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

kuuluu: 
MENO- PALUULIPPU - 97 
20 % al 
VOIMASSA 10 . 7. - 11 . 8 . 1980 
Kautta ..•.•••••.• • ....• 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 

leimalla . 

Ostetut rnatkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (maini tut paiv!l.t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 

ta.via. 

Asuntomessut jarjesteta!l.n 11 . 7.-10.8.1980 . 

(N : o Mt 32891/242/BO, 13.6 . 1980), VT 26/80 . 
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KONDUKTOORIKURSSIT VUONNA 1981 

Rautatieopistossa kev~t- ja syyskaudella 1981 j~rjestett~ville 

konduktBorikursseille pyrkivien tulee j~tt~~ t~t~ koskeva yleisen 

toimiston p~~llikolle osoitettu hakemuksensa l~himm~lle esimiehel

leen viimeist~~n 22 . 8 . 1980 . . CHakemuksia saa . pii~in toimistosta, lorna- . 

ke VR 4~19, hakemusten vastaanotto aloitetaan v~littBm~sti). 

Vahvistetun koulutusohjelman mukaan voivat po . kursseill e pyrki~ 

henkilBt, jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman 

p~tevyystutkinno~ 20.9 . 1976 tai aikaisemmin, ja joille kertyy 20.9. 

1980 menness~ em. tutkinnon j~lkeist~ palvelusta v~hint~in nelj~ 

vuotta. T~h~n aikaan tulee sis~lty~ ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa teht~viss~ v~hint~in kuusi kuukautta. Mahdolli

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin t~ydent~~ 

kurssin alkamiseen menness~. 

Hakuedellytykset t~ytt~v~t hakijat kutsutaan 20.9 . 1980 myohemmin 

tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla j~rjestett~v~~n konduktoori

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sis~lt~~ laskennon 

ja ~idinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) teht~vi~. 

Lis~si hakijoille j~rjestet~~n 8.9.-15 . 10 . 1980 v~lisen~ aikana 

soveltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhm~jaon mukaan eri 

paikkakunnilla . 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eiv~t ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie

dossa oleville kursseille) tulee vuonna 1981 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiess~~n j~tt~~ nyt uusi hakemus . 

Jos t~llainen henkilo on osallistunut 16 . 10.1976 tai sen j~lkeen 

j~jestettyyn kelpoisuus - ja soveltuvuuskokeeseen, h~nen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen. Kelpoisuuskokeen h~n voi kuitenkin 

halutessaan uusia. T~st~ tulee mainita hakemuksessa erikseen. Sovel

tuvuuskokeen uusimista pidet~~n suotavana aikaisintaan kolmen v~li 

vuoden j~lkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityist~ 

syyt~ . 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

k~sittelyaikataulusta . Muuten k~sittelyj~rjestyksess~ noudatetaan 

soveltuvin osin lko:n kirjeess~ n:o 1854/151/76 , 13 . 9 . 76 annettuja 

ohjeita (N:o Yt 1422/151/80, 17 . 6.80), VT 26/80 . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o27 
~~~~~------------------------------------·a~~9--
Henkiloliikenteen takaisinmaksut 

Rahtiluotto 

Sahatavarakuljetukset l~ntisess~ liikenteess~ 

M~~r~ykset tavaran pa~llyst~misest~. pakkaamisesta ja 
osoittamisesta (PPO) 

Valtionrautateilla siivouksessa k~ytett~v~t puhdistus
aineet ja vahat 

Avoimia virkoja 

IHmi tyksi~ 

Eroja 
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HENKILOLIIKENTEEN TAKAISINMAKSUT 

Liikennealueen keskusaseman lipputoimisto saa 1.7 . 1980 lukien 
toistaiseksi suorittaa takaisinmaksun yli 75 km:n matkalle myydyn 
kotimaan liikenteen menopaluulipun k&yttamatt5m&ksi jaavan paluu
matkan osalta silloin kun paluumatkan pitaisi alkaa omalta liikenne
alueelta ja edellyttaen, ettei matkustaja viel& ole lahtenyt pois 
liikennealueelta eika lipun voimassaoloaika ole paattynyt. 

Lahemmat ohjeet on keskusasemille toimitettu kirjeella . Muilla 
lipunmyyntipaikoilla kuin keskusasemilla on noudatettava takaisin
maksuasioissa entista menettelya eli lahetettav& takaisinmaksuhake
mukset tilitoimistoon myos em . tapauksissa . (N:o tlt 613/244/80, 
25 . 6 . 80) VT 27/80 . 
RAHTILUOTTO 

Tilityssaannon liitteena olevaan luottoasiakasluetteloon lis&ta&n 

605212 Suomen Sokeri Oy Naantalin tehtaat 21100 NAANTALI 

ja siita poistetaan 
605212 Juurikassokeri Salamatie 24 21100 NAANTALI 

Osoitteiden ja muiden muutosten johdosta muutetaan luettelossa ole-

va t tiedot Oy Partek Ab : n kaikkien asiakasnumeroiden kohdalla ja 
G. A. Serlachius Oy : n kahden asiakasnumeron kohdalla seuraaviksi: 

644112 Oy Partek Ab ·Kuljetuspalvelu Munkkiniemen 00330 HELSINKI 33 
puistotie 25 

644120 Oy Partek Ab Perusmateriaali- 21600 PARAINEN 
teollisuus 

644138 Oy Partek Ab Rakennusosa- Sornaisten 00500 HELSINKI 50 
teollisuus rantatie 25 

644146 Oy Partek Ab Eristysteol- Kutojantie 8 02630 ESPOO 63 
lisuus 

644153 Oy" Partek Ab Kateaineteo l lisuus 08680 MUIJALA 
644161 Oy Partek Ab Rakennuskera- Pitkamiientie 9 20100 TURKU 10 

miikkateollisuus 
644179 Oy Partek Ab Raskas koneteol- PL 33 

lisuus 
37801 TOIJALA 

644187 Oy Partek Ab Kevyt koneteollisuus 21200 RAISIO 
617472 G. A. Ser lachius Oy 

Tampereen tehtaat , Ki rjanpito PL 207 33101 TAMPERE 
617498 G. A. Serlachius Oy , Tako PL 207 33101 TAMPERE 

Tampereen tehtaat , Kir j anpito 

(N : o t l t 619/245/80, 19.6.80) VT 27/80 
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SAHATAVARAKULJETUKSET LANTISESS~ LIIKENTEESSA 

1.1.1980 alkaen on sahatavaran kuljetussopimukset lantisessa liiken
teessa muuttuneet siten, etta asiakkaan kanssa solmitaan sopimukset 
erikseen Pohjoismaihin ja erikseen Tanskan etelapuolelle menevalle 
sahatavaralle. 
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Koska tasta uudesta sopimusmenettelysta on aiheutunut asemilla epa
selvyytta sopimuksien oikein soveltamisessa, tulee asemien vastaisuu
dessa tarkoin selvittaa sahatavaraa lahetettaessa seuraavat asiat: 

SAHATAVARA POHJOISMAIHIN SOPIMUKSILLA 

- asiakas on merkinnyt oikean sopimusnumeron 
- asiakas on merkinnyt koodin 19 kenttaan 27 
- CIM- rahtikirjassa on oltava maaraasemana lopullin~n maaraasema 

jossakin Pohjoismaassa 
- lahetyksia ei voi osoittaa CIM-rahtikirjalla Haparanda gr, 

Trelleborg transit tai Helsingborg gr 
- lahetykset siirtokuormataan aina Haaparannassa 

VR:n osuuden rahdit sisaltavat siirtokuormausmaksun ja peittamis
lisan Haaparannassa. 

SAHATAVARA TANSKAN ETELAPUOLELLA OLEVIIN MAIHIN SOPIMUKSILLA 

- asiakas on merkinnyt oikean sopimusnumeron 
- CIM-rahtikirjassa ei maaraasemana voi olla Tornio; 

siis CIM- rahtikirjalla kulkevat lahetykset siirtokuormataan aina 
Haaparannassa 

- maaraaseman ollessa Haparanda gr, Trelleborg transit tai Helsingborg 
gr sovelletaan aina tata sopimusta 

- VR:n osuuden rahdit eivat sisalla siirtokuormausmaksua eika peitta
mislisaa; 
1) jos asiakas on merkinnyt koodin 19 kenttaan 27, peritaan 

CIM-rahtikirjalla kulkevissa lahetyksissa Pohjoismaisen 
tavaratariffin mukaiset siirtokuormausmaksut 

2) kotimaisella rahtikirjalla kulkevissa lahetyksissa Siirtokuormaus 
Oy laskuttaa asiakasta suoraan. 

(N:o Mt 32948/252/80, 19.6.80), VT 27/80. 
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M~~R~YKSET TAVARAN P~~LLYST~ISEST~. PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMI
SESTA (PPO) 

Lis~yksi~ liitteeseen II: 

Pyrkij~ Oy:n valmistamat 10 litran vetoiset muoviset kuljetusastiat 
on hyv~ksytty k~ytett~viksi rautatiekuljetusasetuksen mukaisina kerta
k~ytttlpakkauksina vaarattomien aineiden kuljetuksiin. Lupa ei koske 

VAK:n alaisia aineita. 

Kuljetuspakkausmerkin numero on Lko 02-1980. 

(N~o Yt 32629/61/80, 22.5.1980), VT 27/80. 

Puhar Oy:n valmistamat 30 litran vetoiset muovikanisterit (n:o 130) 
on hyv~ksytty k~ytett~viksi rautatiekuljetusasetuksen mukaisina moni
k~ytttlpakkauksina vaarattomien aineiden kuljetuksiin. Valtionrautatei
den antama lupa ei koske VAK:n alaisia aineita. Kuljetuspakkausmerkin 
numero on Lko 03-1980. 

(N:o Yt 32855/61/80, 16,6,80), VT 27/80. 

Primakem Oy:n valmistamat 5 ja 10 litran vetoiset muoviset kuljetus
astiat on hyv~ksytty k~ytett~viksi rautatiekuljetusasetuksen mukai-
sina kertak~yttopakkauksina vaarattomien aineiden kuljetuksiin. Valtion
rautateiden antama lupa ei koske VAK:n alaisia aineita. Kuljetuspak

kausmerkin numero on Lko 04-1980. 

(N:o Yt 23016/61/80, 19.6.80), VT 27/80. 
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VALTIONRAUTATE I LLA SI I VOUKSESSA KAY TETTAVAT PUHOISTUSAINEET 
JA VAHA T 

Vira11isissa tiedotuksissa n :o 28 a , 13 . 7 . 1979 mainitut 
aineet on hyvaksytty ede1leen VR:n sopimusaineiksi . 
Lisayksena: Va1tio- hienosaippua , henki1okohtaiseen pesuun . 
Ti1aukset 90 kp1 pakkauksina . 

( Rt 95/163/80 , 26 . 6 . 1980 ) VT 27/80 

AVOII~IA VIRKOJA 

Kaksi koneinsinoorin ( B2) virkaa ( toisen erikoistehtavana vahva
virtatekniset ja toisen koncpajatekniset suunnittelutehtavat) co
ka yksi ~on~insin~~rin (V27 ) virka (erikoist ehtavana heiyJ.ovir
tatekniset tehtavat) toistaiseksi rautatiehallituksen koneosas

tolla. 
Rautatiehallitukse1le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan elokuun 1 pai
vana 1980 ennen viraston at~ioloajan paut t ymista. 

NI MITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o 5 a 5 t o: en5i 1uokan kirjurin (V 191 virkaan 
YP 2 1. kirj uri Pirkko Anne li Aho. 
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T a 1 o u s o s a s t o : y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirju
rin (V 17) virkoihin (Hy vto) y1im. ap. 2 1 krj Ritva I rme1i Ahren
berg ja (Hki vto) y1im. ap. 2 1 kr j Leena Marjatta Loika1a; toimisto
sihteerin (V 14) virkaan (Hki vto) ak1i Pirkko Kaarina Ahosilta; 
y1imaaraiseen alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin (V 14) toi

meen (Hki vto) y1 i m. krj Anna Liisa Hat6nen; varastomestarin (V·15) 
t oimeen (Hki vto ) varasto t y6ntek. Olavi Vei kko Wi i k; apulaiskanslis
tin (V 10 ) toimiin yl i m. tapl Marj a-Leena Romppanen, y1im. tap1 Paivi 
U11a Marianne Ryt k6nen j a t i 1ap. tapl Pirjo Leena Leski nen; konekir
joittajan (V 8 ) toimeen kap l Lea Or vokki Save1a, 
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ensi luokan kirjurin (V 19) virkaan 
yp 2 1. krj Toini Maria Parviainen; ylim. kirjurin (V 11) toimiin 
akli Marja-Liisa Petersson, kapl Anna-Marja Nurmiviita, vt. ylim. 
krj Marja-Terttu Hatakka; apulaiskanslistin (V 10) toimiin kapl 
Eeva Katriina Hagelberg, kkja Leena Anitta Jylh&. 

Rat a o s a s t o: toimi s torakennus me s tarin (V 21) virkaan 
(Sk rpt) nuorerupi toimistorakennusme stari (V 20) Jaakko Ilmari 
Muilu. 

ERDJA 
Flallinto-osasto asianvalvoja (8 2) Unto Perko. 

Rat a o s a S t o: rak en c:usme s tari Jari Olavi Heino. 
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ERAIDEN VIRKANIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 

Huhtikuun 27 pKivlnl 1980 annettiin asetus erliden va1-

tionrautatciden virkojen ja toimien nimien muuttamisesta 

·1.7.198U 1ukien. 

TlmKn vuoksi va1tiovarainmi~isterio on, asian o1tua 

6.6.19RC ministerio~ raha-asiain klsitte1yssa, muut~anut 

15.3.1980 tehdyn virkaerrtosopJmuksen 11 §:n noj a11a va1-

tionrautateir.a koskevia mufstutuksia ja 1islpa1kkioita 

1.7.1980 1ukien oheisen J.iitteen 1 mukaisesti. 

Ede1la o1evan 1islksi va1tiovarainministerio Ou va1tlon 

virkojen ja toimien jarjestelyvaltuuslain (767/76) ja 

-asetuksen (768/76) nojalla muuttanut eraide.1 valtionrau

tateiden y1imaaraisten toimien nimet 1.7.1980 1ukien. 

(VM 61/13-27/79, 10.6.1980) Taaa pa~toe Gn julkaietu YT:~~a 23/80. 
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Liite 

Virkanimikkeiden muutoksista aiheutuva 1iikenteesta johtu

vien lisapa1kkiomaaraysten (ns . va1irahamaaraysten) tu1-

kintaohje 

Eraiden Valtionrautateiden virkojen ja toimien seka y1imaa

raisten toimien nimikkeiden muuttamisen johdosta va1tiova

rainministerio ilmoittaa, etta kulku1aitosten ja yleisten 

toiden ministerion kirje1maa (Kulk 449/712-52, 935, 15 . 2 . 

1952) ja siihen tehtyja 1isayksia (Kulk 2426/712-56, 6073 , 

28 . 11 . 1956 ja Kulk 2485/712-68, 454 , 24.1 . 1969), jotka kos

kevat liikenteesta johtuvien lisapa1kkioiden eli ns . vali

rahojen maksamista, tu1kitaan siten , etta tehtavaluette1oon 

lisataan ajomestari (ent . autonku1jettajain esimies) , vaunu

mies (ent . vaununvoite1ija), 1iikenneohjaaja ja 1iikenne

mestari . 

Peruste1una ede11a o1evaan tu1kintaohjeeseen rautatiehalli 

tus ilmoittaa, etta ajomestarin ja vaunumiehen osa1ta on ky

symys pe1kasta nimenmuutoksesta . Liikenneohjaajia ja 1iiken

nemestareita taas tu1laan kayttamaan nykyisen asemamestarin 

tehtavien hoitamiseen eraissa tapauksissa . 



Lii te 1 

VALTIONRAUTATEIOEN 
VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT VIRKALUETTELON MUISTUTUSTEN TULKINTAOHJEET 

1 . 7 .1980 1ukien 

T~11a . puole11a on kaytetty seka entisia 
.etta kohta kobda1ta niita vastaavia, 
su1keissa o1evia uusia nimikkeita 

31.90 

Muistutusten sanamuoto virkanimikemuutosten 
ja1keen 

31 .90 

~UIST.UUSI Muistutukset 1 ja 2 poistettu ja ti1a11a uusi Toimistovirkailijalle V6, V7 seka vakinaise11e 

toimistovirkai1ija11e V8, jotka ovat pa1ve11eet 
mainituissa toimissa tai ti1apaisissa tehtavissa 
va1tio11a tyosopimussuhteessa yhteensa ko1me vuotta 
ja ovat suorittaneet virkatutkinnon, suoritetaan 
pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 
naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

(1980) 

MUIST.3 
( 1974) 

muistutus: 
Konttoriapu1aisi11e (=toimistovirkai1ija) ja 
toimistoapu1aisi11e (=toimistovirkai1ija~jotka 
ovat pa1ve11eet mainituissa toimissa tai vas
taavissa tehtavissa va1tio11a tyosopimussuh
teessa yhteensa ko1me vuotta ja ovat suoritta
neet virkatutkinnon, suoritetaan pa1kkaus yh
ta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 
naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

Y1imaaraisi11e ~irjurei11e 3 1. (=toimistovir
kai1ija V 8, V 9 ja V 10 ja V 11 seka 1iikenne
virkai1ija V 10) ja ~ (=toimistovirkai1ija 
V 10) seka y1imaaraisi11e kirjurei11e (=toimisto
virkailija V11 ja V·12),jotka ovat y1eisen liikenne
virkatutkinnon, ha11inno11isen virkatutkinnon 
taikka kone- ja varasto-osastojen tai tariffi
osaston vrkatutkinnon tahi toimistotutkinnon 
suoritettuaan pa1ve11eet viisi vuotta, suorite-

Y1imaaraisi11e 1iikennevirkai1ijoi11e ja toimistovir
kai1ijoi11e (V8-V12), jotka ovat y1eisen 1iikennevir
katutkinnon, ha11inno11isen vi rkatutkinnon taikka kone
ja varasto-osastojen tai tariffiosaston virkatutkinnon 
tahi toimistotutkinnon suoritettuaan pa1ve1~et viisi
vuotta, suoritetaan pa1kkaus kahta pa1kkaus1uokkaa 
korkeampana kuin mita naissa toimissa muutoin suorite
taan. 
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taan pa1kkaus kahta pa1kkausluokkaa korkeampa-
na kuin mita naissa toimissa muutoin suoritetaan . 
(Sisaltyy 31.92 muistutus 3, sie1ta siirtynyt 
tahan y1im . kirjuri V 11 ja V 12.) 

Veturinku1jettajana yhteensa vahintaan ko1me 
vuotta pa1vel1ee11e va1tionrautateiden veturin
kuljettaja11e suoritetaan pa1kkaus yhta palk
kaus1uokkaa ja yhteensa vahintaan kymmenen 
vuotta palve11ee11e kahta pa1kkaus1uokkaa korke
ampana kuin mita tassa virassa tai toimessa muu
toin suoritetaan. 

Y1ikonduktoorei11e, konduktooreil1e, kuormausmesta
rei11e, asetinlaitemiehi1le, vaihdemiesten esimie
hille ja jarjestelymestareille, jotka ovat palvel
leet y1ikonduktoorina, konduktoorina, kuormausmes
tarina, asetinlaitemiehena, vaihdemiesten esimie
hena, jarjestelymestarina tai muissa naita vaativam
missa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, 
suori tetaan palkkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeam
pana ja kymmenen vuotta pa1ve1tuaan kahta pa1kkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa 
tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Huoltomiehelle ja tallimiehelle, jotka ovat pa1vel -
1eet peruspa1kkaisena, y1imaara i sena tai ti1apaise

na huo1tomiehena, ta11imiehena tai muissa naita 
vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi 
vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa 

Veturinku1jettajana yhteensa vahintaan ko1me vuotta pa1-
ve11ee11e va1tionrautateiden veturinku1jettaja11e suori
tetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa ja yhteensa vahin
taan kymmenen vuotta pa1ve11ee11e kahta pa1kkaus1uokkaa 
korkeampana kuin mita tassa virassa tai toimessa muutoin 
suoritetaan. 

Y1ikonduktoorei11e, konduktoorei11e, kuormausmestarei1-
1e, asetin1aitemiehi11e, vaihdemiesten esimiehi11e ja 
jarjeste1ymestarei11e, jotka ovat pa1ve11eet y1ikonduk
toorina, konduktoorina, kuormausmestarina, asetin1aite
miehena, vaihdemiesten esimiehena, jarjestelymestarina 
tai muissa naita vaativammissa tehtavissa yhteensa va
hintaan viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus-
1uokkaa korkeampana ja kymmenen vuotta pa1veltuaan kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa vi roissa 
tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Huoltomiehel le ja tal1imiehe11e, jotka ovat pa1ve1leet 
peruspalkkaisena, ylimaaraisena tai ti1apaisena huo1to

miehena, ta l1 imiehena tai muissa naita vaativammissa 
tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan 
pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 
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korkeampana kuin mita naissa toimissa muutoin suo
ritetaan seka nii11e peruspa1kkaisi11e, y1imaa
raisi11e tai ti1apaisi11e vaununvoite1ijoi11e 
{=vaunumies), huo1tomiehi11e tai ta11imiehi11e, 
jotka ovat pa1ve11eet mainituissa tehtavissa 
vahintaan kymmenen vuotta, kahta pa1kkaus1uok-
kaa korkeampana kuin mita naissa toimissa muu
toin suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e ja ti1apaiselle 
asemamiehe1le, joka on palve11ut naissa tai vaati
vuudeltaan vahintaan naita vastaavissa tehtavissa 
yhteensa vahintaan kolme vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa ja vahintaan kymmenen 
vuotta pa1veltuaan kahta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita tassa toimessa muutoin suoritetaan. 

Rataesimiehe11e, joka on palve1lut vahintaan vii
si vuotta rataesimiehen tehtavissa, suoritetaan 
palkkaus yhta pa1kkausluokkaa korkeampana kuin mita 
rataesimiehelle naissa tehtavissa muutoin suorite
taan, seka rataesimiehe1le, joka toimii rataesi
miehena raskailla tukemiskonei11a seka sahkoiste
tyi1la rataosuuksil1a, opastin- ja hitsaustyokun
tien esimiehena, suoritetaan edeJla mainitun li
saksi palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita rataesimiehelle muutoin suoritetaan. 

Opastinasentaja1le {=opastinesimies), joka toimii 
opastintyokuntien esimiehena, suoritetaan palkkaus 

naissa toimissa muutoin suoritetaan seka niille perus
palkkaisille, ylimaaraisi11e tai tilapaisille vaunumie
hi11e, huoltomiehille tai tallimiehille, jotka ovat 
palvelleet maini tuissa tehtavissa vahintaan kymmenen 
vuotta, kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita nais· 
sa toimissa muutoin suoritetaan . 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tilapaiselle asema
miehelle, joka on pa1vellut naissa tai vaativuudeltaan 
vahintaan naita vastaavissa tehtavissa yhteensa vahin
taan ko1me vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa ja vahintaan kymmenen vuotta palveltuaan kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa toimessa 
muutoin suoritetaan. 

Rataesimiehelle, joka on palvellut vahintaan viisi vuot
ta rataesimiehen tehtavissa, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita rataesimiehelle 
naissa tehtavissa muutoin suoritetaan, seka rataesimie
helle, joka toimii rataesimiehena raskai1la tukemisko
nei1la seka sahkoistetyilla rataosuuksilla, opastin- ja 
hitsaustyokuntien esimiehena, suoritetaan edellamaini
tun lisaksi palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita rataesimiehe11e muutoin suoritetaan. 

Opastinesimiehelle, joka toimii opastintyokuntien esi
miehena, suoritetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa 
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kahta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita opas

tinasentaja11e (= opastinesimies) muutoin suoritetaan. 

Ylimaaraisessa makuuvaununhoitajan, vaununsiivoojan, 
y1isiivoojan ja siivoojan toimessa seka rinnastus
pa1kkaisess~ vaununsiivoojan tai siivoojan tehtavas
sa vahintaan kaksi vuotta toiminee11e suoritetaan 
pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin 
naista toimista muutoin suoritetaan. 

Peruspa1kkaisille ja ylimaaraisi11e y1iasentaji11e 
ja sahkoasentaji11e, jotka ovat pa1ve11eet sahko

asentajan tehtavissa vahintaan kolme vuotta, suori
tetaan pa1kkaus kahta pa1kkaus1uokkaa korkeampana 
kuin mita naissa toimissa muutoin suoritetaan. Se1-

1aisi11e tassa mainitui11e y1iasentaji11e ja sahko
asentajille, jotka joutuvat virantoimituksessaan 
ajamaan ns . huo1toautoa, maksetaan 1isaksi pa1kkaus 
yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 
tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Muistutus koskee kirjureita 2 1. ap. (= 1iikennemes
tari V 14 ja toimistosihteeri V 14) ja sisaltyy 
muistutukseen 16 . 

Vaihdemiehe1le, junamiehe11e, trukinkuljettaja11e ja 

autonkuljetta·jalle suoritetaan virkanimensa mukaisis

sa tai vaativuudeltaan vahintaan naita vastaavissa 

tehtavissa tai liikenneosaston pienkoneiden kytkija

na, ratakuorma-auton tai raidetraktorin kuljettajana 

korkeampana kuin mita opastinesimiehe11e muutoin suori

tetaan. 

Ylimaaraisessa makuuvaununhoitajan, vaununs11voojan, 
ylisiivoojan ja siivoojan toimessa seka rinnastuspa1k
kaisessa vaununsiivoojan tai siivoojan tehtavassa vahin
taan kaksi vuotta toimineel1e suoritetaan palkkaus yhta 
pa1kkausluokkaa korkeampana kuin mita naista toimista 
muutoin suoritetaan. 

Peruspalkkaisi1le ja y1imaaraisil1e y1iasentaji1le ja 

sahkoasentaji1le, jotka ovat palve1leet sahkoasentajan 
teht~vissa vahintaan kolme vuotta, suoritetaan palkkaus 
kahta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa toi
missa muutoin suoritetaan. Sellaisi11e tassa mainitui1-

le yliasentajille ja sahkoasentajille, jotka joutuvat 
virantoimituksessaan ajamaan ns. huo1toautoa, maksetaan 
lisaksi palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita naissa tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Poi stetaan. 

Vaihdemiehe1le, junamiehe11e, trukinku1jettajalle ja 

autonkuljettajalle suoritetaan virkanimensa mukaisissa 

tai vaativuudeltaan vahintaan naita vastaavissa tehta
vissa tai liikenneosaston pienkoneiden kytkijana, rata

kuorma-auton tai raidetraktorin ku1jettajana tai kisko-
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tai kiskoka1uston rahastajana yhteensa vahintaan 

viisi vuotta palve1tuaan pa1kkaus yhta pa1kkaus-
1uokkaa korkeampana ja edel1a mainituista vaihde
miehe11e, junamiehe11e ja trukinku1jettaja11e 1ii

kenneosaston pienkoneiden kytkijana, ratakuorma
auton tai raidetraktorin ku1jettajana tai kisko
ka1uston rahastajana yhteensa vahintaan kymmenen 
vuotta pa1ve1tuaan kahta pa1kkaus1uokkaa korkeampana . 

V 11 tai sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaan pa1kkan
sa saavi11e virkamiehi11e, jotka toimivat junasuo
rittajina, suoritetaan pa1kkaus V 11 pa1kkaus1uokan 
mukaan. Se11aise11e ede11a mainitu11e virkamiehe11e, 
joka on toiminut 2 vuotta junasuorittajana,suorite
taan pa1kkaus 1isaksi kaksi pa1kkaus1uokkaa korkeam
pana kuin mita tassa toimessa muutoin suoritetaan . 

Asemamestari11e yp.(= asemapaa11ikko v 17, 1iikenne
mestari V 17, toimistosihteeri V 17 ja 1iikenneohjaaja 
V 17) ja kirjurille 2 1. yp. (= asemapaallikko V 17, 

1iikennemestari V 17, toimistosihteeri V 17 ja 1iikenne
ohjaaja V 17), joka toimii asemanhoitajana, suoritetaan 
pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin tassa
virassa muutoin suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e ja ti1apaise11e kirju

si11e 2 1. yp. (= asemapaa11ikko V 17, 1iikennemestari 
V 17, toimistosihteeri V 17, 1iikenneohjaaja ~ 17, 1ii
kennemestari V 16, toimistosihteeri V 16 ja 1iikenneoh-

ka1uston rahastajana yhteensa vahintaan viisi vuotta 

pa1ve1tuaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana 
ja ede11a mainituista vaihdemiehelle, junamiehelle ja 
trukinku1jettaja11e 1iikenneosaston pienkoneiden kytki
jana, ratakuorma-auton tai raidetraktorin ku1jettajana 
tai kiskoka1uston rahastajana yhteensa vahintaan kymme
nen vuotta pa1ve1tuaan kahta pa1kkaus1uokkaa korkeam
pana. 

V 11 tai sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaan pa1kkansa 
saavi11e virkamiehi11e, jotka toimivat junasuorittajina, 
suoritetaan pa1kkaus V 11 pa1kkaus1uokan mukaan. Se11ai 
se11e ede11a mainitu11e virkamiehe11e, joka on toiminut 
2 vuotta junasuorittajana, suoritetaan pa1kkaus 1isaksi 
kaksi pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita tassa toi
messa muutoin suoritetaan. 

Asemapaa11iko11e V 17, joka toimii asemanhoitajana, suo
ritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin 
tassa virassa muutoin suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e ja ti1apaise11e asema

paa11iko11e V 17, liikennemestari11e v 16 ja v 17, toi
mistosihteeri11e V 16 ja V 17, 1iikenneohjaaja11e 
V 16 ja V 17, joka on pa1ve11ut mainituissa peruspa1k-

I 

(X) 
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jaaja V 16) ja ~ (= toimistosihteeri V 17) ja ~ 

(= toimistosihteeri V 17)ja asemamestari11e yp. 

(= asemapaa11ikko V 17, 1iikennemestari V 17, toimisto
sihteeri V 17 ja 1iikenneohjaaja V 17), joka on pa1ve1-
1ut mainituissa peruspa1kkaisissa viroissa tai y1imaa
raisissa tai ti1apaisissa toimissa tai muussa rautatie-
1aitoksen vastaavan1aisessa tai vaativammassa peruspa1k
kaisessa tai y1imaaraisessa virassa tai toimessa tai 
ti1apaisessa tehtavassa tai muissa vaativuude1taan 
vahintaan naita vastaavissa tehtavissa yhteensa ko1me 
vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa kor
keampana kuin mita tassa virassa tai toimessa muutoin 
suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e ja ti1apaise11e asema

mestari11e ap. (= 1iikennemestari V 14 ja toimistosih
teeri V 14) seka kirjuril1e 2 1. ap. (= 1iikennemestari 
V 14 ja toimistosihteeri V 14), joka toimii junasuorit
tajana, maksetaan pa1kkaus kahta pa1kkaus1uokkaa kor
keampana seka se11aisi11e em. virkamiehi11e, jotka ovat 
pa1ve11eet naissa viroissa tai toimissa tai ti1apaisissa 
tehtavissa tai muissa vaativuude1taan vahintaan niita 
vastaavissa tehtavissa yhteensa ko1me vuotta, suorite
taan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa ja viisi vuotta pa1-
ve11ei11e kahta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita 

naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

HUOM. Vain joko maaravuosi- tai tehtavanmukainen koro
tus, ts. ei samanaikaisesti mo1empia. 

kaisissa viroissa tai y1imaaraisissa tai ti1apaisissa 
toimissa tai muussa rautatie1aitoksen vastaavan1aisessa 

tai vaativammassa peruspa1kkaisessa tai y1imaaraisessa 
virassa tai toimessa tai ti1apaisessa tehtavassa tai 
muissa vaativuude1taan vahintaan naita vastaavissa teh
tavissa yhteensa ko1me vuotta, suoritetaan pa1kkaus yh
ta pa1kkaus1uokkaa korkeampana kuin mita tassa virassa 
tai toimessa muutoin suoritetaan. 
Huom. Koskee ko1mea ko:n toimistosihteeria V18 

(ent.krj 2 1. ja 2 1. yp). Vert.muist. 17. 

Peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e ja ti1apaise11e 1ii

kennemestari11e V 14 ja toimistosihteeri11e V 14, joka 
toimii junasuorittajana, maksetaan pa1kkaus kahta pa1k
kaus1uokkaa korkeampana seka se11aisi11e em. virkamie
hi11e, jotka ovat pa1ve11eet naissa viroissa tai toi
missa tai ti1apaisissa tehtavissa tai muissa vaativuu
de1taan vahintaan niita vastaavissa tehtavissa yhteen
sa ko1me vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus-
1uokkaa ja viisi vuotta pa1ve11ei11e kahta pa1kkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toi
missa muutoin suoritetaan. 

Huom. Vain joko maaravuosi- tai tehtavanmukainen koro

tus, ts. ei samanaikaisesti molempia . 

I 

1.0 
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Kirjuril1e 1 1. (= apu1aisasemapaallikko V 20, 1iiken

netarkastaja ap. V 20, asemapaa11ikko V 19, apu1aisase
mapaa11ikko V 19, toimistosihteeri V 19, liikenneohjaa
ja V 19, toimistosihteeri V 18 ja liikenneohjaaja V 18), 
kirjanpitajalle (= liikennetarkastaja ap V 20, toimis
tosihteeri V 19), asemamestarille 1 1. (= asemapaallik
ko V 20 ja V 19, apu1aisasemapaallikko V 19, aikatau1un
suunnittelijalle, apulaisasemapaallikolle, asemapaalli
koll e 3 1. 1 pl. seka pa 1 kkaus 1 uo'kkaan V 19, V 20, V 21 
tai V 22 kuuluvalle asemapaallikolle, joka on palvellut 
mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai ylimaarai
sissa toimissa tai muissa rautatielaitoksen vastaavan
laisissa tai vaativammissa ylimaaraisissa tehtavissa 
tai muissa vaativuudeltaan vahintaan niita vastaavissa 
tehtavissa viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana seka kirjuril1e 1 1.(= apu-
1aisasemapaa11ikko V 20, 1iikennetarkastaja ap. V 20, 
asemapaa11ikko V 19, apu1aisasemapaa11ikko V 19, toi
mistosihteeri V 19, 1iikenneohjaaja V 19, toimistosih
teeri V 18, 1iikenneohjaaja V 18), kirjanpitaja11e 

(= 1iikennetarkastaja ap V 20, toimistosihteeri V 19), 
asemamestari11e 1 1. (= asemapaa11ikko V 20, asemapaa1-
1ikko V 19, apu1aisasemapaa11ikko v 19) ja pa1kkaus-
1uokkaan V 19 tai V 20 kuu1uva11e asemapaa11iko11e kah
deksan vuotta pa1ve1tuaan 1isaksi yhta pa1kkausluokkaa 
korkeampana kuin naissa viroissa tai toimissa muutoin 

suoritetaan. 

Y1ipuutarhuri11e, puutarhurille, polttoainetyonjohta
ja11e, varastomestari11e ja veturinpuhdistajien esi-

Asemapaa11iko11e V 19, V 20, V 21,V 22 ja V 23,asemapaa11i
kolle 3 1. 1 pl., apu1aisasemapaallikolle, liikennetar
kastajalle ap V 20, toimistosihteerille V 18 ja V 19, 
liikenneohjaajalle V 18 ja V 19 ja aikatau1unsuunnitte1i
jalle, joka on palvellut mainituissa peruspa1kkaisissa 
viroissa tai y1imaaraisissa toimissa tai muissa rautatie
laitoksen vastaavan1aisissa tai vaativammissa viroissa 
tai toimissa tai ti1apaisissa tehtavissa tai muissa vaati
vuudeltaan vahinta~n niita vastaavissa tehtavissa viisi 
vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana seka asemapaallikolle V 19 ja V 2~apu1aisasemapaal
liko11e V 19 ja V 20, liikennetarkastajalle ap. V 20, 
toimistosihteeri11e V 18 ja V 19 ja liikenneohjaajalle 
V 18 ja V 19 kahdeksan vuotta palveltuaan lisaksi yhta 
pa1kkausluokkaa korkeampana kuin naissa viroissa tai toi
missa muutoin suoritetaan. 
Huom. Ei koske kolmea ko:n toimistosihteeria Vl8 

(Ent . krj 2 1 .. ja 2 1. yp). Vert.muist. 15 

Y1ipuutarhuri11e, puutarhuri11e, polttoainetyonjohta
ja11e, varastomestari11e ja huo1tomestarille, joka on 



MUIST. 19 
(1977) 

MU!ST. 20 
(1974) 

MU!ST. 21 
(1977) 

miehelle (= huoltomestarille), joka on pa1vellut mai
nituissa toimissa tai tilapaisissa tehtavissa yhteeh
sa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta 
pa1kkausluokkaa korkeampana ja palveltuaan vahintaan 
kymmenen vuotta, 1isaksi yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin 
suoritetaan. 

Peruspa1kkaiselle, ylimaaraise1le, tilapaiselle ja 
epapatevalle seka ylimaaraiselle epapatevalle veturin
lammittajal1e, joka on palve1lut edel1a mainituissa 

toimissa tai vastaavissa tai tilapaisissa tehtavissa 
yhteensa vahintaan ko1me vuotta, suoritetaan palkkaus 

kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 
toimissa tai tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Autonkuljettajain esimiehe1le (= ajomestari), vanhem
malle autonasentajalle (= autonasentaja) ja autonasen
tajalle, joka on palvellut vahintaan viisi vuotta mai
nitussa toimessa, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa toimissa muutdin 
suoritetaan. 

Teknillisen koulun suorittaneelle peruspa1kkaiselle 

ja ylimaaraiselle sahkotarkastaja1le, peruspalkkaiselle 

ja y1imaaraiselle y1iteknikol1e ja teknikolle, jotka 
toimivat liikenneosaston piirihallinnon sahkohuollossa 
ja ovat pa1velleet valtionrautatei1la teknikkona yh

teensa ko1me vuotta, suoritetaan palkkaus kahta palk

kaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai 

toimissa muutoin suoritetaan. 

palve1lut mainituissa toimissa tai tilapaisissa tehta
vissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta pa1kkausluokkaa korkeampana ja pa1ve1tuaan va
hintaan kymmenen vuotta, lisaksi yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muu
toin suoritetaan. 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle, tilapaiselle ja epa
patevalle seka ylimaaraiselle epapatevalle veturinlam
mittjalle, joka on palvellut edella mainituissa toimis

ssa tai vastaavissa tai tilapaisissa tehtavissa yh
teensa vahintaan kolme vuotta, suoritetaan pa1kkaus kah

ta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa toimissa 
tai tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Ajomestarille ja autonasentajalle, joka on palvellut va
hintaan viisi vuotta mainitussa toimessa, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 
naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

Teknillisen koulun suorittaneelle peruspalkkaise11e ja 

ylimaaraise11e sahkotarkastajalle, peruspa1kkaise11e 

ja ylimaaraiselle yliteknikolle ja teknikol1e, jotka 
toimivat liikenneosaston piirihallinnon sahkohuollossa 
ja ovat palvel1eet valtionrautateilla teknikkona yh

teensa kolme vuotta, suoritetaan pa1kkaus kahta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai 
toimissa muutoin suoritetaan. 



MUIST. 22 
(1977) 

MUIST. 23 
(1978) 

Mika1i 30 .9.1977 ti1anteen mukaan V 26 (V 25) pa1k
kaus1uokkaan kuu 1uvan viran pa1kkaus muistutuksen 
perustee11a maaraytyy yhta (kahta) pa1kkaus1uokkaa 
korkeampana, 1asketaan 1.10.1977 1ukien muistutusta 
sov e 11 ettaessa V 26 ja B 1 pa 1 kkaus 1 uokki en v ali yh

deksi pa1kkaus1uokaksi. 

Peruspa1kkaise11e tai y1imaaraise11e tekniko11e ja y1i
tekniko11e, joka on suorittanut veturinku1jettajatut
ki nnon seka toimi i tyonjohtotehtav i ssa 1 i i kennepi i ri en 
varikoide1n veturihuollossa tai matkaneuvojana seka pe
ruspa1kkaise11e ja y1imaaraise11e vanhemma11e tyontut
kija11e (= 1iikennetarkastaja ap. V 21, y1iteknikko 
V 23) ja tyontutkija11e (= 1iikennetarkastaja ap, 
V 23, y1iteknikko V 23, 1iikennetarkastaja ap. V 22, 
toimistosihteeri V 19), joka on suorittanut veturin
kuljettajatutkinnon,/ suoritetaan pa1kkaus kahta pa1k
kausluokkaa korkeampana kuin mita naista viroista 
tai toimista muutoin suoritetaan. 

V l8 tai sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaan palkkansa 
saava11e peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e tai ti1a
paise11e virkamiehe11e, joka toimii junasuorittajana 
He1singin, Tikkuri1an, Riihimaen, Hameen1innan, Hy
vinkaan, Kirkkonummen, Kouvo1an, La~peenrannan, Vai
nikkalan, Tampereen, Seinajoen, Kokkolan, Pieksamaen, 
Iisa1men, Joensuun tai Rovaniemen 1iikennepaikoi11a 
tai junaohjaajana oman toimensta ohe11a, suoritetaan 
pa1kkaus V 19 pa1kkaus1uokan mukaan. 

Mika1i 30.9.1977 ti1anteen mukaan V 26 (V25) pa1kkaus-
1 uokkaan kuu1uv an vi ran pa 1 kkaus mui stutuksen perus
tee11a maaraytyy yhta (kahta) palkkausluokkaa korkeam
pana, 1asketaan 1.10.1977 1ukien muistutusta sove11et
taessa V 26 ja B 1 pa1kkausluokkien vali yhdeksi pa1k

kaus1 uokaksi . 

Peruspa1kkaise11e tai y1imaaraise11e tekniko11e ja y1i
tekniko11e, joka on suorittanut veturinku1jettajatut
kinnon seka toimii tyonjohtotehtavissa 1iikennepiirien 

varikoiden veturihuo11ossa tai matkaneuvojana seka pe
ruspa1kkaise11e ja y1imaaraise11e y1itekniko11e V 22 
(ent. tyontutkija tai vanh. tyontutkija) ja V 23 (ent . 
vanh. tyontutkija), joka on suorittanut veturinku1jet
tajatutkinnon, suoritetaan pa1kkaus kahta pa1kkaus1uok
kaa korkeampana kuin mita naista viroista tai toimista 
muutoin suoritetaan. 

V 18 tai sita alemman pa1kkaus1uokan mukaan pa1kkansa 
saava11e peruspa1kkaise11e, y1imaaraise11e tai ti1a
paise11e virkamiehe11e, joka toimii junasuorittajana 
He1singin, Tikkuri1an, Riihimaen, Hameen1innan, Hy
vinkaan, Kirkkonummen, Kouvo1an, Lappeenrannan, Vai
nikka1an, Tampereen, Seinajoen, Kokko1an, Pieksamaen, 

Iisa1men, Joensuun tai Rovaniemen 1iikennepaikoi11a 
tai junaohjaajana oman toimensa ohe11a, suo~itetaan 

pa1kkaus V 19 pa1kkaus1uokan mukaan . 

.... 
1\) 
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V 19 tai sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaan pa1kkan
sa saavalle virkamiehelle, joka toimii vaununjakaja
na ta i v au nunjaka jan apu 1a i sen a, suori tetaan 
pa1kkaus V 20 pa1kkaus1uokan mukaan, seka V 20 tai 

sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaaan pa1kkansa saa
valle virkamiehelle, joka toimii kauko-ohjaajana tai 
paatoimisena junaohjaajana, maksetaan pa1kkaus V 21 
pa1kkaus1uokan mukaan. 

Y1imaaraiselle kirjurille 3 l. (= toimistovirkai1i-
ja V 10 ja V 11, toimistovirkai1ija V 8 ja V 9, 1ii
kennevirkailija V 10) ja 3 p1 (= toimistovirkailija 
V 10), joka on suorittanut 1iikenteenohjaustutkinnon 
tai v astaavan muun rautatieammattitutkinnon, suori
tetaan pa1kkaus V 12 pa1kl<aus1uokan mukaan. 

Peruspa1kkaise11e ja y1imaaraise11e sahkotarkastaja1-
1e, y1iteknikolle ja teknikolle, joka toimii rautatie
ha 11 ituksen turv a 1 a itejaostossa ja on pa 1v e llu t rna i ni
tuissa viroissa ja toimissa yhteensa ko1me vuotta, 
suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana 
kuin mita naista viroista tai toimista muutoin suori
tetaan. 

Konduktoori11e, joka toimii ratapihapa1ve1ukses~, 

suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeam
pana kuin mita tassa virassa muutoin suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e vaunumestari11e, joka on toiminut 
peruspa1kkaisena, y1imaaraisena tai ti1apaisena vau
nuntarkastajana tai vaunumestarina yhteensa vahin
taan viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1k-

V 19 tai sita a1emman pa1kkaus1uokan mukaan pa1kkansa 
saavalle v irkamiehe1e, joka toimii vaununjakajana tai 
v aununjakajan apu1a i sena, suoritetaan pa 1 kkaus V 20 
pa1kkaus1uokan mukaan, seka V 20 tai sita a1emman pa1k
kaus1uokan mukaan pa1kkansa saavalle virkamiehelle, 
joka toimii kauko-ohjaajana tai paatoimisena junaohjaa
jana, maksetaan pa1kkaus V 21 pa1kkaus1uokan mukaan. 

Y1imaaraise11e 1iikennevirkailijalle ja toimistovir
kai1ija11e, joka on suorittanut 1iikenteenohjaustut
kinnon tai vastaavan muun rautatieammattitutkinnon, 
suoritetaan pa1kkaus V 12 pa1kkaus1uokan mukaan. 

Peruspa1kkaise11e ja y1imaaraise11e sahkotarkastaja1-
1e, y1iteknikolle ja teknikolle, joka toimii rautatie
hall ituksen turv a1aitejaostossa ja on pa 1vellu t maini
tuissa viroissa ja toimissa yhteensa ko1me vuotta, 
suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana 
kuin mita naista viroista tai toimista muutoin suori
tetaan. 

Konduktoorille, joka toimii ratapihapa1ve1uksessa, 
suoritetaan pa 1 kka us yhta pa 1 kkau s 1 uokkaa korkeampana 
kuin mita tassa v irassa muutoin suoritetaan. 

Peruspa1kkaise11e vaunumestari11e, joka on toiminut 
peruspa1kkaisena, y1imaaraisena tai tilapaisena vau
nuntarkastajana tai vaunumestarina yhteensa vahin
taan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palk-



MU!ST. 29 
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MUIST. 30 
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kaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa vir~issa ja 

toimissa muutoin suoritetaan. Sellaiselle peruspalk
kaiselle vaunumestaril1e, joka toimii vaununkorjaus
pajoil1a tai toimistossa 1iikenneosasto11a, suori

tetaan palkkaus 1isaksi yhta pa1kkaus1uokkaa kor
keampana kuin mita naissa viroissa muutoin suorite
taan. 

Virkamiehe11e, joka toimii asetin1aitemiehena He1-
singin keskusasetin1aittee11a, maksetaan pa1kkaus 
V 18 pa1kkaus1uokan mukaan, seka Sein~joen. Riihi
maen ja Tampereen keskusasetin1aitteil1a V 17 pa1k
kaus1uokan mukaan. Pa1ve1tuaan konduktooritutkintoa 
ede11yttavissa viroissa, toimissa tai ti1apaisissa 
tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, pa1kkaus 
suoritetaan yhta pa1kkaus1uokkaa ja kymmenen vuotta 
pa1veltuaan lisaksi yhta palkkaus1uokkaa korkeampana 
kuin mita naissa viroissa, toimissa tai ti1apaisissa 

tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Peruspalkkaise11e ja ylimaaraiselle rakennusmesta
tille, koneteknikolle (= teknikko), teknikolle ja 
yliteknikolle, joka toimii rata-alueen paallikkona 
tai piirin vastaavan opastinmestarin, hitsausmesta
rin tai koneteknikon tehtavissa, radan perusparan
nus- tai rakennusten peruskorjaustyomaan vastaavana 

rakennusmestarina tai urakoitsijatoiden paatoimi
sena valvojana, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa seka rautatierakennustyomaan vastaavana 

kausluokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa ja 

toimissa muutoin suoritetaan. Sellaiselle peruspa1k
kaiselle vaunumestarille, joka toimii vaununkorjaus
pajoilla tai toimistossa liikenneosastol1a, suorite
taan palkkaus lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampa
na kuin mita naissa viroissa muutoin suoritetaan. 

Virkamiehe11e, joka toimii asetinlaitemiehena Hel
singin keskusasetinlaitteella, maksetaan palkkaus 
V 18 palkkausluokan mukaan, seka Seinajoen, Riihi
maen ja Tampereen keskusasetinlaittei lla V 17 palk
kausluokan mukaan. Palveltuaan konduktooritutkintoa 
edellyttavissa viroissa, toimissa tai tilapaisissa 
tehtavissa yhteensa vahintaan viisi vuotta, palkkaus 
suoritetaan yhta palkkausluokkaa ja kymmenen vuotta 
pa1ve1tuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita naissa viroissa, toimissa tai tilapaisissa 

tehtavissa muutoin suoritetaan. 

Peru.spalkkaiselle ja yl imaaraiselle rakennusmestarille, 
teknikolle ja ylitekniko1le, joka toimii rata-alueen 
paallikkona tai piirin vastaavan opastinmestarin, hit
sausmestarin tai koneteknikon tehtavissa, radan perus
parannus- tai rakennusten peruskorjaustyomaan vastaa
vana rakennusmestarina tai urakoitsijatoiden paatoimi

sena valvojana, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluok
kaa seka rautatierakennustyomaan vastaavana rakennus
mestarina toimivalle peruspalkkaiselle tai y1imaarai-
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rakennusmestarina toimivalle peruspalkkaiselle tai 

ylimaaraiselle rakennusmestarille kahta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tai 
toimissa muutoin suoritetaan. 

Peruspalkkaiselle ja ylimaliraiselle yliteknikolle 
ja teknikolle, jotka palvelevat rautatiehallituk
sessa koneosastolla ja jotka ovat palvelleet maini
tuissa viroissa tai toimissa yhteensli kolme vuotta, 
suoritetaan palkkaus yhtli palkkausluokkaa korkeampa
na kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin 

suori tetaan. 

Vaununtarkastajalle, joka on palvellut vaununtarkas
tajana tai muissa naitli vaativammissa tehtlivissa va
hintiian viisi vuotta, suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana . 

Asemapaall i koll e ja asemapaall i koll e 3 1 . 1 p 1 . , 
joka toimii liikennealueen paiillikkona,suorite
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin virasta muutoin suoritetaan. 

Tyoterveyshoitajalle, jolla on terveydenhoitajan 

piitevyys tai joka on suorittanut plite~oitymiskou

lutuksen tyoterveydenhuollossa, suoritetaan palk
kaus V 16 palkkausluokan mukaisesti. 

Konepajan ja materiaalitoiminnan peruspalkkaiselle 
ja ylimaaraiselle teknikolle ja yliteknikolle, jo

ka on palvellut naissa tehtavissa yhteensa vahintiian 

selle rakennusmestarille kahta palkkausluokkaa korkeam

pana kuin mitii nliissa viroissa tai toimissa muutoin 
suoritetaan. I 

Peruspalkkaiselle ja ylimaiiriiiselle yliteknikolle ja tek
nikolle, jotka palvelevat rautatiehallituksessa kone
osastolla ja jotka ovat palvelleet mainituissa viroissa 
tai toimissa yhteensa kolme vuotta, suoritetaan palk
kaus yhtii palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 

viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Vaununtarkastajalle, joka on palvellut v aununtarkastaja
na tai muissa niiita vaativarrrnissa tehtlivissa vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa 
korkeampana . 

Asemapliallikolle ja asemapiilillikolle 3 1. 1 pl., joka 
toimii liikennealueen piilillikkona, suoritetaan palkkaus 
yhtii palkkausluokkaa korkeampana kuin virasta muutoin 
suoritetaan. 

Tyoterveyshoitajalle, jolla on terveydenhoitajan piite

vyys tai joka on suorittanut pate~oitymiskoulutuksen 
tyoterveydenhuollossa, suoritetaan palkkaus V 16 palk
kausluokan mukaisesti. 

Konepajan ja materiaalitoiminnan peruspalkkaiselle ja 

ylimaariiiselle teknikolle ja yliteknikolle, joka on pal

vellut naissa tehtiivissa yhteensii vahintaan viisi vuot-



MUIST. 36 
(1978) 
(Ent .muist. 
10/31. 92) 

MUIST. 37 
(1979) 

MUIST. 38 
(1979) 

MUIST . 39 
(1979) 

viisi vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa ja 
toimissa muutoin suoritetaan 

Tekni11isen kou1un tutkinnon suorittanee11e kone

pajan peruapa1kkaise11e ja y1imaaraise11e sahkotar
kastaja11e, joka on pa1ve11ut va1tionrautatei11a 
teknikkona yhteensa ko1me vuotta, suoritetaan 
pa1kkaus kahta pa1kkausluokkaa korkeampana kuin 
mita naissa viroissa ja toimissa muutoin suorite
taan. 

Teknillisen opiston suorittaneelle sahkotarkasta
ja11e tai apulaisinsinoori1le (= insinoori, insi
noori yp), joka toimii sahkoa1ueen paalli kkona 
t~i sahkohuo11on paa11ikkona, suoritetaan palkkaus 
yhta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin virasta 
muutoin suoritetaan. 

Nii11e y1imaaraisi11e ja peruspalkkaisi11e raken
nusmestarei11e ja teknikoille,y1iteknikoi11e ja 
sahkotarkastajille, joi11e v. 1979 aikana on suo
ritettu vuosimatkarahaa, maksetaan palkkaus yhta 
palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mita naissa v irois
sa tai toimissa muutoin suoritetaan ja vuosimatka
rahan suorittaminen lopetetaan. 

Tavaratoimistotyota tekeva11e virkamiehe11e suori
tetaan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaa korkeamJllna 
kuin mita virassa, toimessa ta i tehtavassa muutoin 

suoritetaan. Sama11a poistetaan raht:ikirjaraha. 

ta, suoritetaan pa1kkaus yhta pa1kkausluokkaa korkeampa
na kuin mita naissa viroissa ja toimissa muutoin suori

tetaan. 

Tekni11isen kou1un tutkinnon suorittanee11e konepajan 

peruspa1kkaise11e ja y1imaaraise11e sahkotarkastaja1le, 
joka on pavellut va1tionrautateilla teknikkona yhteen-

sa ko lme vu otta, suori tetaan pa 1 kkau s kahta pa 1 kkau s-
1uokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa ja toimis
sa muutoin suoritetaan. 

Teknillisen opiston suorittaneelle sahkotarkastaja1le, 
insinoori11e ja insinoBri11e yp., joka toimii sahko
alueen paa11ikkona tai sahkohuollon paallikkona, suori
tetaan palkkaus yhta pa1kkausluokkaa korkeampana kuin 
v irasta muutoin suoritetaan. 

Nii1le ylimaaraisi1le ja peruspa1kkaisi11e rakennusmes
tarei11e ja teknikoille, yliteknikoi11e ja sahkotarkas
taj i 11 e, joi 11 e v. 1979 a i kana on suori tettu v uosima tka
rahaa, maksetaan pa1kkaus yhta palkkaus1uokkaa korkeam
pana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suo
ritetaan ja vuosimatkarahan suorittaminen 1opetetaan. 

Tavaratoimistotyota tekeva11e virkamiehe1le suoritetaan 
palkkaus yhta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin mita vi
rassa, toimessa tai tehtavassa muutoin suoritetaan. 
Sama11a poistetaan rahtikirjaraha. 

..... 
{]\ 



Yleismuistutukset 

Kaikissa niissa virastoissa ja laitoksissa, joissa on 

alempire mainittujen peruspilkkaisten virkojen tai toi

mien taikka ylimaaraisten toimien haltijoita, sovelle

taan seuraavia yleismuistutuksia. 

l. (1974} Talonmiehia, talonmies-la11111ittajia, la11111ittajia ja 

talonmies-vahtimestareita koskeva muistutus. 

Talonmiehelle, talonmies-lammittajalle, lammittajalle 

ja ta 1 onmies-vahtimestarille, joka on suorittanut a1111la

tillisista pate.r yystutkinnoista annetun lain tarkoitta

man aJTITlattitutkinnon talonmiehen aJTITlatissa tai sita 

vastaavan aikaisanman talonmiehen oppiohjelman mukaisen 

aJTITlattitutkinnon, suoritetaan pal kkaus yhta palkkaus

luokkaa korkeamp!na kuin mita naissaviroissa tai toi

missa muutoin suoritetaan. 

2. (1977} Siivoojamuistutus 

Siivoojalle, joka on toiminut siivoojan toimessa tai 
tilapai sessa tehtavassa vahintaan kaksi vuotta, suori

tetaan palkkaus jtlta palkkausluokkaa korkeamp!na kuin 

mita tassa toimessa muutoin suoritetaan. Siivoojalle 
ja autonsiivoojalle, joka on suorittanut ammatillisis

ta patev yystutki nnoi sta anne tun 1 a in tarkoittaman am

mattitutkinnon siivoojan a11111atissa, suoritetaan palk

kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 

viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 



4. (1980) B- ja S-pa1kkaus1uokkiin kuu1uvia virkamiehia 

koskeva muistutus 

Oikeus maaravuosikorotuksiin on se1laise11a viran tai 
toimen ha1tija11a ja y1imaaraise11a toimenha1tija11a, 
jonka virka tai toimi on sijoitettu B-pa1kkaus1uokkaan 
seka S-sopimuspa1kka1uokkaan kuu1uva11a, sijoituspa1k
ka1uokan mukaista tau1ukkopa1kkaa saava1la viran tai 
toimen haltijalla. 

Edella tarkoitetulle virkamiehelle myonnetaan maaravuosi
korotus 2, 4 ja 6 valtiol1a palvel1un vuoden ja1keen. 

Maaravuosikorotukset maaraytyvat perus- tai sopimus
pa1kan tahi vuosipalkkion seka kalliinpaikanlisan yhteis

maaran perusteella si ten, etta ensimmainen ja toinen 
maaravuosikorotus ovat kumpikin seitseman prosenttia ja 
kolmas maaravuosikorotus on kuusi (6) prosenttia . 

5. (1980) Talonmiehia ym. seka y1ivirastomestareita, virastomes
tareita ym. koskeva muistutus 

---------------------------------------~--------

Talonmiehe1le, yovartijalle, talonmies-lammittaj alle, 
lammittajil1e, ta1onmies-vahtimestarille, laitosmiehe1le, 
huoltomiehelle, korjausmiehelle, apumiehelle, yliviras
tomestar il1e, virastomestarille, ylivahtimestarille, tut
kimusmestarille, vanhemmalle vahtimestarille, arkisto
vahtimestari11e, vahtimestarille yp, vahtimestaril1e ap, 
nuoremma11e vahtimestari11e ja vahtimestari11e (VR:1la 
vahtimestari11e V 12), tyoesimiehe11e, pede11i11e, 



~ursori I le, vahtimestarin apulaiselle ja vahtimestari
preparaattorille, joka on palvellut mainituissa toimis

sa tai tilapaisissa tehtavissa tai vastaavissa tehtavis
sa valtion palveluksessa tyosopimussuhteisena tyonteki
jana yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan 

palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana ja yhteensa 
vahintaan kaksitoista vuotta palvelleelle lisaksi yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita kyseessa olevissa 
toimissa muutoin suoritetaan. 

6. (1980) Toimistohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan V 16 tai sita alempaan kuuluval
le kanslistille, apulaiskanslistille, VR:n vakinaiselle 
toimistovirkailijalle ja VR:n ylimaaraiselle ja tilapai
selle toimistovirkailijalle V 6, toimistoapulaiselle, 
kanslia-apulaiselle, konttoriapulaiselle, kirjurille 
(poliisihallinto), nuoremmalle rekisteriapulaiselle, 
vanhemmalle rekisteriapulaiselle, tilastoapulaiselle, 
toimitusapulaiselle, laskuapulaiselle, toimistosihtee
rille (ei VR:n toimistosihteerille), konekirjanpitajalle, 
kirjanpitajan apulaiselle, tilinpaattajalle, kirjanpita
ja-kassanhoitajalle, kirjaajalle, kirjanpitajalle, tar
kastusapulaiselle, lavistajalle, reikakorttilavistajalle, 
arkistoapulaiselle, kassanhoitajalle, tilastoitsijalle, 
kirjansitojalle, kirjastoapulaiselle, ·apulaiskirjaajalle, 
apulaiskirjanpitajalle, lahettajalle, apulaiskassanhoita~ 
jalle, apulaislahettajalle, kartanpiirtajalle, piirta
jalle, atk-kirjoittajalle, kanslian hoitajalle, konekir

joittajalle, puhelunvalittajalle (posti- ja lennatinlai
tosta lukuunottamatta), puhelinvaihteen hoitajalle, 
puhelinkeskuksen hoitajalle, 



10. 
{1975/II) 

paakirjanpitajlle, vanhemmalle kanslia-apulaiselle, 
vanhemmalle kanslistille, paakartanpiirtajalle, laanin
kassanhoitajalle, tilastokoneenhoitajalle ja offsetlato
jalle, joka on ollut valtion palveluksessa tai valtiolle 
siirtyneen laitoksen palveluksessa yhteensa vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita kyseisissa toimissa muutoin suorite
taan. Sijoituspalkkausluokkaan V 15 tai alempaan kuulu
valle, jolla on edella mainittua palvelua yhteensa vahin
taan viisitoista vuotta, suoritetaan palkkaus lisaksi yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita muutoin suoritetaan. 

Koneenhoitajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja tilapaiselle koneen

hoitajalle, joka on palvellut mainitussa toimessa tai ti
lapaisessa tehtavassa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa 
toimessa muutoin suoritetaan. 

11. {1980) Mekaanikkoja ja asentajia koskeva muistutus 

Mekaanikolle, hienomekaanikolle, huoltomekaanikolle, 
laboratoriomekaanikolle, vanhemmalle mekaanikolle, katsas
tusmekaanikolle, sahkoyliasentajalle, havaintoasemanhoita
jalle, kopiolaitoksen hoitajalle, tietokoneenhoitajalle, 
kenttamestarille, teknilliselle apulaiselle, korjaamon 
varastonhoitajalle, keskusvaraston hoitajalle, keskus
asentajalle, puhelinasentajalle, vanhemmalle asentajalle, 

N 
0 



asentaja11e, puo1ustusvoimien sahkoasentaja11e ja asemata
sova1voja11e, joka on pa1ve11ut mainituissa tai startti
mestarin toimissa tai ti1apaisissa tehtavissa tai vastaa
vissa tehtavissa va1tion pa1ve1uksessa tyosopimussuhtei
sena tyontekijana yhteensa vahintaan viisi vuotta, suorite
taan pa1kkaus yhta pa1kkaus1uokkaan korkeampana kuin mita 
naissa toimissa muutoin suoritetaan. 

12. (1977) Laboratorioinsinooreja, insinooreja, dip1omi-insinooreja, 
rakennusarkkitehteja ja arkkitehteja koskeva mu i stutus 

Laboratorioinsinoori11e ja insinoorin, dip1omi-insinoori~ 
rakennusarkkitehdin ja arkkitehdin tutkinnon suoritta
nee11evirkamiehe1le, joka kuu1uu B 4 tai sita a1empaan 
B- tai V-palkkausluokkaan ja jo~on o11ut va1tion pa 1 ve1u~ 

sessa yhteensa vahintaan kaksi vuotta, suoritetaan pa1k
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa 
viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Mika1i 30.9.1977 ti1anteen mukaan V 26 palkkaus1uokkaan 
kuu1uvan viran palkkaus muistutuksen perustee11a maaray
tyy yhta pa1kkaus1uokkaa korkeampana, 1asketaan 1.10 .1977 
1ukien V 26 jaB 1 palkkaus1uokkien va1i yhdeksi pa1 kkaus-
1uokaksi. 

Va1tiovarainministerion harkinnan mukaan voidaan tata in
sinoorimuistutusta soveltaa myos ns. kaksoispatevyysvi
roissa oleviin. 



14. (1979) Rakennusmestareita koskeva muistutus 

Tekni11isen kou1un rakennusosaston tutkinnon suoritta
nee11e rakennusmestari11e, piirirakennusmestari11e, ra
kennuspaa11iko11e, vanhemmalle rakennusmestari11e, nuo
remma11e rakennusmestaril1e, toimistorakennusmestaril1e, 
vanhemmalle toimistorakennusmestari11e, nuoremma11e toi
mistorakennusmestari11e, tiemestaril1e, y1itiemestari1-
le, tarkastajalle, tyontarkastaja11e, apu1aistarkastaja11e 
ja rakennustarkastaja11e, joka on toiminut teknikoksi 
va1mistuttuaan valtionha11innon pa1veluksessa viisitoista 
vuotta, suoritetaan pa1kkaus yhta palkkaus1uokkaa korkeam
pana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suori
tetaan . 

15. (1980) Teknikoita koskeva muistutus 

Teknl11isen kou1un tutkinnon suorittanee1le tekniko11e, 
konetekniko1le, katsastusteknikol1e, sahkotekniko11e, y1i
tekniko11e, soti1asy1itekniko11e, soti1asteknikol1e, 
tyonjohtaja1le, y1ityonjohtajalle, tyo1iikkeenjohtajal1e, 
tyomestari11e, tarkastaja11e, konetarkastaja11e, konepaa1-
1iko1le (maapa1veluksessa), maanmittausteknikol1e, sahko
tarkastaja11e, autotarkastajal1e, apu1aistarkastaja11e, 
korjaamopaa1liko11e seka tyontutkijal1e ja vanhemma1le 
tyontutkija11e, joka on toiminut teknikoksi valmistuttuaan 
va1tionhal1innon palve1uksessa viisitoista vuotta, suori
tetaan pa1kkaus yhta palkkaus1uokkaa korkeampana kuin 
mit~ naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

~- ~--- -~--- ---~ 
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16. (1980) Puhelunvalittajia ym koskeva muistutus poistettu ja si

sallytetty toimistohenkilokuntaa koskevaan yleismuistu
tukseen 6. 

17. (1980) Laboratoriohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Labor a toriomestari 11 e, 1 a bora tori ohoitaja 11 e, labora to
rionhoitajalle, preparaattorille, laboratorian prepa
raattorille, kemian preparaattorille, laborantille, 
laboratoriosihteerille, tutkimusapulaiselle ja laborato
rioapulaiselle, joka on ollut valtion palveluksessa tai 
valtiolle siirtyneen laitoksen palveluksessa yhteensa va
hintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus

luokkaa. korkeampana kuin mita kyseisissa toimissa muutoin 
suoritetaan, ja sille, jolla on edella mainittua palvelua 
yhteensa vahintaan viisitoista vuotta, suoritetaan palk

kaus lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita 

muutoin suoritetaan. 

19. (1979) 8-palkkausluokkatakuuta koskeva muistutus 

Mikali viran, toimen, ylimaaraisen toimen tai tilapaisen 
tehtavan palkkaus yhden tai useamman muistutuksen perus
teella saattoi 30.9.1977 tulla suoritettavaksi 8-palk

kausluokan mukaisesti, lasketaan muistutuksia naihin vir
koihin, ,toimiin tai tehtaviin sovellettaessa palkkaus
luokkien V 26 ja 8 1 vali yhdeksi palkkausluokaksi. 

Mikali viran, toimen, ylimaaraisen toimen tai tilapaisen 

tehtavan palkkaus yhden tai useamman muistutuksen perus

teella muissa kuin 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksis~ 

I 
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saattaa 30.9.1979 tu11a suoritettavaksi B-pa1kkaus1uokan 

mukaisesti, 1asketaan muistutuksia naihin virkoihin, toi
miin tai tehtaviin sove11ettaessa pa1kkaus1uokkien V 27 

jaB 1 va1i yhdeksi pa1kkaus1uokaksi. 

VES-muistutusten sove1taminen 

Va1 .tion tyCimarkkina1aitos on ilmoittanut, etta virka1uet
te1on muistutuksia sove11ettaessa maaravuosikorotukseen 
oikeuttavaa aikaa 1askettaessa vahennetaan pa1kattomat 
poissao1ot. Synnytyksen ja raskauden vuoksi myonnetysta 
virkavapaudesta otetaan huomioon pa1ka11inen osa (72 ar

kipaivaa), mutta ei sen sijaan muuta aitiyspaivarahaan 

oikeuttavaa aikaa. 
(N:o H1o 537/111/77, 14.9.1977) VT 38/77. 

t~uistutusten muutokset eivat vaikuta henki1okohtaisten 
1isapa1kkioiden maksamiseen, eivat myoskaan 1injatarkis
tukset eivatka y1eismuistutukset. Ainoastaan sijoitus
palkkausluokan muutos todellisena kuoppakorotuksena 
1akkauttaa 1isapa1kkion maksamisen (P 5358, 16.9.77). 

(Hloj n:o RH 234/110/80, 18.6.1980) Y ~ 27a/80. 
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Kansainvalinen kiitotavaratariffi, TCE (VR 4670) 

Lantinen yhdysliikenne 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisu, liite V 

Rahtialennus rauta- ja terasromulle. jatepaperille, 
' lumpulle seka lasiromulle · 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivupuiden seka 
puunjatteiden ja hakkeen rahtialennus 

Nimityksia ja maarayksia 
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MATKUSTUSSKKNN~N TULKINTA 

Rautatiehal litus on tiedustellut valtiovarainministerion palkka
osastolta , voidaanko valtionrautateilla virkamatkan lahto- ja 
paattymispaikan maarittelysta syntyneen erimielisyyden poistami
seksi antaa voimassaolevien maaraysten ja ohjeiden puitteissa o~ 
je , jossa RH toteaa seuraavaa . 

Virkamatkan katsotaan alkavan virkapaikalta ja paattyvan virka
paikalle , jos asianomainen virkamatkaan kaytettavan kulkuvalinren 
lahtoajan ja - paikan ja vastaavasti saapumisajan ja -paikan huo
mioonottaen olisi ehtinyt kayda virkapaikallaan virka- ajan puit 

teissa . 

Palkkaosasto on ilmoittanut lausuntonaan kirjeellaan n : o VM 
31/14-28/80 , 26 . 6 . 80 , ettei silla ole huomauttamista kyseisen o~ 
jeen antamisesta . 

Tulkintanaan kirjeen liitteessa esitettyihin tapauksiin palkka
osasto on samalla ilmoittanut seuraavaa . 

Esimerkki 1 . ja 2. 

1) Rautatiehallituksessa tyoskenteleva virkamies lahtee virkffimt 
kalle Hels i ngista klo 7.50 lahtevalla junalla . Han on lahtenyt 
kotoa klo 7 . 00 ja poikkeaa ennen junan lahtoa noutamassa virka
huoneestaan matkalla tarvittavan materiaalin. Virkahuoneestaan 

han lahtee klo 7.40 . Katsotaanko matkavuorokauden alkavan lahdo~ 
ta kotoa klo 7 . 00 vai 7 . 40 , jolloin ao . lahtee virkapaikalta? 

2) Em . virkamies palaa virkamatkaltaan Helsinkiin klo 20 . 00 saa

puvalla junal1a . Han poikkeaa virkapaika1leen jarjestelemaan ma
teriaa1ia k1o 20 . 10. Virkahuoneestaan han 1ahtee klo 20 . 35 ja 
saapuu kotiin k1o 21 . 00 . Paattyyko matkavuorokausi k1o 20 . 10 vai 
k1o 21.00? 

VTML:n tu1kinta: 

1 . ja 2 . Koska virkamies on 1ahtiessaan ja saapuessaan kaynyt 
virkapaika11aan, on 1ahdon katsottava tapahtuneeksi virkapaik&ta 
k1o 7 . 40 j a vastaavasti matkan paattyvan virkapaika11e saapumi
seen k1o 20.10 . 

Esimerkki 3 . 

3) Rautatieha11ituksen virkamies matkustaa He1singista k1o 8.15 
1ahteva1la juna11a . Hane1la ei ole tarvetta poiketa menomatka11a 
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virkapaika11a , joten h&n l&hdettyti&n kotoa k1o 7 .15 menee suoraan 

junalle. 

VTM~:n tulkinta: 

Matkavuorokauden voidaan katsoa a1kavan kotoa k1o 7 . 15. 

Esimerkki 4 . 

4) Rautatieha1lituksen virkamies pa1aa virkamatka1taan He1sinkiin 

k1o 15 . 45 virka- ajan p&tittyessti k1o 16.15 . Koska RH :ssa noudate

taan ns liukuvaa tyoaikaa, h~n katsoo voivansa palata suoraan ko
tiin, johon h&n saapuu k1o 16.25. RH : n mie1estti virkamatka p&at 
tyy kyseisessti tapauksessa junan saapuessa He1sinkiin, koska 1iu

kuvan tyoajan vaikutusta t~ss~ yhteydessti ei saisi ottaa huomi oon. 

VTML:n tulkinta: 

Virkamatka voidaan katsoa ptitittyvtiksi k1o 15.45 junan saavuttua 
He1sinkiin . 

(Hloj n:o RH 712/117/80 , 30 . 6.1980) VT 28 /80 . 

KUNTOUTUKSEN TOIMINTAOHJEET 

Kuntoutukeen toimintaohjeet (VR lom. 3370) on painettu. Toi
mintaohjeet eailytet~ OTV-, OTS-, OEA-kaneioeea. Perus
jakelun euorittaa painatuejaoeto. 

(~ Slt 327/1610/60, 2.7.1960) VT 26/60. 

RAHTILUOTTO 

Tilityssaannon liitteen~ olevaan luottoasiakasluetteloon l isataan 

602086 Oy Wi1h. Schauman Ab 
Lahden tehtaat 

Pl 33 15101 LAHTI 10 

657320 SOK Tavarata1o Abella A1eksanterink.19- 21 15110 LAHTI 11 

ja 1uette1osta poistetaan 

602086 Asko- Upo Oy Fennia Vaneritehdas Loti1a 15100 LAHTI 10 

(N : o t1t 665/245/80 , 4.7.80) VT 28/80 . 
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SILJA-LINE/VR-YHDISTELMALIPUT (VR 2273) 

Junissa tapahtuvan lipuntarkastuksen vuoksi on niiss~ tapauksissa, 

kun yhdistelm~lipulla kannetaan useamman henkil~n maksut, kirjoitet

tava jokaiselle henkilolle seuruelipun tarkistuslippu, johon merkit~~n 

yhdistelm~lipun numero. 

VT 28/80. 

KANSAINV~LINEN KIITOTAVARATARIFFI, TCEx (VR 4670) 

Kansainv~liseen kiitotavaratariffiin on ilmestynyt lis~lehti n:o 8, 
joka on voimassa 1.7.1980 lukien. 

Kiitotavarahintoja laskettaessa k~ytet~~n voimassaolevaa UIC-frangin 

kurssia 

100 Fr UIC = 185,00 FM 

Painatusjaosto on suorittanut lis~lehden jakelun. 

VT 28/80. 

L~TINEN YHDYSLIIKENNE 

"Tornion kautta l~hetett~vien vaunukuormal~hetysten osoittaminen." 

"Tornioon l~hetet~~n jatkuvasti v~~rin osoitettuja vaunukuormal~hetyk

si~, jotka lis~~v~t ja aiheuttavat turhaa vaihtotyot~ Tornion-Haapa

rannan v~lisen yhdysliikenteen hoitamisessa. T~m~n johdosta huomaute

taan, ett~ k~ytett~ess~ kotimaista rahtikirjaa on l~hetyksen m~~r~

asema sek~ rahtikirjassa, vaunuluettelosanomassa ett~ vaunun osoite

lapussa Tornio vastaanottajan ollessa aina Siirtokuormaus Oy:n. K~y

tett~ess~ CIM-rahtikirjaa kehoitetaan m~~r~asemaksi merkitsem~~n 

m~~r~maan lopullinen m~~r~asema ja vastaanottaja. Vaunun m~~r~asema 

on kuitenkin aina Haaparanta. Mahdollinen on myos menettely, ett~ 

tavara vaunuineen osoitetaan Haaparantaan, jolloin vastaanottaja on 

joko Nordisk Transport & Spedition (NTS) tai lopullinen vastaanottaja 

m~~r~maassa." 

VT 28/80. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.8.-80 lukien muutetaan Yl~myllyn merkinn~t sarakkeessa 4 seuraaviksi: 

4 
Yl~ylly Joensuu 15. 

Vnj 18. Jns 15. 

Muut merkinn~t s~ilyv~t ennallaan. 

(N:o Lko 22969/67/80, 1.7.-80), VT 28/80. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.7.-80 lu~en avataan Tuiran alaisena Rautaruukki Oy:n raide ja 

otetaan julkaisuun seuraavin merkinn~in: 

1 4 5 6 
Tuira 

Rautaruukki Oy:n raide 

820 

Tua 6. Tt Rautaruukki Oy:n 

tehdasta varten. 

(N:o Lko 32973/67/80, 1.7.-80), VT 28/80. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~IMATKAT-JULKAISU, LIITE V 

1.7.-80 lukien muutetaan liitteen sarakkeissa 1, 2, 4, 5 ja 7 olevat 

merkinn~t Paimion ja Piikki~n kohdalla seuraaviksi: 

1 2 

Paimio 128 - 130 15 

128 - 055 39 

Piikki~ 127 - 130 15 

127 - 055 39 

4 

Tku 

Slo 

Tku 

Slo 

2 

2 

2 

3 

5 6 

c 
Vain Salon terminaa-

lipiirin osoitepai-

koilta/lle 

c 
Vain Salon terminaa-

lipiirin osoitepai-

koilta/lle 

Muutokset tehd~~n myos julkaisuun "Kappaletavaraliikennepaikat 

(VR 3726)". 

(N:o Lko 23003/67/80, 1.7.-80), VT 28/80. 

7 
28 

29 

18 

34 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TER~SROMULLE, J~TEPAPERILLE, LUMPULLE SEK~ 

LASIROMULLE 

Valtioneuvosto on my~nt~nyt 1.7-31.12.1980 v~liseksi ajaksi seuraavat 

rahtialennukset: 

- kotimaasta talteenotetun rauta- ja ter~sromun rautatierahdeista 

10 prosentin suuruisen alennuksen mainittuja romuja kotimaan sula

toille ja valimoille kuljetettaessa 

- kotimaasta talteenotetun ker~yspaperin rautatierahdeista 25 prosen

tin alennuksen ja kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilij~tteen) 

sek~ j~telasin (lasiromun) rautatierahdeista 20 prosentin alennuksen 

n~ita raaka-aineita kotimaan jalostuslaitoksille kuljetettaessa. 

Ker~yspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 5312 

ja 5313 kuuluva jatepahvi ja -paperi sek~ my~s nimikkeeseen 5311 

kuuluva jatepahvi ja -paperi, joka lahetetaan muilta tuotantolaitok

silta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta. Alennuksen 

alaiseksi lumpuksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeeseen 

5691 kuuluva tekstiilijate ja alennuksen alaiseksi jatelasiksi nimik

keeseen 6182 kuuluva lasiromu. 

Nam~ alennukset my~nnet~~n vain vaunukuormalahetyksille. 

Alennukset my~nnet~~n kullekin alennukseen oikeutetulle asiakkaalle 

kuukausittain .rahtiluottotilin valityksell~. Alennuksen alaisista 

kuljetuksista pidet~~nlomakkeella VR 4139 luetteloa, jonka perus

teella alennuksen maar~ lasketaan. Lomakkeessa mainitun jakelun 

lisaksi lahetet~an luetteloiden yhdet kappaleet tilitoimiston koti

maiseen tarkastusjaostoon VR:lle kuuluvan korvauksen laskentaa varten. 

Asemien on ilmoitettava edell~ mainituista rahtijarjestelyist~ ao. 

asiakkaille. 

(N:o Mt 22309/243/80, 4.7.1980), VT 28/80. 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ PUUN
J~TTEIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

Va1tioneuvosto on myontanyt 1.7-31.12.1980 va1iseksi ajaksi koti
maisi11e tuotanto1aitoksi11e Neuvostoliitosta saapuvien P 2 luokan 

mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan mukaan rahdi
tettavien koivukuitupuiden seka vaunukuormaluokan 6 mukaan rahdi

tettavien nimikkeeseen 5194 kuuluvien puunjatteiden (hakkeen, saha
jauhon yms.) rautatierahtien Suomen osuuksista ku1jetusmatkasta 

riippumattornan 5 prosentin suuruisen rahtia1ennuksen. 

Ede1la o1evan perusteel1a rautatieha11itus on rnaarannyt, etta alen

nus rnyonnetaan r a j a - a s e m i 1 1 a naiden 1ahetysten rahtia 
1askettaessa vahentama1la muuten kaytettavasta hinnoitualuvusta 

luku 2. Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin maksu 
maarataan yhta valirnatkavyohyketta lyhyernrnalta rnatka1ta. Tuonti
tavaran raja1iikenteeseen kuuluvat lisarnaksut peritaan y1eisten 
maaraysten rnukaan. 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiometrilta 
ja hakkeen osa1ta 800 kg kiintokuutiornetri1ta tai 350 kg irtokuut io
metri1ta . 

Rautatei11e tu1evan korvauksen 1askemista varten pidetaan raja
asemi1la naista ku1jetuksista (paitsi Enso-Gutzeit Oy:n rahtipaa

toksen 785-6 mukaisista kuljetuksista) kuukausittain kahta luette-

1oa 1ornakkeel1a VR 4139 siten, etta toiseen luette1oon merkitaan 
haapa- ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet. Luette-

1oihin rnerkitaan rahtikirjan paivays ja nurnero, maaraaserna ja Suornen 

a1ennettu rahtiosuus i1man lisamaksuja. Luette1oiden asiakkaa11e 

kuuluvat osat lahetetaan ti1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon 
korvauslaskentaa varten. 

(N:o Mt 22309/243/80, 4.7.1980), VT 28/80. 
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NIMITYKSIX JA MAARXYKSIX 
T a 1 o u s o s a s t o : ylim. toimistoapulaisen toimeen (Vaa

san sivuvarasto) vt ylim.toimistoapulainen Mikael Johan Rantala. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 
N:o 29 
17.7.1980 

Valtion tyontekijain terveydenhuollon ohjesaannon 
(486/79) muutokset 

dhjeet valtion virkamiesten muuttokustannusten korvaa
misesta tehdyn virkaehtosopimuksen soveltamisesta 

Valtion tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvos
ton paatoksen soveltamisohjeet 

65- ja I-kortit 

Aikataulun 147 lisays 

Nordeg-tariffi 

Lubeck-Travemunde skandinavienkai 

Kemijarven uuden puhelinkeskuksen kayttoonotto 

Avoimia virkoja ja toimia 
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TALTION TYONTEKIJAIN TERVEYDENHUOLLON OHJESAANNON 

(486/79) MUUTO~SET 

Valtion tyoa~rkki~alaite~ ea ilaeittaaut ylei~kirj~ellaa• 

P 5597, 17.6.1980 ylla aainittuuu terveyde~muello~ ekjeea~n-

tooR tehdyista •~ut ek~i~ta eeura~vaa. 

Y1eista 

Toukokuun 15 paivana 1980 annetu11a va1tioneuvoston paatokse11a 

(349/80) on rnuutettu va1tion tyontekijain terveydenhuo11on 

ohjesaantoa (486/79') sairausajan pa1kkaa ja synnytys1ornaa 

koskevien rnaaraysten osalta. Tata paatosta sove11etaan 1 pai

vana rnaa1iskuuta . 1980 tai sen ja1keen a1kaneisiin sairaustapauk

siin . Si1ta osin kuin rnuutokset koskevat raskauden tai synny

tyksen vuoksi seka ottovanhernrni11e rnyonnettavaa 1ornaa paatos-

ta ei kuitenkaan sove11eta, rni11oin 1askettu synnytysaika tai 

synnytyspaiva on ennen 1 paivaa toukokuuta 1980 tai rni11oin 

raskaus on keskeytynyt ennen 1 paivaa huhtikuuta 1980. 

Pa1kkaus sairaus1ornan aja1ta 

Ohjesaannon 8 §:ssa rnaarataan todistetusta sairaudesta johtu

van tyokyvyttornyyden vuoksi rnyonnetyn yhdenjaksoisen sairaus-

1ornan aja1ta rnaksettavasta pa1kasta. Sairausajan tayden pa1-

kan rnaksarnisen ede11ytyksena o1evia karenssiaikoja on 1yhen

netty. Tyontekija1la on oikeus saada taytta sairausajan pa1k

kaa 28 paivan ajanjakso1ta, rni11oin tyosuhde on kestanyt vahin

taan ko1rne vuotta (aikaisernrnin vahintaan viisi vuotta) ja 35 

paivan ajanjakso1ta, rni11oin tyosuhde on kestanyt vahintaan 

viisi vuotta (aikaisernrnin kyrnrnenen vuotta) . 

Ohjesaannon 9 §:ssa rnaarataan sairausajan pa1kan rnaksarnisesta 

niissa tapauksissa, joissa tyokyvyttornyys on johtunut tyotapa

turrnasta, arnrnattitaudista tai tyontekijaa tyotehtav~ensa joh-
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dosta kohdanneesta vakivallasta. Sairausajan t~yden palkan 

rnaksukautta on pidennetty 60 · paivasta 90 p~ivaan, rnillo i n 

kysyrnyksessa on tyotapaturrnasta tai ammattitaudista j ohtuva 

tyokyvyttornyys. Lisaksi 9 §:sta on poistettu sairausa jan 

palkan saarnisen edellytyksena olleet karenssiajat. 

Lapsen aidille rnyonnettava lorna 

Joulukuun 21 paivana 1979 annetulla lailla sairausvakuutus

lain 23 §:n rnuuttarnisesta (1007/79) aitiysraha n rnaksukausi 

on pidennetty 210 arkipaivasta 234 arkipaivaan. Lainmuutosta 

sovelletaan niihin vakuut€ttuihin, joiden laskettu synnytys

aika tai synnytyspaiva on 1.5.1980 tai sen jalkeen. Lainmuu

tos ei kuitenkaan koske vakuutettua, jonka raskaus on keskey

tynyt ennen 1.4.1980. 

Ohjesaannon 16 §:n l rnornentin rnukaan naispuoliselle tyon

tekijalle rnyonnetaan hakernuksesta raskauden ja synnytyksen 

vuoksi lornaa sarnaksi ajaksi, johon hanelle sairausvakuutus

lain 23 §:n l rnornentin rnukaan tulevan aitiysrahan katsotaan 

kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta ait i ysrahaan , 

katsottaisiin kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus, 

eli talla hetkell~ enint~an 234 arkipaivaksi. Jos synnytys 

tapahtuu aikaisemmin kuin 24 arkipaiva~ ennen laskettua 

synnytysaikaa, alkaa lorna synnytysp~ivaa seuraavasta pai

vasta lukien. 

Mikali naispuolisen tyontekijan puoliso on lapsensa syntyman 

yhteydessa tai ns. vanhernpainlornan takia ollut poissa ansio

tyosta tai rnuusta kodin ulkopuolella suoritettavasta tyosta 

ja hanelle on sairausvakuutuslain 23 §:n 2 rnornentin perusteella 

rnaksettu aitiysrahaa, rnyonnetaan ohjesaannon 16 §:n 1 rnornentin 

rnukainen lorna lyhennettyna vastaavast i n i in rnonella arki

paivalla (6- 36 arkipaivalla), kuin lapsen isalle on suori

tettu aiti:ysrahaa . 

Naispuolisella tyontekijalla, joka saadessaan a i tiysrahaa 

luovuttaa lapsensa pois tarkoituksenaan antaa hanet ottolap

seksi, on oikeus lornaan vain siksi ajaksi, jolta hane lle 

suoritetaan aitiysrahaa. 

2 9 
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Lapsen isalle myonnettava palkaton lorna 

Kitiysrahaa suoritetaan sairausvakuutuslain 23 §:n 2 momentin 

mukaan 210 ensimmaiselta arkipaivalta lapsen aidille ja 24 

seuraavalta arkipaivalta joko aidille tai hanen suostumuk

sellaan lapsen isalle edellyttaen, etta isa on ollut lapsen 

hoidon takia poissa ansiotyosta tai muusta kodin ulkopuolella 

suoritettavasta tyosta. Jos isa on poissa tyosta muun syyn 

kuin lapsen hoidon takia, esirnerkiksi lornautuksen, tyottomyy

den tai vuosilornan takia, ei isalle voida suorittaa aitiys

rahaa, Sarnoin edellytyksin voidaan lapsen isalle suorittaa 

aitiysrahaa lapsen syntyman yhteydessa vahintaan 6 ja enin

taan 12 arkipaivalta, jolloin aidille rnaksettavan aitiysrahan 

suorittamisaika lyhenee vastaavasti. 

Sairausvakuutusasetuksen 18 §:n rnuuttamisesta annetun ase

tuksen (234/80) rnukaan isalle suoritetaan aitiysrahaa rnaksu

kausittain siten, etta ensimmaiseen rnaksukauteen sisaltyy 

vahintaan 6 ja enintaan 12 arkipaivaa ja toiseen rnaksukauteen 

24 arkipaivaa. Ilrnoitus tyonantajalle isan jaarnisesta pois 

ansioty6sta lapsen syntyman yhteydessa on tehtava etukateen 

vahintaan 24 arkipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa. Toisen 

rnaksukauden osalta ilmoitus on tehtava lapsen syntyman jalkeen 

niin pian kuin mahdollista , kuitenkin viirneistaan 24 arkipai

vaa ennen toisen rnaksukauden alkamista . 

Miespuoliselle tyontekijalle, joka anoo lomaa ollakseen poissa 

tyosta lapsen syntyman yhteydessa tai vanhempainloman takia, 

myonnetaan palkaton lorna ajaksi, jolta hanelle sairausvakuu

tuslain 23 §:n 2 rnomentin mukaan suoritetaan aitiysrahaa. 

Lapsen syntyman yhteydessa lorna voi alkaa muutarnan paivtin 

ennen tai jalkeen lapsen syntyman. 

Ottovanhemmille rnyonnettava palkaton lorna 

Sairausvakuutuslain 21 §:n 2 rnomentin ja 23 §:n 3 rnornentin 

perusteella suoritetaan ottolapsen hoidon johdosta aitiys

rahaa vakuutetulle jokaiselta arkipaivalta, jonka hoito jat-
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kuu, kunnes lapsen syntymasta on kulunut 210 arkipaivaa, 

kuitenkin vahintaan 72 arkipaivalta. Oikeus aitiysrahaan 

lasketaan siita paivasta, jolloin ottoaiti on ottanut lapsen 

hoitoonsa. Aitiysrahan suorittamisen edellytyksena on, etta 

ottoaiti on poissa ansioty6sta tai muusta kodin ulkopuoli

sesta ty6sta. Ottoaidin suostumuksella voidaan hanen aitiys

rahakautensa 24 viimeiselta arkipaivalta suorittaa aitiys

rahaa hanen puolisolleen (ottoisalle), mikali ottoisa on 

poissa ansioty6sta ~ai muusta kodin ulkopuolella suoritetta

vasta tyosta lapsen hoidon takia. Ohjesaannon 19 §:n l ja 

2 momentin mukaan ottoaidille ja ottoisalle myonnetaan hake

muksesta palkatonta lomaa ottolapsen hoitoa varten ajaksi, 

jolta heille sairausvakuutuslain 23 §:n 3 momentin per~st.eella 

suoritetaan aitiysrahaa. Lomaa on, mikali mahdollista, ottoaidin 

haettava vahintaan kuukautta ennen lapsen hoitoon ottamista 

ja ottoisan vahintaan kahta viikkoa ennen lapsen hoitoon 

ottamista. 

Ohjesaannon 19 §:n 3 momentin mukaan, mikali ottoisalle on 

myonnetty palkatonta lomaa ottolapsen hoitoa varten ja hanelle 

on talta ajalta maksettu sairausvakuutuslain 23 §:n 3 momentin 

perusteella aitiysrahaa, myonnetaan ohjesaann6n 19 §:n l 

momentissa tarkoitettu ottoaidin lorna lyhennettyna vastaavasti 

niin monella arkipaivalla, kuin lapsen ottoisalle on suori

tettu aitiysrahaa. 

Edella olevan valtiovarainministeri6 kunnioittavasti ilmoittaa 

ministeri6ille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 

tiedoksi ja noudatettavaksi. Valtiovarainministeri6n 18 paivana 

toukokuuta 1979 mainitun ohjesaannon soveltamisesta antamat 

ohjeet muuttuvat vastaavin osin. 

(Hlej n:o Hlo 438/161/80, 8.7.1980) T~ 29/80 

29 
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OHJEET VAL'i.'ION VIRiLA.MI.ESTEN MUUTTOKUST.I.I'i'NUSTEN ICORVAA

MISE'' TA Tl!:HDYN VIRKAEHTOSOPIMUj{SEN SO'Y~LTAMISESTA 

Valtiovar~irrmiDi~terio eu yleiekirjeell~~n P 5598,18.6.1980, 

aut .. au.t valtion virkamie~teR .lluutteku~taJtnuetea k~;~rva01.aisesta 

15 p~iv»na ~~•li~kuuta 1980 tehdyn virkaeat~sepi~ukee•, j ta 

1. Yleista 

Muuttokustannussopirnus on aikaisemmin koskenut vain siir

tymisvelvollisia virkamiehia. Sopimus on siirtymisvelvolli

suuteen perustuvien siirtojen lisaksi laajennettu koske

maan myos sellaisia siirtoja, jotka johtuvat r~tionalisoin

nin tai muun syyn vuoksl tapahtuvasta viraston tal sen 

osan uudelleen jarjestelysta tal siirtamisesta. Tama laa

jennus saattaa sopimuksen pliriin periaatteessa kaikkl muut 

virastojen tal niiden osien siirrot paitsi ne, jotka johtu

vat varsinaisesta hajasijoittamisesta. Esirnerkkeina muutto

kustannusosasopimuksen piiriin tulleista siirroista voidaan 

mainlta muun muassa puolustusvoimien organisaatiomuutok

sista jbhtuvat ykslkkojen rauhanaikaiset siirtamiset seka 

posti- ja lennatinlaltoksen palveluksessa olevien puhelin

virkallijoiden sijoittamlset uusiin tehtaviln puhellnlii

kenteen automatisoinnin vuoksl. 
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Sopimuksen soveltamisala on laajennettu koskemaan valtion 

virkamiesten lisaksi myos virkasuhteeseen verrattavassa 

julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevia. 

Tahan ryhmaan kuuluvat muun muassa puolustusvoimain var

vatyt, rajavartiolaitoksen rajavartijat seka posti- ja 

lennatinlaitoksen erillishenkiloryhmiin kuuluvat postiase

man hoitajat, postinjakajat ja puhelinaseman hoitajat. ~1uut

tokustannussopimuksessa tarkoitetaan virkamiehella myos vir

kasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuh~ 

teessa olevaa, milloin on kysymys rationalisoinnin tai muun 

syyn johdosta tapahtuvasta viraston tai sen osan uudelleen 

ja·rjestelysta tai siirtamisesta. 

Muuttokustannu,ssopimuksen perusteella virkamiehen muuttokus

tannukset korvataan vain, jos virkamies palvelussuhteen ai

kana joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Paikkakunnal

la tarkoitetaan tassa sopimuksessa sellaista maantieteellis

ta aluetta, joka asutuksen sijoittumisen ja liikenteellisten 

olosuhteiden perusteella muodostaa yhtenaisen kokonaisuuden. 

Kunnallisella jaotuksella ei ttissa suhteessa ole merkitysta. 

Yksi peruste alueen katsomiseksi samaksi paikkakunnaksi on 

se, etta alueen sisalla, laidalta toiselle tapahtuvat tyomat

kat ovat tavanomaisia. Nain ollen esimerkiksi Helsinki, Espoo 

ja Vantaa muodostavat yhden paikkakunnan. 

Muuttokustannussopimuksen 3 §:n mukaisen siirtymisvelvolli

suuteen perustuvan siirron kasitteen asiallinen sisalto on 

pysytetty entisellaan. Mikali virkamies itse pyytaa siirtoa 

toiselle paikkakunnalle, ei hanelle makseta siirtymisvelvol

lisuuden perusteella muuttokustannusten korvausta. 

Aikaisemmasta muuttokustannussopimuksesta poiketen virka

miehen perheenjaseneksi luetaan muuttokustannussopimuksen 

3 §:n 2 momentin mukaan myos virkamiehen vanhemmat, jotka 

asuvat samassa taloudessa virkamiehen kanssa. 

2 9 
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2. Matkustamiskustannusten korvaus 

Muuttokustannussopimuksen 4 §:n 3 rnornentissa tarkoitetus

ta siirtornatkasta virkarniehella on oikeus kuten aikaisern

minkin saada valtion virkarniesten rnatkustussaannon rnukai

sen kilornetrikorvauksen lisaksi kunkin rnukana seuraavan 

perheenjasenen osalta kolrne pennia kilometrilta, vaikka 

tasta ei ole enaa nimenornaan mainittu sopirnuksessa. 

3. Korvaus muuttotavaran kuljetuksesta 

Muuttokustannussopirnuksen 5 §:n mukaan korvataan muuttota

varan kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina rnyos muut

totavaran vakuuttarnisesta vahingon varalta aiheutuneet kus

tannukset. 

4. Muuttoraha 

Muuttorahan rnarkk.arnaaria on tarkistettu. Muuttoraha maaray

tyy muuttokustannussopimuksen 6 §:n rnukaan silloi~ kun ky

symys on siirtymisvelvollisuuteen perustuvasta siirrosta. 

Muuttoraha on talloin muuttavien henkiloiden lukumaarasta 

riippuen seuraava: 

Muuttavien henki
loiden lukumaara 

1 

2 

Muuttoraha 

850 mk 

2 050 mk 

Muuttorahan suuruus maaraytyy muuttokustannussopirnuksen 

7 §:n mukaan, milloin muuttarninen johtuu rationalisoinnin 

tai rnuun syyn vuoksi tapahtuvasta viraston tai sen osan 

uudelleen jarjestelysta tai siirtamisesta pykalassa tar

kemmin mainitulla tavalla. Siten, jos virkarnies kuuluu 

esimerkiksi V25 palkkausluokkaan ja rnuuttavien henkiloiden 

lukumaara on 3, rnuuttorahan suuruus on seuraava: 
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x 50 460 mk (V28 pa1kkaus1uokan peruspa1kka/v) 

5. Tutustumismatkat uude11e sijoituspaikkakunna11e 

5 046 mk 

t.tuuttokustannussopimuksen 9 §:n mukaan uude11e sijoituspaik

kakunna11e muuttava11e virkamiehe11e suoritetaan enintaan 

kuuden joke nykyise1ta sijoituspakkakunna1ta uude1le sijoi

tuspaikkakunna11e tehdyn tai kahden siirtoa seuraavan vuoden 

aikana uude1ta sijoituspaikkakunnalta alkuperaise11e sijoitus

paikkakunna11e tehdyn matkan, jotka yhteensa kestavat enin

taan kaksitoista vuorokautta, kustannuksista korvauksena: 

1) virkamiehen matkakustannukset va1tion virkamiesten 

matkustussaannon mukaisesti ja 

2) virkamiehen perheenjasenen matkustamiskustannukset 

va1tion virkamiesten matkustussaannosta i1menevien 

perusteiden mukaisesti. 

Virkamiehe11e korvataan vain tarpee11isista tutustumismat

koista aiheutuneet kustannukset. Viranomaisen harkinnassa 

on siten, ede11yttaako muutto tutustumismatkaa uude11e si

joituspaikkakunna11e. Samoin viranomaisen harkinnassa py

ka1an puitteissa on tutustumismatkojen 1ukumaara ja kesto

aika. Tarpee11isina tutustumismatkoina voidaan pitaa uude1-

1e paikkakunna11e siirtymiseen 1iittyvien va1miste1utoimen

piteiden suorittamista varten tehtyja matkoja. Ta11aisia tu

tustumismatkoja ovat muun muassa matkat uuden asunnon hank

kimista ja virkamiehen perheeseen kuu1uvien 1asten kou1u

asioiden hoitamista varten. 

T~an pyka1an perustee1la yhdella virkamiehen perheenjasene1-

la on ku11akin tutustumismatka1la oikeus matkustamiskustan

nusten korvaukseen. Perheenjasenen maaritte1y on sopimuksen 

3 §:n 2 momentissa. 

2 9 
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6. Majoittumiskorvaus 

Muuttokustannussopimuksen 11 §:n mukaan virkamiehelle, joka 

on ostanut tai vuokrannut asunnon uudelta paikkakunnalta 

ennen siirtymisajankohtaa, mutta joka hyvaksyttavan syyn 

vuoksi siirtaa muuttoaan tahan asuntoon, suoritetaan ma

joittumiskorvausta valtion virkamiesten matkustussaannon 

mukaisesti uuden asunnon hallintakustannuksista asunnon os

tamis- tal vuokraamisajankohdan ja siirtymisajankohdan va

liselta ajalta. 

Asianomaisen viranomaisen asiana on harkita, mika on hyvak

syttava syy. Hyvaksyttavana syyna voidaan pitaa muun muassa 

sita, etta virkamies siirtaa muuttoa perheeseensa kuuluvien 

lasten koulujen alkamis- ja paattymishetk±en mukaisesti, 

ei kuitenkaan enaa Siina tapauksessa, etta siirtymisajan

kohdan ja lukuvuoden alkamis- ja paattymisajankohdan vali 

on pitempi kuin yksi kuukausi. Puolison tyopaikasta johtu

via syita ei ole pidettava taman pykalan mukaisena hyvak

syttavana syyna. 

Majoittumiskorvausta suoritetaan ainoastaan hallintakustan

nuksista, kuten suoritetusta yhtiovastikkeesta tai vuokras

ta, ei paaomakustannuksista. Majoittumiskorvausta maksetaan 

niin kauan kuin hyvaksyttava syy on olemass~, ei kuitenkaan 

pitemmalta ajalta kuin kuuden kuukauden ajalta. 

7. Erityissaannoksia 

Muuttokustannussopimuksen 12 5:n mukaan virkamiehelle, jolle 

on myonnetty virkavapautta uudelle paikkakunnalle siirtymi

seen liittyvien valmistelutoimenpiteiden suorittamista var

ten, voidaan suorittaa taysi palkkaus virkavapausajalta, kui

tenkin enintaan kolmelta vuorokaudelta. 

Sopimuksen 13 §:n mukaan virkamiehelle, joka siirtymisajan

kohtana olisi oikeutettu siirtymaan elakkeelle, voidaan suo-
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rittaa asianomaisen viraston tai laitoksen esityksesta 

asianomaisen ministerion suostumuksella matkakustannus

ten korvausta, laht5paikkakuntaa virka- tai virantoimi

tuspaikkana pitaen, mi lloin han hoitaa virkaansa lahto

paikkakunnalla edelleen asuen. 

Edella olevan va l tiovarainmini sterio kunnioittavasti il

moittaa ministerioille seka ni i den alaisille virastoille 

ja laitoksille tiedoksi ja noudatettavaksi. 

( Hl o j n : t) :n (l 481/ 119/80, 8 .7.1980) VT 29/80 

VALT I ON TYCNTEKIJXIN VUOSILOMISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON 

PAXTOKSEN SOV ELTAMISOHJEET 

29 

Kulumassa olevaa sopimuskautta koskevassa Valtion tyomarkkina 

laitoksen toimittamassa julkaisussa "Valtion yleiset tyoehdo t" 

valtiontyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston paa 

toksen soveltamisohjeita (s. 122 ss . ) ei ole ehditty korjaamaa n 

vuosilomapaatoksen muutoksia vastaavasti e nnen julkais un pai namis

ta . Sen sijaan valtiovarainministerion antamat uudet soveltamis

ohjeet (P 5594, 4 . 6 . 1980) julkaistaan VR : n omassa julka isuss a "Vuo

siloma ja tyoaika " (VR 2615 . 1) . VR:n julkaisun korjauslehtien ja

kelun asianomaisille suorittaa painatusjaosto . 

(Hlo 445/124/80, 8 . 7 . 19 80), VT 29/80 

65- JA I -KORTIT 

Nykyiset 65 - ja i-kortit uusitaan painoasultaan kuluva n vuod en 

aikana . Uudet kortit otetaan kayttoon valittomasti lip unmyy nti

pisteiden saadessa niita nykyisen myyntivaraston loppuessa . Va n

ha painos kaytetaan lop puun niista voimassa olevien ohjeide n mu 
ka an. 



29 - 12 -

Uudet 65- ja i-kortit poikkeavat nykyisesta mallista siten, etta 

irroitettava tilastolipuke on poistettu . Lipuke-jarjestelma 

korvataan kortteihin otetulla rastitusjarjestelmalla . 

Korttia vastaan saa edelleenkin ostaa kuusi meno- tai meno-paluu

lippua 50 prosentin alennuksella 1 tai 2 luokkaan. Matkalippua 

myytaassa on rastitettava matkojen lukua osoittava ruutu . Kun 

kaikki kuusi ruutua on rastitettu, on lunastattava uusi kortti 

haluttaessa edelleenkin vastaava matkalippualennus . Myytaassa 

i-kortti rintamasotilaselakkeen saajalle tai hoitotukeen oikeute

tulle 12-16 vuotiaalle, on korttiin rastitettava rintamasotilas

elakkeen saajan osalta tunnusruutu "RS" ja hoitotukeen oikeutetun 

osalta tunnusruutu "Kela-16 v". Lomakelipun ja sen tilitysosan 

erityislippukenttaan on merkittava korttiin rastitettu vastaava 

tunnus (72/Kela-16 v tai 73/RS). 

Tariffisaannon maarayksia 65- ja i-korttien osalta tarkistetaan 

tulevan vuoden alusta lukien uusia kortteja vastaavaksi. Siihen 

asti noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia tariffisaannon 

maarayksia seka edella sanottuja ohjeita kuitenkin siten, etta 

65-kortteja vastaan saa myyda vain lomakelippuja tai RAP-lippuja . 

Taten 65- ja i-kortteja vastaan myytavien osalta kaytant6 yhden

mukaistetaan . 

Hank. L n:o - Peta.. k. nr 

KOlton ~••s..n:~ •. ~. 0"' , .... ...a•• "'rr"'··Plt•l•l 
K :>r1ct p+let 1111 lt h&n ·or~lr""'"'J~at 
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0 0 0 0 0 0 
... ,,nt. pa..II&AI'I •mo • ,.pl••a.l~ 

for&ao,..."Vntt. .eta ft& "'tft O<.llo d•ho,..sllmp411 

.. .... 5 k ~tr.::'!.S: py,, m \!!)~ 
.. .,...,. ...... 

~ •
1

-kortti 
~ -kort 

-7; 0 Kela-16 v 73 0 RS 
Kor .. n vo+ma&qaloa•ka 01'1 , .... •~Oil• '"Jft'II·Pin•IIU 
l<orte-t g&ll•' •n ' ' frin foo~•'J"'I"V'WI.-g o o ·o o o o 

~::': 5mk ~®'= 

(N:o Mt 31028/241/80, 8.7.1980), VT 29/80. 
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AIKATAULUN 147 LIS~YS 

Lisays n : o 3 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika
taulukirjan tilanneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 15.7.1980 . 

Lt 9.7.1980. 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Vgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 
n:o 23 , joka on voimassa 1 . 8.1980 lukien·. Lisalehti sisaltaa mm . 

Ruotsin osuuden rahtikorotukset (n. 7 %). 

NORDEG- kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) ilmestyy lisaleht i 
n : o 19 , joka on voimassa 1 . 8 . 1980 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . 

Ruotsin osuuden rahtikorotukset (n . 10 %) . 

Kansainvalinen tariffijaosto suorittaa lisalehtien jakelun niiden 

saavuttua Saksasta . 

(Mt 7. 7 . 1980) , VT 29/80 . 

LUBECK- TRAVEMUNDE SKANDINAVIENKAI 

Ltibeck-Travemtindessa on 1 . 6.1980 avattu uusi rautatieliikennepaikka 
(matkustaja- ja matkatavaraliikennetta) nimeltaan Ltibeck-Travemtinde 
Skandinavienkai . 

Tama rautatieliikennepaikka on FINNJET'in laivasataman valittomassa 

laheisyydessa. Matkustajat voivat kayttaa suoralla TCV-lipulla joko 

tata rautatieyhteytta Hampuriin tai lisamaksutta myos rautatien lin
ja- autoyhteytta. Ryhmista on aina tehtava ennakkoilmoitus (Ks . TCV- I, 
Ohjeet, kohta 11 . 1.10) . 

DB- Touristkarten, INTER- RAIL- ja INTER- RAIL- SENIOR- lippujen halti
joille, jotka joutuvat maksamaan autolinjalla, olisi mainittava 
tasta uudesta rautatieliikennepaikasta . (N:o Mt 32999/252/80 , VT 29/80 . 
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KEMIJ~RVEN UUDEN PUHELINKESKUKSEN K~YTTOONOTTO 

Kemijarven uusi puhelinkeskus otetaan kayttoon 23 . 7 . 1980 klo 12 . 00 . 
Talloin astuu voimaan seuraavat muutokset : 

- Nykyinen kasikeskus ja sen suuntanumero 968 poistetaan kaytos 

ta . 

- Kemijarven uusi suuntanumero on Rovaniemelta soitettaessa 241 
ja muualta soitettaessa 967241 . 

- Kemijarvelle tulevat puhelut yhdistetaan kasivalityksella 
Kemijarven tilaajille samoin kuin ennenkin. 

I 

- Kasivalitysta ei tarvita enaa Kemijarven keskuksen tilaajien 
valisilla puheluilla eika soitettaessa Kemijarvelta VR:n kau
koverkkoon . Myos yleiseen puhelinverkkoon Kemijarven tilaaja 
voi soittaa omassa verkkoryhmassa itse valitsemalla puhelin

numeron . 

Kemijarven uuteen keskukseen on liitetty se~raavat puhelimet : 

Kemija~ven asema Rovaniemen liikennealue 
ap E Kumpulainen 

Toimisto am Suopajarvi 

Henkiloasema 
Junansuorittaja 

Asematoimisto 
Lipputoimisto 

Matkatavara 
Kahvihuone 

Tavara-asema 
Tavaratoimisto 
Tavaramakasiini 
Junatoimisto 
Jjm T Roninki 

10 
12 

21 

20 
14 

16 

13 

17 
18 
22 

23 



Ratapiha 
Eteliivaihde 
Pohjoisvaihde 
Piiiiviiyliin silta 

Veturitalli 

Siihkohuol to 

- 1 5 -

27 
28 
29 
35 

Viiestonsuoja 33 
Aseman alake:r;'ta J~ 

Kemijiirven rata- alue 
rap rkm U Kulppi 38 
Toimisto kap l M Ala~rtti 31 

Raiteet ja rakennukset 
rkm K Ii vari 36 
rkm T Kilpi 36 
rkm A Sallinen 39 

Rkm :n varasto 
vtoh J Uimanhuhta 

Tyokunnan vaunu , rto 
Autotalli, rto 
Veturitalli , rto 

32 

25 
30 
37 

(N : o Stt 3136/~34/80 , 10 . 7 . 1980) VT 29/80 

29 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 24) virkaa, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 23) virka, kaksi 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 22) virkaa, toimis

tosihteerin (V 19) virka ja kaksi toimistosihteerin (V 17) 

virkaa toistaiseksi rautatiehallituksen talou sosastolla . 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukse t on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n1 5 . 8.1980 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihinnimitetyt tullaan sijoittamaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

liikennetarkastajat ap (V 24 ja V 23): materiaalitoimiston 

ostojaosto 

liikennetarkastajat ap (V 22) : 1 materiaalitoimiston ostojaosto 

1 materiaalito i mi ston varasto

jaosto (irtaimen omaisuuden 

tarkastus) 

toimistosihteeri (V 19): taloustoimiston yleinen jaosto 

toimistosihteerit(V 17): 1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

1 tilitoimiston kotimainen tarkastus

jaosto 

Ylim~~r~inen toimistosihteerin (V 14) toimi ja kaksi ylim~~r~is

t~ toimistovirkailijan (V 11) tointa toistaiseksi Helsingin 

varastossa , sek~ kaksi ylim~~r~ist~ toimistosihteerin (V 14) 

tointa toistaiseksi Hyvink~~n varastossa . Talousosaston 

johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao . varaston 

p~~llik5lle viimeist~~n 15.8.1980 ennen viraston aukioloajan 

p~~ttymist~ . 

(To 441/1131/80), YT 29/80 

Hellinki 1980. Valtion painatUiketkus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 3167 

1980 
Paihteiden haittojen vahentaminen 

Tyonantajan sosiaaliturvamaks u vuonn a 1980 

N:o30 
24.7.1980 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta 
varten 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo - ja kiito
tavaraliikenteessa 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja 9761) 

Matkalippualennuksia 

Vaunuvaa ' at 

Elekta ' 80-nayttely 
Jyvaskylan messut 

Matkatoimistojen myyntierittely lomake VR 4091 A5L 

Matkatoimistojen osoitteenmuutosilmoitukset 

Kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimi tyksi.a 

Eroja 

Erillisena on julkaistu: 
VT 27a: Eraiden virkanimikkeiden muuttaminen 1 . 7 . 1980 luki en 
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PAIHTEIDEN HAITTDJEN VAHENTAMINEN 

Rautatieha11itus on 9 . 6 . 1980 antanut paihteiden haittojen vahenta

miseksi Va1tionrautatei11a uudet maaraykset, jotka tu1evat voimaan 

l. 7. 1980 . 

Maaraykset ju1kaistaan kansiossa "Henki16st6ha11innon maarayksia" 

kohta E . 3 . 2. (korvaa kirjoitukset E . 3 . 2., E.3 . 3 . ja E . 3.4.) seka 

Vira11isten Tiedotusten a-painoksena . 

(N:o RH 672/010/80, 9 . 6.1980) VT 30/80 

TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1980 

Kes~kuun 27 p~iv~n~ 1980 on annettu asetus (498/80) tyonantajan 

sosiaa1iturvamaksusta annetun asetuksen 1 § : n muuttamisesta . Ase 

tuksen mukaan tyonantajan sosiaa1iturvamaksun suuruus vuonna 1980 

on ennen hein~kuun 1 p~iv~~ suoritetusta pa1kasta 6 , 375 prosent 

tia ~nnakkoperinn~n a1aisen pa1kan m~~r~st~ sek~ sanottuna p~iv~

n~ tai sen j~1keen suoritetusta pa1kasta 6 , 625 prosenttia ennak

koperinn~n a1aisen pa1kan m~~r~st~ . 

(H1oj n:o H1o 491/133/80, 15 . 7 . 1980 - Vert . VT 52/79) VT Jo/80 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

Ti1itoimiston sahkeella n:o 60, 11 . 7 . 1980 , on kansainvalisessa ta

varaliikenteessa k~tettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 11 . 7 . 1980 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 193 , 00 

100 Espanjan pesetaa 5 , 25 

100 Neuvostoliiton ruplaa 569,00 

100 Portugalin esqudoa 7,70 

100 Ruotsin kruunua 89 , 00 

100 Sveitsin frangia = 230 , 00 

(N:o Tlt 673/230/80, 11 . 7 . 1980) VT 30/80 

U LKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKIL~-JA KIITOTAVARALII.KENTEESSJ\ 

1 . 8 . 1980 a1kaen Neuvosto1iiton rup1an kurssi on seuraava : 

100 Neuvo s to1iiton rup1aa = 570 , 00 mk . 

(T1t 683/253/80 1 5 . 7 . 1980 VT 30/80) 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

15.7.-80 lukien lis~t~~n julkaisuun Halikon liikennepaikka seuraavin 

merkinn6in: 

1 2 3 4 5 6 

Halikko ••.....• l15 1---ISalo 5. 
Hlk 567 Tku Tku 51.Kr 62. 

(Lko 22975/67/80, 11.7.-80), VT 30/80 

Hpj 584 . Hpk 333. Hko 485. HY 161. 
Ilm 628. Jns 610. Jy 374. Kon 737 
Kv 294. Lh 232. Lla 826. Ov 261. 01 712 
Par 480. Pko 294. Psl 146. Pm 454 
Pri 354. Ri 173. Sk 378. Sij 568 
'Tpe 219. Tl 179. Vnj 604. Yv 590 

Tt Tampereen liikennepiirin p!ia.llikan 

luvalla 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisalehti n:o 
9, joka tulee voimaan 1.8.1980. 

Lisalehti sis~lta~ mm. 

- Ruotsin osuuden korotetut rahdit liikenteessa Suomen ja Tanskan 
kanssa (korotus n. 7 %) 

- Ruotsin osuuden vaunukuormien v~himpien maksujen korotuksen 
- korotetut maksut osakuormauksesta ja osapurkauksesta Ruotsin osuu-

della. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 
n:o 27, joka tulee voimaan 1.8.1980. 

Lis~lehti sisaltaa mm. 
- Ruotsin osuuksien rahtien korotuksen (n. 10 %). 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun. 
(MT, 17.7.80), VT 30/80 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Tampere (lyhint~ tiet~) ; 01 . -06 . 9 .1980 

ELEKTA ' 80 -n~yttely (vain asiakaskortin esitt~j~lle) 

Matkustajalle myyd~~n meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 

lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava v~hint~an 76 kilometrin 

matkalle menosuuntaan . • Matkalipun "Erityislippu" -kentt~~n merkit~~n 

koodi 98 ja muuten lippu j~tet~an rastittamatta . Vastaava merkint~ 

on teht~v~ my5s kantaosaan . 

Myynti RAP- j~rjestelman avulla : Kyselysanoman A-kentt~~n merkit~an 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ (j~rjestelm~ hyv~ksyy vain p~iv~t 

01 . -06 . 9 . 1980) seka I -kentt~~n erikoiskoodi 08 . 

rulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka " otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO-PALUULIPPU - 98 
20 % al 

VOIMASSA 01.-06 . 9 . 1980 
Kautta 

Alennustodistukset tulee j~rj~st~j~n t~ytt~a ja varustaa ne erikois 

l eimalla . 

Jstetut matkaliout oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

9~ivien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eikll. muilla alennuslipuill a matkus 

tavia . 

~~yttely pidet~~n Tampereen J~~hallissa 2 .-5 . 9 . 1980 

CMt n : o 32268/2 42/80 , 3 . 3.1980) VT 30/80 
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!I[ATKALIPPUALENNUKSIA 

Jyv~skyla (lyhinta tiet~); 14 .-25.8 . 1980 

Jyvaskylan messut 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaar 

lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava v~hintaan 76 kilometrin 
matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kenttlian merkitalin 
koodi 92 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkintli 
on tehtava my6s kantaosaan . 

Myynti RAP - jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitlian 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

14. - 25 . 8 . 1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02. 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko" - teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU - 92 
20 % al 
VOIMASSA 14.-25.8 . 1980 
Kautta 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois
leimalla. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus
tavia 

Messut pidetaan Jyvaskylassa 15.-24.8.1980 

(Mt n : o 32914/242/80, 18.6.1980) VT 30/80 
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VAUNUVAA'AT 

Jyvaskylan vaunuvaaka poistetaan toistaiseksi kaytosta 1.8.80 alkaen. 

Lt n:o 32113/354/80, 15.7.80; VT 30/80 

MATKATOIMISTON MYYNTIERITTELY LOMAKE VR 4091 A5L 

Tilityksien yhteydessa tehtavaa ja markkinointitoimistoon lahetetta
vaa "Matkatoimiston Myyntierittely" -lomaketta VR 4091 ei enaa tarvit· 

se tayttaa, koska tiedot saadaan ATK-listoilta. 

MATKATOIMISTOJEN OSOITTEENMUUTOSILMOITUKSET 

Matkatoimistoja pyydetaan tekemaan osoitteenmuutosilmoituksensa kir
jallisena osoitteella: 

Mt 15.7.80; VT 30/80 

Rautatiehallitus 
Markkinointitoimisto 
Tarja Halme h.2001 

Vilhonkatu 13 
00100 HELSINKI 10 

KUORMAUSAPUV~LINEIDEN ~¥ITUM~~R~YKSET (VR 2652.5) 

Julkaisu "Kuormausapuvalineiden kayttomaaraykset" (VR 2652.5), joka 

sisaltaa ohjeet kuorma- ja hakkilavojen seka hakkivaunujen ja pien
sailioiden kaytosta rautatieliikenteessa, on ilmestynyt ja painatus
jaosto on suorittanut sen perusjakelun KAPPALETAVARA-kansion (VR2652) 

jakeluohjeiden mukaisesti. 

Liikennepaikkojakehotetaan tilaamaan ko. kayttomaaraykset jaettavaksi 
jokaiselle tyossaan kuormalavojen vaihdon kanssa tekemiseen joutuvalle 

henkilolle. 

Ltk 14.7 -80, VT 30/80 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

L i i k e n n e o 5 a 5 t o : 

Tietoliikenneteknikko Pieks~m~en s~hkoalueelle tyosopimussuhteeseeen . 

Tehtav~na on data- kantoaalto- ja kaukokirjoitinlaitteiden kunnossapi 
don suunnittelu ja tyonjohto . Teht~v~sta kiinnostuneita pyydet~an 
toimittamaan hakemukset Pieksamaen sahkoalueen p~allikol le 31 . 7 . 80 

mennessa . 

Asemapaallikon virka (V 25) toistaiseksi Kemin liikennealueella (Kemi) . 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatieha l lituksen kirjaamoon viimeistaan 20 . paivana 
elokuuta 1980 ennen viraston a ukioloajan paattymista . 

R a t a o s a s t o : 

To i mistorakennusmestari n (V21) vi rka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin 
to i mistossa (Pi eksamaki) ja toi mis t osihteerin (V14) virka, to i stai seksi 
Seinajoen ratap i irin to i mistossa (Seinajok i ). Rataosaston johtaja11e osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatieha11 i tuksen ki rjaamoon viimeis t aan 20 .8.1980 
ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Kaksi rataesimiehen (V13) toi nta, joi sta tois t aiseksi toinen Tampereen rata
pi i rissa (Turku) ja toi nen Pi eksamaen ra tapi irissa (Sii kamaki ; asunto 2 h + k 
varattu). Rataosaston johtaja11e osoi tetut hakemukset on toimitettava ao rata
piirin paa11i ko11e viimeistaan 20 .8.1980. 
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N IMITYKSI~ : 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan (V 28) (RH , lko) 
liikennetarkastaja (V 26) Anna Kaarina Ruohonen , liikennetarkastajan 
vi r kaan (V 27) (RH , lko) liikennetarkastaja (V 24) Matti Kalevi Lojamo, 
li i kennetarkastajan virkaan (V 26) (RH , lko) li i kennetarkastaja (V 24 ) 

Mauri Vilhelm Heini5, kamreerin virkaan (V 25) (RH , lko) ensi luokan 
kirjuri (V 19) Hannu Olavi Lehto, alemman palkkaluokan liikennetarkas 
tajan virkaan (V 24) (RH, lko) ylim . 1 , lk kirjuri Paavo Antero Leino

nen , alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaan (V 23) (RH , lko) 
1 . lk kirjuri (V 19) Vil j am Riutta , liikennetarkastajan virkaan (Hki) 

(V 28) liikennetarkastaja (V 24) Aulis Antero Aleksander Packalen , 
asemap~~llik5n virkaan (V 26) (Sk) konttorip~~llikko (V 22) Pentti 
Mauna Reipas, asemap~~llikon virkaan (V 20) (Rm) ap . asemamestari 
Salme Maria Jalaistus , apulaisasemap~~ll ikon virkaan (V 22) (Hva) 1 . 
l k kirjuri (V 19) Mauri Paavilainen, asemap~~llikon virkaan (V 21) (Ktu) 
ap . asemamestari Rauno Antero Kangasniemi, ensi luokan kirjurin virkaan 
(V 18) (Tpe) yp . 2 , lk kirjuri (V 16) Olavi Herman Niemissalo, ensi 

luokan kirjurin virkaan (V 18) (Tpe) yp. 2 . lk kirjuri (V 17) Vesa 

Martti Johan Nieminen , ylemm~n palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 17) 
(Tus) ap . 2 . lk kirjuri Rainer Kaukonen, ylemm~n palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaan (V 17) (Tpe) ap . 2 . lk kirjuri Raakel Marjatta 
Matsi , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) 
(Tku) ap . asemamestari Veli- Matti Johannes P~rssinen, ylemm~n palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (J~s) ap . asemamestari 
Pentti Ilmari Kanerva , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (V 17) (Vma) apulaisasemap~~llikko (V 22) V~ino Alvar Kaukonen , 
ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Ov) ap . 
asemamestari Kalevi Juho Hein~ , ylemm~n palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (V 17) (Ukp) ap . asemamestari Sirkka Sanelma Erkkil~ , 

ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Hva) ap . 
asemamestari Matti Juhani Itkonen , ylemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaan (V 17) (Hpk) ap. 2 . lk kirjuri Eila Kaarina Kauppi, 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Tpe) apulaiskans
listi Paula Sinikka Hallamaa, alemman palkkaluokan asemamestarin vir
kaan (Tku) ylim . 3 . lk kirjuri (V 10) Pauli Ilmari Kauppila , asemapaal
likon virkaan (V 19) (Pto) ap . asemamestari Yrjo Esko Kalevi Leinonen , 
alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (Ilm) ylim . toimis 
toapulainen (V 6) PirkkoHelenaSvard , kuormausmestarin virkaan (Kaj) 
asemamies (V 8) Eino Emil Karjalainen , veturinkuljettajan virkoihin (Pm ) 
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veturinlarnmittajat Paavo Sakari Keto, Kullervo Edvard Laitinen , Mat t i 
Juhani Mononen, Pekka Johannes Hyvarinen , Hannu Artturi Raanio , Kar i 
Antero Koponen, Seppo Uolevi Hamalainen ja Raimo Antero Kinnunen , 
vaununtarkastajan toimeen (Kuo) vaununvoitelija Jorma Juhani Paakk~nen , 

vaununtarkastajan toimeen (Ilm) vaununvoitelija Sulo Sulevi Vornanen , 
vaihdemiehen toimiin (Jy) asemamiehet (V 8) Matti Edvard Kangas , 
Seppo Juhani Salminen ja (V 9) Kalevi Unto Virtanen , ylemman palkka 
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Tus) ap . asemamestar i 

Terttu Annikki Arola, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Tku) ap . 2 , lk kirjuri Ella Inkeri Nurmi, ensi luokan 
kirjurin virkaan (V 19) (Jns) 1. lk kirjuri (V 18) Lauri Tapani Niira

nen , ensi luokan kirjurin virkaan (V 19) (Jns) ap . 2 . lk kirjuri 
Pentti Juhani Nupponen , ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjur in 

virkaan (V 17) (Oku) ap . asemamestari Heikki Olavi Turunen , alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (Jns) konttoriapulainen (V 7 ) 
Ra i li Maria Sallinen , konduktoorin virkoihin (Jns) junamiehet Mart ti 
Johannes Pasanen ja Reijo Kalevi Lemet t inen , asemamies Jouko Olavi 
Hiltunen seka vaihdemiehet Kalevi Johannes Honkanen ja Erkki Arto Nou
siainen , veturinkuljettajan virkoihin (Jns) veturinlammittajat Aarno 
Johannes Pirnes , Unto Olavi Korhonen , Tenho Olavi Antero Pakarinen , 
Jouko Olavi Pulkkinen, Mauri Alpo Vilho Sallinen ja Heikki Johann e s 
Turunen , veturinkuljettajan virkaan (Sl) veturinlammittaja Aulis Alb in 
Leskinen , junamiehen toimi in (Jns) vaihdemies Kyosti Kalevi Kettunen 
seka asemamiehet Kauko Tapio Vaisto ja Lauri Juhani Timoskainen, 
junamiehen toimeen (Pus) asemamies (V 8) Elmeri Kari Tapio Turunen, 
vaihdemiehen toimeen (Nrm) asemamies Erkki Kalervo Karj alainen , j una 
miehen toimiin (Sl) vaihdemies Raimo Mikael Dillstrom ja asemami es 

Matti Huttunen , ylimaar aiseen ensi luokan kirjurin virkaan (V 18) 
(Jns) yp . 2 . lk kirjuri (V 16) Aarne Ensio Ronkainen ja ylimaaraiseen 
jarjestelymestarin toimeen (Pri) vaihdemies Tuorno Rikhard Raukola . 

R a t a o s a s t o: toi mi storakennus mes tari n 

nusmes tari (V20) Lauri Johannes Lampi. 
(V22) virkaan ( rpt Jns) raken-

T a 1 o u s o s a s t o : kirjanpitaja (V19) Raija Kuokkanen 

1.8.1980 1ukien.. 
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JYV~SKYL~ - PERHO LIIT~NTALINJAN JATKAMINEN KINNULAAN 

Liikenteenharjoittaja U Kupari on ilmoittanut muuttavansa liit&nt&
linjan n:o 6104 Jyv~skyla - Perho siten, ett& liikennoiminen ulote 
taan 1 . 8 . 1980 lukien Kinnulaan saakka . T~an johdosta tehd~an jal
jempana mainittuihin julkaisuihin seuraavat muutokset: 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat " lisat~an : 

Kinnula 714 33 Jy 6 c 168 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT - KIRJANEN (VR 3726) 

Vastaava lisays tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen. 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE- JULKAISU (VR 2650) 

Jyvaskylan terminaalipiirin linjan n : o 6104 merkinnat muutetaan seu
raaviksi: 

6104 JYV~SKYL~ - KINNULA 

Jyvaskyla - Saarijarvi 65 - Kalmari 84 - Kannonkoski 101 -
Karstula 102 - Kyyjarvi 119 - Kivijarvi 132 - Perho 144 -
Kinnula 168 

Autoilija U Kupari Saarijarvi , linjakuljetukset Jyvaskyla -
Kinnula seka jakelu- ja kerailykuljetukset Saarijarvella . 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS - JA KULJETUSOHJEET (VR 2652 . 1) 

Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeiden sisalt~an liitantalin
jaluettelon merkintoja sivulla 61 muutetaan nelj~nnelta rivilt~ al 
kaen seuraavasti : 

Jy klo 10.00 - Saarijarvi - Karstula - Jy klo 7 . 30 (paluu seuraavana 
aamuna) 
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- Saarij~rvi - Kannonkoski - Kyyj~rvi - Perho rna, ke, pe 

- Saarij~rvi - Kivij~rvi - Kinnula ti, to 

(N:o Lt 33005/67/80, 24.7.1980) VT 31/80 

KONDUKT~ORIKURSSIT VUONNA 1981 

Rautatieopistossa kev~t- ja syyskaudella 1981 j~rjestett~ville 

konduktoorikursseille pyrkivien tulee j~tt~~ t~t~ koskeva yleisen 

toimiston p~allikolle osoitettu hakemuksensa l~himm~lle esimiehel

leen viimeist~~n ?2.8.1980. (Hakemuksia saa piirin toimistosta , loma

ke VR 4819 , hakemusten vastaanotto aloitetaan v~littom~sti) . 

Vahvistetun koulutusohjelman mUkaan voivat po . kursseille pyrki~ 

henkilot, jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman 

p~tevyystutkinnon; 20.9.1976 tai aikaisemmin, ja joille kertyy 20 .9. 

1980 menness~ em. tutkinnon j~lkeista palvelusta vahintain n~lj~ 

vuotta . T~han aikaan tulee sisalty~ ratapihatoimintaa junamiehen tai 

siihen verrattavissa teht~vissa vahint~in kuusi kuukautta . Mahdolli 

sesti vajaa ratapihatoiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa 

kurssin alkamiseen mennessa. 

Hakuedellytykset t~ytt~vat hakijat kutsutaan 20.9.1980 myohemmin 

tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla j~rjestett~v~an konduktoori

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sis~lt~~ laskennon 

ja ~idinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) teht~vi~ . 

Lis~ksi hakijoille j~rjestet~an 8.9. -15. 10.1980 v~lisen~ aikana 

soveltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhm~jaon mukaan eri 

paikkakunnilla. 

Myos sellaisten henkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eiv~t ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie 

dossa oleville kursseille) tulee vuonna 1981 konduktoorikursseille 

edelleen pyrkiess~~n j~tta~ nyt uusi hakemus. 

J os t~llainen henkilo on osallistunut 16.10.1976 tai sen j~lkeen 

j~rjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, h~nen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleeh. Kelpoisuuskokeen h~n voi kuitenkin 
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halutessaan uusia. T~st~ tulee mainita hakemuksessa erikseen. Sovel

tuvuuskokeen uusimista pidet~~n suotavana aikaisintaan kolmen v~li

vuoden j~lkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityist§ 

syyt~. 

Yleinen toimisto ·antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

k§sittelyaikataulusta. Muuten k~sittelyj§rjestyksess~ noudatetaan 

s o veltuvin osin lko:n kirjeess~ n:o 1854/151/76, 13.9.76 annettuja 

ohjeita (N:o Yt 1422/151/80,. 24.7.80), VT 31180. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi rataesimiehen (V 13) tointa, joista toistaiseksi toinen Kouvolan ratapii

rissa (turvalaitetyot, Kouvola) ja toinen Seinajoen ratapiirissa (Kaskinen; asunto 

voidaan jarjestaa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 27.8.1980. 

NIMITYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s to : varastomestarin (V 15) toimeen y1im. 
autonku1jettaja Kaar1o Aatos Tuominen (pavto Tku) 
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L i i k e n n e o s a s t o : alemman palkkaluokan liikennetarkasta
jan virkaan (V 20) (RH, lko) kirjanpitaja (V 19) Toivo Elias Taitto, 
aikataulusuunnittelijan virkaan (V 20) (RH, lko) ensi luokan kirjuri 
(V 18) Seppo Ensio Jalonen, toimistovirkailijan toimeen (V 10) (RH, 
lko) tilap. toimistoapulainen (V 7) Anne Elina Lempinen, yliteknikon 
virkaan (V 22) (01) ylim . teknikko (V 20) Toivo Petteri Hiltunen, apu

laisasemapaallikon virkaan (V 22) C.Roi) yp. asemamestari (V 17) Kaar 
lo Uvas Kartila , apulaisasemapaallikon virkaan (V 21) (Roi) yp; 2. 
luokan kirjuri (V 17) Mikko Juhani Matinlassi , ylemman palkkaluokan 
toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (01) ylim. 3. luokan kirjuri 

(V 10) Jari Ensio Punkeri, ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (01) ap . asemamestari Harri Juhani Molander, ylemman 

palkkaluokan asemamestarin virkaan (V 17) (Mh) yp. 2. luokan kirjuri 
(V 17) Eino Eero Pudas, ylemman palkkaluokan asemamestarin virkaan 
(V 17fA~:Jmapaallikko (V 19) Esko Olavi Portaankorva, alemman palkka
luokan toisen luokan kirjurin virkaan (Kern) konttoriapulainen (V 7) 
Ilkka Pentti Kalervo Mattila, kuormausmestarin virkaan (01) asemamie s 
Alpo Emil Juhani Pakanen, kuormausmestarin virkaan (Kern) junamies Eero 
Johannes Lintula, veturinkuljettajan virkoihin (01) veturinlammittaja 
(V 12) Eero Markus Kenakkala seka(V 11) Leevi Miinalainen, Martti Olavi 
Kupiainen, Seppo Einari Tikkanen, Jorma Kalevi Parviainen ja Matti An

tero Kyllonen, veturinkuljettaSan virkoihin (Kern) veturinlammittaja 
(V 12) Reine Aale Iivari Leskela ja (V· 11) _Erkki Antero Ollikainen, 
veturinkuljettajan verkaan (Roi) veturinlammittaja (V 12) Maune Jo

hannes Ridanpaa, konduktoorin virkaan (Kern) junamies Esko Olavi Vaa
rakangas, konduktoorin virkaan (Kja) junamies Seppo Veli Aro, vaihde
miehen toimeen (Roi) junamies Reijo Aarre Hannula, ensi luokan kirju

rin virkaan (V 20) (Imr) ap. asemamestari Seppo Antero Kiuru, ylem-
man palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Imk) ap. as e 

mamestari Pirjo Anneli Myyra, alemman palkkaluokan asemame starin vir
kaan (Mki) ylim. 3 . luokan kirjuri (V 10) Aulis Antti Antero Ihalai
nen, veturinkuljettajan virkoihin (Kv) veturinlammittajat (V 11) Ahti 

Kalevi Vainonen ja (V 12) Seppo Aulis Sipinen, Seppo Tapani Kuparinen, 
Veli Heikki Mannonen, Toivo Veikko Suni, Esko Onni Olavi Pesu, Pentti 
Armas Koponen, Jorma Heikki Juhani Jokinen, Esko Ilmari Pesonen, Pert
ti Matti Juhani Saarinen, Arto Kalervo Vaisanen, Erkki Ilmari Pollanen 
ja Pentti Kalle Ilmari Lilja, veturinkuljettajan virkaan (Hma) .veturin
lammittaja (V 11) Taisto Juhani Valtonen, veturinkuljettajan virkaan 
(Imr) veturinlammittaj~ (V 11) Kari Uolevi Salmela, konduktoorin vir-
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koihin (Imr) vaihdemies Pauli Johannes Skytt~ ja junamies Paavo Risto 
Tiainen , kondukto5rin virkaan (Vna) junamies Alpo Severi Karhu, ylem
m~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaan (V 17) (Kv) ap . 2. 
luokan kirjuri Ilta Mirjami Nissinen, ylemm~n palkkaluokan toisen luo
kan kirjurin virkaan (V 17) (Kuk) ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) Ka
levi Antero Multanen, ylemm&n palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
virkaan (V 17) (Hma) junamies Timo Tapani Kotiranta, alemman palkka

luokan toisen luokan kirjurin virkaan (Kv) ylim. 3. luokan kirjuri 
(V 10) Ritva Merja Johanna Haimi, alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaan (Vna) ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) Tuija Anneli Kotonen, 

alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (Imt) ylim. toimistoapulai
nen (V 6) Martta Liisa Hietamies, alemman palkkaluokan asemamestarin 
virkaan (Kta) apulaiskanslisti (V 9) Kaija Anneli Lundberg, alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaan (Hma) ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) 
Raimo Antero Neuvonen, alemman palkkaluokan asemamestarin virkaan (L&) 
ylim. 3. luokan kirjuri (V 10) Eero Clavi Aleksanteri Uljonen, konduk
toorin virkoihin (Kv) j&rjestelymestari Viljo Kalevi Raunio ja juna
miehet Soini Sulevi Hasu ja Mikko Kalervo Kokkola, konduktoorin vir
koihin (Hma) junamiehet Eino Kalervo Kobo ja Eerikki Ensio Honkasaari, 
konduktoorin virkaan (Kta) vaihdemies Esko Samuli Sokura, asetinlaite 
miehen toimiin (Kv) konduktoorit Clavi Mattias Nissil& ja Taisto Ensio 
Collanus sek& vaihdemiehet Erkki Juhani Montonen ja Eino Clavi Lato
nummi, vaihdemiehen toimeen (Mi) asemamies (V 8) Teuvo Einari Huovi

nen, vaihdemiehen toimeen (Hma) asemamies (V 8) Jarmo Kimmo Kullervo 
Paakko, vaihdemiehen toimiin (Kta) asemamiehet (V 8) Pertti Vilho 
Happonen ja Jukka Kalevi Alatalo sek& asemamies (V 9) Jorma Juhani 

Lehto. apulaiskanslistin toimeen (V 9) (Kv) konttoriapulainen (V 7) 
Tuija Arja Helena Ritamaa , alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 

virkaan (Kit) tilap. toimistoapulainen Ulla-Marja Helena Karhu, vetu
rinkuljettajan virkoihin veturinl&mmitt&j&t (V 11) Martti Uolevi Mar

kus ja Aarno KalervG Leimu sek& ylim . teknikko Sergei Andrejev, kuor
mausmestarin virkoihin (Tpe) junamiehet Erkki Aarno Pauli Lahtinen ja 

Heikki Nikolai Ritamaki, jarjestelymestarin virkaan (Tpe) konduktoori 
Antti Johannes Moijanen, veturinkuljettajan virjoihin (Tku) veturin
lammittaj&t (V 11) Matti Peltonen, Taisto Nikolai Lehtio ja Mauno Aa
tos Sireni, veturinkuljettajan virkoihin (Tpe) veturinlammittajat (V 11) 
Simo William Skogberg, Jaakko Juhani Makinen, Juhani Matias Ridanpaa, 
Pentti Clavi Tuominen, Esa Einari Vatka, Hannu Tapani Toivola, Veijo 
Allan Pynninen, Timo Uolevi Kulmala, Kalervo Antero Kallasoja, Harry 
Ensio Pakarinen, Tauno Pellervo Siltanen ja (V 12) Reijo Tapani Lavi-
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kainen, konduktoorin virkaan (Tpe) asetinlaitemies Ilmari Vilhelm Er
ling, konduktoorin virkaan (Noa) junamies Antti Viljami Antero Kellari, 
konduktoorin virkoihin (Tku) junamiehet Tauno Eenok Avula, Anto Aleksi 
Hietamaki ja Ismo Aarre Maentaus, konduktoorin virkaan (Tl) asemamies 
(V 9) Asko Matti Kivikoura, konduktoorin virkaan (Hpk) asemamies (V 9) 
Unto Arvo Evert Jokinen, apulaiskanslistin toimeen (V 9) (Slo) kontto
riapulainen Margit Anneli Halkiola, apulaiskanslistin toimeen (V 9) 
(Pri) ylin.toimistoapulainen Arja-Riitta Lamberg, vaununtarkastajan 

toimeen (Tpe) vaununvoitelija (V 8) Jorma Johannes Niemi, vaihdemie-
hen toimiin (Tpe) junamiehet Vilho Kaarlo Rehakka, Erkki Eenokki Lah

tinen ja Tuomo Johannes Kivilahti seka asemamiehet (V 9) Heikki Jaakko 
Kauppi, Erkki Iivari Pirttimaki ja Pekka Akseli Halonen, vaihdemiehen 
toimiin (Tku) asemamies (V 8) Kyosti Antti Junahi Sailaranta, asema

mies (V 9) Veikko Vilhelm Maunu seka asemamiehet (V 8) Rauli Matias 
Rautio, Turkka Markus Lehmusvuori, Esa Eino Reunamo ja Jarmo Ilmari 
Lindstrom, vaihdemiehen toimeen (Rma) asemamies (V 9) Jouko Toivo Ju
hani- Makipaa, junamiehen toimeen (Pri) asemamies (V 8) Reijo Olavi Sa
linkari, junamiehen toimeen (Hva) asemamies (V 8) Uuno Oskari Isomaki, 
junamiehen toimiin (Tku) asemamiehet (V 8) Matti Erkki Laaksonen, (V 9) 

Jouko Ilmari Korpisalo ja Taisto Hugo Tapani Jarvenpaa, junamiehen toi
meen (Hpk) asemamies (V 9) Raimo Sinkkonen, junamiehen toimiin (Tpe) 
asemamiehet (V 9) Kalevi Eelis Maenpaa, (V 8) Risto Antero Ilvespakka 
ja Ahti Juhani Kukkasniemi, junamiehen toimeen (Jas) asemamies (V 9) 
Kauko Johannes Virta, yliasentajan toimeen (Kv) toisen luokan sahko
asentaja Tauno Antero Saarinen, vaununtarkastajan toimiin (Kv) ylim. 

vaununtarkastajat Kimmo Johannes Huttunen ja Ahti Rauno Kalevi Kasti
nen, vaununtarkastajan toimeen (Kta) vaununvoitelija (V 9) Aimo Juhani 
Perlinen, junamiehen toimiin (Kv) kuormausmestari Maune Juhani Manninen, 
asemamies (V 9) Sakari Kuhmonen seka asemamiehet ( V 8) Reijo Aukusti 

Vepsalainen, Esko Vaino Kalevi Tarkkonen, Arvi Aulis Maksimainen, Jaak

ko Kalervo Nuppola, Antti Olavi Penni, Raimo Johannes Vanhanen, Heikki 

Tapio Venalainen, Tahvo Niiranen ja Pentti Einar Kalevi Laurila, juna
miehen toimiin (Lr) asemamiehet (V 9) Viljo Samuli Sipari, Hannu Ilmari 
Kauranen jaAulis Veikko Hietamies, junamiehen toimiin (Vna) asemamie
het (V. 8) Heimo Matti Eemil Rumpu ja Ville August Piira, junamiehen 

toimiin (Imt) asemamiehet (V 8) Pertti Tapio Roiha ja (V 9) Harri Kul
lervo Jaaskelainen, vaihdemiehen toimiin (Imt) asemamiehet (V 8) Esa 
Kalervo Pellinen, (V 8) Jukka Sakari Kelosuo,, (V 8) Martti Taneli Na
ranen, (V 9) Markku Juhani Iivarinen ja (V 8) Pentti Olavi Rouhiainen, 
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veturinkuljettajan virkoihin (Ri) veturinlammitt~j~t (V 12) Pekka Jo

hannes Virtanen, Juha Antero Lilius, Teijo Kari Juhani La htinen j a Erk

ki Olavi Kulmala sek~ veturinl~itt~j~t (V 11)
1 

Esa Antero Saarinen, 

Jorma Tapio Toivonen, Pertti Johannes Nieminen, Keijo Yrjo Lindgren, 

Veijo Pekka Antero Holopainen, Raimo Olavi Honkanen ja Hannu Pertti 

Kalevi H~m~l~inen, veturinkuljettajan virkaan (Kr) veturinl~mmitt~j~ 

(V 12) Leif Olavi Arhippainen, vaunumestarin virkaan (Hnk) vaunumies 

(V 8) Pentti Elmeri Jaakkola, koneenhoit a jan toimeen (Hki) ylim. huol

tomies Matti Paananen, apulaisasemap~~llikon virkaan (V 24) (Tku) a se

map~~llikko (V 25) Eino Erkki Sepp~l~, asetinlaitemiehen toimeen (Tpe) 

junamiehet Onni Petteri P~~kko, Toimi Taneli Anttola, Esko Olavi Lun

den, Leevi Kalevi Tuomisoja, Veikko Erkki Siltanen, Simo Ilmari Villg

ren, Keijo Kullervo Kautto, Olavi Ensio Ojala ja Matti Ilmari Siltanen, 

konttoriapulaisen toimeen (Sk) ylim. toimistoapulainen Paula Hannele 

Koski, autonkuljettajan toimeen (Sk) junamies Eero Jaakko Takala, au

tonkuljettajan toimeen (Kok) asemamies (V 8) Arvo Juhani Pitk~nen, 

huoltomiehen toimeen (Sk) huoltomies Erkki Ensio Ham~l~inen, trukin

kuljettajan toimeen (Sk) asemamies (V 8) Svante Johannes Kulmala,vetu

rinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Sk) ylim. veturinl~mmitt~j~ (V 11) Al

poJuhani Ahola, veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Kok) ylim. veturin

l~itt~j~ (V 11) Markku Olavi Peltonen, veturinl~itt~j~n (V 12) 

toimiin (Yv) tilap. veturinl~mmittajat Hannu Tapani H~iv~l~, Jaakko 

Tauno Lehtikangas ja Teemu Mikko Angeslev~, asemamiehen (V 9) toimiin 

(Vs) asemamiehet (V 8) Keijo Ka lervo Nortunen ja Voitto Johannes Nor

tunen, asemamiehen (V 9) toimeen (Kok) asemamies (V 9) Markku Ilmari 

Ruotanen, asemamiehen (V 9) toimiin (Sk) ylim. asemamiehet (V 9) Esko 

Johannes Joensuu ja Veli-Pekka Reino Ranta-Pantti . 

R at a o s a s t o: toimistosihteeri (V 14) Meeri Annikki Myllykangas. 

H~ls l nlu 1980. VaJc,on paJ,..cuskesku.s 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Rautatierajasopimukseen (VR 4782) ilmestyy lis~lehti n : o 8 , joka on 

voimassa 1 . 7 . 1980 lukien. Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun . 

(Mt 24 . 7 . 80), VT 32/80 . 

JANNITTEEN KYTKEMINEN 
RATAJOHTOIHIN ALUEELLA : 
SEINAJOKI NURMO 

Ratajohtoihin alueella Sein~joki - Nurmo kytketa~n 25000 V: n 

j~nnite 12.8 . 1980 klo 7.00. 

J~nnitteisen alueen raja rataosalla Sein~joki - Nurmo on km 421 + 243 , 

pylv~s n : o 421 - 4 . 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 

on ilmoitettava valittomasti Tampereen aluevalvomoon . 

Tampereen aluevalvomon halytyspuhelimet ovat : 

- Yleisesta puhelinverkosta 

tai 

- VR : n puhelinverkosta 

931 - 30502 

931 -1 5 2131 ja 15 2489 

931 - 2131 ja 931 - 2489 

Mikali halytyspuhelime t ovat varatut, otetaan yhteys lahimpaan 

VR : n puhelun valittajaan (VR :n puhelinverkossa puhelin n : o 81) , 

joka to i mittaa h~lytyksen edelleen . 

(Stt 237/440/80, 28 .7.1 980 ) , VT 32/80. 
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AVOIMIA VIRKOJA TOIMIA 

Toimistorakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin 

toimistossa (Pieksamaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 3.9.1980 ennen 
viraston aukioloajan paattymista . 

Kaksi r ataesimiehen (V13) tointa, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Kemi) . 

Asuntoja vapautuu syksyn ku l uessa . Rataosaston johtajalle osoitetut hake 

mukset on toimitettava Oulun ratapiirin paallikolle viimeistaan 3 . 9.1980 . 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennemestarin virkaan (V 1~) (Tja) 

ylim. liikennevirkailija (V 10) Eero Edvard Riehunkangas , toimistosih

teerin virkoihin (V 1~) (01) toimistovirkailijat (V 7) Ebba Ingeborg 
Paulina Slotte ja (V 10) Lea Kristiina Ristola , toimistosihteerin 

virkaan (V 14) (01) toimistovirkailija (V 9) Sirkka- Liisa Alatalo , 
toimistosihteerin virkoihin (V 14) (01) ylim . toimistovirkailija 

(V 10) Leena Marjatta Pohjola ja toimistovirkailija (V 9) Margit Irene 

Jaminki, konduktoorin virkoihin (01) kuormausmestari Eero Veikko Antton 

Peltomaki ja junamies Ilmari Johannes Tapio , junamiehen toimiin (01) 

kuormausmestari Aulis Antti Henrikki Tikka ja asemamies (V 9) Seppo 

Aarne Tikka, junamiehen toimiin (Kern) asemamiehet (V 9) Jouko Antero 

Paakkola ja Martti Olavi Kaskela, vaihdemiehen toimiin (01) asemamies 

(V 9) Mainio Aatos Luukinen , asemamies (V 8) Sulo Iisakki Somero, juna

miehet Erkki Kalevi Hietanen , Pertti Olavi Kivela, Unto Olavi Ellonen , 

Eino Johannes Siekkinen , Aatu Juhani Runtti ja Raimo Kalevi Moilanen 
seka asemarniehet (V 8) Paavo Niilo Viljami Huotari ja Jouko Antero 

Rajaniemi , asemapaallikon virkaan (V 23) (Ikr) liikennemestari (V 14) 

Erkki Juhani Kujanpaa , liikennemestarin virkaan (V 17) (Mil toimisto 

sihteeri (V 14) Jorma Joel Ivola, kuormausmestarin virkaan (Lr) asema

mies (V 8) Soini Alpo Korhonen , junamiehen toimiin (Kta) asemamies 
(V 9) Lauri Johannes Kujala seka asernamiehet (V 8) Esko Sakari Eskeli

nen ja Rauno Johan Helminen , toimistosihteerin virkaan (V 19) (Var) 
liikennernestari (V 17) Katri Tellervo Irnmonen , liikenneohjaajan virkaan 
(V 16) (Pm) liikennernestari (V 14) Matti Uolevi Juvonen ja junamiehen 

toimeen (Sk) asemamies (V 9) Pentti Veli Nyrhila . 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : aikat . suunnittelija Kaarlo Toivo Ilmari 

Laihio , liikennetarkastaja Esko Urho Olavi Sirola . 

R a t a o s a s t o : ylim. toimistovirkailija Hilda Sofia Riihijarvi. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valtionrautateille otetaan tyosopimussuhteeseen TOIMITTAJA hoita
maan lahinna kaupalliseen viestintaan liittyvia t ehtavia. Sijoi

tuspaikka on rautatiehallituksen markkinointitoimistossa . 

Hakemusten, joista ilmenee tahanastinen t oiminta ja palkkatoivo
mus ja jotka on osoitettava Liikenneosaston paallikolle, tulee 

olla viimeistaan 20.8.1980 rautatiehallituksen kirjaamossa, os. 
Vilhonkatu 13, Helsinki tai postitse os. Rautatiehallitus, PL 488, 

00101 Helsinki 10. 

Tiedusteluihin vastaa tiedotuspaallikko Tuurna puh. 707 2810. 

Helsinki 1980. Valtion painaruskcskus 
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ULKOMAANVALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n:o 27, 7 . 8.1980, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan muuntokurssia muutettu 
11 . 7.1980 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 581 ,00 mk 

N: o Tlt 735/230/80 , VT 33/80 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatavaratariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisalehti 

n:o 10, joka on voimassa 1 . 9 . 80 lukien . Painatusjaosto suorittaa lisa
lehden jakelun . (Mt 7.8.80), VT 33/80 . 

JOKELAN LIITTAMINEN KERAVAN TERMINAALIPIIRIIN 

Jokelan asema siirretaan 1.9.1980 lukien Riihimaen terminaalipiirista 

Keravan terminaalipiiriin. Taman johdosta tehdaan jaljempana mainit

tuihin julkaisuihin seuraavat muutokset: 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" 
muutetaan jaljempana mainittujen kappaletavaraliikennepaikkojen merkin

nat seuraaviksi : 

Hyvinkaa 030 

Jokela 028 

Jarvenpaa 025 

3 
2 

2 

Ri 2 

Ke 2 

Ke 1 

B 

c 
B 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 

18 

26 

11 

Vastaavat muutokset tehdaan myos kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen. 
Lisaksi sivulla 14 alkavassa luettelossa siirretaan Jokelan liikenne

paikka Riihimaen terminaalipiirista Keravan terminaalipiiriin . 
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Valtionrautateiden autoliikenne (VR 2650) 

Keravan terminaalipiirin linjan n : o 1101 Kerava - MlntsllK merkinnKt 

muutetaan seuraaviksi: 

1101 KERAVA - M~NTS~LA 

Kerava - Jlrvenpaa 11 - Ke llokoski 18 - Jokela 26 - Mantsall 37 
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Riihimaen terminaalipiirin linjan n : o 1201 Riihimaki - Jokela merkinnat 

muutetaan seuraaviksi : 

1201 RIIHIM~KI - HYVINK~~ 

Riihimlki - Hyvinkla 18 
VR Riihimaki, linjakuljetukset Riihimaki - Hyvinkal 
VR Hyvinkaa , jakelu- ja kerailykuljetukset Hyvinkallla 

Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeet (VR 2652 . 1) 

Liitantalinjaluetteloon sivulla 5~ muutetaan Riihimaelta alkavan 

linjan Riihimaki - Jokela - Riihimaki toiseksi paatepisteeksi 

Jokelan sijasta Hyvinkla . 

(Lko 3 26~7 / 6 7/ 80 , 8 . 8 .1980 . VT 33 / 80 ) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi liikennetarkastajan virkaa (V 26) , liikennetarkastajan virka 

(V 25) , kolme alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaa (V 24) 

ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 20) toi s taiseksi 

rautatiehallituksen liikenneosastolla . Rautatiehallituksen paajohta 

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli

tuksen kirjaamoon viimeistaan 10 . paivana syyskuuta 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista . 

Kaksi toimistosihteerin virkaa (V 19) ja toimistosihteerin virka (V 17) 

toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Liikenneosaston pall 
likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli 

tuksen kirjaamoon viimeistaan 10 . paivana syyskuuta 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista . 
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Toimistovirkailijan toimi (V 10) ja toimistovirkailijan toimi (V 7) 
toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Liikenneosaston 

p~allikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava liikenne

osaston kansliaan viimeistaan 10 . 9 . 1980 . 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 20) toistaiseksi 

Tampereen liikennepiir issa (koulutusasiat) . Rautatiehallituksen paa

johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 . paivana syyskuuta 1980 ennen 

viraston aukioloajan pa~ttymista . 

Asemapaallikon virka (V 22) , kaksi apulaisasemapaallikon virkaa (V 20) , 

apulaisasemapaallikon virka (V 19) , toimistosihteerin virka (V 19) , 

liikenneohjaajan virka (V 18) , kaksi liikenneohjaajan virkaa (V 17) , 

kolme toimistosihteerin virkaa (V 17) , liikennemestarin virka (V 17) , 

kaksi toimistosihteerin virkaa (V 16) , liikenneohjaajan virka (V 16) , 

kuusi toimistosihteerin virkaa (V 14) , seitseman liikennemestarin 
virkaa (V 14) , jarjestelymestarin virka , seitseman veturinkuljettajan 

virkaa , yksitoista konduktoorin virkaa ja kolme kuormausmestarin vir

kaa . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 . paivana 

syyskuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seur aa

vasti : 
asemapaallikko (V 22) : Porin (1 Mn) liikennealueelle , 

apulaisasemapaallikot (V 20) : Tampereen (1 Tpe kirjauskes kuksen 

paall . ) ja Turun (1 Tku autotoim . hoit . ) liikennealueille , 

apulaisasemapaallikko (V 19) : Toijalan (Tl tav . as . paall . ) liikenne

alueelle , 
toimistosihteeri (V 19) : Tampereen (1 Tpe henkilo- ja vuorotauluasiat) 

l i ikennealueelle , 
liikenneohjaaja (V 18) : Oulun liikennepiiriin (aikat . suunnitt . ) , 

l i ikenneohjaajat (V 17) : Toijalan (1 Tl) ja Rovaniemen (1 Roi) 

liikennealueille, 
t oimi stosihteerit (V 17) : Turun (1 Ukp junasuoritus) ja Por i n (1 Pri 
tav. toim . ) liikennealueille seka Oulun liikennepiiriin (1 palkkaus 

asiat) , 
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liikennemestarin virka (V 17) : Turun (1 Lm) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (V 16) : Porin (1 Pri junasuoritus) ja Toijalan 

(1 Tl junasuoritus) liikennealueille , 
liikenneohjaaja (V 16): Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 
toirnistosihteerit (V 14) : Raapam~en (1 Hpk, 1 Vlp) ja Turun (2 Tku 

RAP , 1 Tku tav . toirn . ) liikennealueille sek~ Oulun varikolle (1) , 

liikennernestarit (V 14) : Turun (1 Tku , 1 Lrn), Porin (1 Pej), Rauman 
(1 Rrna) ja Oulun (2 Tja junasuor ., 1 Rhe junasuor . ) liikennealueille, 

j~rjestelymestari : Kemin (1 Kern) liikennealueelle, 
veturinkuljettajat : Oulun (6) ja Kernin (1) varikoille , 
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konduktoorit: Turun (4 Tku, 1 Slo), Rovaniemen (1 Roi) ja Oulun (5 01) 

liikennealueille sek~ 
kuormausmestarit: Turun (2 Tku ja Oulun (1 01) liikennealueille . 

Toirnistovirkailijan toimi (V 10) , nelj~ toimistovirkailijan tointa (V 7) , 

kaksi yliasentajan tointa , kolme autonkuljettajan tointa , kaksitoista 
junamiehen to i nta ja kahdeksan va ihdemiehen tointa . Rautatiehallituksen 

liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 
tettava as i anomaisen liikennepiirin p~allikolle viimeistaan 10 . 9 . 1980 . 

Edell~ mainittuihin toirniin nirnitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 
raavasti : 

toirnistovirkailija (V 10) : Tampereen (1 Tpe) liikennealueelle, 

toimistovirkailijat (V 7) : Tarnpereen (1 Tpe), Turun (1 Slo) ja Kemin 

(1 Kern) liikennealueille sek~ Tampereen (1 Tku) sahkoalueel1e , 

yliasentajat: Tarnpereen (2 Tpe) sahkoaluee1le , 

autonku1jettajat : Turun (3 Tku) liikennealueelle, 

junamiehet : Turun (5 Tku , 1 Lrn) , Rovaniernen (1 Roi, 1 Kja) , Kemin 

(3 Kern) ja Oulun (1 01) liikennealueille , 

vaihdemiehet : Turun (5 Tku , 1 Slo) , Rovaniemen (1 Roi) ja Oulun (1 01) 

1iikennealueille. 

S~hkoasentajan toimi, trukinkuljettajan toimi , veturin1ammitt~j~n 

toimi (V 11), ne1ja asemarniehen tointa (V 9) , kaksitoista asemamiehen 

to in ta (V 8) ja vaunumiehen toimi (V 8) . Kirjal1iset hakernukset on osoi

tettava ja toirnitettava asianornaisen liikennepiirin pa~llikolle viimeis 
taan 10 . 9 . 1980 . 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
sahkoasentaja : Tampereen (1 Tpe) sahkoalueelle , 
trukinkuljettaja : Turun (1 Tku) liikennealueelle , 
veturinlammittaja (V 11) : Turun (1 Lm) liikennealueelle , 
asemamiehet (V 9) : Turun (1 Ukp junasuor . pat ., 3 Tku) liikennealueelle, 
asemamiehet (V 8) : Turun (1 Au junasuor . pat ., 11 Tku) liikennealueelle 

ja 
vaunumies: Tampereen varikolle (1) . 

NIMITYKSIA 

H a 1 l i n t o - o 5 a 5 t o a5ianvalvojan ( B 2 ) virkaan apu-

laisasianvalvoja (V 28) Paavo Juhani Mikkonen. 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestarin (V 22) virkoihin (Hki rpt) toimisto
rakennusmestari (V 20) Bjorn Erik Ilmari SodergArd ja (Tpe rpt) toimistorakennus
mestari (V 21) Erkki Nestor Tolvanen; rakennusmestarin (V 22) virkaan (oap Pm) 
rakennusmestari (V 18) Seppo Johannes Komulainen; toimistorakennusmestarin (V 21) 
virkoihin (Hki rpt) ylim. toimistovirkailija Jorma Tapio Nieminen ja (Kv rpt) 
toimistorakennusmestari (V 20) Kauko Antero Visuri; toimistorakennusmestarin 
(V 20) virkaan (Hki rpt) rakennusmestari Viljo Johannes Salo; toimistosihteerin 
(V 19) virkoihin (RH Rt) toimistosihteeri (V 17) Veikko Tapio Virpi ja (Kv rpt) 
toimistosihteeri (V 17) Eine Annikki Pokki; rataesimiehen (V 13) toimiin (Hy) 
raidemies Jouko Vilho Kauhanen, (Ke) raidemies Aki Anssi Teodor Kuusisto ja 
(Pm) raidemies Osmo Seppo Tapio Tolonen seka piirtajan (V 12) toimeen (RH Raj) 
ylim. piirtaja Lea Sylvia Christianson . 
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VALTIONEUVOSTON OHJE PXIHTEIDEN HAITTATEKIJ~IDEN VXHENTXMISEKSI 

VALTIONHALLINNOSSA N: o P 4466 , 4 . 3 . 1976 

Valtioneuvosto on t~n~~n, asian oltua valmistavasti valtioneuvos 

ton raha-asiain k~sittelyssa, paattanyt antaa seuraavan ohjeen 

paihteiden haittatekijoiden vahentamiseksi valtionhallinnossa . 

P~ihteiden vaarinkaytto on vakava yksiloa ja tyoyhteisoa koskeva 

sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen ongelma . Vaarinkayt 

to on usein pillevaa ja siihen suhtautuminen v~hattelev~a tai va~

ra~n suojeluun pohjautuvaa. Paihteiden va~rinkaytto ei ole riitt~ 

v~n tehokkaasti johtanut hoitotoimenpiteisiin ja hoitoonohjaamis

ta korostava suhtautuminen on vasta kehittym~ss~. Hoitovaihtoeh

doista ja - paikoista ei ole myosk~an riittavasti tiedotettu . 

Valtion palveluksessa olevien henkiloiden p~ihteiden vaarink~yt 

toon tulee puuttua . L~htokohtana talloin on , etta kaikki osapuo

let tunnistavat ongelman ja etta siihen suhtaudutaan hallintoyk

sikoiss~ vakavasti ja aktiivisin toimenpitein . Tavoitteena on 

edistaa vaarink~ytt~jien hakeutumista hoitoon ja poistaa sen es 

teena usein o~va tietamattomyys hoitomahdollisuuksista ja hoito 

palveluista seka niiden toiminnasta . 

Virastojen ja laitosten tulee tyosuojelun yhteistoimintaorgani

saation puitteissa suunnitella tarvittavat jarjestelyt ja menet 

telytavat paihdeongelmien vahentamiseksi ja ongelmaisten ohjaa

miseksi hoitoon. 

Talloin tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat : 

- Paihteiden kayton aiheuttamista terveysongelmista ja haitoista 

tyoelamassa seka tarjolla olevista hoitomahdollisuuksista tulee 

ty5paikoilla toimittaa riittavasti tietoa . 

- Hallintoyksik5issa tulee nimeta tarpeellinen maara teht~vaan 

halukkaita ja henkil5kohtaisesti soveltuvia yhteyshenkiloita , 

joiden puoleen paihdeongelmaiset voivat kaantya ja joiden teh

tav~na on huolehtia hoitoon ohjaamisesta seka yhteydenpidosta 

hoitopaikkaan. 

- Kasiteltaessa palvelussuhteen katkaisemista p~ihteiden vaarin

kayton vuoksi tulisi ao. yhteyshenkilon, lahinna esimiehen se

ka luottamusmiehen osallistua asian valmisteluun. 

- Hoito pyritaan toteuttamaan tyoajan ulkopuolella. Ellei hoitoa 

voida jarjestaa tyoajan ulkopuolella, asianomaiselle voidaan 
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myontaa vapautusta virka- tai tyotehtavista hoidon vaatimaksi 

ajaksi . Mikali hoidettava talloin on laakarintodistuksen mukai 

sesti sairaana , sovelletaan sairausajan palkkausta koskevia 

saannoksia ja maarayksia . Naita on sovellettava myos siina ta 

pauksessa , etta asianomainen on oma- aloitteisesti hakeutunut 

laitoshoitoon ja tallaisesta hoidosta on etukateen sovittu 

tyonantajan kanssa . 

Paihdeongelmia kasiteltaessa tulee virastoissa ja laitoksissa 

noudattaa seuraavia periaatteita ; 

l . Paiqteiden vaarinkayton ehkaisemiseen ja hoitoon ohjaamiseen 

on ryhdyttava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paihdeongel

man ilmaannuttua . 

2 . Hoidon onnistumisen tarkeana edellytyksena on , etta paihdeon 

gelmainen saadaan itse hakeutumaan valitsemaansa hoitopaikkaan 

3 . Hoitoon ohjaamiseen liittyvat toimenpiteet ja tiedot ovat eh

dottoman luottamuksellisia . Asiaa koskevia tietoja ei saa il 

man paihdeongelmaisen lupaa antaa sivullisille . 

4 . Hoitoon ohjattavan tukemiseksi on aiheellista, etta hoitoa 

tarkkaillaan . Paihdeongelmaisen kanssa tulisikin sepia siita , 

etta hallintoyksikon edustaja voi olla yhteydessa hoitopaik

kaan hoidon edistymisen seuraamiseksi . Hoidon vaikutuksia on 

tarpeen seurata myos hoidon jalkeen . 

5 . Harkittaessa palvelussuhteen katkaisemista paihteiden vaarin

kayton johdosta on kiinnitettava erityista huomiota paihdeon

gelmaisen myonteiseen suhtautumiseen hoitoa kohtaan seka hoi 

don onnistumiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin. 

6 . Hoitoon ohjaamisen toteuttaminen riippuu oleellisesti kaytet 

tavissa olevista hoitomuodoista ja - mahdollisuuksista ja ne 

tulisi etukateen selvittaa . Jokaisessa tapauksessa on erikseen 

valittava tarkoituksenmukaisin hoitomuoto . 

Valtiovarainministerio voi tarvittaessa antaa tarkempia maarayk 

sia taman paatoksen soveltamisesta . 

Edella olevan valtiovarainministerio valtioneuvoston paatoksen 

mukaisesti kunnioittaen ilmoittaa valtioneuvostqn kanslialle ja 

kaikille ministerioille tiedoksi ja noudatettavaksi seka niiden 

alaisten virastojen ja laitosten tietoon ja noudatettavaksi saa-
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tettavaksi. 

RAUTATIEHALLITUKSEN ANTAMAT MAARAYKSET 

Rautatieha11itus on neuvote1tuaan a~iasta rautatiehenki1okuntaa 
edustavien jarjestojen kanssa antanut paihteiden haittojen va

hentamiseksi Va1tionrautatei11a seuraavat maaraykset , jotka tu-

1evat voimaan 1 . 7.1980. Sama1la kumotaan rautatieha11ituksen kir
jei11a n:o RH 616/010/76 , 25.11 . 1976 (VT 50/76), RH 156/010/77, 

28.1 . 1977 (VT 9/77), RH 156/010/77, 15 . 4.1977 (VT 19/77) ja RH 

1086/010/78, 18.9.1979 (VT 39/78) annetut maaraykset. 

1 Periaatteet 

Paihdeonge1mia kasite1taessa on noudatettava Va1tioneuvoston kir 

je1man P 4466 kohdissa 1 . - 6. mainittuja periaatteita . 

Rautateiden pa1ve1uksessa o1evien on suhtauduttava erityisen va

kavasti niiden vaarojen torjumiseen , joita a1koho1ipitoisten tai 

muiden huumaavien aineiden vaikutuksen a1aisena o1evat henki1ot 

saattavat aiheuttaa 1iikenteelle . Taman vuoksi onpaastavairti si.i
ta 1uu1ote11usta "so1idaarisesta " ja peitte1evasta suhtautumises 
ta vakijuomia nauttineisiin , mita usein on o11ut havaittavissa ei 

ainoastaan tyotovereiden vaan myos esimiesten ja 1uottamushenki-

1oiden asenteissa. Ta11ainen vaara so1idaarisuus on useimmiten 
vahingo11ista myos nii11e, joita si11a ha1utaan suojel1a . Periaa~ 

teena tu1ee o11a paihdeonge1maisen ihmisen auttaminen naiden oh

jeiden mukaisesti. 

Yhteyshenki1on tyoajasta ja hanen ansion menetyksensa korvaami 

sesta on 1uottamusmiehen osa1ta sove11ettava 1uottamusmiessopi

musta ja muiden yhteysmiesten osa1ta , mita tyosuoje1uva1tuute

tuista on sovittu . 

2 Hoitoonohjausjarjeste1ma 

2 . 1 Ohjauksen tarkoitus ja hoitoon ohjattavat 

Hoitoon ohjaus, joka on turvaamis- ja rangaistustoimenpiteista 

kokonaan eri11inen toimenpide, tu1ee kysymykseen niiden henki1oi

den osa1ta, jotka ovat a1koho1ijuomien tai muiden huumausaineiden 

kayton johdosta karsineet terveyde11ista, sosiaa1ista tai tyon te

koon 1iittyvaa haittaa ja tu11eet ti1aan, jossa heita i1meisesti 
ei saada 1uopumaan a1koho1ijuomien kaytosta omin voimin . Henki1on 
tervehdyttamisen kanna1ta ta11oinkin on tarkeaa, etta hoitoon oh 

jaaminen tapahtuu riittavan aikaisessa vaiheessa . 
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2 . 2 Yhteyshenkilot 

Piirin, konepajan , varaston ja rautatierakennuksen pllllikon tu 

lee nimetl paihteiden haittojen vlhentamistl ja hoitoon ohjaamis 

ta varten tehtavaln sopiva yhteyshenkilo kullekin tyosuojelun 

yhteistoiminnasta Valtionrautateilll tehdyssl sopimuksessa (VT 

24a/80) tarkoitetulle tyopaikalle . Tyopaikan suuruuden ja henki 

lokuntarakenteen huomioon ottaen voidaan samalle tyopaikalle ni 

metl useampiakin yhteyshenkiloita esim . samojen perusteiden mu 

kaan kuin tyo paikalle on valittu tai nimetty tyosuojeluvaltuu

tettuja . Ennen yhteyshenkiloiden nimelmistl asia on klsiteltava 

asianomaisessa t yosuojelutoimikunnassa . Yhteyshenkilot on nimet 

tava ensisijaisesti tyosuojeluhenkiloston tai luottamusmiesten 

piir i sta . Tarkeinta kuitenkin on , ettl yhteyshenkilo on tehtavaln 

sopiva ja suostuu ottamaan sen vastaan . Hallinto - osaston johtaja 

nimeaa yhteyshenkilon rautatiehallitukseen . 

2 . 3 Hoitoon ohjaus 

Asianomainen tyosuojelutoimikunta laatii lue telon paikkakunta

laisia varten saatavissa olevista hoitopaikoista . Kaytettavissl 

ovat mm . kunnan sosiaalilautakunta , A- klinikka , terveyskeskus , 

tyoterveyshuolto , katkaisuasema , mielenterveystoii"isto , sairaa

la , hoitokoti , huoltola , AA - ryhma ja Al - Anon- ryhma . Tyosuojelu

toimikunta huolehtii myos siitl , etta hoitopaikkojen henkilokun

nan kanssa sovitaanhcidon klytannontoteuttamisen kannalta tarpeel 

lisista toimenpiteista . Apu na vo i myos kayttal sosiaaliha l lituk

sen julkaisua " Piihdehuollon palvelusopas '', jot a voi tilata sosi 

aalihal l ituksen erityishuoltotoimistosta os . Sil tasaarenkatu 18 

C, 00530 Helsinki 53 , puh . 90 - 718022 . Yhteyshenk i lo toimii hoi 

toon ohjattavan ja tyonantajan sekl luottamusmiesten (miklli ei 

itse samalla ole asianomainen luottamusmies) , niin myos hoitoon 

ohjattavan ja hoitopaikan valisenl yhdyssiteena. Hlnen puoleensa 

voi paihdeongelmista karsivl kaantya . 

Yhteyshenkilon tulee 

a) avustaa hoitoon ohjattavaa hoitoon ohjaamisen klytlnnollisissl 

kysymyksissa kuten a j antilauksista , paikanvarauksista tms. 

b) olla yhdyssiteenl tyonantajaan 

c) huolehtia , etta tyopaikalla on jatkuvasti ajan tasalla olevat 

tiedot hoitopaikoista ja - muodoista ja saatavilla tietoa plih

teiden haittavaikutuksista yleensl 
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d) tehda aloitteita paihteiden haittojen vahentamjseksi tyopai 

koi la , tarvittaessa myos p~ihdeongelmasta karsivan hoitoon 

ohjaamiseksi 

e) seurata noidon tuloksia . Hoitopaikat antavat tietoja , mikali 

asiasta on sovittu holdettavan kanssa 

f) yhteistyossa henkilostoasioita hoitavan esimiehen kanssa sel 

vittaa mahdollisuuksia saada taloudellista tukea sosiaaliva 

kuutusjarjestelmasta . 

Hoitoon ohjaaminen edellyttaa hoidettavan suostumusta . Esimiesten 

tulee suhtautua myonteisesti hoidon ohjaukseen . 

2.4 Tyosta poissaolo ja sairausajan palkka 

Ainoastaan esimiehen tai laakarin kautta ohjatun hoidon takia ta

pahtunut tyosta poissaolo katsotaan lailliseksi esteeksi . Henk i

lolla on oikeus hoidon ajalta saada palkkaa s i ta koskevien saan 

nosten ja maaraysten mukaisesti , jos hoidettava on laakarintodis 

tuksen mukaisesti sairaana . Muulta poissaoloajalta paihteiden 

kayttamisen johdosta on palkkaus aina pidatettava . Muuta ku~n laa

karintodistusta , mika muissa sairaustapauksissa koskee enintaan 

viiden paivan poissaoloa tyosta , ei hyvaksyta palkan maksun pe 

rusteeksi . 

Sellaiseksi julkisin varoin yllapidetyksi sairaalaksi , jossa ta

pahtuvaa hoitoa varten henkilolle voidaan antaa maksusitoumus , 

katsotaan Jarvenpaan sosiaalisairaalan lisaksi valtion tai kunnan 

yllapitama huoltola . 

2 . ~ Yhteistyo 

Hoitoon 0hjaamista ja muutoinkin paihteiden vaarinkayttoa kvske 

vat yhteis~yokysymykset kasitellaan tyosuojelutoimikunnissa . 

Terveydenhuoltohenkilostnn tulee antaa virka- apua paihdeongelmais 

ten boitoon0hjauskysymyksissa ja hoidon tarkkailussa seka jarjes

taa yh~eyshenkiloille tarpeellista koulutusta terveydenhuo~tojaos 

ton johdolla . 

Neuvoteltaessa henkilon paihdeongelmiin suhtautumisesta yhteyshen 

kilon tulee olla lasna ellei ohjattava sita kiella. 
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3 Turvaamistoimenpiteet 

3 . 1 Yleista 

Virantoimituksen tai tyon alkaessa esimiehen , hanen maaraamansa 

tai vuoron vaihtuessa tehtavat toiselle luovuttavan henkilon on 
kiinnitettava huomiota tyovuoroon tulijan mahdolliseen alkoholin 

tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olemiseen ja , jos 
aihetta ilmenee , estettava hanet ryhtymasta hoitamaan tehtaviaan . 

Jos alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ole 

minen havaitaan vasta asianomaisen jo ollessa virantoimituksessa 
tai tyossa , hanet on poistettava heti tehtavastaan . 

Jos esimies sallii alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vai 

kutuksen alaisen ryhtya tyohon tai Jos vuorossa eleva virkamies 

vuoron vaihtuessa luovuttaa tehtavat tallaisten aineiden vaiku
tuksen alaiselle henkilolle , han syyllistyy virkavirheeseen , jos 

ta seuraa rangaistus . 

Jos joku luovuttaa raidekulkuneuvon kuljetettavaksi henkilolle , 

joka ilmeisesti on sellaisessa tilassa , etta han syyllistyy rai 
deliikennejuopumukseen ryhtyessaan hoitamaan tehtaviaan, luovut 
taja syyllistyy Rikoslain 23 luvun 7 § : n tarkoittamaan tekoon . 

Lisaksi on huomattava , etta jokainen Valtionrautateiden palveluk

sessa eleva tehtavansa laadusta riippumatta ja silloinkin , kun 
hanen verensa alkoholipitoisuus on alle 0 , 5 promillea , syyllistyy 

Henkilokunnan yleisohjeiden (YOH) rikkomiseen ja virkamies lisak
si Rikoslain 40 luvun mukaiseen virkavirheeseen , jos han viran

toimituksen aikana nauttii alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta 

tai ennen virantoimitusta nauttii tallaista ainetta siten , etta 

han viela virantoimituksessa on sen vaikutuksen alainen . 

Kyseisista tapauksista on tehtava aina ilmoitus esimiehelle ta

vanomaisessa jarjestyksessa seka muutoin ryhdyttava seuraavassa 

ilmeneviin toimenpiteisiin . 

3 . 2 Menettely , kun henkilon todetaan tai epaillaan syyllistyneen 
raideliikennejuopumukseen 

"Joka kuljettaa junaa , raitiovaunua tai muuta konevoimal 

la kulkevaa raidekulkuneuvoa taikka toimii junaturvalli
suuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavassa nautittuaan 
alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta niin , etta hanen ky 
kynsa tehtavan vaatimiin suorituksiin on huonontunut tai 
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h~nen verens~ alkoholipitoisuus on teht~van aikana tai 

sen jalkeen vahinta~ 0,5 promillea , on tuomittava raide 

liikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintaan 

kahdeksi vuodeksi. " (Rikoslaki 23:4 §) 

Edella olevassa lain kohdassa tarkoitettuja , junaturvallisuuteen 

olennaisesti vaikuttavia tehtavi~ , joissa henkilo voi palvelus

suhteen laadusta riippumatta syyllisty~ raideliikennejuopumusri 

kokseen, ovat junan kuljettamisen lisaksi kaikki radalla liikku

van vetokaluston tai tyokoneen kuljettajan tehtavat , junasuorirus, 

koneapulaisen ja veturinlammittajan teht~v~t , vaihtotyot , asetin

laite- ja vaihdemiehen tehtav~t , kauko- ohjaajan teht~vat , jarru

jen tarkastus-, jarrujen koettelu-, tahystys-, turvallisuus - ja 

vartiointitehtavat radalla ja ratapihalla seka teht~vat , joihin 

kuuluu opasteiden antaminen tai tulkitseminen . Henkilon tehtava 

saattaa eraissa muissakin tapauksissa ella junaturvall i suuteen 

olennaisesti vaikuttava esim . opastin- ja turvalaiteasennus-, 

sahkoasennus - ja radantarkastusteht~viss~ . 

Kun junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavassa 

toimivan henkilon todetaan tai·todennnakoisin perustein epiHllaan 

olevan tyossa alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen alaisena , 

hanet on heti poistettava tehtav~staan . 

Jos kysymyksessa oleva henkilo kiistaa asian , on ryhdytt~va toi 

menpiteisiin hanen mahdollisesti nauttimansa alkoholin tai muun 

huumeen toteamiseksi . Mikali on kaytett~viss~ puhalluspussi , al 

colmeter tai muu vastaava alkoholin kayton toteamiseen tarkoitet 

tu laite , liikennetta valvomaan maaratyn virkamiehen on maaratta

va epailty henkilo puhalluskokeeseen . 

Jos kysymyksessa oleva henkilo myontaa olevansa alkoholin tai 

muun huumeen vaikutuksen alaisena tai em . puhalluskokeen tulos 

osoittaa hanen nauttineen alkoholia , kutsutaan paikalle poliisi , 

jonka haltuun asianomainen henkilo luovutetaan ja tehdaan samal

la hanesta rikosilmoitus . 

Rikosilmoituksessa on mainittava riittavan selvasti ilmoitukses 

sa mainitun henkilon toimineen junaturvallisuuteen olennaisesti 

vaikuttavassa tehtavassa ja nain ollen mahdollisesti syyllisty

neen rikoslain 23 luvussa mainittuun raideliikennejuopumusrikok

seen . Rikosilmoituksen saatuaan poliisi hoitaa asian jatkokasit 

telyn mahdollisine syytetoimenpiteineen . 
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Jos puhalluskoetta epaillylle henkilolle ei ole voitu tehda va

lineiden puutteen tai koehenkilon kieltaytymisen takia tai henki 

lon epaillaan olevan muun huumausaineen kuin alkoholin vaikutuk 

sen alaisena , on pyydettava poliisin virka- apua epail l yn tilan 

selvittamiseksi . Poliisille tulee samalla ilmoittaa , etta kysei 

nen henkilo oli toiminut junaturvallisuuteen olennaisesti vaikut 

tavassa tehtavassa . 

Jos poliisia ei yrityksista huolimatta onnistuta saamaan paikal 

le, liikennetta valvomaan maaratynvwkamiehen on itse pyrittava 

huolehtimaan seka puhalluskokeen ottamisesta, etta asianomaisen 

maaraamisesta esim . terveyskeskukseen verinaytteen ottamista ja 

muita tarvittavia kokeita varten . 

Edella selostetuissa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikutta

vissa tehtavissa sattuvat tapaukset ovat virallisen syytteen alm

sia asioita ja ne on ilmoitettava aina poliisille ja saatettava 

siten yleisen tuomioistuimen kasiteltaviksi . Poliisille tehtavan 

ilmoituksen lisaksi esimiehelle tehtavaan tapahturnailmoitukseen 

on liitPttava poytakirjat paihteiden nauttimisen toteamiseksi Qo

make VR 1195), joista on tarkemmat ohjeet kohdassa 3.7 . 

Silloin, kun ei ole taytta varmuutta, onko henkilo toiminut teh~ 

vassa , joka olennaisesti vaikuttaa junaturvallisuuteen , tapausta 

ei ilmoiteta poliisille . Tapahtumailmoituksen , sen liitteena ole

vjen poytakirjojen (lomake VR 1195) ja mahdollisen lisatutkimuk

sen perusteella esimiehella on mahdollisuus tehda rikosilmoitus 

viela myohemminkin, jos siihen on aihetta . 

3 - 3 Menettely , kun henkilo on estetty syyllistymasta raidelii 

kennejuopumukseen 

Tapauksissa, joissa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttaviin 

tehtaviin maaratty henkilo on estetty alkoholin tai muun huumeen 

nauttimisen vuoksi ryhtymasta hoitamaan tehtaviaan , ts . han ei 

viela ole ehtinyt syyllistya raideliikennejuopumusrikokseen , ta 

pausta ei ilmoiteta poliisille, vaan sen tutkinta hoidetaan VR:n 

toimesta tavanomaisessa jarjestyksessa . 

Puhalluskoe on syyta tehda, jos tarvittavat valineet ovat kayte~ 

tavissa, varsinkin silloin, kun asianomainen kiistaa alkoholin 

nauttimisen. Henkilon mahdnllisesti kieltaytyessa puhalluskokee~ 

ta ei kuitenkaan ryhdyta toimenpiteisiin hanen toimittamisekseen 

veri - ja muihin vastaaviin kokeisiin , mutta esimiehelle laadit -
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tavassa tapahtumai1moituksessa todetaan tama kie1taytyminen . 

Poytakirjat (1omake VR 1195) on kuitenkin aina laadittava kohdas 

sa 3.7. mainitJ11a tavalla, koska ne oikein laadittuina kayvat to
disteina asiasta mahdollisesti vireille pantavassa kurinpitomenet 
te1yssa . 

On erityisesti huomattava, etta jos tassa kohdassa se1ostetussa 

tapauksessa alkoho1in tai muun huumeen nauttimisesta epailty hen 
kilo itse kiistaa asian ja talla perusteella pyrkii hoitamaan teh 

tavaansa, hanet on ehdottomasti estettava ryhtymasta tata tehta

vaansa hoitamaan, koska tarkoituksena nimenomaan on niiden vaaro
jen torjuminen, joita sanottujen aineiden vaikutuksen alaisena 
olevat henkilot saattavat aiheuttaa liikenteelle . 

3.4 Menettely, kun henkilo ei toimi junaturvallisuustehtavissa 

Kun muissa kuin junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavissa 

tehtavissa toimiva henkilo on estetty ryhtymasta hoitamaan teh

tavaansa tai poistettu tehtavasta alkoho1in tai muun huumeennaut 

timisen tai vaikutuksen alaisena olemisen takia, tapahtumailmoi 
tuksen , puha1luskokeen ja (puhalluskokeen) poytakirjojen suhteen 

on meneteltava sama1la tavoin kuin edellisessa kohdassa 3 . 3. 

3.5 Paihteiden nauttimisen toteamiskoe 

3.5.1 Yleista 

Takavarikosta ja etsinnasta rikosasioissa annetun lain 22 a §:n 
nojalla rautatiehal1ituksen liikennetta va1vomaan maaraamalla vir

kamiehe11~ on oikeus maarata junaturvallisuuteen olennaisesti vm 

kuttavassa tehtavassa toimiva henkilo kokeeseen taman mahdolli

sesti nauttiman alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi 

- silloinkin, kun ei ole todennakoisia perusteita epailla henki 

loa raideliikennejuopumuksesta. 

Saman lainkohdan mukaan on kokeesta kieltaytynyt velvollinenalis

tumaan henkiloon kayvaan katsastukseen, jossa voidaan tarpeen vaa

tiessa ottaa verinayte ja tehda muu tutkimus, joka voi tapa~tua 

ilman sanottavaa haittaa. 

Sisaasiainministerio on antanut kokeen suorittamisesta ja siina 

kaytettavista valineista tarkemmat ohjeet, joita soveltaen maa
rataan seuraavaa: 
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3.5.2 Liikennetta valvomaan maaratyt virkamiehet 

Seuraavilla virkamiehilla on tehtavassaan sama toirnivalta kuin 
poliisilla maarata henkilo edella mainittuun kokeeseen : 

piirin paallikko , konepajan paallikko , kayttopaallikko , osastoin
sinoori , liikennealueen paallikko , varikonpaallikko , kuulustelij~ 

liikennepiirin junaturvallisuusrnies , matkaneuvoja , sahkotarkasta

ja , junaohjaaja , junasuorittaja , tallipaivystaja , rakennusmesta
ri , jarjestelymestari, kuormausmestari , komennuse s imies , aut on 

kuljettajien esimies ja autoliikenteen liikennetarkastaja (RH) . 

3 . 5 . 3 Koevalineista 

Kokeissa saa kayttaa ainoastaan sisaasiainministerion hyvaksymia 

valineita . Talla hetkella on VR : n kaytossa hengityksesta puhallus 
menetelmalla t_apahtuvaan alkoholin nauttimisen maaritykseen so

veltuvat AWolmeter- laite seka arnpullipuhalluslaitteita . Koevali

neet on sailytettava ja kuljetettava pakkauksissaan ja pyrittava 
suojaamaan valon , kosteuden ja lampotilan vaihteluilta . 

~colmeter- laitteen kalibroinnista , sen pariston kayttokuntoisuu

desta seka muusta kunnosta huolehtimaan on yksikkoon rnaarattava 
vast uuhenkilo . 

Arnpullipuhalluslaitteissa ei pakkaukseen merkityn kelpoisuusajan 

ylittaneita eika muutoin viallisia ampulleja saa kayttaa . Suukap
paletta kaytetaan vain yhteen kokeeseen ja samaa muovipussiavain 

yhdessa pakkauksessa olevien ampullien puhaltamiseen . Kaytetyt tai 

vialliset ampullit , jotka sisaltavat muun muassa syovyttavia ai 

neita , on havitettava murskaamalla ne suojuksen sisalla ja huuh

tomalla jaannokset vedella , jollei kayttoohjeissa toisin maarata . 

Kaytetyt suukappaleet ja muovipussit on poltettava . 

3 . 5 . 4 Kokeen suorittamisesta 

Koetta suoritettaessa on ehdottomasti noudatettava valineiden mu

kana olevaa kayttoohjetta . Tutkittava ei valittomasti ennen koet 

ta saa syoda eika juoda eika myoskaan polttaa tupakkaa . Sylkeen 

liuennut alkoholi tai muu aromipitoinen aine saattaa vaikuttaa 

koetu l okseen , ellei nauttimisesta ole kulunut yli 15 rninuuttia . 
Sanottua virhevaikutusaikaa voidaan lyhentaa , jos tutkittava huuh
too suunsa ja nielunsa ennen koetta puhtaalla vedella . 
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3 . 5.5 Kokeen tuloksen toteaminen ja asiakirjamerkinn~t 

Alcolmeter- laitetta k~ytettaessa koetulos on luettavissa laitteen 

asteikosta. Ampullipuhalluslaitteiden k~yttoohjeissa on selvitet 

ty koetuloksen toteaminen ampullin varimuutoksen laajuuden perus

teella . Alkoholimyonteinen koetulos, joka saattaa syntya eraiden 

mndenkinmneyhdisteiden nauttimisesta, ei ole kuitenkaan riitt~v~ 

selvitys veren todellisesta alkoholim~ar~sta , vaan sen toteami 

seksi on suoritettava asianomaiselle verikoe aiemmin mainituissa 

tapauksissa . 

3.5 . 6 Pistokokeet rucolmeter- laitteella 

Koska junaturvallisuustehtaviss~ on suhtauduttava erityisen vaka

vasti p~ihteiden nauttimisesta aiheutuviin vaaroihin , naiden vaa

rojen ennaltaehkaisyyn on kiinnitettav~ mahdollisimman suurtahuo

miota. On kaikkien edun mukaista, niin laitoksen kuin paihteen 

vaarinkaytt~jankin, etta asiaan puututaan heti eika vasta sitten , 

kun on aiheutettu kenties vakavakin junaonnettomuus . 

Koska liikennetta valvomaan maaratylla virkamiehella on oikeus 

maarata junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavas 

s~ toimiva henkilo alkoholin ilmaisimella teht~vaan kokeeseen 

silloinkin , kun ei ole todennakoisia perusteita ep~illa henkilo~ 

raideliikennejuopumuksesta, on tullut mahdolliseksi kayttaa alcOl

meter-laitteita pistokokein tapahtuvaan jarjestelmalliseen lii

kenteenvalvontaan. 

Kaytettaessa alcolmeter-laitetta pistokokein tapahtuvaan ennalta

ehkaisevaan valvontaan noudatetaan seuraavia ohjeita: 

- Laitteella saavat tehda pistokokeita vain ne henkilot, joille 

rautatiehallitus on antanut toimivallan maarata henkilo kokee 

seen, joka tehdaan hanen mahdollisesti nauttiman alkoholin tai 

muun huumeen toteamiseksi . 

- Koetta tekevan henkilonon vaadittaessa esitettava valtuutuksen

sa, jollaiseksi riittaa mm . henkilon vuosilipun taakse tehty 

merkint&, esimerkiksi "Liikennepiirin junaturvallisuusmies" tai 

jokin muu vastaava tunnistuskortti, josta asianomaisen tehtava 

kay selville. 

- Pistokokeita tehtaessa tulee olla lasna kaksi henkiloa, joista 

ainakin toisella on oltava edella mainittu toimivalta . 

- Pistokokeita saa tehd~ vain niille henkiloille, jotka teht~-
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vissaan voivat syyllistya raideliikennejuopumukseen ja tarkis 

tukset on kohdistettava tasapuolisesti eri henkilokuntaryhmiin . 

Luottamusmiehen tai paihdeyhteyshenkilon maaraamista kokeen 

suorittajaksi tai todistajaksi tulee valttaa . 

- Positiivisen tuloksen antaneesta kokeesta tehdaan puhallusko

keen poytakirjat ja toimitetaan ne liikennepiirin tutkijalle. 

Lisaksi henkilo on toimitettava verikokeeseen, ensisijaisesti 

poliisin valityksella . 

- HenkiHl, joka kieltaytyy puhalluskokeesta joko "periaatteesta" 

tai koetta hairitakseen, syyllistyy annetun maarayksen noudat 

tamatta jattamiseen , mika johtaa kurinpitomenettelyyn kieltay

tyjaa kohtaan. 

3 . 6 Oikeuslaaketieteellisen paihdetutkimuksen kustannukset 

Niissa tapauksiss~ joissa liikennetta valvomaan maaratty virka

mies toimittaa raideliikennejuopumukseen syyllistyneen tai siita 

epaillyn henkilon verikokeeseen ja muuhun vastaavaan, toimenpi

teesta aiheutuvat kustannukset tulevat joko kokeeseen toimitetun 

henkilon~ai valtion maksettaviksi, riippuen kokeen tuloksista . 

Asianomaisen tallaiseen kokeeseen toimittanut virkamies ei siis 

j oudu nl:ii ta kus tannuks ia maksamaan. 

3.7 Poytakirja paihteiden nauttimisen toteamiseksi 

Aina , kun henkilo on estetty ryhtymasta hoitamaan tehtaviaan tm 

poistettu niista siksi, etta hanen on todettu tai epaillaan ole

van alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen alaisena , tapaukses -

a on laadittava poytakirjat paihteiden nauttimisen toteamiseksi . 

Poytakirja laaditaan kayttaen tarkoitusta varten suunniteltua lo

maketta (VR 1195), jossa ilmoitetaan mm . ne ulkoiset tunnusmer~~ 

jotka viittaavat mahdolliseen alkoholin tai muun huumeen kayttoon . 

Lomake on taytettava kuula- tai mustekynalla huolellisesti ja 

kaikilta osin eika siihen saa tehda korjauksia. 

Koska kahden henkilon erikseen tayttamia paihteiden nauttimisen 

toteamispoytakirjoja voidaan kayttaa nayttoina kurinpitomenette

lyssa , myos silloin , kun varsinaista puhalluskoetta ei ole voitu 

tehda , tulee niita varata tarpeellisiksi katsottuihin tyopistei 

siin. 
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3 . 8 Siirto toisiin teht~viin 

3 . 8.1 Siirto alkoholin k~yt5n takia 

Turvaamistoimenpiteena on maarattava, etta liikenneturvallisuus

tehtavissa toimiva henkil5, joka on todettu tyohon tullessaan tai 

tyossa ollessaan olevan alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen 

alaisena, valittomasti siirretaan maaraajaksi muihin tehtaviin. 

Samoin on meneteltava, kun henkilo toimii tehtavissa, joidenhoi

tamisesta alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen alaisena on odo

tettavissa hengen tai terveyden vaaraa tai huomattavia omaisuus 

vahinkoja. 

Siirtoajan pituuden , joka voi olla enint~~n kuusi kuukautta, maa

raa aina piirin paallikko. Tallainen koeaika voi olla lyhyempiki~ 

mutta kevin lyhyella koeajalla ei voida turvallisesti todetaasian

omaisen paasseen ongelmistaan . Jos henkilo ei koeaikana osoita pi

dattyvansa alkoholin tai muiden huumeiden kaytosta tyoaikana , on 

mahdollista maarata uusi enintaan kuuden kuukauden pituinen koe 

aika . 

3 . 8 . 2 Siirto epas~annollisyyden takia 

Tehtavissa, joissa tyovuorosta myohastyminen tai luvaton poissa

olo tyosta aiheuttaa valittomasti hairion junaliikenteeseen . edel 

lytetaan henkilokunnalta erityista saannollisyytta tyoelamassa . 

Vastuualueen paallikon on maarattava, etta henkilo , jonka epasa~ 

nollisyys aiheuttaa toistuvasti hairion junaliikenteeseen , siir 

retaan maaraajaksi tehtaviin, joissa valitonta junaliikennehairio

ta ei voi aiheuttaa . 

3 . 8 . 3 Rattijuopumukseen syyllistyneet 

Jos junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtavassa 

toimiva henkilo , joka on tuomittu rangaistukseen rattijuopumuk

sesta, joutuu noin kahden vuoden aikana uudelleen syytteeseen 

rattijuopumuksesta , liikennepiirin paallikko voi maarata hanet 

siirrettavaksi pois liikenneturvallisuustehtavista kohdassa 

3.8.1. mainitulla tavalla. 

3 . 9 Muun kuin kiskoilla kulkevan moottorilla varustetun ajoneu

von kuljettaminen alkoholin tai muun huumeen vaikutuksen 

alaisena 

Moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajan suhteen tulee noudattaa 
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edella selostettuja junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttava~ 

sa tehtavassa toimivia henkiloita koskevia menettelyohjeita seu 

raavasti: 

Jos moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajana toimivan henkilon 

havaitaan virantoimituksessa tai tyossa ollessaan syyllistyvan 

rikoslain 23 luvun 1 - 3 § : ssa mainittuihin rattijuopumukseen , 

torkeaan rattijuopumukseen tai huumaantuneena ajamiseen tai jos 

banta todennakoisin perustein epaillaan tallaisesta , hanen suh

teensa on meneteltava edella kohdassa 3 . 2 . annettujen ohjeiden 

mukaan . 

Jos moottorikayttoisen ajoneuvon kuljettajaksi maaratty henkilo 

alkoholin tai muun huumeen nauttimisen vuoksi on estetty ryhty 

masta hoitamaan tehtaviaan , ts . han ei ole viela ehtinyt syyllis 

tya mainittuihin rikoksiin , menetellaan hanen suhteensa , kuten 

kohdassa 3 . 3 . on selostettu. 

Niin ikaan on huomattava , etta moottorikayttoisen ajoneuvon luo

vuttaminen henkilolle , joka on ilmeisesti alkoholin tai muun huu 

meen vaikutuksen alaisena , on Rikoslain 23 luvun 7 § : n mukaises 

ti rangaistava teko . 

3 . 10 Vastuualueiden paallikoiden tehtavat 

Vastuualueiden paallikoiden on huolehdittava , etta erityisesti 

junaturvallisuustehtavissa toimivien seka moottorikayttoisten 

ajoneuvojen kuljettajien ty6h6ntulotarkastus toimitetaan riitta

valla tarkkuudella . 

Jotta liikennejuopumustapauksissa poliisi saataisiin mahdollisim

man nopeasti paikalle , tulee ao . paallikoiden neuvotella , ellei 

sita ole jo tehty , paikallisen poliisipaallyston kanssa kyseisiin 

tapauksiin liittyvista menettelytavoista ja saattaa neuvottelutu

lokset alueellaan toimivien liikennetta valvomaan maarattyjen vir

kamiesten tietoon . 

4 Rangaistukset 

Henkilot , jotka ovat syyllistyneet alkoholipitoisten tai muiden 

huumaavien aineiden kayton virantoimituksessa tai tyossa kielta

vien lakien , asetusten tai maaraysten rikkomiseen , on saatettava 

lain , asetuksen tai maarayksen edellyttamaan rangaistusmenette 

lyyn . Rangaistuskaytannon yhdenmukaistamiseksi Rikoslain 23 lu

vun 1 - 4 ja 7 §:ien tarkoittamat liikennejuopumusrikos- ja lii -
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kennejuopumusrikkomusasiat tulee aina asettaa yleisen tuomiois 

tuimcn kasiteltavaksi ja muut paihteiden vaarinkayttoa koskevat 

asiat kurinpitomenettelyssa kasiteltavaksi . Harkittaessa palve

lussuhteen katkaisemista tulee kuitenkin kiinnittaa erityista 
huomiota paihdeongelmaisen myonteiseen suhtautumiseen hoitoa 

kohtaan seka hoidon onnistumiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin . 

5 Tiedottaminen 

Nama maaraykset seka tiedote yhteyshenkilon nimesta on pidettava 

nahtavana tyo~aikan ilmoitustaululla . Yhteyshenkilon tulee huo
lehtia , etta ajan tasalla oleva luettelo kaytettavissa olevista 

hoitopaikoista ilmoituksin hoitopaikan aukioloajasta ja puhelin

numerosta on myos nahtavana tyopaikan ja tyoskentelypaikan ilmoi 

tustaululla . 

(N : o RH 672/010/80 , 9 . 6 . 1980) 

RIKOSLAIN LIIKENNEJUOPUMUSTA KOSKEVAT S~ANN~SET 

23 luku 
Liikennejuopumuksesta 

l § 

Joka kuljettaa moottorikayttoista ajoneuvoa nautittuaan alkoholia 

niin , etta hanen verensa alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen 

jalkeen vahintaan 0 , 5 prornillea , on tuomittava rattijuopumuksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintaan kolmeksi kuukaudeksi . 

2 § 
Jos l §:ssa tarkoitetun henkilon veren alkoholipitoisuus on va

hintaan 1 , 5 promillea tai hanen kykynsa virheettomiin suorituk

siin on tuntuvasti huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset , et 

ta teko on omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta , hanet on · 

tuomittava torkeasta rattiJuopumuksesta vankeuteen enintaan kah

deksi vuodeksi tai vahintaan kuuteenkymmeneen paivasakkoon. 

3 § 

Joka kuljettaa'mooctorikayttoista ajoneuvoa muun huumaavan aineen 

kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaa

van aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, etta hanen kykynsa 
virheettomiin suorituksiin on huonontunut , on tuomittava, jollei 
teko ole 2 § : n mukaan rangaistava , huumaantuneena ajamisesta sak
koon tai vankeuteen enintaan kahdeksi vuodeksi . 
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Huumaavalla aineella tarkoitetaan myos suorituskykyyn vaikutta

vaa laaketta . 
4 § 

Joka kuljettaa junaa , raitiovaunua tai muuta konevoimalla kulke

vaa raidekulkuneuvoa taikka toimii junaturvallisuuteen olennai 

sesti vaikuttavassa tehtavassa nautittuaan alkoholia tai muuta 

huumaavaa ainetta niin , etta hanen kykynsa tehtavan vaatimiin 

suorituksiin on huonontunut tai hanen verensa alkoholipitoisuus 

on tehtavan aikana tai sen jalkeen vahintaan 0 , 5 promillea, on 

tuomittava raideliikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen 

enintaan kahdeksi vuodeksi . 

7 § 
Jos joku luovuttaa tassa luvussa tarkoitetun kulkuneuvon kul 

jetettavaksi tai ohjattavaksi henkilolle , joka ilmeisesti on sel 
laisessa tilassa , etta han syyl1istyy l - 6 §:ssa mainittuun rikok

seen , 1uovuttaja on tuomittava kulkuneuvon lUovuttamisesta juopu
neelle sakkoon tai vankeuteen enintaan yhdeks i vuodeksi . 

TAKAVARIKOSTA JA ETSINN~ST~ RIKOSASIOISSA ANNETUN LAIN 

12 , 21 , 22 ja 22a § 

12 § 

Jos on syyta epailla , etta on tehty rikos , josta saattaa seurata 

kovempi rangaistus kuin kuusi kuukautta vankeutta , saadaan raken

nuksessa , huoneessa taikka su1jetussa sailytyspaikassa tai ku1 -

kuneuvossa toimittaa kotietsinta takavarikoitavan esineen loyta

miseksi tahi muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi , jolla voi ol1a 

merkitysta rikoksen se1vittamisessa . 

Toisen luona kuin sen , jota todennakoisin perustein epail1aan l 

momentissa mainitusta rikoksesta , saadaan kotietsinta toimittaa 

ainoastaan silloin , kun rikos on tehty hanen luonaan ta i epailty 

on siella otettu kiinni tahi muuten erittain patevin perustein 

voidaan olettaa , etta etsinna11a saatetaan 1oytaa takavarikoitava 

esine tahi muutoin saada selvitysta rikoksesta. 

21 § 

Jos on syyta epailla , etta on tehty 12 § : ssa tarkoitettu rikos , 
saadaan toimittaa henkil55n kayva tarkastus takavarikoitavan esi 

neen loytamiseksi tahi muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi , jol 
la voi o1la merkitysta rikoksen se1vittamisessa . 
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Toiseen kuin siihen , jota todennak~isin perustein epai11aan 1 mo

mentissa mainitusta rikoksesta , saadaan henki1~~n kayva tarkastus 
kohdistaa ainoastaan si11oin, kun erittain patevin perustein voi 
daan o1ettaa, etta siten saatetaan 1~ytaa takavarikoitava esine 
tahi muutoin saada se1vitysta rikoksesta. 

22 § 
Se , jota todennak~isin perustein epai11aan 12 § : ssa tarkoitetusta 
rikoksesta tai rattijuopumuksesta , on ve1vo11inen 21 § : ssa mainit 
tua tarkoitusta varten a1istumaan henki1~~n kayvaan katsastukseen . 

Ta11aisessa katsastuksessa voidaan tarpeen vaatiessa ottaa veri
nayte ja suorittaa muu tutkimus, joka voi tapahtua i1man sanotta
vaa haittaa . 

22 a § 

Po1iisimies voi maarata moottorikayttoisen ajoneuvon ku1jettajan 

tai muussa rikos1ain 23 1uvussa tarkoitetussa tehtavassa toimivan 
henki1~n kokeeseen , joka tehdaan taman mahdo11isesti nauttiman a1-
koho1in tai muun huumaavan aineen tJteamiseksi . Kokeesta kie1tay 
tynyt on ve1vo11inen a1istumaan 22 §:ssa tarkoitettuun henki1oon 
kayvaan katsastukseen. 

I1mai1u-, merenku1ku- tai rautatieha11ituksen 1iikennetta va1vo
maan maaraama11a virkamiehe11a on tehtavassaan sama toimiva1ta 

kuin po1iisimiehe11a 1 momentin mukaan . 

Ede11a tarkoitettu koe on tehtava siten ja se11aise11a menete1ma1-
1a , ettei siita aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa tut 
kittava11e . Sisaasiainministerio antaa tarkemmat ohjeet kokeen te-
kemisesta . VT 33a /80 
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TYOPAIKKARUOKAILU 

Liikenneravintolat Oy:n, Valtion ravitsemiskeskuksen ja rautatie

hallituksen kesken on kesakuun 23 paivana 1980 al1ekirjoitettu so
pimus ty5paikkaruokailun toimeenpanosta va1tionrautateiden tyo

vuorossa o1eva11e henkilokunnal1e sopimusruokailuna Liikenneravin

to1at Oy:n y1lapitamissa asemaravinto1oissa Karjaan, Hameen1innan, 

Vainikka1an ja Kontiomaen 1iikennepaikoi11a seka Liikenneravinto-

1at Oy : n y11apitamissa ravinto1avaunuissa. 

Sopimuksen mukaan ty5paikkaruokai1umahdo11isuutta hyvaksi kayttavan 

tu1ee tyopaikka-aterian oston yhteydessa esittaa va1tionrautateiden 

henki1okortti ja 1uovuttaa kassa11a ateria1ipuke . Kirjan, joka si

sa1taa 25 ateria1ipuketta, ti1ausnumero painatusjaostosta on VR 18~ 
Tyopaikkaruokai1u Ateria1ipuke. Ateria1ipukekirjojen ti1auksesta 

ja jakam.isesta asianomaisi11e huo1ehtivat kyseisi11e 1iikennepai

koi11e nimetyt yhteyshenki1ot ja junahenki1okunnan osa1ta 1iikenne

piiri t . 

Tyopaikkaruokai1umahdo11isuuteen oikeutettuja ovat sopimuksen mu
kaan po. 1iikennepaikkojen henki15kunta ja po. 1iikennepaikoi11e 

komennuksen saanut henki1okunta ja ravinto1avaunuissa tapahtuvan 

ty5paikkaruokai1un osa1ta tyovuorossa o1eva junahenki1okunta . 

(H1o 529/163/80, 8.8.1980) VT 34 /80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n:o 72 , 14 . 8 . 1980 , on kansainva1isessa 

tavara1iikenteessa kaytettava u1komaan va1uutan muuntokursseja 

muutettu 15.8.1980 1ukien seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa 

100 Saksan Liittotasava11an markkaa 
100 Sveitsin frangia 

(N:o T1t 766/230/80 , 15.8 . 80) VT 34/80 

5,15 mk 
209,00 mk 

227,00 mk 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

HELSINKI (lyhinta tieta); 26 - 29.9 . 1980 

Suomen Kieltenopettajien Liitto . Syyskoulutuspaivat . 

Matkustajalle myydaan meno- paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 
lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin 
matkalle menosuuntaan . Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 

koodi 92 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta . Vastaava merkinta 
on tehtava myos kantaosaan . 

Myynti RAP - jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merki taan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paiva t 
26- 29 . 9 . 1980) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250) , jonka "otsikko"-tekst i kuuluu : 

MENO - PALUULIPPU - 92 
20 % al 
VOIMASSA 26 - 29 . 9 . 1980 
Kautta .............. . 

Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne er i kois 
leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 
tavia . 

Koulutuspaivat jarjestetaan Dipolissa, Espoossa 27- 28.9 . 1980 . 

(N : o Mt 33181/242/80, 11 . 8 . 1980), VT 34/80 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara 
liikennepaikat" tehdaan 1 . 9 . 1980 alkaen seuraava muutos : 

Lisataan 

Eura 670 17 Rma 3 D 34 

Vastaava lisays tehdaan Kappaletavaraliikennepaikat - kirjaseen (VR 3726) . 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Rauman terminaalipiirin linjan n : o 3501 Rauma - Kautt ua merkinnat 
muutetaan seuraaviksi : 

3501 RAUMA - KAUTTUA 
Rauma - Lappi Tl 18 - Panelia 31 - Eura 34 - Kiukainen 37 -

Kauttua 37 
VR Rauma 

(N : o Lko 22978/67/80 , 13 . 8 . 1980) , VT 34/80 . 

FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIPPU 

Hi nnat 01 . 09- 31 . 12.1980 

Kaus i II 01 . 09- 31 . 12 . 1980 
-

C-kate - B- kate- A- kategoria 
go ria go ria 
4- h . 2- h . 2- h . 3 . ja 4 . 
hytti hytti hytti lisavuo-

de hytti 

Aikuinen 846 mk 1354 mk 1672 mk 836 mk 

La ps i 424 mk 678 mk 836 mk 260 mk 

Opiskelija , Interrail 
~lakelainen 634 mk 1016 mk 1254 mk 628 mk 

h . - hytin lisamaksu - 338 mk 836mk -

(N:o Mt 22736/241/80 , 08 . 08 . 1980) , VT 34/80 . 

nais/mies -
paikka 
4- h . hytti 

1254 mk 

628 mk 

940 mk 

-
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LIIKENNEPAIKKOJEN NIMILYHENTEET 

1.12 .-80 lukien on Kauvatsan seisakkeen nimilyhennys Kav . 
(N:o Lko 33211/67/80, 14 . 8 . 80), VT 34/80. 

34 

28 . 9 . -80 lukien muutetaan Ruhan liikennepaikan merkinnat seuraaviksi: 

1 

Ruha 
Rha 

2 

21 
Sk 

3 4 
Sk 15 . Koi 76. 

Pna 85 . Yv 197 . 

(N : o Lko 33097/23/80, 14 . 8 . 80), VT 34/80. 

5 
Hil 

6 

28.9 .-80 lukien otetaan julkaisuun Kirkonkangas, Nivavaara ja Saaren
kyla seuraavin merkinn~in : 

1 2 3 4 5 6 
Kirkonkan- 28 Lla 107 . Kls 162 Hil 
gas Kng Roi 

Nivavaara 28 Lla 113. Kls 156 Hil 
Nvv Roi 

Saarenkyla 28 Lla 111 . Kls 158 Hil 
Srk Roi 

(N:o Lko 33212/67/80, 17.8 . 80) , VT 34/80 . 

1.9 . -80 lukien muutetaan Alapitkan liikenn~imistapamerkinnaksi sarak
keessa 5 Hrl Tt j a sarakkeesta 6 poistetaan teksti "Tt Hi.htevaa tavaraa 

varten liikennepiirin paallik~n erikoisluvalla . 

(N : o Lko 33100/67/80, 14.8.80), VT 34/80 . 
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VIESTIYHTEYSJJl:RJESTELYT RATAOSALLA SEINJl:JOKI - VAASA 

Rataosalta Seinajoki - Vaasa on poistettu kaikki selektoripuhelinliittymat, joten puhelinluette

lon selektoriyhteyskaavio n:o 21 ei ole enaa voimassa. Samalla poistetut selektoripuhelinliitty

mat on korvattu VR:n tai yleisen verkon liittymilla seuraavasti: 

Liittyman paikka Puhelinnumero Keskus, johon liittyma on kytketty 

Junaohjaaja 2213 ja 2336 VR:n Seinajoen keskus 

Ylistaro 2042 VR:n Seinajoen keskus 

Isokyro 2043 VR:n Seinajoen keskus 

Tervajoki 230 VR:n Vaasan keskus 

Laihia 231 VR:n Vaasan keskus 

R te Peltoniemi 44526 Yeisen verkon keskus, Isokyro 

R te Filander 71261 Yleisen verkon keskus, Laihia 

(Stt 3096/431/80, 12.8.1980), VT 34/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylemm~n palkkaluokan varikonp&~llikon virka (B 1) toistaiseksi Oulun 

varikolla ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 20) 

toistaiseksi Pieks~m~en liikennepiiriss~ ~alousasiat) . Rautatiehalli 

tuksen p~&johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 17 . p~iv~n~ syyskuuta 1980 

ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Ylim~~r~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi (V 23) 

toistaiseksi Pieks~m~en varikolla (henkiloasiat). Rautatiehallituksen 

p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 17 . p~iv~n~ syyskuuta 1980 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

; 
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Konttoripaallikon virka (V 23), apulaisasemapaallikon virka (V 23), 
kaksi asemapaallikon virkaa (V 19), toimistosihteerin virka (V 19), 

kolme toimistosihteerin virkaa (V 17), liikennemestarin virka (V 17), 

kaksi toimistosihteerin virkaa (V 14), liikennemestarin virka (V 14) , 

yksitoista veturinkuljettajan virkaa, kuusi konduktoorin virkaa ja 

kaksi kuormausmestarin virkaa . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 17 . paivana syyskuuta 1980 ennen viraston aukioloajan 

paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

konttoripaallikko (V 23) : Seinajoen liikennepiiriin (1 talousryhman 
esim .), 

apulaisasemapaallikko (V 23) : Oulun (1 01 henkiloasiat) liikenne
alueelle , 

asemapaallikot (V 19) : Kuopion (1 Jki) ja Savonlinnan (1 Sva) liiken
nealueille, 

toimistosihteeri (V 19) : Seinajoen liikennepiiriin (1 tiedotussiht . ) , 

toimistosihteerit (V 17) : Seinajoen (1 Sk tav . toim . ) ja Vaasan 
(1 Vs tav . toim . ) liikennealueille seka Joensuun liikennepiiriin (1 

kirjaamo) , 

liikennemestari (V 17) : Seinajoen (1 Sk junasuoritus) liikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 14) : Vaasan (2 Vs lipputoim . ) liikennealueelle , 

liikennemestari (V 14): Joensuun (1 Nrl junasuorituspat . ) liikenne
alueelle , 

veturinkuljettajat : Lahden (1 Lvs) liikennealueelle seka Seinajoen 

(9) ja Kokkolan (1) varikoille, 
konduktoorit : Seinaj oen (5 Sk) ja Kokko lan (1 Kok) liikennealueille ja 

kuormausmestarit : Seinaj oen (2 Sk) 1iikennealueelle . 

Toimistorakennusmestarin (V 21) virka, toistaiseksi Tampereen 

ratapii r in toimistossa (Tampere) . Rataosaston johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehall ituksen ki rj aamoon viimeistaan 
17 .9.1980 ennen viraston aukiol0ajan paattymista . 
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ULKOMAISET VAPAALIPUT 

Hein~kuun 1 p~iv~n~ 1980 voimaan tulleen virkojen ja toimien nimien 

muutoksen johdosta on ulkomaisten vapaalippujen vaunuluokkaa koske

va virkanimikeluettelo (Vapaaliput-kansion liite kohta D. 1 . ) 

seuraava : 

D. Ulkomaisten vapaalippujen vaunuluokka 

1 . Valtionrautateiden vapaalipuista annetun asetuksen 14 § : ss~ mai 

nittujen henkiloiden lis~ksi saavat ulkomaisen vapaalipun 

1 . luokkaan aikataulunsuunnittelija , aktuaari , apulaisasemap~~l 

likko , apulaisasianvalvoja , asemap~~llikko (ei kuitenkaan alim

man palkkausluokan) , insinoori , kamreeri, kemisti - insinoori, 

kielenk~~nt~j~ , kirjaaja, kirjeenvaihtaja , koneinsinoori , kont 

torip~~llikko, kustannuslaskija, lakimies , liikenneohjaaja 

(ent . 1 luokan kirjuri) , liikennetarkastaja , osastosihteeri , 

ostop~~llikko , psykologi , psykoteknillisen laboratorian hoitaja, 

p~~matemaatikko , rakennusmestari , ratainsinoori , rikostutkija , 

suunnitte l ija , s~hkotarkastaja, tarkastaja , tarkastajainsinoori , 

teknikko, terveysolojen tarkkaaja , toimistorakennusmestari , 

toimistosihteeri (ent . 1 luokan kirjuri tai kirjanpit~ja) , 

varastonpa~llikko , varikonpa~llikko , yliaktuaari , ylipuutarhuri 

ja yliteknikko . 

Sama l la ha l lintotoimisto huomauttaa , etta tilattaessa ulkomaista 

rautatievapaalippua tai kansainv~lista alennustodistusta , on 

niiden toimistosihteerien ja liikenneohjaajien, joill a on 1 . luokan 

vapaalippuoikeus , merkittav~ tilauslomakkeeseen (VR 2312) myos 

e n tinen virkanimi (ent . 1 luokan kirjuri tai kirjanpitaj~) . . 
Muussa tapauksessa l i put kirjoitetaan toiseen l uokkaan . 

(Hlt 543/14/80 , 15 . 8 . 1980)VT 35 /80 

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

luette1oon tehdaan seuraavat korjaukset: 

1498 .0 kansio A4 Mater iaa1 i toimintaohjeet Tmt 
1498.01 nide A4 Materiaa1itoimintaohjeet, s i sa11ys Tmt 
1521 kp1 A4 Perusmyyntivaraston tarkastuspoytakirja 

(junamiehiston) Yt 



1611 

1612 
2450.0 
2450.1 

2636.21 
2636.6 
2636.7 
2690.0 
2690.1 
2691 
28S1 
3364 
3731.1 
3731.2 
373S.1 
373S.2 
3777.01 
3777.11 

3777.12 

3777.13 

3777.14 

3801 
3941 
3948 
4091 
41S3 
4154 
4S02 

5234 

kp1 

kp1 
kans io 
nide 

nide 
kpl 
kp1 
kansio 
nide 
poistetaan 
poistetaan 

A4 

A4 
AS 
AS 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

kp1 A4 

poistetaan 
poistetaan 
poistetaan 
poistetaan 
kpl A4 

nide A4 

nide A4 

nide A4 

nide A4 

vhk A4 
kp1 A4 
1h/100 A4 
poistetaan 
kp1-3 A4 

1h/100 A4 

kp1 A4 

vhk AS 
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Kirje1omake RH, jarjestelma1linen kone-
kirjoitus H1t 
Kirje1omake RH, ruots. Hlt 
Matka1ippujen hinnat Yt 
Meno- ja meno-paluulippujen hinnat 
(luette1oon 1isatty liikennepaikan nimi-
1yhennys) Yt 
Tiedottaminen onnettomuustilanteissa H1t 
Valokuvaus1aboratorion kayttoohje H1t 
Ilmoitustaulut ja niiden hoito H1t 
VR: n ATK-toimi Tkt 
VR:n ATK-toiminta Tkt 

Keuhkofunktiotutkimus 

Markkinointi, sisallysluettelo 
Vaunukuormien rahtisopimusten taytta
mi sohjeet 
Vuosirahtisopimuksen tayttamisohjeet 

Kappaletavararahtisopimusten tayttamis
ohjeet 
Asemavaunujen rahtisopimusten taytta
misohjeet 
VR Kuukausikatsaus 
Til ausvahvi stus 
Lausuntopyynto tarjouksista 

Luottoi1moitus, kk 
Korjauspyynto 1uoton kirjaukseen 
Raiteilla liikkuvien tyokoneiden ja 
rata-autojen tarkastukset/tilanne 
VR:n tapaturmat 

Thj 

Mt 

Mt 
Mt 

Mt 

Mt 
Tt 

Tmt 
Tmt 

Tlt 

Tlt 

Yte 
Slt 
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Sisa11o1taan uusitut painotuotteet: 

2415 Ryhmamatkan paikanti1aus u1komai1ta 
2812 Osoite1appu, y1einen, paperi, kk 
3314 K1iininen rasituskoe 
3345 Ha1ytysnumerot 

(H1t 157/572/80, 21 .9. 1980, VT 35 /80.) 

RAHTILUOTTO 

Tilityss~~nnon liitteen~ olevaan luottoasiakasluetteloon lis~t~~n: 

657544 A.Ahlstrom Osakeyhtio 
Kuitulasi/Lasikutomo 

Saimaankatu 6 

621573 SOK Kaluste- ja rakennus- PL 234 
tarviketeollisuus/Vakiopuu 

ja luettelosta poistetaan: 

616730 Salon Sokeritehdas Oy 

50100 MIKKELI 10 

51801 LAHTI 80 

24100 SALO 10 

seka muutetaan alla mainittujen asiakasnumeroiden nimet seuraaviksi: 

600148 A. Ahlstrom Osakeyhtio 78100 VARKAUS 10 
Varkauden Tehtaat 
Liikenneosasto 

600080 A. Ahlstrom Osakeyhtio 30100 FORSSA 
Mineraalivillatehdas 

600155 A.Ahlstrom Osakeyhtio 29600 NOORMARKKU 
Metsaosasto 

600163 A.Ahlstrom Osakeyhtio 48600 KARHULA 
Karhulan Lasitehdas 

600171 A.Ahlstrom Osakeyhtio 48600 KARHULA 
Karhulan Tehtaat, 
Osto-osasto 

600189 A. Ahlstrom Osakeyhtio 07970 RUOTSINPYHTJOt 
Stromforssin tehdas 

653386 A.Ahlstrom Osakeyhtio 92400 RUUKKI 
Ruukki 

653394 A.Ahlstrom Osakeyhtio 27500 KAUTTUA 
Kauttuan tehdas 

653402 A.Ahlstrom Osakeyhtio 14500 IITTALA 
Iittalan Lasitehdas 
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653410 A.Ah1strom Osakeyhtio 28800 PORI 80 
Pih1avan Tehdas 

653923 A.Ah1strom Osakeyhtio 48600 KARHULA 
Karhu1an Lasivi11atehdas 

656553 A.Ah1strom Osakeyhtio EteU1esp1anaadi 14 00130 HELSINKI 13 

652990 Outokumpu Oy Kuvernoorink. 2 83500 OUTOKUMPU 
Turu1an konepaja 

T1t 773/245/80, 20.8.1980 VT 35/80 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, VIENTITALLETUKSET 

Vientita11etus1akia sove11etaan va1tioneuvoston 29.5.1980 antaman 

p~~toksen mukaan tavaraan, joka on viety maasta 1 p~iv~n kes~kuuta 

1980 ja 31 p~iv~n toukokuuta 1981 v~1isen~ aikana, mainitut p~iv~t 

mukaan1uettuina. Vientita11etuksen on velvol1inen suorittamaan 

jokainen, joka myynti- tai siihen verrattavassa tarkoituksessa vie 

maasta vientital1etuksen a1aisen tuotteen. VR tul1iasioimisto 

l~hett~~ jaljennoksen vientitavaran tu1lausi1moituksesta 1ahetys

asema11e sitten,kun tu1lausi1moitus on kaynyt piiritullikamarilla ja 

tu11i on merkinnyt siihen vientita1letuksen maaran. Vientitalletus 

perita~n kateise1la asiakkaalta, ja ti1itetaan paivittain 1omakkeel

la VR 4127 kohdassa 43. L~hetysasema kantaa 1.9.1980 1ukien jokai

sesta rahtikirjasta vientita11etuspa1kkion 15,

tu1ojen kuiti11a koodi1la 53. Ti1ityspaikka 1aatii kuukausittain 

1uette1on vientita11etuksista ja vientita11etuspa1kkioista 1omak

keelle VR 4615 "Luettelo perityist~ tullilaskuista"ja lahettaa sen 

kuukausiti1ityksen mukana Tru:11e. Oheisessa ma1lissa esiintyy 

myos tuontitavaran tu11i1askuja. (Tlt no 777/233/80, 22.8.1980)VT 35 
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~ 
LUETIELO ~ tullllaskulsta (1om. no 4680) 

Asemaha 
Asemalle 

Alby 

Miinchen 

Malmo c 

1\ahtlklrjan 
n:o 

9643 

2400 

Tullllasku 
n:o I mk 

8866 650 00 

5960 2.051 00 

5962 638 00 

n ntyspaikka 

Asema X 

____ .. ___ .!!_~-~·-·-·--------------·--·· _ kuu 19. 

Tulojen kultllla perltty 
n:o j pv 1 mk ; p 

28.8. 600 00 

Tullllaskulla p<>rlti 
pv I mk 

3.9. 1 50 

10.9. 2.051 

12.9. 638 

Oslo 

33440 

348 8431 6.320 00 127433 320 

Vienti talletus 0011 1 .240 00 9.9. 1.240 

- " - 0015 1.300 00 12.9. 1.300 

Vientitalletuspal~io 127340 15 00 

" 128200 12.9. 15 00 

Sllrto I 
'----~---' 

Sllrto 5 · 599 

Uhetetlin kann.lnvlllaten tlllen mukana Tru 

Perltyt tulllmaksut merkltUn lomakkeen VI\ •127 kohtun jf 4 3 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston s~hkee11~ n : o 94 , 21 . 8 . 1980 , on kansainv~1isess~ 
tavara1iikenteessa k~ytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 22 . 8 . 1980 l ukien seuraavasti : 

100 Ho11nnnin f1orii nia 192 , 50 mk 
100 Neuvosto1iiton rup1aa = 577 , 00 mk 
100 Ranskan frangia = 90 , 50 mk 

(N : o T1t 776/230/80 , 22 . 8 . 80) VT 35/80 

TYCPAIKKARUO~ILU 

35 

Ttiydennyksena Virallisia Tiedotuksia n:o 34/80 o1evaan kirjoitukseen Tyo

paikkaruokai1u ilmoitetaan, etta painctuote VR 1851 Tyopaikkaruokai1u Ate

ria1ipuke ti1ataan painatus j aos tosta tilaus lomakkee l la VR 3902. 

(Ptjo 56 22 . 8 .1980 ) VT 35/80 

TARIFFIS~~N~N JA TARIFFITAULUKON MUUTOS 

Osassa terasrakenteisia makuuvaunuja on vaunun paadyssa kiintei11a 

vuoteil1a varustettu kahden vuoteen osasto , jossa on makuupaikat n : o 34 

ja 35 . Rautatieha11ituksen tekeman pa~toksen mukaisesti edella sanot 
tujen makuupaikkojen paikkamaksu on 1 . 9 . 1980 1ukien mk 28 ja toisen 
1uokan matka1ippu oikeuttaa naiden paikkojen varaamiseen . 

Rautatieha11itus on muuttanut tariffisaannon 9 § : n 1 1isam~~rayksen 
toisen kappa1een ja 8 1isamaarayksen 1 . 9 . 1980 1ukien seuraavaksi : 
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Makuupaikkaliput 

9 § 

Lisiimiilirayksia 

Muu tetaan 1 lm toinen kappale 

1 . -------------- -----

Ensimmaisen luokan matkalippu oikeuttaa ostamaan makuupaikan terlis 

rakenteisen makuuvaunun (CEmt) kahden vuoteen osastoon . Toisen luokan 

matkalippu oikeuttaa ostamaan makuupaikan terasrakenteisen makuuvaunun 

kolmen vuoteen osastoon seka kiinteilla vuoteilla varustettuun kahden 

vuoteen paiityosastoon (paikat n : o 34 ja 35) , samoin kuln puurakenteisen 

makuuvaunun (Em) kahden tai kolmen vuoteen osastoon . 

Muutetaan 8 lm 

B. Jos terlisrakenteisen makuuvaunun (CEmt) koko osasto varataan vain 

kahden henkil~n kiiytt~~n , on lunastettava kaksi 1 luokan matkalippua 

ja kaksi kahden vuoteen osaston makuupaikkalippua . Varattaessa kuiten

kin vaunun kahden vuoteen paiityosasto , jossa on paikat 34 ja 35 , on 

lunastettava kaksi 2 luokan matkalippua ja kaksi kahden vuoteen osas 

ton makuupaikkalippua (vert . 1 lm) . 

Rautatieballitus on vahvistanut 1 . 9 . 1980 lukien tariffitaulukkoon 

VR 2644 taulukkoon 1 kohtaan 5 seuraavan lisayksen : 

5 . Makuupaikkaliput (TS : n 9 §) teriisrakenteisessa vaunussa (CEmt) 

2 vuoteen osastossa paikat n : o 34 ja 35 mk 28 . 

(N : o Mt 33233/241/tlO , 21 . 8 . 1980) , VT 35/80 . 
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TUKKIEN YM . RAHDITUS JA TUKKIEN J~LKITARKASTUS 

Markkinointitoimisto on kirjelmalla n :o Mt 23215/241/80, 20.8.1980 

antanut uudet pysyvaisohjeet tukkien ym. rahdituksesta ja tukkien 
jalkitarkastuksesta. Uudet ohjeet kuuluvat seuraavasti : 

TUKKIEN, KUITUPUIDEN, HAKKEEN, SAHANPURUJEN JA TURPEEN RAHDITUSPERUS
TEIDEN TARKISTAMINEN JA TUKKIEN J~LKITARKASTUKSEN POISTAMINEN 

Rahditusperusteiden maarittamisessa menetellaan 1.9.1980 lukien yhta

laisesti ja seuraavasti : 

Rahditusperuste maaritetaan lopullisesti painoluokka-alennuksineen 
lahetyskohtaisesti joko lahettajan ilmoituksen tai maaraasemalla 
suoritetun mittauksen perusteella. Lahettaja ilmoittaa kumpaa menet 
telya kaytetaan ellei sita ole sopimuksessa tai paatoksessa erikseen 

mainittu . 

L a h e t t a j a n ilmoittaessa rahditusperusteena olevan maaran 

merkitaan se normaalisti rahtikirjaan ja kenttaan "Kuljetusohjeet " 
sanat "lahettajan mittaus" . 

35 

Jos rahditusperuste maaritetaan vasta vastaanottomittauksen perusteella , 
merkitaan rahtikir~an kenttaan "Kuljetusohjeet " sanat "mittaus perilla". 
Lahetysasemalla merkitaan rahtikirjaan tavarakoodi, rahtiluokka , 15 
tonnin painoluokan hinnoitusluku ja valimatka seka arviopaino junapai

non maarittamiseksi . Rahtikirjan osat 1-5 lahetetaan maaraasemalle rah
ditusta varten . Maaraasema palauttaa- osat 1 ja 5 tilitysta varten . 

Nosturimaksu peritaan rahditusmaaralta . 

Vuoden 1980 aikana jatketaan luettelointia nykyisen kaytannon mukai 

sesti (lomake VR 4139) . 

Tkt hoitaa luetteloinnin 1 .1.1981 lukien . 
Manuaalisia luetteloita pidetaan kuitenkin vuoden 1981 aikana sellais
ten sopimusten ja paatosten osalta, joissa hinta on porrastettu kulje

tusmaaraan sopimuskauden aikana . 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta ko . luetteloihin VR 4139 rahdit 
on merkittava i 1 m a n r a h t i k i r j a m a k s u a . 
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Samoin on menetelt~v~ tietenkin muidenkin rahditusohjeidP.n edellytt~

mien luettelojen suhteen, joissa tulee kysymykseen sopimuskauden 

lopussa tapahtuva rahtien tarkistaminen . 

T~ss~ yhteydess~ huomautetaan myos siit~, ett~ nykyisten maksujen 

tasoittamism~~r~ysten mukaan esim. vaunukuormatariffin mukaiset rahdit 

on tasoitettu l~himp~~n t~yteen markkaan yli sadan markan rahtimaksujen 

osalta . N ~ i n t a s o i t e t a a n m y d s r a h t i s o p i -

m u s t e n m u k a i s e t r a h d i t . 

T~ll~ kirjelm~ll~ kumotaan VT 50a/74 annetut ohjeet seka Mt : n aiemmin 

eri yrityksille antamat tukkien rahditusta koskeva kirjelm~t . N~m~ 

ohjeet eiv~t toistaiseksi koske seuraavia asiakkaita . Rauma-Repola Oy : n 

Roytt~n Saha, Veitsiluoto Oy, Kemi Oy , Mets~hallinnon Pera-Pohjolan 

Piirikuntakonttori. Raakapuun ryhm~kuljetusten yleisehdot j~~v~t edel

leenkin voimaan. 

(N : o Mt 2j21?/241/80, 20.8.80), VT 35/80 . 

VIENTITALLETUSTEN SELVITYS- JA VALITYSPALKKIOT 

Vientitalletusten VR : n tulliasioimistoille aiheuttamien lis~teht~vien 

takia rautatiehallitus on vahvistanut 1 . 9.1980 lukien kannettavaksi 

veintitalletusten selvitys - ja v~lityspalkkiota 15 markkaa rahtikir

jalta. 

(N : o Mt 33232/241/80, 22.8 . 80), VT 35/(0 . 

AlKATAULUN 147 LISAYS 

Lisays n:o 4 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulu

kirjan tilanneille . Lisayksen voimaantulopaiva on 1 . 9.19tl0 . 

Graafisen aikataulun 147 Helsinki-Riihimaki (Ke- Prv, Olli - Sld) lehdet 

10-24 ma-pe, la ja su on myos painettu uudelleen ja jettu asianomai 

sille tilaajille . 

(Lt 19 . 8 . 80, VT 35/80) . 
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UUSI YHDYSLIIKENNESOPIMUS OY MATKAHUOLTO AB : N KANSSA 

Rautatiehallituksen ja Oy Matkahuolto Ab : n kesken on tehty 1 . 9 . 1980 

lukien voimaan tuleva uusi yhdysliikennesopimus n : o RH 630/66/80 , 

18 . 6 . 1980, joka kumoaa sopijapuolten v~lill~ 1.10 . 1976 alkaen voimassa 

olleen vanhan yhdysliikennesopimuksen n : o 1171/66/76 , 22 . 9 . 1976 . 

Uusi sopimus muuttaa nykyista VR : n ja Oy Matkahuolto Ab : n v~lista 

yhdysliikennetta mm . seuraavasti : 

Vanhan sopimuksen mukainen kiito- ja rahtikappaletavara

yhdysllikenne lakkaa kokonaan . 

Uuden sopimuksen mukainen yhdysliikenne koskee vain Valtion 

rautateiden tariffis~~nnon liitteen 2 mukaisia vakiohintaisia , 

painoltaan enintaan 100 kg : n ja tilavuudeltaan enint~an 500 dm3 : n 

kappaletavaral~hetyksia . 

35 

- Yhdysl i ikenneasemaluetteloa on muutettu siten, etta yhdysliikenne

asemina toimivat kaikki VR : n terminaaliasemat karjaata ja Keravaa 
lukuunottamatta . 

- Sopimuksen liitteena 3 oleva luettelo niista Oy Matkahuolto Ab : n 

asiamiesto1mipaikoista , joille yhdysliikennetavaraa voidaan lahet 
taa , on tarkistettu ja uusittu . 

- Linja- autoreittien varrelta otetaan yhdysliikennel~hetyksi~ kulje 

tettavaksi milta tahansa sellaiselta paikkakunnalta, jolta on suora 

linja- autoyhteys l~himmalle yhdysl i ikenneasemalle . 

Yhdysliikenneasemilta l~hetykset kuljetetaan Matkahuoltoon ja myos 

p~invastoin joko VR : n tai Oy Matkahuolto Ab : n toimesta sen mukaan 

kuin sopimuksen liitteessa 2 on ma~ratty. 

- Kuljetuskirjana kaytet~~n VR : n vakiol~hetysrahtikirjoja siten kuin 

sopimuksessa on maaratty . 

- Nailla rahtikirjoilla perittaviin vakiorahteihin sisaltyvat kaikki 

kuljetusmaksut kummankin sopijapuolen eri kuljetusosuuksilta luku un 
ottamatta Matkahuollon asemamaksua , jonka Oy Matkanuolto Ab perii 
er1kseen suoraan asiakkailtaan kaikista sen kautta lahteneista ja 
saapuneista yhdysliikennelahetyksista . 
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- Oy Matkahuolto Ab : n kuljetusosuudella peritt~vasta asemamaksusta 

on aina mainittava asiakkaille niin yhdysliikennetta markkinoita

essa kuin yhdysliikennelahetyksia kuljetettavaksi otettaessakin . 

- Kysymyksess~ oleva asemamaksu on toistaiseksi 4,70 markkaa enin

taan 50 kg:n l~hetyksest~ ja 5,30 markkaa, jos lahetyksen paino 

on 51 - 100 kg . 

- Yhdysliikennelahetysten rahtituotto jaetaan sopijapuolten kesken 

siten, etta Oy Matkahuolto Ab laskuttaa kuukausittain j~lkikateen 

sopimuksen mukaisen kuljetusmaksuosuutensa VR:lta. 

Yksityiskohtaiset tiedot sopimuksen sisallosta ja manettelytavoista 

yhdysliikenteen hoidossa k~yvat ilmi yhdysliikennesopimuksesta , joka 

julkaistaan taydellisena uusimalla Valtionrautateiden autoliikenne
ohjesaannon liite C kokonaan . Taman liitteen C korjauslehtien perus 

jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta (N:o Lt 23213/66/80, 
20 . 8 . 80), VT 35/80 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Insinoorin virka (V 25) toistaiseksi Sein~joen li i kennepiirissa (suun

nittelu) ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 24) tois 

taiseksi Seinajoen liikennepiirissa (hallinto- ja vaurioasiat) . Rauta

tiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~n 24 . p~ivana syyskuuta 
1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen yliteknikon toimi (V 23) toistaiseksi Helsingin (Hki) 

sahkoalueella . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake 

mukse on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 

paivana syyskuuta 1980 ennen viraston aukioioajan paattymista . 

Korjaus VT:siin n : o 33, sivu 5, autonkuljettajia koskeva kohta oleva : 
autonkuljettajat : Turun (3 Tku) liikennealueelle . Kirjalliset hakemuk

set on osoitettava ja toimitettava Tampereen liikennepiirin p~~1likolle 
viimeistaan 10.9 . 1980. 
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Sahkoasentajan toimi, vaununtarkastajan toimi , yhdeksan junamiehen 
tointa , kahdeksan vaihdemiehen tointa, koneenhoitajan toimi ja nelja 

toimistovirkailijan tointa (V 7) . Rautatiehallituksen liikenneosaston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Seina

joen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 24 . 9.1980 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetytsijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
sahkoasentaja: Seinajoen (1 Sk) sahkoalueelle, 

vaununtarkastaja : Ylivieskan varikolle (1), 

junamiehet: Seinajoen (5 Sk), Kokkolan (3 Kok) ja Ylivieskan (1 Yv) 

liikennealueille , 

vaihdemiehet : Seinajoen (5 Sk) , Vaasan (1 Vsk) , Kokkolan (1 Kok) ja 

Pietarsaaren (1 Pts) liikennealueille , 

koneenhoitaja : Seinajoen varikolle (1) seka 

toimistovirkailijat (V 7) : Seinajoen (2 Sk) ja Kokkolan (2 Kok) 
liikennealueille . 

Veturinlammittajan toimi (V 12), kaksitoista veturinlammittajan tointa 

(V 11) , kymmenen asemamiehen tointa (V 9) ja kaksikymmentanelja asema 

miehen tointa (V 8) . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimi 

tettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 24 . 9 . 1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti : 

veturinlammittaja (V 12): Seinajoen varikolle (1) , 

veturinlammittajat (V 11) : Seinajoen (10) ja Ylivieskan (2) varikoille, 

asemamiehet (V 9) : Seinajoen (7 Sk), Vaasan (1 Vs) , Kokkolan (1 Kok) ja 
Ylivieskan (1 Yv) liikennealueille seka 

asemamiehet (V 8) : Seinajoen (1 Rha js- pateva, enint . kauko-ohjauksen 

kayttoon ottoon asti , 9 Sk), Vaasan (2 Vs) , Kokkolan (5 Kok), Pietar 

saaren (1 Kpi js - pateva, enint . kauko- ohjauksen kayttoon ottoon asti, 

3 Pts) ja Joensuun (1 Eno js- pateva, 2 Vnj js- pateva) liikennealueille . 
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Toimistorakennusmestarin (V 20) virka, rakennusmestarin (V 20) virka ja toimisto

sihteerin (V 17) virka. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24.9.1980 ennen viraston aukiolo

ajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

toimistorakennusmestari (V 20) : ratapiirin toimisto (Kouvola); 

rakennusmestari (V 20): Joensuun rata-alue (Joensuu); 

toimistosihteeri (V 17): ratapiirin toimisto (Kouvola). 

Rataesimiehen (V 13) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (turvalaitetyot, 

Riihimaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Helsingin 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 24 . 9.1980. 

Ylimaarainen insinoorin (V 26) toimi ja ylimaarainen toimistorakennusmestarin 

(V 20) toimi . Ylim.insinoorin toimen osalta rautatiehallitukselle ja ylim.toimis

torakennusmestarin toimen osalta rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24.9.1980 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin ylimaaraisiin toimiin maaratyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

ylimaarainen insinoori (V 26): rautatiehallituksen ratateknillinen toimisto; 

ylim.toimistorakennusmestari (V 20): ratapiirin toimisto (Seinajoki) . 

Diplomi- insinoori rautatiehallituksen sahkoteknilliseen toimistoon 
ratajohdon mittausmenetelmien suunnittelua ja mittausten suoritta
mista koskeviin tehtaviin seka sahkovoimatekniikan opintosuunnan 
suorittanut sahkoteknikko ratajohdon rakentamisen suunnitt elu- ja 
valvontatehtaviin . 
Hakemukset, joissa on esitetty palkkatoivomus, pyydetaan lahetta
maan12 . 9 . 1980 mennessa osoitteella: Rautatiehallitus , Koneosaston 
Johtaja, PL 488 00101 Helsinki 10. 
Lisatietoja tehtavista antavat ki J Kaljala, puh . 7072481 ja ki 
K Konsala, puh . 7073064. 

R a t a 0 s a s t o: rataesimiehet (V 14) Arvi Oskari Jappinen ja Vaino Johannes 

Jarvinen. 



- 15 - 35 

FYYS ISC:H K'JliJ : 0J-{ TEST:,u ::; SYKSYl·LA 1980 

Rautatiehenki1okunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta 
( RH:n kirjelma n:o H 984/7104, 2.11.1966) jarjestetaan VRU:n 
aluei1la syyskaudella 1980 seuraavasti: 

Testipyora I ~estipyora II 

Ham ina 01.09-05.09 Hyvinkaan konepaja 01.09-19.09 
Kotka 08,09-19.09 Riihimaki 22.09-03.10 
Kerava 22.09-26.09 Hameenlinna 06.10-10.10 
Helsinki, rh 29.09-17.10 Pori 13.10-17.10 

" la 20,10-31.10 Rauma 20.10-24.10 • 
" rata 03.11-21.11 Turku 27.10-14.11 • l'a&j.lan konepaja 24.11-13.12 Salo 17.11-21.11 

Karjaa 24.11-13.12 
Testipyora III Teatipyora IV 

Kemijarvi 01.09-05.09 Pieksamaki 01.09-19.09 
Rovaniemi 08.09-12.09 Kuopio 22.09-10.10 
Tornio 15.09-19.09 Iiaa1mi 13.10-24.10 
Kemi 22.09-26.09 Kajaani 27.10-07 .11 
Y1ivieaka 29.09-03.10 Nurmes 10.11-21.11 
Kokkola 06.10-10.10 Lieksa 24.11-28.11 
Pietarsaari 13.10-17.10 Savonlinna 01.12-05 .12 
Seinajoki 20.10-07.11 Testivaunu ( A 95 ) Vaasa 10.11-14.11 
Haapamaki 17.11-21.11 ( Toijala) 08.09-12.09 
Paailan konepaja 24.11-13.12 TaJ;!Ipere 15.09-26.09 

Jyvasky1a 29 .o9...:.o3 .10 
Ou1u 06.10-10.10 
Kontiomaki 13.10-16.10 
Joenauu 20.10-24.10 
Imatra 27.10-31.10 
Lappeenranta 03.11-07.11 

( Vainikka1n) 10.11-14.11 
Kouvo1a 17.11-21.11 
Hikkeli 24.11-28.11 
Lahti 01. ll2-05 .12 
Helsinki, vr 08.12-12.12 

Ajantilaukaes~a, testauapaikaata yms. i1moitetaan tarkemmin 
tyopisteissa seinaju1isteil1a ja i1moitus1ehtisi11a. 

VR:n Urheilutoimikunta 
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YHDYSLIIKENNESOPIMUS 

Rautatiehallitus ja Oy Matkahuolto Ab, joista j~ljemp~n~ k~ytet~~n 
nimilyhenteit~ VR ja MH, sopivat kappaletavarayhdysliikenteen hoita

misesta rautatie - ja linja-autoliikenteen kesken seuraavaa 

1 . T~m~ sopimus koskee Valtionrautateiden tariffis~~nnon jliitteen 2 

mukaisia vakiohintaisia, painoltaan enint~~n 100 kg:n ja t~lavuudel
taan enintaan 500 ctm3:n kappaletavaral~hetyksia, jotka rautatiekul

jetuksesta siirreta~n MH:lle edelleen linja-autolla kuljetettavaksi, 
tai jotka ensin kuljetetaan linja-autolla ja sitten luovutetaan MH:n 
kautta rautateitse kuljetettavaksi. 

Valtionrautateiden tariffisaannon liite 2 oheistetaan tahan sopimuk

seen liitteeksi 1 . 

2 . Yhdysliikenneasemina toimivat kaikki ne VR:n terminaaliasemat, 
jotka luetellaan taman sopimuksen liitteessa 2. 

Yhdysliikennelahetysten kuljettaminen yhdysliikenneasemalta MH : lle 
ja painvastoin suoritetaan VR :n tai MH:n toimesta sen mukaan kuin 
liitteessa 2 on maaratty . 

3 . Ne linja-autoreittien varrella olevat MH:n asiamiestoimipaikat, 

joille yhdysliikennetavaraa voidaan lahett~a, luetellaan liitteessa 
3 seka VR : n "Kappaletavaraliikennepaikat" - julkaisuun si15altyvassa 
MH : n toimipaikkaluettelossa varustettuna taman sopimuksen mukaisilla 

osoittamis - ja muilla lahetystapaa selventavilla ohjeilla . 

Linja - autoreittien varrelta otetaan yhdysliikennelahetyksia kulje

tettavaksi kaikilta paikkakunnilta, joilta on suora linja - autoyhteys 

lahimmalle liitteessa 2 mainitulle yhdysliikenneasemalle . 

Kun lahetys otetaan kuljetettavaksi VR:n kuljetusosuudella, kirjoi
tetaan kuljetuskirjaan ja osoitelappuun vastaanottajaksi Oy Matka
huolto Ab edelleen varsinainen vastaanottaja osoitteineen. Maara
asemaksi merkitaan se yhdysliikenneasema , josta lahetyksen ~iirto 
MH : lle tapahtuu . 

Milloin lahetys otetaan kuljetettavaksi MH:ssa tai linja- autoreitin 
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varrelta, merkit~~n kuljetuskirjaan ja osoitelappuun l~hettajaa, 

vastaanottajaa ja maarapaikkaa koskevat tiedot niista annettujen 

yleisten maaraysten mukaisesti. Lahetyspaikaksi merkitaan se yhdys

liikenneasema, josta rautatiekuljetus alkaa, ja noutopaikkariville 

merkitaan sana Matkahuolto. 

4. Yhdysliikenteess~ otetaan kuljetettavaksi Valtionrautateiden ta

riffis~ann5n liitteess~ 2 m~~riteltyj~ rahtikappaletavaral~hetyksi~. 

Vaarallisia aineita otetaan yhdysliikenteessa kuljetettavaksi linja

autokuljetuksia koskevien rajoitusten mukaisesti . 

Vaarallista ainetta sisaltav~ lahetys ei saa ylittaa suurinta yhdes

sa linja-autossa sallittua kuljetusmaaraa. 

5 . Yhdysliikennelahetyksen kuljetuskirjana kaytetaan VR:n vakiola

hetysrahtikirjoja seuraavasti : 

Jos lahetyksen todellinen paine on enintaan 50 kg, tilavuus 

enintaan 250 dm3, kaytetaan aina ruskeaa tai sita vastaavaa muun

laista rautatiehallituksen erikseen hyv~ksyma~ vakiol~hetysrahti

kirjaa (lomake VR 1915) . 

Jos l~hetyksen todellinen paine on 51-100 kg, tilavuus enintaan 

500 dm3 , k~ytet~~n aina violettia tai sit~ vastaavaa muunlaista 

rautatiehallituksen erikseen hyvaksymaa vakiolahetysrahtikirjaa 

(lomake VR 1917) . 

Naiden vakiohintaisten rahtikirjojen rahteihin sisaltyvat kaikki 

kuljetusmaksut kummankin sopijapuolen eri kuljetusosuuksilta lukuun

ottamatta MH:n asemamaksua, jonka MH perii erikseen suoraan asiak

kailtaan kaikista MH:n kautta l~hteneista ja saapuneista yhdyslii

kennelahetyksista. Asemamaksu m~arataan MH:n vahvistaman asemamak

sutaulukon ja jaljempana 6. kohdassa mainittujen MH:n rahtituotto

osuuksien mukaan. 

VR:n kuljetusosuuksina rahtiin sisaltyv~t mahdollinen paikallis- tai 

linjaliitantakuljetus, peruskuljetusosuus ja mahdollinen siirtokul

jetus yhdysliikenneasemalta MH:lle tai painvastoin. 
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Vastaavasti MH : n kuljetusosuuksina siihen sis~ltyv~t kuljetus linja

autoreitin varrelle tai varrelta sek~ mahdol l inen siirtokuljetus 

MH : sta yhdysliikenneasemalle tai p~invasto in . 

Vakiohintaisten l~hetysten rahdit vahvistaa rautatiehallitus ja ne 

julkaistaan Valtionrautateiden tariffitaulukoissa (taulukko 18) . 

Muilta osin vakiohintaisten rahtikirjojen k~yt6ss~ noudatetaan Val 

tionrautateiden tariffis~~nnon liitteess~ 2 vahvistettuja m~~r~yksi~ . 

6 . Yhdysliikennel~hetysten rahtituotto jaetaan sopijapuolten kesken 

siten , ett~ MH : n osuus jokaisesta enint~~n 50 kg :n, tilavuudeltaan 

enint~~n 250 dm3 : n yhdysliikennel~hetyksest~ on yhdeks~n (9 , 00) 

markkaa ja 51 - 100 kg : n , tilavuudeltaan enint~~n 500 dm3 : n yhdyslii 

kennel~hetyksest~ on yksitoista (11 , 00) markkaa . 

Kuljetusmaksuosuutensa MH on oikeutettu laskuttamaan kuukausittain 

j~lkik~teen . Laskut laaditaan yhdysliikenneasemittain ja osoitetaan 

asianomaiselle VR:n liikennealueen p~~llikol le. Laskuihin liitet~~n 

laskutustositteiksi j~ljemp~n~ mainitut MH : lle j~~neet kuljetuskir 

jaluettelon osat . 

7 . Kun l~hetys luovutetaan sopijapuolelta toiselle , kuittaa vas 

taanottavan sopijapuolen virkailija l~hetyksen vastaanotetuksi luo 

vuttavan sopijapuolen laatimaan 2- osaiseen kuljetuskirjaluetteloon 

(lomake VR 1016) , jonka toinen osa j~~ luovuttavalle ja toinen vas 

taanottavalle sopijapuolelle . 

Luovutustilaisuudessa on kummankin sopijapuolen virkailijan todetta

va l~hetyksiss~ mahdollisesti havaittavat vahingoittumiset tai puut 

t umiset ja teht~v~ niist~ merkint~ luovuttajalle j~~v~~n rahtikir 

jan osaan ja vahvistettava se allekirjoituksellaan . Jollei t~llais 

ta merkint~~ ole tehty , katsotaan l~hetyksess~ sen j~lkeen todetun 

vahingoittumisen tai puuttumisen aiheutuneen luovutuksen j~lkeis~ll~ 

ku l jetusosuudella . 

S . T~~n sopimuksen mukaisten yhdysliikennekuljetusten aikana ka 

jonneen , v~hentyneen tai vahingoittuneen kuljetusesineen korvaamista 

sek~ kuljetuksen viiv~stymist~ koskevat asiat tutkitaan ja ratkais 

taan rautatiekuljetusasetuksen mukaisesti VR : n toimesta . VR : ll~ on 
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kuitenkin oikeus hakea n~in suorittamansa vahingonkorvauksen m~~r~ 

takaisin MH:lta. Kumpikin sopijapuoli vastaa yksin sen kuljetusosuu 

della sattuneesta katoamisesta, v~hentymisest~, vahingoittumisesta 

tai viivastymisest~. Mikali ei saada selville, kumman sopijapuolen 

kuljetusosuudella katoaminen, v~hentyminen, vahingoittuminen tai 

viivastyminen on tapahtunut, vastaavat molemmat sopijapuolet siit~ 

puoliksi. 

9 . T~m~ sopimus, jolla kumotaan sopijapuolten kesken tehty 1.10 . 1971 

voimaan tullut yhdysliikennesopimus n:o 1171/66/76, 22.9.1976, on 

molemminpuolisin kolmen kuukauden irtisanomisajoin voimassa 1 . 9.1980 

alkaen toistaiseksi. 

Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. (No Lko 23213/66/80, 28 .8. 80) VT 36/80 
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Lii te 2 rautatichalli tul(sen ;ja Oy Matkahuol to Ab: n l<esl{en 
tehtyyn yhdy:>liil\ennesopimul<s~en n: o RTI 630/66/80, 18. 6. 1980 

YHDYSLIIKENNEASEMAT 1.9.1980 LUKIEN 

A B A B 

Haapamaki VR Mikkeli MH 

Helsinki MH Oulu MH 

Hameenlinna MH Pieksamaki MH 
Iisalmi VR Pietarsaari VR 
Imatra MH Pori MH 
Joensuu MH Rauma VR 
Jyvaskyla MH Riihimaki VR 
Kajaani VR Rovaniemi MH 

Kemi VR Salo MH 
Kemiji:i.rvi VR Savonlinna VR 
Kokkola VR Seinajoki VR 

Kotka VR Tampere VR 
Kouvola MH Toijala VR 

Kuopio M1~ TUrku MH 
Lahti MH Vaasa VR 
Lappeenranta MH Ylivieska VR 

A VR hoitaa yhdysliikenneasemalla yhdysliikennelahetysten 
siirtamisen sopijapuolelta toiselle 

B MH hoitaa yhdysliikenneasemalla yhdysliikennelahetysten 
siirtamisen sopijapuolelta toiselle 
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Liite 3 rautatie!Ia llitulmen ja Oy Natkahuolto 1\\.J :n kPslcen 
tchtyyn yhuysliikenllesopjmukseen n:o ·RH 630/66/80, 18.6.1980 

LUETTELO OY l·1A'l'KJ\IIUOLTO AB: N 1\SIAMIESPAIKKAKUNNISTA, JOILLE 

YHDYSLIIKi':l:i:i::Lf.i l!E'l'YK3 Ii\ VOIDAAi~ LlH!C: 'l'I' 1if~ 1. 9. 1980 LUKIEN 

Asiamies
paikkalcunta 

Ahlainen 
AhokyUi 
1\itoo 
Alas taro 
Alpua 
Alvajarvi 
Anttola 
Elimaki 
Erajarvi 
Eurajoki 
Halli 
Haminankyla 
llinnerjoki 
Hirvensalmi 
Honlcajoki 
HyonoUi 
Haijaa 
Irjanne 
Isojoki 
Jakkula 
Julcaja 
Juornaankyla 
Jurvala 
Juupajoki 
Jamijarvi 
Kaipiainen 
Kalanti 
Kangaslampi 
Karigasniemi 
Karijoki 
Karjalohja 
Karkku 
Karvia 
Karvio 
Kemio 
Kepola 
KestiU1 
Kianta 
1(~~r:i.:: 
Kimola 
Kinnulanlahti 
Kirjavala 
Klaukkala 
Konnevesi 
Korppoo 

Yhdysliikenneasema 
ja lcoodi 

Pori 220 
Iisalmi 420 
Tampere 160 
Turku 130 
Oulu 370 
Kokkola 312 
l>1ikkeli 546 
Kouvola 480 
Tampere 160 
Rauma 165 
Tampere 160 
RHhimaki o4o 
Rauma 165 
Mikkeli 546 
Pori 220 
Helsinki 006 
Tampere 160 
Rauma 165 
Pori 220 
Vaasa 288 
Vaasa 288 
Helsinki ClOG 
Lappeenranta 495 
Tampere 160 
Tampere 160 
Kouvola 480 
Turku 130 
Savonlinna 521 
Rovaniemi 364 
Seinajoki 280 
Helsinki 006 
Tampere 160 
Pori 220 
Joensuu 460 
Salo 055 
Rauma 165 
Oulu 370 
Kajaani 387 
Tca.Jli!Jc:f·c :i6U 
Kouvola 480 
Kuopio LI08 
Imatra 502 
Helsinki 006 
Jyvat~ l<yla 21;o 
Turlcu 130 

Terminaali
piirin n:o 

18 
37 
14 
15 
26 
24 
11 

7 
i4 
17 
14 

3 
17 
11 
18 

1 
14 
17 
18 
22 
22 

1 
9 

14 
14 

7 
15 
42 
28 
21 

1 
14 
18 
40 
39 
17 
26 
38 
14 

7 
36 
10 

1 
33 
15 

36 



36 - 8 -

Asiamies- Yhdysliikenneasema Tet·minaali-
pail(kakunta ja koodi piirin n:o 

Koskenp~~ JyvaskyUi ?.ljO 33 
Koskue Sein~joki 280 21 
Kovero Joensuu 460 40 
Kuhmalahti Tamp ere 160 14 
Kuivanto Lahti 100 . 5 
Kuru Tampere 160 14 
K~rkol~ Lahti 100 5 
Lannevesi Jyv~skyla 240 33 
La via Tamp ere 160 14 
Leivonmald Jyvasl<yla 240 33 
Lemi Lappeenranta 495 9 
Leppavirta Pieksaml:iki 400 32 
Lohilwski Imatra 502 10 
Losoml:iki Kuopio 408 36 
Luhalahti Tampere 160 14 
Luopajarvi Seinajoki 280 21 
Luopioinen Tamp ere 160 14 
Lyottil~ Kouvola 480 7 
Lankipohja Tamp ere 160 14 
l>!ahlu Jyvl:iskyla 240 33 
Melalahti Kajaani 387 38 
Mellill:i Turku 130 15 
Merikarvia Pori 220 18 
Metsamaa Turku 130 15 
Monninkyll:i Helsinld 006 1 
Multia JyvaskyH. 240 33 
Muurasjlirvi Kokkola 312 24 
Muurikkala Lappeenranta 495 9 
Mayry Seinajoki 280 21 
Moksy Seinlijoki 280 21 
Nauvo/Nagu Turku 130 15 
Nuijamaa Lappeenrant a 495 9 
Nummi Helsinki 006 1 
Nuoramoinen Lahti 100 5 
Nuorgam Rovaniemi 364 28 
Nurmijarvi Helsinki 006 1 
Oripaa 'rurku 130 15 
Pal us Pori 220 18 
Pelkosenniemi Kemijarvi 367 28 
Perttula Helsinki 006 1 
Pertunmaa Mikkeli 546 11 
Piippola OuLu 370 26 
Pirttikyla/Portom Vaasa 288 22 
Pohja (Kuhmalahti) Tamp ere 160 14 
Pukkila Lahti 100' 5 
Pulkkila Oulu 370 26 
Pulp Imatra 502 10 
Punkalaidun Toijala 150 16 
PusulR Helsinld ()01) 1 
Pyhtaa Kotka 532 13 
Pyhttlto Kotka 532 13 
Pyhanta Iisalmi 420 37 
Pantane Seini:ijoki 280 21 
Rantsila Oulu 370 26 
Ranua Rovanie rrd 3611 2.8 
Rautavaara Iisalmi 1120 37 
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Asiamies- Yhdysl iil<enueasema Terminaali-
paikkakunta ja koodi piirin n:o 

Renl<o Hiimeenlinna 0117 4 
Ristiina Kouvo"Ia 1180 7 
Ritvala Tampere iGo 14 
Ruhtinansalmj Kajaani 3B·r 38 
Ruotsinkyla Helsinki 006 1 
Ruotsinpyhtlia Helsinki 006 1 
Ruovesi Tamp ere 160 14 
Rutalahti Jyviiskyla 240 33 
Saakoski Jyviisl'Y lii 240 33 
Sajaniemi Riihimiiki 040 3 
Sammatti Helsinl<i 006 1 
Saukkola Helsinl<i 006 1 
Sauvo Turku 130 . 15 
Savitaipale Lappeenranta 495 9 
Savukoski Kemijarvi 367 28 
Siikainen Pori 220 18 
Sikkajoki Oulu 370 26 
Sumiainen Jyvaskyla 240 33 
Suodennieini Tamp ere 160 14 
Suomenniemi Lappeenranta 495 9 
Suomussalmi Kajaani 387 38 
Siikyla Rauma 165 17 
Siirkisalmi Imatra 502 10 
sa via· Kuopio 408 36 
Sayneinen Kuopio 408- 36 
Taalintehdas Salo 055 39 
Taipalsaari Lappeenranta 495 9 
Taivassalo Turku 130 15 
Temmes Oulu 370 26 
Tenhola/Tenala Helsinl<i 006 1 
Tiistenjoki Seinaj old 280 21 
Tiukka/Tjock Pori 220 .. 18 
Toivakka Jyvasl<yla 240 33 
Tuohikotti Kouvola 480 7 
Tuorila Pori 220 18 
Utsjoki Rovaniemi 364 28 
Vehmersalmi Kuopio 408 36 
Vianta Kuopio 1108 36 
Viercma Iisalmi 420 37 
Vihti Helsinki 006 1 
Viljakkala Tampere 160 14 
Virmu.tjoki Imatra 502 10 
Virtasalmi Pieksam1iki 400 32 
Virttaa Turku 130 15 
Vuolijoki Kajaani 387 38 
Voyri/Vorl!i Vaasa 288 22 
YlikHminki Oulu 3"70 26 
Yli-Lesti Kokkola 312 24 
Ylc:i.1,,o.~ Lup t-.~c ClJl · a!i t.a ~~5 ;; 
YUine Turl<u 130 15 
Yppari KokkolH 312 24 
Yptija kk Turku 130 15 
Overmark Vaasa ;:88 22 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 1 . 9 . 1980 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat . Lii 

kennetoimiston RAP - valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etuka 

teen . Junan konduktoori voi junan lahdettya harkintansa mukaan 

kayttaa varapaikkoja (virheiden korjaus , makuupaikkojen myynti) . 

Nama varapaikat korvaavat myos ennen kaytossa olleet sairaspaikat , 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP - valvomoon . 

Makuu12aikat 

Juna n : o Vaunu n : o Paikat n : o 

13/14 75 31 - 33 

51/52 39 31 - 33 

61/62 29 31 - 33 

63/64 7 31 - 33 

65/66 16 31 - 33 

71 /72 47 31 - 33 

73/74 57 31 - 33 

Junissa 109/110 ei toistaiseksi ole varapaikkoja . 

Istuma12aikat 

J una n : o Vaunu n : o Paikat n : o 

1/2 136 1- 2 

138 1- 2 

3/4 147 1- 2 

5 176 1- 2 

584 1- 2 

6 584 1- 2 

7/8 121 1- 2 2 lk 

124 175- 178 1 l k 

11/12 166 1- 2 

13/14 521 1- 2 

15/16 183 1- 2 

25/26 176 1- 2 

32 552 1- 2 

33/34 350 1- 2 2 lk 

368 1- 2 2 lk 

349 175 - 178 1 lk 

41 338 1- 2 



- 11 - 36 

Juna n:o Vaunu n:o Paikat n:o 
376 1-2 pe 

42 338 1-2 
365 1-2 su, sv 

43 321 9- 10 
44 318 9-10 

321 9-10 su, SV 

45 552 1-2 
46 242 9-10 la 

321 9-10 
358 9-10 ma-pe 

47/48 315 9-10 
318 9-10 
321 9-10 pe > SU, SV 

49 365 1- 2 
51/52 484 1-2 
57/58 101 1-2 2 lk 

104 175- 178 1 lk 
61/62 471 1- 2 
63/64 452 1-2 
65/66 461 1-2 
67/68 393 1-2 2 lk 

400 1-2 2 lk 
403 1- 2 2 lk 
404 175-178 1 lk 

69/70 129 1- 2 2 lk 
134 175-178 1 lk 

71/72 491 1-2 
73174 505 1- 2 
75/76 413 1-2 
77/78 423 1-2 

426 1-2 
79/80 591 1-2 
83/84 111 1-2 2 lk 

114 175-178 1 lk 
90 358 9-10 
93 355 9-10 

358 9- 10 su-pe 
361 9-10 

94 355 9-10 
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Juna n : o Vaunu n: o Paikat n:o 

358 9- 10 la 

361 9- 10 

95/96 373 1 - 2 

97/98 376 1 - 2 

101 432 1- 2 

103/104 429 1- 2 

105/108 192 9 - 10 

106 432 1 - 2 

107/102 442 1- 2 

109/110 445 1 - 2 

121/122 202 1 - 2 

123/124 192 9 - 10 

125 218 1 - 2 pe ' l a , su , sv 

216 9 - 10 rna - to 

219 9- 10 rna - to 

126 218 1-2 pe , su , SV 

219 9-1 0 rna - to 

127 429 1 - 2 pe , su , sv 

432 1 - 2 

128 432 1 - 2 

129 429 1 - 2 

130 242 9- 10 

2 45 9 - 10 l a , rna 

131 242 9 - 10 

245 9 - 10 pe , su, sv 

132 216 9- 10 rna - to 

218 1 - 2 l a 

429 1 - 2 pe , su , SV 

136 429 1 - 2 

141 309 9 - 10 

312 9- 10 pe , l a , su , sv 

321 9 - 10 

1 42 309 9 - 10 

312 9 - 10 pe , l a , su , sv 
143/1 44 323 1- 2 

145/146 272 1- 2 

151/152 429 1-2 

155 147 1 - 2 

365 1 - 2 pe 
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Juna n : o Vaunu n : o Paikat n : o 

156 147 1-2 

157 136 1- 2 su , sv 2 1k 

138 1- 2 su , sv 2 1k 

315 9-10 pe 2 1k 

552 1-2 rna - to 2 1k 

554 175- 178 rna - to 1 1k 

158 136 1-2 rna 2 1k 

138 1-2 rna 2 1k 

552 1-2 ti - pe 2 1k 

554 175 - 178 ti - pe 1 1k 

(N : o Lt 32039/241/80 , 22.8 . 80) , VT 36/80 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Neuvo$o1iiton rautatei1ta on tu11ut huornautuksia, etta vaunukuorrna-

1ahetysten rahtikirjoista puuttuu merkinta vaunun kantavuudesta 

(rahtikirjan kentta 2). Neuvosto1iiton osuuden rahditus saattaa 

kuitenkin perustua eraitten tavaroiden osa1ta vaunun kantavuuteen . 

Lahetysasernia kehotetaan va1vornaan , etta vaunukuorrna1ahetysten rah
tikirjoihin tu1ee myos kaytetyn vaunun kantavuus rnerkityksi . 

(Mt 29.8 . 80) VT 36/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ha11intotoirniston kehittarnisjaostoon haetaan tyosopirnussuhteeseen 

teknikkoa rationa1isointitehtaviin (1ahinna standardisointi). 

· Ha11into- osaston johtaja11e osoitetut hakernukset pa1kkatoivornuksi 

neen tu1ee 1ahettaa 30 . 9.1980 rnennessa ha11intotoirnistoon . Lahernpi 
tietoja tehtavasta antaa ki Juha Katto puh. 911-2865. 
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Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 20) toistaiseksi 

Helsingin liikennepiiriss~ (markkinointiryhm~). Rautatiehallituksen 

p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 1. p~iv~n~ l okakuuta 1980 
ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Helsingin liikennepiirin toimiston suunnitteluryhm~~n haetaan kahta 

(2) henkilo~ erilaisiin hallintoon ja liikenteen hoitoon liittyviin 

suunnitteluteht~viin . Hakijoiden p~tevyydest~ riippuen palkkaus 

j~rjestet~~n toisen henkilon osalta j oko V 24 tai V 23 mukaisesti ja 

toisen henkilon osalta V 17 mukaisesti . L~hempi& tiet o ja antaa suun

nitteluryhm~n p~~llikko maisteri K P Rosenholm puh . 2685. Hakemuk 

set tulee toimittaa Helsingin liikennepiirin toimistoon 19 . 09 . 1980 
menness~ . 

Toimistorakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin 

toimistossa (Seinajoki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 1.10.1980 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : ylemm~n palkkaluokan toisen luokan kir

juri ~V 17) Lyydia Aliina Linnamaa , VTM Lau ri Meriluoto 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestari (V 23) Erkki Aapeli Airaksinen . 



Korjaus TUKKIEN YM RAHDITUS JA TUKKIEN JALKITARKASTUS- ohje~

siin. 

VT:ssa 35/80 annetuissa TUKKIEN YM RAHDITUS JA TUKKIEN JAL
KITARKASTUS -ohjeissa on vi~h~. Kappale~n "Jog rahdituspe~uste 
maaritetaam vasta ••• " kaksi viimeista lausetta tule·e kuulua aeu
raavasti: 
Rahtikirjan osat 2-5 lahet~taan maaraasemalle rahditusta varten. 
Maaraesema palauttaa 5-oaan 1-osan tilityata vart~n. 

I 

(N:o Mt 2}215/241/80, 29.8.80) VT J6/80 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Vaunumies Urpo Tornqvist, Kuopio 
Ter~srakenteisten henkilovaunujen vesityskaappien rakenteen pa
rantaminen 

200 mk 

S~hkoasentaja Seppo Mattila, Pasila 
Matkustajavaunun luistonestogeneraattorin korjausmenetelm~ 

1500 mk 

Asemamies Kari Kahkonen , Pyh~salmi 
Vaunumies Markku Ruotsalainen, Kouvola 
Vaunumies Ari Sahanen, Kouvola 
Rasvanipan lisaaminen tavaravaunun ruuvikytkimeen 

Kullekin 300 mk 

Veturinkuljettaja Pekka Hayrynen, Jyvaskyla 

Dm7- moottorivaunun vesi- ja ilmawebastoon asennettava reletermos
taatti 
200 mk 

Veturins~hkoasentaja Kauko Aittomaki, Helsinki 

Sm- junien ajomoottoreiden kommutaattoreiden tarkistusmittauksissa 
kaytettavan mittakellon alusta 

500 mk 

Puhelinasentaja Vaino Kemppainen, Hyvinkaa 

Kiskokelkan kayttaminen apuna kestop~allysteisen pinnan aukaisus
sa kaivurilla 

500 mk 

Tyonjohtaja Pekka Okka, Helsinki 
Veturinasentaja Pentti V~rttio, Helsinki 

Vianetsint~laite Dm 8/9-junien Breda- moottoreiden kansissa, tii
visteissa ym . esiintyvien vikojen paikallistamiseen 

Kummallekin 250 mk 

Polttoainetyonjohtaja Kalevi Hirvikoski, Helsinki 
Lattianhoitokoneiden pesuharjojen valmistaminen ostettavien si
jaan 
500 mk 

Kiskohitsaaja Matti Hakkinen, Tornio 
Kielisovituksen ka~ntotapin ja kantalaatan rei~n v~lisen kulumi
sen poistaminen kuparimuottihitsauksella 
1000 mk 
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Rakennusmestari Antti Niskanen, Oulu 
Opastinasentaja Aaro Toppila, Ou~u 

Turvav~iden koekuormituslaite 

Kummallekin 150 mk 

Levysepp~-hitsaaja Veijo Miettinen, Kuopio 

Vvl5-16-vetureiden py~r~nrenkaiden irrottaminen kuumennusmeneter 
m~ll~ 

600 mk 

S~hk~asentaja Rauli Kataja, Pasila 

Toimintavalmiuden parantaminen j~nnitteen katkaisemiseksi ajojoh
dosta mahdollisimman nopeasti Psl knp:lla 

300 mk 

KUNNIAKIRJAT SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE: 

Rakennusmestari Kari Paakkonen, Kouvola 

Sels-levyn valolaitteen rakenne 

S~hk~asentaja Rauno Myllykoski, Oulu 

Viikko-ohjelmoitujen kytkinkellojen yleist~minen autojen lammi
tyspistorasioissa 

Esimies Esko Koski, Helsinki 

Sm-junien sammuttimien vaihtaminen toisen tyyppisiin 

Varikonp~~llikk~ Paavo Siloaho, Ylivieska 

Voiteluaineiden jakelun j~rjest~minen Ylivieskan varikon ja ra
ta-alueen kesken 

Veturinl~mmitt~j~ Matti Kurki, Joensuu 

Drl3-veturin sammuttirnien sijoittaminen toiseen paikkaan 

Insin~~ri Jaakko Toikka, Pasila 

Suojakaasun (C02 ) s~ast~inen MIG-hitsauksessa oikeita virtaus
nopeuksia kayttam~ll~ 

Veturinkuljettaja Pentti Fredriksson, Helsinki 

Kiertoilman k~yttomahdollisuus Sm-junien tuuletusj~rjestelm~ssa 

Arkkitehti Lasse Vianta, Helsinki 

RH:n ministerioihin antamista lausunnoista tiedottaminen 

Asemap~~llikko Pauli Kerola, Korso 

Liikennepaikkaa koskevat paikalliset ohjeet "komennusmiehille" 

Teknikko Maune Pyntt~ri, Sein~joki 

Opastimien taustalevyjen valoaukkojen valmistarninen polttoleik
kaamalla 

37 
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Veturinsahk~asent ajat 
Henrik Heikkinen , Helsinki 
J ouko Seitoj a , Helsinki 

- 4 -

Sml- juni en magnetoint i yksikon Tl U 113 suunnanvai htokor t in UO 2 
muutos 

Rakennusmestari Lasse Nihtila , Kouvola 
Suistumi silmoituksen (lorn . VR 3260) muutos sarakkeiden kohdista
misen helpottamiseksi 

Veturinkuljettaja Mikko Sievanen , Pieksamaki 
Suojalevyn asentaminen Drl3- veturin ruuvijarrun kasipyoran kaan
totappiin 

NIMETtlN ALOITE 

Nimimerkilla "Saastoa vain" aloitteen tehnytta henki loa pyydetaan 
ilmoittamaan nimensa ja osoitteensa aloitesihteerille , osoite RH, 

kehittamisjaosto h . 245a. 

(Hlt n :o 149/17/80 , 2 . 9 . 80) VT 37 /80 

RUOTSHi KIELEi'l KURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

H.e1eing in ruotsinkielinen tyovaenopisto jarjestaa sylcsyn 1980 · 
ailcana VR:n henki1bKunnal1e seuraavat ruotsin. kie1en kurssit 
Rautatieopiston ti1oissa: 

Ruotsi 2 
Ruotsi 3 
Ruotsi 4 

Keskuste1u 

maanantaisin 
keskiviikkoisin 
tiistaisin 
keskiviikkoisin 

1.6.30 
16.30 
16.30 

1.6.30 -

18.00 alkaen 15.9. 
18.00 alkaen 1.7.9. 
18.00 alkaen 1.6.9. 
18.00 alkaen 17.9. 

TasokurssLt ovat jatlcoa kevaan 1980 kurssei1le, mutta myos uudet 
osanottajat ovat tervetull.eita. Il.moittautuminen kurssei11e ta
pahtuu a1oit usti1aisuuksissa. Kurssimaksu on 5,-. 
(Rop 359/1.514/80, 1.9.80) VT 37/80 
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VR:N SISKISET KIRJAINTUNNUKSET 

Kirjaintunnusluettelosta (VR 2661.22.) puuttuvat a11a maini

tut ha11inno11iset yksikot: 

kotimainen tarkastusjaosto 

kansainva1inen tarkastusjaosto 

hallintojaosto 

Trk 

Tru 
Hlj (luettelossa vir

heellisesti Hlt) 

Luette1oon 1is~t~~n seuraavat teht~v~nimikkeet ja sekalaiset 

1yhenteet: 

autonku1jettaja 

hitsaaja 

kou1utussihteeri 

1~hetti 

m~~r~ysesimies 

opastina1ueen p~a11ikk5 

piiripuutarhuri 

raidemies 

turvalaiteasentaja 

ti1apainen 
tyosopimussuhde, -suhteinen 

ak 

hi 

ksiht 

1~h 

mre 

oap 
ppt 

rdm 

tas 

t1p 

tss 

Luettelosta poistetaan a11a mainitut yksikot: 

ti1itysjaosto (T1t) 

kansainva1inen jaosto (Tlt) 

(N:o Hlo 327/019/80 (Hlt), 29.8.1980 

T1i 

Tkj 

VT 37 /80 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, VIENTITALLETUKSET 

37 

Tasmennyksena VT 35/80 tekstiin vientitalletuksen (Valtioneuvoston 

paatos 29.5.80) selvitys- ja valityspalkkioista (Tlt no 777/233/80 

ja Mt 33232/241/80) ilmoitetaan, etta tama palkkio kannetaan vain 

niista lahetyksista, jotka VR tulliasioimisto tullaa. Vientita1le

tuspalkkio kannetaan tulojen kuitilla vientitavaran tullausilmoituk

sen jaljennoksen saavuttua lahetysasemalie. 

(N:o Tlt 815/233/80, 5.9.80) VT 37/80 
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RAHTILUOTTO 

Ti1ityssaannon liitteena olevaan luottoasiakasluetteloon lisataan 

616730 Suomen Sokeri Oy 24100 SALO 
Salon tehtaat 

ja luettelosta poistetaan 

623728 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 17 70101 KUOPIO 10 
Tukkuliike 

616540 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 130 70101 KUOPIO 10 
Saastamoisen Auto 

625186 Saastamoinen Yhtyma Oy Karj alank. 36 74120 II SALMI 2 
Iisa1men rengas 

637991 Saastamoinen Yhtyma Oy Timperintie 7 87400 KAJAANI 10 
Kone-Ipatti 

653162 Saastamoinen Yhtyma Oy Kivirannantie 4 74130 II SALMI 3 
Saastamoisen Auto Iisalmi 

653170 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 1 87101 KAJAANI 10 
Saastamoisen Auto Kajaani 

653188 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 6 80101 JOENSUU 10 
Tukkuliike 

653196 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 1 87101 KAJAANI 10 
Tukku1iike 

653204 Saastamoinen Yhtyma Oy PL 75 40101 JYVJI.SKYLJI. 
Tukku1iike 

Tlt 807/245/80, 3.9.80 VT 37/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTJI. VARTEN 

Tilitoimiston sahkee11a n:o 27, 3.9.1980, on kansainvalisessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia ulkomaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 4.9.1980 lukien seuraavasti: 

1 Englannin punta 8,80 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa = 570,00 mk 
100 Ranskan frangia 
100 Ruotsin kruunua 

90,20 mk 
= 89,50 mk 

(N:o T1t 811/230/80, 5.9.80) VT 37/80 

10 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET (VR 2657) 

Julkaisuun kotimaisen rahtikirjan t~yttoohjeet (VR 2657) tehd~~n sek~ 

uuden ett~ vanhan rahtikirjamallin t~yton osalta seuraavat muutokset 

1.10.1980 lukien . 

Uusi rahtikirjamalli/t~yttoohjeet: 
================================= 
- Lis~t~~n ~~~~~~~~-2 uusi kappale: 

Kun on kysymyksess~ asemavaunu, merkit~~n osal~hetyksen rahtikirjan 

numeron eteen kauttaviivalla erotettuna pa~rahtikirjan numero. 

P~~rahtikirjaan merkit~~n osalahetysrahtikirjojen lukum~ara (ks. 

kappaletavaran ja asemavaunujen sopimuslomakkeiden erityisehdot) . 

- ~~~~~~-1Q (Rahtisopimusnumero) 

Uusitaan toiseksi viimeinen kappale seuraavan sisaltoiseksi: 

Jos yleisen tariffin alaisia l~hetyksia on sis~llytetty asiakkaan 

rahtisopimuksen takuum~ara~n, myos niiden rahtikirjoihin merkit~an 

sopimusnumero . 

- ~~~~~~-1§ (Kuljetusohjeet) 

Tah~n kentt~~n merkit~~n tarvittaessa myos tekstit "asemavaunu" 

ja "painava sidottu lava" . 

Uusitaan teksti kokonaan: 

Merkita~n ryhm~kuljetuskoodi vaunukuormien rahtisopimusten taytt~mis -

ohjeiden (kent~t 20-21) mukaisesti seuraavalla tavalla: 

vah. 300 t tai 100 m3 koodi 1 

" 400 II " 200 " " 2 
II 500 " II 300 II II 3 

" 600 " " 500 " II 4 
II 700 " " 700 II = II 5 
II 800 II II 900 II II 6 
II 900 II II 1000 " II 7 
II 1000 II II 1100 II 8 
II 1100 II II 1200 II- II 9 
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- ~~Q~~~ -g~ (Sidottu lava/hakki) 

Uusitaan teksti kokonaan: 

Jos lahetykseen kaytetlln avolavaa ja se tayttll "Sidotulle lavalle" 

asetettavat vaatimukset, merkitaln tlhan kenttlln koodi 1 . 

Kappaletavaran ja asemavaunujen sopimuslomakkeissa annettujen eri

tyisohjeitten mukaisesti merkitlan seuraavat koodit : 

koodi 2 painava sidottu asiakaslava, 

" 3 = " " asemalava, 

" 4 asemalava ja 

" 5 = VR:n omistama hakkivaunu tai piensailio 

- ~~Q~~~ - ~2 (Asemavaunu/erivaunu) 

Uusitaan teksti kokonaan : 

Kun on kyseessa asiakkaan kuormaama asemavaunu , merkitlan koodi 1 

lahetyksen pllrahtikirjan tahan kenttlan ja osalahetyksen rahtikirjan 

vastaavaan kenttaan koodi 2. 

Merkitaan koodi 3, kun tavara laatunsa puolesta tarvitsee eri vaunun 
(TS : n 41 § kohta 1) . 

- ~~Q~~~-22 (Tilattu vaunu) 

Po i stetaan keskimmainen kappale: Jos 2- akselisen vaunun . .. . •. ..... 

Muutetaan toinen kappale seuraavan sisaltoiseksi: 

Kun on kysymyksessa suojavaunu, merkitaan koodi 1 . Jos kentassa 

on myos lahtoplivays, merkitaln koodi paivayksen jalkeen kauttavii 

valla erotettuna. 

- ~~Q~~~ - ~2 (Vaunun numero/kappaletavaran merkit) 

Lisataan loppuun uusi kappale : 

Jos asiakas ei saa tilaamaansa vaunua, merkitaln vaunukuorman rahti
sopimusten tayttlmisohjeitten mukaisesti rahtikirjaan ao. vaunun 
numeron (tarkastusnumeron) peraan kauttaviivalla erotettuna koodi 

seuraavasti : 
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koodi 1 

koodi 2 

koodi 3 
koodi 4 
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rahditus kuten 2-akselisessa vaunussa, 

= rahditus 1,5 kertaa 2-akselinen vaunu, 

rahditus 2 kertaa 2-akselinen vaunu ja 

= tilatun 4-akselisen vaunun sijasta on annettu 2 kaksiakse

lista vaunua, mutta rahditus tapahtuu 4-akselisen vaunun 

mukaisesti . 

(Huom! Vaunuluetteloihin ei n~it~ koodeja saa merkit~) 

- Muutetaan ~22g~r~~~~-§2 koodiruuduksi 76, (Rautakanava-/konossement

til~hetys), ohjeteksti s~ilyy ennallaan. 

- Muutetaan ~22g~r~~~~ - 11 (Vaunuarvojen lukum~~r~) koodiruuduksi 72, 

ohjeteksti s~ilyy ennallaan muilta osin, vain koodiruudun numero 

muuttuu . 

Lis~t~~n uusina koodiruutuja 69, 70, 71 ja 80 koskevat ohjeet: 

- ~22g~r~~~~-22 (Lavalukum~~r~, lava 100 em x 120 em) 

Merkit~~n todellinen lukum~~r~ sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enint~~n 110 em x 130 em . 

- ~22g!r~~~~-IQ (Lavalukum~~r~) 

Merkita~n todellinen lukuma~r~ sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enintaan 130 em x 200 em . 

Merkit~~n todellinen lukumaara sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enintaan 55 em x 130 em. 

- ~22g~r~~~~-~Q (Ryhmakokokoodi) 

Vaunukuormalahetysten ryhmakokokoodiksi merkitaan: 

Koodi 1, jos lahetykseen kuuluu vaunuryhma, joka muodostuu vahintaan 

kahdesta ja eninta~n yhdeksasta vaunukuormasta, mutta ei kokojunasta. 

Koodi 2, jos l~hetykseen kuuluu vaunuryhma, joka muodostuu v~hintaan 

kymmenesta vaunukuormasta, mutta ei kokojunasta. 

Koodi 3, jos saman asiakkaan lahetykseen tai l~hetyksiin kuuluvat 

vaunukuormat menevat omana junana koko matkan lahetyspaikalta maara

paikalle riippumatta vaunujen lukuma~rasta . 
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- Kohtaan 4 "Rahdittomat rahtikirjat" tehdlln muutokset: 

Sopimus n:o 018-8 muutetaan numeroksi 018-2 (Oy Nokia Ab). 

Sopimus n:o 619-7 poistetaan. 

- B~h~!~!£J~~~1!!~ 

Koodimerkinnlt on korjattava uusittuja ohjeita vastaaviksi. 

Lislksi poistetaan ensimmlisestl ja kolmannesta mallista kentissl 

12 ja 14 olevat rastit. 

Vanha rahtikirjamalli/tlyttoohjeet 1.1.1976 lukien 
================================================== 
- ~~Q~~~-1~ (Vaunu, peite, kulj.slilio) 

Lisltlln kentln loppuun uusi kappale: 

Jos asiakas ei saa tilaamaansa vaunua, merkitlln vaunukuorman rahti
sopimusten tlyttlmisohjeitten mukaisesti rahtikirjaan ao. vaunun 

numeron (tarkastusnumeron) peraln kauttaviivalla erotettuna koodi 
seuraavasti: 

koodi 1 

" 2 : 

" 
" 

3 
4 

rahditus kuten 2-akselisessa vaunussa , 

" 
" 

1,5 kertaa 2-akselinen vaunu, 
2 kertaa 2-akselinen vaunu ja 

tilatun 4-akselisen vaunun sijasta on annettu 2 kaksiakse

lista vaunua, mutta rahditus tapahtuu 4-akselisen vaunun 
mukaisesti. 

(Huom! Vaunuluetteloihin ei naitl koodeja saa merkita). 

- ~~Q!~~-~~~!J~!~~Qhi~~~~ 

Tlhln kenttlln merkitaln tarvittaessa myos tekstit "asemavaunu" 

ja "painava sidottu lava". 

- ~~Q!~~-12 (Yht.l., Ryhmak.) 

Uusitaan teksti kokonaan: 

Kohta 1: (Yht .1.) 

Kun on kyseessl asiakkaan kuormaama asemavaunu, merkitlln koodi 1 

llhetyksen pllrahtikirjan tahln kohtaan ja osallhetyksen rahti
kirjan vastaavaan kohtaan koodi 2. 

Kohta 2 (Ryhmlk.): 

Merkitlln ryhmlkuljetuskoodi vaunukuormien rahtisopimusten tlyttl-
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misohjeiden (kent lit 20-21) mukaisesti seuraavalla tavalla: 

vil.h. 300 t tai 100 m3 koodi 1 
II 400 II II 200 II II 2 
II 500 II II 300 II II 3 
II 600 II II 500 II II 4 
II 700 II II 700 II II 5 
II 800 II II goo II II 6 
II goo II II 1000 II 7 
II 1000 II II 1100 II II 8 
II 1100 II II 1200 II = II g 

- ~~Q!~~-g2 (Rahtikirjan no) 

Lisil.til.an uusi kappale seuraavasti: 

Kun on kysymyksessl asemavaunu, merkitlln osallhetyksen rahtikirjan 

numeron eteen kauttaviivalla erotettuna plil.rahtikirjan numero. Pll
rahtikirjaan merkitlln osallhetysrahtikirjojen lukumllrl (ks. kappa

letavaran ja asemavaunujen sopimuslomakkeiden erityisehdot). 

- ~~D!!~_g§ (lavakoodit) 

Uusitaan teksti kokonaan: 
Jos lil.hetykseen k1l.ytet1l.1l.n avolavaa ja se tlyttil.l 11 Sidotulle lavalle 11 

asetettavat vaatimukset merkitlil.n kentil.n vapaana olevaan tilaan koo

di 1. 

Kappaletavaran rahtisopimus- ja asemavaunujen rahtisopimuslomakkeissa 

annettujen erityisohjeitten mukaisesti merkitlan seuraavat koodit 

vastaavaan kohtaan: 

koodi 2 painava sidottu asiakaslava, 
II 3 = II II asemalava ja 
II 4 = asemalava 
II 5 = VR:n omistama hlkkivaunu tai pienslilio. 

Kentlssl olevia ruutuja ei rastiteta, vaan klytetlln koodeja. 

- ~~nt!~ 11 Lask.kg11 

Uusitaan teksti kokonaan: 
Merkitlan llhetyksen laskettu paino kilogrammoina. Jos lahetyksen 
laskettu paino maarlytyy normaalisti todellisen painon mukaan, 

laskettua painoa ei tarvitse merkitl rahtikirjaan nlkyviin. 
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Kentt&&n on merkitt~v~ vastaavasti kunkin tavaralajin kohdalle, 

kuutiom~ar~ sellaisista tavaroista, joiden rahdituspaino saadaan 

kertomalla mitattu kuutiom~ara tavaranluokitustaulukosta saata

valla kuution yksikkopainolla (esim. halot, hake, turve). 

Puutavaran, hakkeen, turpeen yms. osalta merkit~an rahditusperus

teena kaytetty kuutiom&ar~ yksikkoineen. 

Jos l~hetys sis~lta~ useita vaunuja, katso lis~ksi ohjeet kohdasta 

"Kentt~ 14". 

- Poistetaan ~29Q!~~~Q~~~~-21 olevat l&htomaata koskevat tayttoohjeet. 

- Poistetaan ~222!~~~Q~~~~-2~ olevat m~~r~maata koskevat tayttoohjeet, 

teksti muilta osin ennallaan. 

- Muutetaan ~222!~~~~~-22 koodiruuduksi 54 (Vaunuarvojen lukumaar~). 

muilta osin ohjeteksti sailyy ennallaan . 

- Muutetaan ~222!~~~~~-2~ koodiruuduksi 58 (Rautakanava-/konossementti

l~hetys), ohjeteksti s~ilyy ennallaan. 

Lis~taan uusina koodiruutuja 51, 52, 53 ja 62 koskevat ohjeet: 

~QQQb~~~~~-21 (Lavalukumaara, lava 100 em x 120 em) 

Merkit~an todellinen lukuma~r~ sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enintaan 110 em x 130 em . 

Merkit~an todellinen lukumaara sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enintaan 130 em x 200 em. 

Merkit~an todellinen lukumaara sellaisista lavoista, joiden kuorman 

mitat ovat enint~an 55 em x 130 em. 

Vaunukuormalahetysten ryhmakokokoodiksi merkitaan: 

Koodi 1, jos lahetykseen kuuluu vaunuryhm~, joka muodostuu vahint~~n 

kahdesta ja eninta~n yhdeksasta vaunukuormasta, mutta ei kokojunasta . 
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Koodi 2, jos l~hetykseen kuuluu vaunuryhm~ , joka muodostuu v~hintaan 
kymmenest~ vaunukuormasta , mutta ei kokojunasta . 

Koodi 3 , jos saman asiakkaan lahetykseen tai lahetyksiin kuuluvat 
vaunukuormat menevat omana junana koko matkan l~hetyspaikalta maara
paikalle riippumatta vaunujen lukum~arast~ . 

- Kohtaan 4 "Rahdittomat rahtikirjat" tehdaan muutokset: 

Sopimus n : o 018- 8 muutetaan numeroksi 018 - 2 (Oy Nokia Ab) . 

Sopimus n:o 619- 7 poistetaan . 

Koodimerkinn~t on korjattava uusittuja ohjeita vastaaviksi . 

(N : o Yt 22417/61/80 , 2 . 9.80) , VT 37/80 . 

AUTO- PIKAJUNAKULJETUKSET 

Auto- pikajunakuljetukset hoidetaan 1 . 1- 30.5 . 1980 valisena aikana 
seuraavasti: 

juna lahto tulo 
Helsinki- Oulu P61 22 . 05 7 . 40 
Helsinki- Kemi 1) P61 22 . 05 9 . 15 
Helsinki- Rovaniemi2) P63 19 . 00 7.40 
Helsinki- Rovaniemi3) P65 20 . 10 9 . 12 
Helsinki - Rovaniemi4) P261 21.10 10 . 35 
Helsinki - Kemi 4) P261 21.10 8 . 23 
Kemi- Helsinki 5) p 62 20 . 10 8 . 05 
Oulu- Helsinki P62 21.45 8.05 
Rovaniemi-Helsinki6) P64 20 . 25 8 . 55 
Rovaniemi- Helsinki7) P66 19.00 8 . 30 
Rovaniemi- Helsinki8) P264 21.15 9 . 55 
Rovaniemi- Tampere P62 18 . 10 5.00 
Rovaniemi- Turku P110/62 18 . 10 9 . 32 
Tampere-Rovaniemi P61 0 . 55 11.10 
Turku- Rovaniemi P109/61 21.20 11.10 
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1) 13 . 2- 30 . 5. 1981 v&liaen& aikana muin: p&ivin& paitai perjantai ain 
eik~ 14 . 4, 15 . 4 , 16 . 4, 19 . 4 , 20 . 4, 30 . 4 . 

2) Joka paiv~ paitsi perjantaisin eik~ 14 . 4 , 15 . 4, 16 . 4 , 19 . 4 , 20 . 4 , 

30 . 4 . 

3) Perjantaisin 3 . 1- 12 . 2 . 1981 ja 4 . 5- 30 . 5 .1 981 v~lisina aikoina. 

4) Perjantaisin13.2-30 . 4 . 1981 myos 14 . 4 , 15 . 4 , 16 . 4 , 19 . 4, 20 . 4, 'i0 . 4 . 

5) 13 . 2- 30 . 5 . 1981 

6) 1 . 1-20 . 2 ja 4 . 5- 30 . 5 . 1981 v~lisin~ aikoina maanantai - lauantai sek~ 

21 . 2- 3 . 5 . 1981 v~lisena aikana maanantai - perjantai . Ei kulussa 

15 . 4 , 16 . 4 , 20 . 4 , 21.4 . 

7) Sunnuntaisin. Ei 19 . 4. 

8) 21 . 2- 2 . 5 . 1981 valisen~ aikana lauantai s in , myos 15 . 4 , 16 . 4 , 19 . 4 , . 

20 . 4 ' 21. 4 . 

(N : o Mt 32108/251/80 , 2 . 9 . 1980) , VT 37/80 . 

MUUTOS MATKUSTAJALASKENTAOHJEESEEN (VT 23/80) 

Matkustajalaskentaohjeen kohta 1 . Yleist~ muutetaan seuraavanlaiseksi : 

Tavallinen matkustajalaskenta suoritetaan helmi- , kesa - ja syyskuun 

11- 17 . p~ivina . Matkustajien lukuma~r~ ilmoitetaan matkustajalaskenta

ilmoituslomakkeella (lorn . n : o 4425) . Makuuvaunumatkustajien lukum~ara~ 

ei j unahenkilokunnan toimesta lasketa , ellei toisin ilmoiteta . Lomake 

t~yteta~n asianmukaisesti ja toimitetaan junan mukana m~~r~asemalle , 

josta se l~heteta~n tarkastettuna edelleen tietokonetoimistoon kutakin 

laskentapaiv~a seuraavana p~ivan~ . 

Makuuvaunumatkustajien osalta laskenta suoritetaan junan m~~r~aseman 

lipputoimiston toimesta matkustajalaskentalomakkeelle (lorn. n:o 4425) . 

T~ta varten eri vaunuryhmien konduktoorilistojen tiedot toimitetaan 

junan maar~aseman lipputoimistoon , jotka l~hett~vat em . tavalla 

lomakkeet tietokonetoimistoon . 

Yhteys j un ien m~~r~asemat toimittavat n~iden junien konduktoorilistan 

tiedot junan m~ar~aseman lipputoimistoon. 

Kohtaan 3 . Matkustajalaskennan rataosaluettelo lisat~an rataosat: 

Hki - Mrl, Pri - Pko ja Pko - Hpk . 

(N : o Lko 22902/67/80, 4 . 9 . 80), VT 37/80. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Hallinto-osastolle otetaan kaksi lakimiest~, toinen benki
lBst~toimistoon (ty~subdeasiat) ja toinen lainopilliseen 
toimistoon. Tebt~vist~ kiinnostuneita pyydet~~n ottamaan yb
teys 25.9.1980 menness~; tebt~v~st~ riippuen benkil~st~toi
miston pa~1likk~~n pub . Hki 2191 tai 1ainopillisen toimiston 
p~~l1ikk~~n pub. Hki 2840. 
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Tarkastajan (V 2~) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimis
tossa (Helsinki) ja toimistorakennusmestarin (V 23) virka, toistai
sksi Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 8.10.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Toimistovirkailijan (V 12) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin 
toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 8.10. 

1980. 

Turun konepajalle etsitA~ ty~sopimussuhteeseen Rationalisointi
insinooriA. Hakijalta edellytetA~: 

- teknillisessA opistossa suoritettua insin~orin tutkintoa 
- tyontutkimusalan koulutusta 
- yhteistyokykyA sekA rationalisointialan kokemusta 

Hakemukset tavanmukaisine selvityksineen ja palkkatoivomuksineen 
pyydetaan lAhettam!~ 25.9.1980 mennessA osoitteella: 
VR Turun konepaja, 20120 Turku 12. Kuoreen merkintA "Insinoori". 
LisAtietoja antavat tarvittaessa DI Hyytiainen puh. 921-21000/376 
(VR:n numero 921-376) ja ins Salonen puh. 921-21000/377 (VR:n 
numero 921-377). 
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N,o 38 
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Luottolaskutuksen siirtaminen tietokoneelle 

Henkil~liikenteen tariffimaaraysten soveltamis
ohjeita 
- Opiskelijakorttien kaytt~ 
- Perhelomalipun laatiminen 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

NORDEG-tariffi 

Jtt:n korjauslehti 

Kondukt~~rin ja kuljettajan valinen radiopuhelin
yhteys matkustajajunissa 

Viestiyhteysmuutoksia rataosilla Tpe-Hl, Tl-Tku 

Jannitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: 
Kouvola - Pieksamaki 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

1280021022 
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ASIAKIRJAOHJEET -~ANSIO 

Tama kansio sisaltaa painotuotteet 

VR 2661.1 
VR 2661.11 
VR 2661 . 21 
VR 2661.22 
VR 2661 . 23 

VR 2661.3 

VR 2661.41 
VR 2661 . 42 
VR 2661 . 43 

VR 2661.5 

VR 2661.6 

VRS 6000 
VRS 6001 
VRS 6002 
VRS 6003 
VRS 6004 
VRS 6005 

VHS 1002 
VHS 1003 
VHS 1004 

DIAARIN ASIARYHMITYS 
VR : N KIRJAAMISOHJEET 
VR : N SIS~ISTEN KOODILUETTELOIDEN HAKEMISTO 
VR:N SIS~ISET KIRJAINTUNNUKSET 
VR : N JA RH:N NIMEN KIRJOITTAMINEN 

VR:N SIS~ISTEN TOIMINTAOHJEIDEN HAKEMISTO 

TOIMINTAOHJEIDEN ANTAMISMENETTELY 
TOIMINTAOHJEEN PERUSRAKENNE JA ULKOASU 
TOIMINTAOHJEEN AJANTASALLAPITO, TIEDOKSIANTO 

VIRKAKIRJEIDEN JA -PAKETTIEN L~HETT~MINEN 

PAINOTUOTTEIDEN JA PAINATUSTOIDEN TILAAMINEN 

STANDARDIT 

Asiakirjan ja lomakkeen perusrakenne 
Jarjestelmallinen konekirjoitus 

J A SJULYTYS 

Numeroiden ja merkkien konekirjoitus (SFS 4175) 
Tekstivedoksen korjausluku (SFS 2324) 
Asiakirjan kiinnitysrei ' itys (SFS 4116) 
Kirjekuoret 

Virastojen ja laitosten kirjaintunnukset 
Kirjekuoret ja pussit 
Paivamaara 

Kansiota taydennetaan sita mukaa kuin uusia asiakirjatekniikkaan 
liittyvia toimintaohjeita annetaan . Muutoksista toimintaohjeisiin 
ja uusista toimintaohjeista ilmoitetaan Virallisissa tiedotuksissa. 

Hallintotoimisto pitaa kansion haltijoista jakeluluetteloa, jonka 
mukaan painatusjaosto jakaa ohjeet ja muutokset niihin . Muutos 
esitykset kansion jakeluun osoitetaan hallintotoimiston keh~ttamis 
jaostoon . 

Lisakappaleita yksittaisista ohjeista voi tilata painatusjaostosta . 

VT 38/80 
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LUOTTOLASKUTUKSEN SIIRTAMINEN TIETOKONEELLE 
Tavaraliikenteen luottolaskutus siirret~an tietokoneelle ensi vuoden 
alusta. Laskutukseen tarvittavat tiedot saadaan p~aosiltaan kirjaus
keskuksissa rekisterBidyista paivatilitystiedoista. 

Siirtymisen onnistumisen varmistamiseksi suoritetaan tietokoneella 
ensi loka-marraskuussa laskutusjarjestelman testaus. 

Testausajot edellyttavat tilityspisteilta ja tilityspaikoilta seu
raavia toimenpiteita: 

1. Tarkistettava, etta luottoon kirjattavissa kotimaan liikenteen 

rahtikirjoissa, itaisen yhdysliikenteen rahti- ja pikatavaramatka
kirjoissa, tulojen kuiteissa ja veloituslaskuissa on 
a) selvasti luettava ja oikea luottoasiakkaan asiakasnumero ja 
b) mahdollinen rahtipaat6s-, vuosirahtisopimus- tai rahtisopimus

numero oikein ja selvasti (Tulojen kuitin vanhassa painoksessa 
numero kirjoitetaan asiakasnumeron alapuolelle). 

Samalla on myos tarkistettava, ettei rahtikirjoissa ja muissa 
tositteissa ole aiheettomasti vuosirahtisopimusnumeroa tahi rahti
paatos- tai rahtisopimusnumeroa. 

2. Laadittava luottoon kirjattavista lantisen yhdysliikenteen rahti

ja kiitotavararahtikirjoista, itaisen yhdysliikenteen kiitotavara
rahtikirjoista ja ao luottoasiakkaalle luovutetuista vakiohintai
sista kappaletavararahtikirjoista luottoilmoitukset (VR 4153), erik
seen kustakin edell~ mainituista rahtikirjaryhmasta kunkin luotto

asiakkaan osalta kirjauskeskuksessa tapahtuvaa rekisterBintia varten. 
Luottoilmoitukseen saadaan merkita vuosirahtisopimusnumero vain siina 

tapauksessa, etta ko rahtikirjat kuuluvat vuosirahtisopimuksessa 
maarattyihin rahtikirjoihin. 

Kirjauskeskus palauttaa luottoilmoituslomakkeet rekisteroinnin 
jalkeen tilityspaikalle. 

3. Taytettava sellaisista luottolaskelmiin tehtavista korjauksista, 
joista ei iaadita paivatilityksen korjausta (YR 4130) kuten esim. 
virheellisesti kirjatun rahdin siirtaminen p~ivatilityksen jalkeen 
asiakkaan luotosta toisen asiakkaan luottoon, lomake "Korjauspyynto 
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luoton kirjaukseen" (VR 4154) ja l~hetettava se heti kotimaiseen 
tarkas~usjaostoon.Korjaus voidaan ilmoittaa myos puhelimitse nume
roon 2075. 

Lomakkeiden VR 4153 ja VR 4154 perusjakelun suorittaa painatusjaosto. 

Lopuksi huomautetaan, etta luottolaskutus suoritetaan testauksen 
aikana tilityspaikoilla nykyisten saannosten mukaisesti. (Tlt no 834/ 
245/80, 11.9.80) VT 38/80. 

HENKILOLIIKENTEEN TARIFFIMAARAYSTEN SOVELTAMISOHJEITA 

~piskelijakorttien kaytto. 

Opiskelijajarjestojen kanssa on kayty neuvotteluja yhden yhtenaisen 
~piskelijakortin kayttamiseksi opiskelijalippuja ostettaessa. Sarna 
koskee myos yhden yhtenaisen lukukausitarran kayttoon ottamista. Ta
han paastanee muutaman vuoden ylimenokauden jalkeen. Kortti tulee ole
mean alla kuvatun mukainen. 

Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitto r.y. ja Suomen Kauppaopiskeli
joiden liitto r.y. - toimesta siirrytaan kayttamaan Antenna Oy:n val
mistamia opiskelijakortteja. Kortin pohjan muodostaa samanlainen kak
siosainen ketjulomake (korttipohja) kuin VT:ssa n:o 35, 30.8.1979 mai
nittu varivalokuvallinen opiskelijakortti. Uusi kortti on hyvaksytty 
VT:ssa n:o 44, 26.10.1979 esitettyjen opiskelijakorttien lisaksi opis
kelijalipun ostamiseen oikeuttavaksi. (Tuleva yhtenainen kortti). 
Opiskelijakortin varsinaisen voimassaoloajan osoittaa kortin taakse 
liimattava lukukausitarra. Tama koskee seka vanhoja mustavalkoisia 
etta uusiavarivalokuvallisiakortteja. ~aytossa olevien tarrojen muo
to ja vari ovat muuttuneet. Uudet tarrat ovat pohjavariltaan valkoi
sia ja niihin on sinisella painettu lukukausimerkinta. 

Uusille opiskelijoille annettava valiaikainen opiskelijakortti yhdessa 
henkilollisyystodisteen kanssa oikeuttaa voimassaoloaikanaan ostamaan 
opiskelijalippuja. Kortin voimassaoloaika on kuitenkin aikaisemmasta 
(2 kk) poiketen 1.9.1980 lukien vain yksi kuukausi (1 kk). 
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Kort t i n : o 1 

KEVlTLUKUKAUS1MERKK1 
V6rtermlnsmlrkl 

01.01 .81 · 30.06.81 

Y•hlngoit~unut m4tllll1 mltlt6n 
Sk.act•t mlrk:• atlltllilt 

SVYSLUKUKAUSIMERKI(I 
Hastt4trminsmlrke 

01.07 80· 3112.80 

lUKUVUOSIIIERKKI 
Termif\Smlrke 

01.07.80·30.06.81 

V•htnuontunut merklll rr.ltat~n 
Stt•-<f•t rnlrke ogiiUgt 
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Kuvassa uusi varivalokuvallinen opiskelijakortti. Kortti on kuumalaminc 
tu ja sen valmistaminen tapahtuu Suomessa Antenna Oy:n toimesta. Vie
ressa ylempana mallit uusista lukukausitarroista. 

PERHELOMALIPUN LAATIMINEN 

VR Lomalipun mallia muutetaan lahiaikoina. Talloin lippulomake sovel
tuu myos paremmin perhelomalipuksi. Vanhat lomaliput kaytetaan kuiten
kin loppuun. -Samalla huomautetaan junahenkilokunnan taholta tullei
den valitusten johdosta, etta perhelomalipulla matkustamaan oikeutta
vien henkiloiden lukumaara ei ole aina merkitty lippuun nakyviin. Lu
kumaara on ehdottomasti merkittava. 

(Mt n:o Lko 33213/242/80, 12.9.1980) VT 38/80 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lis~lehti n:o 
11, joka tulee voimaan 1.10.1980. 

Lis~lehti sis~lt~~ mm. 
- Tanskan osuuden rahtien korotuksen (15 %) 

- Tanskan osuuden vaunukuormien v~himpien maksujen korotuksen 
- Tanskan osuuden osakuormaus- ja -purkamismaksun korotuksen 
- Tyhjien yksityisvaunujen rahtikorotuksen Tanskan osuudella. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lis~lehti n:o 

28, joka on voimassa 1 . 10.1980 lukien. 

Lis~lehti sis~lt~~ mm. 

- Tanskan osuuden rahtien korotuksen (15 %) 

Painatusjaosto suorittaa 1is~lehtien jakelun . 
(Mt 10 . 9.1980) VT 38/80 

NORDEG-TARIFFI 

NORDEG- vaunukuormatariffiin 9927/28 ilmestyy lis~lehti n:o 24, joka 
on voimassa 1 . 10.1980 lukien. 

Lis~lehti sis~lt~~ mm. Tanskan osuuden rahtien korotuksen (15 %). 

NORDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmesty:v lisnehtLn:o 20, j oka on. 
voimassa 1.10 . 1980 lukien . 
Lisalehti sis~lt~~ mm . Tanskan osuuden rahtien korotuksen (15 %) . 
Kansainv~linen tariffijaosto suorittaa lis~lehtien jakelun niiden 

saavuttua Saksasta. 

(Mt 10.9.1980) VT 38/80 

JTT:N KORJAUSLEHTI 

Jtt:n korjauslehti 33 on ilmestynyt ja tulee voimaan 28.9.1980 . 
(No Lko 31041/62/80, 28 . 8 . 1980). VT 38/80 
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KONDUXTOORIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA
JUNISSA 

Kannettavien radiopuhelimien k~ytt5 1.9.1980 alkaen: 

Juna 
p 1 

p 2 

p 3 
p 4 
p 5 
P 5 lis~r. 
p 6 

EP 7 
EP 8 
p 11 

p 12 

p 13 

p 14 
p 15 
p 16 
p 21 

p 22 

p 23 
p 24 

p 25 

Huom. 

ma-la 
su-pe 
pe (pal. su 6) 

pe (pal. la 26) 

su 

la-to(pal.la 76, 
ma- pe 26) 

P 26 ma-la 
p 32 su 
p 33 
P 33/H 615 

lis~r. 

p 34 

H 616/P 34 

lis~r. 

p 41 
P 41 lis~r. pe (ed. 97) 
p 42 

P 42 lis~r. su 
P 45 pe (pal.su 32) 

Juna 

p 49 
p 51 
p 52 
EP 57 
EP 58 
p 61 
p 62 

p 63 
p 64 

p 65 
p 66 

p 67 
p 68 

p 69 
p 70 

p 71 
p 72 

p 73 
p 74 
p 75 
p 76 
p 77 
p 78 

p 79 
p 80 

EP 83 
EP 84 
p 95 
p 96 
p 67 
p 98 

p 101 

Huom. 
pe (pal. su 42) 

pe 

su 

pe 
su 

pe 

su 

pe 

su 

su-pe 

su-pe 
pe (pal. su 98) 

su 

38 



38 - 8 -

J'una Huom. 

p 102 su- pe 
p 103 
p 104 (ed . pe, su 132) 
p 106 
p 107 su - pe 
p 109 (su- pe Tku- Jns) 
p 110 (su - pe Jns - Tus) 
p 121 
p 122 
p 125 pe - su (pal. pe , su 126 , 

la 132) 
p 126 pe , su 
p 127 
p 127 lis!l.r . pe , su (pal. l a , rna 136) 
p 128 
p 129 rna- to , (pal. ti- pe 136, su 128) 
p 129 pe

1 
su (ed . la , rna 103) 

p 132 pe - su 
p 136 ma- la 
p 143 
p 144 
p 145 su- pe 
p 146 ma- la 
p 151 
p 152 
p 155 
p 155 lis!l.r . pe (ed . 49) 
p 156 
p 157 su- to 
p 158 ma- pe 
p 261 pe 13 . 2- 3 . 5 . 81 
p 264 la :lil . 2- 3. 5 . 81 

10 . 9 . 1980, VT 38/80 
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VIESTIYHTEYSMUUTOKSIA RATAOSILLA Tpe- Hl, Tl- Tku 

Rataosilta Tampere- Toijala - Hameenlinna poistetaan asemaselektoripuhelinyhteys kaytosta 

22.09.80 lukien, muut puhelinyhteydet sailyvat ennallaan. 

Rataosalta Toijala- Turku, valilla Toijala - Loimaa poistetaan asemaselektoripuhelinyhteydet 

kaytasta 22.09.80 lukien. 

Asemien yhteydet korvataan Toijalan (suunta 932) automaattikeskuksen alanumeroilla 

seuraavasti: 

Urjala 264d 

Matku Kaytetaan rataselektoria 189- 46 

Humppila 265d 

Muut puhelinyhteydet sailyvat ennallaan. 

(Stt 3344/434/80, 12.9.80) VT 38/80 

J~NNITTEEN KYTKEMINEN 
RATAJOHTOIHIN ALUEELLA : 

KOUVOLA - PIEKS~M~KI 

Ratajohtoihin alueella Kouvola - Pieksamaki kytketaan 25000 V:n 

jannite 1 . 10 . 1980 klo 7 . 00 . 

Jannitteisen alueen raja rataosalla Pieksamaki - Jyvaskyl~ on 

km 456 + 077 ; pylvas 456 - 2 ja rataosalla Pieksamaki - Kuopio 

km 380 + 936 ; pylvas 380 - 15 . 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vio i sta 

on ilmoitettava valittomasti Kouvolan a l uevalvomoon . 

Kouvolan aluevalvomon halytyspuhelimet ovat : 

- Yleisesta puhelinverkost.a 

tai 
- VR : n puhelinverkosta 

951 - 17332 

951 - 17231/531 ja 532 

971 - 531 ja 971 - 532 
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Mikali halytyspuhelimet ovat varatut, otetaan yhteys lahimpaan VR:n 
puhelunvalittajaan (VR:n puhelinverkossa puh. 81), joka toimittaa 
halytyksen edelleen. 

(Stt 266/440/80, 11.9.1980) VT 38/80 

NIMITYKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 

(V 24)virkaan ap liikennetarkastaja (V 22) Veijo Tapani Myllynen, 

ap liikennetarkastaja (V 22) Lauri Johannes Parviainen; alemman 
palkkakuokan liikennetarkastajan (V22) virkaan ylim. ap liikennetar
kastaja (V 22) Onni Orvo Suokas, toimistosihteeri (V 17) Arvo Aulis 
Antero Anslin; toimistosihteerin (V 19) virkaan toimistosihteeri 

(V 14) Hilkka Irmeli Strand; toimistosihteerin (V 17) virkaan toi
mistosihteeri (V 14) Soile Marjatta Falck, toimistovirkailija (V 12) 

Anni Sigrid Marjatta Nyberg. 
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Rat a o sa s to: ratainsinoorin (V28) virkaan (RH, Rt) insinoori (V 27) 

Henry William Virtanen, toimistorakennusmeste.rin (V _21) virkaan (Prn rpt) raken

nusmestari Markku Tapani Haapalainen, toimistore.kennusmestarin (V 20) virkoihin 

(Prn rpt) re.kennusmestarit Vaino Matti Ensio Korhonen ja Veikko Ilmari Puranen, 

rataesimiehen (V 14) toimiin (Kaj) rataesimies (V 13) Iikka Aatami Leinonen ja 

(Var) rataesimies (V 13) Aarne Eine.ri Ve.ronen seka rataesimiehen (V 13) toimeen 

(Tku) raidemies Alpo Veli Matias Myllymaki. 

38 

K o n e o s a s t o : ylimaaraiseen insinoorin toimeen (V23) tek
nikko Jussi Kontola (RH/Kpt), ylimaaraiseen inainoorin toimeen 
(V22) vt ylim.inainoori Jaakko Olavi Katajisto (RH/Kpt), ylimaarai
seen piirtajan toimeen (V11) vt ylim.piirtaja Marja-Leena Mantila 
(Pal knp), ylimaaraiseen piirtajan toimeen (V12) ylim.tekn.apul. 
Raimo Tapio Kontkanen (RH/Ktt), ylimaaraiseen piirtajan toimeen 
(V11) vt ylim.piirt. Helena Liisa Maenpanen (RH/Ktt), ylimaarai
seen toimistovirkailijan toimeen (V12) vt ylim.tvirk Arja Anneli 
Nalli (RH/Ktt), ylimaaraiseen teknillisen apulaisen toimeen (V14) 
Raili Sinikka Hillman (RH/Stt), ylimaaraisiin teknillisen apulai-
sen toimiin (V13) konekirjoittaja Eija Tuovi Inkeri Pakarinen (RH/Stt) 
ja vt ylim.tekn.apul. Paivi Anneli Venninen (RH/Stt), konekirjoit
tajan toimiin (VB) vt kkja Teija Birgitta Virtanen ja vs kkja Ritva 
Orvokki Martiskainen (RH/Koy), yliteknikon virkaan (V22) tkn Yrjo 
Johannes Pelkonen (Hy knp). 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 
Suominen. 

toimistbvirkailija Lahja Pirkka Tellervo 

R a t a o s a s t o: rataesimies (V 13) Paavo Mikael Jarvinen. 

K o n e o s a s t o : ylim.insinoori Heikki Johannes Peltonen, 
ytkn Erkki Veikko Puska, tkn Reino Jaakko Armas Taimela, ytkn 
Paavo Ahola, tkn Uuno Olavi Vanninen. 
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KELPOISUUSEHDOT 

Hein&kuun 1 paivana 1980 voimaan tu11een virkojen ja toimien nimien 
muutoksen johdosta (AsK 304/80 ja VM 61/13-27/79, 10.6.1980) rauta
tieha11itus on Va1tionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen 
34 §:n noja11a istunnossa vahvistanut ke1poisuusehdoksi 1iikenne
virkai1ijan ja toimistovirkai1ijan toimiin Valtionrautatei11a keski
kou1un oppimaaran tai sita vastaavat tiedot. 

Rautatiehal1ituksen vahvistamat ke1poisuusehdot apu1aisinsin~~rin 
virkaan (RH 1460/112/79, 30.11.1979), kans1istin ja apu1aiskans-

1istin toimiin (RH/H1o n:o 261/112/73, 13.2.1973), konttoriapu1ai
sen toimeen (RH H.462/1949) seka kie1enkaantajan ja apu1aiskie1en
kaantajan y1imaaraisiin toimiin (RH H. 267/1958) kumotaan tarpeet
tomina. Kie1enkaantajan virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot on vah
vistettu Valtionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen muuttami

sesta 26.10.1979 annetussa asetuksessa (AsK 788/79). 

(RH 941/112/80(H1j), 16.9.1980) VT 39 /80 

KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on 5.9.1980 hyvaksynyt yarastomestarikurssin 
kou1utusohje1man (KOTO 4.5.2 Ktj n:o 375/150/80). Hyvaksytty 
kou1utusohje1ma otetaan kayttoon va1ittomasti ao. kou1utusta jar
jestettaessa. Ohje1man perusjake1u on suoritettu kou1utusjaoston 
toimesta. Lisakappa1eita on saatavissa Rautatieopiston kans1iasta. 
VT 39/80 

RAHTILUOTTO 

Tilityssaannon 1iitteena o1evaan 1uottoasiakas1uette1oon 1isataan 

692038 Ti1astokeskus 
Vaesto- ja asunto-
1askenta 1980 

Too1onkatu 11 00100 HELSINKI 10 

ja samasta 1uette1osta poistetaan 

644716 Asko-Upo Oy/ 
Muoti A'be11a 

T1t 859/245/80, 18.9.80 

Mannerheimintie 8 00100 HELSINKI 10 

VT 39/80 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

1.10.1980 lukien lisataan julkaisuun Meltola seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 4 5 
Meltola - 6 Karjaa 8. Tt 
Mjolbolsta Kr Kr 8 . Lo 27. 

Iv!el - 584 Hy 91. 

Mjolbolsta, ks. 
Meltola 

(N : o Lko 23316/67/80 , 17 . 9.80) , VT 39/80 . 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 31.10-3.11.1980 

Muoti + Kauneus-lehti: Kauneus- ja muotitapahtuma 

6 

Hpj 584 . Hpk 333. Hko 
439. Ilm 582 . Jns 540. 
Jy 374 . Kon 691 . Kv 
224 . Lh 162 . Lla 826 . 
Ov 261. 01 712. Par 
410. Pko 294. Psl 92. 

Pm 408 . Pri 354. Ri 
103. Sk 378 . Sij 522. 
Tpe 219 . Tl 179 . Tku 
121. Vnj 558 . Yv 590. 

oy · Co- Ny Ab : ta varten . 

Matkustajalle myydaan meno-paluulippu 20 %:n alennuksella ja annetaan 
lomake VR 2416. Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilomerin 
matkalle menosuuntaan. Matkalipun "Erityislippu"-kenttaan merkitaan 

koodi 94 ja muuten lippu jatetaan rastittamatta. Vastaava merkinta 
on tehtava myos kantaosaan. 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 
31 . 10.-3 . 11.1980) seka I-kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu (lomake VR 2250), jonka "otsikko" - teksti kuuluu: 

MENO-PALUULIPPU - 94 
20 % al 
VOIMASSA 31.10 .- 3.11 . 1980 
Kautta .............. ... .. . 
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Alennustodistukset tulee jarjestajan tayttaa ja varustaa ne erikois 
leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien v.alisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 

tavia . 

Tilaisuudet ovat Finlandia- talon paarakennuksessa 1. - 2 . 11.1980. 

(N : o Mt 33182/242/80, 11 . 8 . 1980, VT 39/80 . 

PUKKINOSTURIN SIIRTO 

Kemissa oleva Valtionrautateiden pukkinosturi K 3357 (30 ton) siirre

taan Alavuden asemalle (VT 39/80) . 

RAUTATEITSE LAHETETTAVAN VIENTITAVARAN VASTAANOTTAMINEN 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 3/80 seka Kansainvalinen lantinen 

tavaraliikenne, toimitusohjeet - julkaisun kohdassa 18 . 1 . 3 . on annettu 
ohjeet tullin vientimenettelysta aiheutuneista lisatoimenpiteista 

otettaessa vastaan rautateitse lahetettavaa vi entitavaraa . 

Lahetysasemia keho i tettiin VR Virall i s i ssa tiedotuksissa n : o 23/80 

aina tarkastamaan , etta lahettaja on tayttanyt tullin tarpeita varten 

tarvittavan ylimaaraisen rahtikirjajaljennoksen seka merkinnyt em . oh

jeissa edellytetyt tiedot vientitullauspaikasta, tullauksen suoritta

jasta seka saadusta lastausluvasta , poikkeusluvasta tms . ao . kohtaan 

rahtikirjan kaikkiin osiin. 

Koska r aja- asemilla edelleen aiheutuu vaikeuksia , viivastymisia ja yli 

maaraisia kustannuksia puutteellisesti taytettyjen rahtikir j ojen seka 

tull i n kayttoon tarkoitetun ylimaaraisen rahtikirjajaljennoksen puuttu

misen vuoksi , niin korostetaan jalleen asiassa annettujen ohjei den nou

dattamisen erityista tarkeytta. 

(N : o Yt 22012/250/80, 18 . 9 . 1980), VT 39/80 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sahk5asentajan toimi , kolme veturinlammittajan tointa (V 12) , yksitoista 
veturin1ammittajan tointa (V 11), viisi asemamiehen tointa (V 9), seitse
man asemamiehen tointa (V 8) ja kaksi ta11imiehen tointa. Kirja11i~et 
hakemukset on osoitettava ja toimitettava Ou1un 1iikennepiirin paa11i 
k511e viimeistaan 22 . 10 . 1980 . 

Ede11a mai nittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
sahk5asentaja : Ou1un (1 01) sahk5a1uee11e, 
veturin1ammittajat (V 12) : Ou1un (1) ja Kemin (1) varikoi11e seka 

Rovaniemen (1 Roi) 1iikennea1uee11e , 
vetur i n1ammittajat (V 11) : Ou1un (10) ja Kemin (1) varikoi11e , 
asemami ehet (V 9) : Ou1un (2 01) , Kemin (1 Kern) ja Rovaniemen (1 Mis 
j unasuo r ituspateva , 1 Roi) liikennea1uei1le , 
asemamiehet (V 8) : Oulun (1 vti junasuorituspateva , 1 Vaa junasuoritus 
pateva , 1 Lka junasuorituspateva , 3 Ol) ja Kemin (Kern) 1iikennea1uei11e 

seka 
tallimiehet : Ou1un varikol1e (2) . 

Toimistorakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi OUlun ratapiirin 
toimlstossa (Oulu) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 22 .10. 1980 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Nelja koneinsinoorin virkaa (V27 ) , joista kolme t oistaiseksi Hyvin

kaan konepajassa ja yksi Turun konepajassa, seka yksi koneinsinoo
rin virka (V 26), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Rautatieballitukselle osoitetut kirjalliset bakemukset on toimitet
tava rautatieballituksen kir j aamoon viimeistaan lokakuun 17 paivana 
1980 ennen viraston aukioloajan paat t ymista. 
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Vallionruutaltl.iden llyvinkaan kcincpRjan sahktityokuntiin otctaan kaksi 

si:ihkuvoimotckniikan opintosuunnoll.a valmistunulta 

TEKNlKKOA 

rautnteidcn oi:ihkoistetyn alueen ratajohdon listi- ja muutostyotehtaviin. 

Kirj nllisct hRkmuknet koulu-, tyo- ym todistuksineen on toimitettava 

06.10.1980 mennessa osoittcclla: 

VR Hyvinkaan konepaja si:ihkotyokunnnt, Vesitorninkntu 1 050 20 Hyvinkaa 2 . 

Lioatietojn antae ins K Penttila puh . 914-12610/218. 

Kaksi toimistovirkailijan tointa (V8) , toistaiseksi Hyvinkaan kone
pajassa seki ylimiariinen vahtimestarin toimi (VB), toistaiseksi 
Turun konepajassa . - Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava ao . konepajan paallikolle viimeistaan 
20 • 1 0 • 1980 • 
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.MMA.TIIOPPILAITA OTETAAN 

ValtionrautateidGn HyvinklH!n konepajalle otetaan jouluk'Uun alussa 
alkavalle kurssille veturiasentajaoppilaita. 
Oppiaika on 4 vuotta, jo,na aikana maksetaan tyi:iehtosopimuksen 
mukaista oppilaspalkkaa. 
Oppilaat huolehtivat itse asuntonsa hankkimisesta. 

Paasyvaatimuksena on suoritettu perus- tai kansakoulun oppimaara 
seka 17-vuoden iklL Metallialan aumattikoulun suorittaneet voivat 
saada lyhennysta oppiaikaan. 

Hyvinkaan konepajakoulusta saatava hakemuslomake palautetaan 
lokakuun 10 paiviian mennessa osoit·teella: 

VR Konepajakoulu 
05820 HYVIN~ 2 

Tiedusteluihin vastaa teknikko KLahdenpohja, puh. 914-12610/237 

Sopivaksi katsotut kutsutaan myohemmin soveltuvuuskokeeseen. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t- o: toimistorakennusnestarin (V 22) virkaan (Pm rpt) 

toimistorakennusmestari (V 21) Pauli Olavi Hakkarainen. 

EROJA 

Liikenneosasto: koneinsinoori Aimo Aatos Virkki. 

R a t a o s a s t o: rataesi mies (V 13) Onni Jalmari Kangasaho. 
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RAUTATIEHALLITUKSEN K~YTETT~V~KSI OSOITETUISTA M~~R~RAHOISTA 

JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1981 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia . jotka ha

luavat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin 

varatuista avustusmaararahoista , kehoitetaan jattamaan rautatie

hallitukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1981 . 

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 

lepokotien tukemiseen . 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan 

ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaos

tosta saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet . Myo

hastyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta . Tarvitta

essa saadaan hakemuksia em. ajankohdan jalkeen kuitenkin tay

dentaa tilinpaatosten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta . 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita eh

toja ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaetta

vissa hakemuksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana 

syyskuuta 1965 antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaa

rayksissa (A 490/65) on mainittu . (Hlo 607/164/80, 12 . 9 . 1980) 

VT 40 /80 

AVUSTUSTEN MY~NT~MINEN RAUTATIEL~ISILLE LOMANVIETTOA VARTEN 
VUONNA 1981 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1981 lomanviettoavus

tuksia myonnetaan maararahan puitteissa hakemuksesta rautatie

laisille, jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat viran

toimituksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toipu

vina, suuriperheisina, yksinhuoltajina, tms . syista virkistavan 

loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudellisen asemansa vuoksi 
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on muutoin vaikeuksia perhelomanviettonsa jarjestamisessa. Ai

kaisemmin rautatiehallitukselta lomanviettoavustusta saaneille 

voidaan avustusta myontaa vain poikkeustapauksessa. Avustusta 

myonnetaan vahintaan 7 vrk:n pituisen loman, rautatielaisyhty

mien ~mistamien lomanviettopaikkojen taysihoitomaksuihin loman

viettopaikan laskun mukaan: 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan va

hintaan kolme perheenjasenta, enintaan 1 400 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan va

hintaan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 100 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 700 markkaa, ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enin

taan 300 markkaa . 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita 

lapsia . 

Hiekkaniemen lomakylassa tapahtuvaan lomaviettoon myonnetaan 

kuitenkin enintaan vain 900 markkaa. 

Avustuksista suoritetaan veron ennakkopidatys. 

Rautatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle, 

eika siis avustuksen saajalle. Kunkin lomanviettoavustuksen saa

jan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus 

maksettava lomanviettopaikkaan kateisella. Avustuksen hakemiseen 

on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien liitteena ole

vaa tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta, mika on huolelli

sesti taytettava ja jonka asianomaisen esimies lausunnollaan 

varustettuna lahettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon tal

vi- ja kevatlomien osalta ansi tilassa ja viimeistaan tammikuun 

15 paivaan 1981 mennessa, myohemmin pidettavien lomien osalta 

maaliskuun 1 paivaan 1981 mennessa. 

Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin 

lomapaikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 

Rautatielaisjarjestojen lomanviettopaikat: 

Rautuki Oy:n Lorna- ja kurssikeskus Asteli Vuokatilla, lahella 

Ladun seisaketta. ja Pelkosenniemen lorna- ja retkeilykeskus 

40 
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Pyhajarvella (Pyhatunturil n. 55 km Kemijarven asemalta seka 

Hiekkaniemen lomakyla Vuokatissa, n. 2 km Vuokatin asemalta. 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r . y:n lepokoti Kanervala 

Sarkisalossa, n. 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r . y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, 

n. 14 km Imatran asemalta. 

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

Saynajarven seisakkeelta tai 6 km Suinulan asemalta. 

Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r.f:n lepokoti 

SolgArden Hangossa, nk. Kylpylan puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r.y:n kesakoti Rautiala 

Vesilahdella, n. 25 km Tampereelta. 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin loma

keskukset ja Hiekkaniemen lomakyla. 

Hiekkaniemen lomakylassa kautta vuoden ja Pyhatunturin lomakes

kuksessa 15.10 - 15 . 2 . valisena aikana oleskelu tapahtuu itse

palveluperiaattein . Molemmissa on keittomahdollisuudet seka tar

vittava astiasto . Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista . 

Omien lakanoiden kaytto mahdollista. - Pyhatunturin lomakeskuk

sessa on yhteismajoitus hirsimokeissa. 

Paikanvarauksen voimassapitamiseksi mahdollisesti vaadittavan en

nakkomaksun maksaa jokainen itse saatuaan siita maksukehoituksen 

ao . lomapaikasta . 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen per

heensa jasen on estynyt saapumaan varaamaansa lomapaikkaan, on 

siita ilmoitettava ao . lomapaikkaan ja rautatiehallituksen sosi

aalijaostoon viimeistaan 14 vrk ennen tarkoitetun oleskelun 

alkamista . 
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Ellei peruutusta ole tehty edellasanotun mukaisesti, ei mah

dollisesti vaadittua ennakkomaksua palauteta tai on hakija 

velvollinen vaadittaessa maksamaan lomanviettopaikalle taysi

hoitomaksun jokaisen varaamansa paikan osalta . 

( Hlo 607/164/80, 12 . 9.1980) VT 40 /80 

HAKEMINEN MARKKINOINTITEHTAVIIN 
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VR:n markkinointior ganisaatio etsii markkinointiin liittyviin myynti

tehtaviin sopivia henkiloita . 

Hakijoilta toivotaan 
tyokokemusta asiakaspalvelu- ja liikenteenhoitotehtavissa 

- mielellaan ylioppilas- tai merkonomitutkintoa 

- oma-aloitteisuutta 

Vapaamuotoiset hakemukset, joista kay ilmi mm . hakijan tyokokemus , 
koulutus ja kielitaito seka selvitys siita , miksi han on kiinnostu
nut siirtymaan markkinointitehtaviin, toimitetaan liikennepiirien 
paallikoille 15.10. mennessa. 

Osa hakijoista tullaan kutsumaan Helsingissa 10-14 . 11 . 1980 jarjestet
taviin soveltuvuuskokeisiin, joiden tuloksia kaytetaan apuna valitta
essa tulevaisuudessa henkiloita ks. tehtaviin . 

(No Yt 11385/1131/80, 25 . 9.1980 VT 40/80) 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 6 .-19.10.1980 

Kuluvan vuoden kolmas tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnosta~isjaksc 

jarjestetaan kirjelman n:o Lko 22432/412/80, 14 . 3 . 1980 mukaisesti 6 .-
19.10 . 1980 valisena aikana. Viikkojen aikana tapahtuneesta toiminnat 
ta laaditut yhteenvedot tulee piirien lahettaa yleiseen toimistoon . 

(N : o Yt 22432/412/80, 22 . 9.1980) VT 40/80 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 26 .9 .1980 

RH:n sahke n : o 162 
Voimassa lukien 26 .9 .1980 

Lu ku Rahayksikk6 kod Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl 1Q1 nn 

100 Belgian frangia ••••••••• 0 0 •••• 0 •••• 88 FrB 13 00 

1 Bulgarian leva •••• 0 0 ••••••••• 0 ••••• 52 Leva 4 ,60 

1 Englannin punta .................... 70 £ 8 . 80 

100 Espanjan pesetaa ••••••••••••• 0 ••••• 71 Pta r:; 1 r:; ! 

1·00 Italian lii raa ..................... 83 Lit 0.44 

100 Itavallan shilli nki a ••••••• 0 •••••• 0 81 Des 29 .00 

100 Jugoslavian dinaria ••••••••••• 0 •••• 72 Din 15.00 

100 Kreikan drakmaa 0 0 o 0 0 0 o o 0 I 0 o o 0 o o o o o o 73 Or 10 20 

100 Luxemburg in fr'angia • 0 ••••••••• 0 •• 0. 82 Frlux 13 .00 

100 Neuvostoliiton r'uplaa, clearing .... 20 Rbl 576.00 

100 Nor jan kruunua •••••••••• 0 0 •••••• 0 •• 76 NKr 77 00 

100 Por'tugalin escudoa ••••••••••• 0 ••••• 94 Esc 7 .60 

100 Puolan zlotya •••••••••• 0. 0 ••••••••• 51 Zl 13 00 

100 Ranskan frangia •••••••• 0 •••••••• 0. 0 87 FF 89 so 
100 Romanian leita • 0 ••• 0 • •• 0 0 •••••• •• •• 53 Lei 8S.OO 

100 Ruotsin kruunua • 0. 0 ••• 0. 0 •••••••••• 74 SKr 89 so 
100 Saksan Liittotasavalta , markkaa .... 80 OM 207 00 

100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa ..... 50 M 22 1 00 

100 Sveitsin frangia •• 0 ••••••••• 0 •••••• 85 FrS 227 00 

100 Tanskan kruunua .................... 86 OKr 67 so 
100 Tshekkoslovakian kruunua •• 0. 0 •••• 0. 54 Kcs 7S 00 

1 USA: n dollari •• 0. 0 0 0 •• • • 0. 0 ••••••• 0 $ 3 70 

100 Unkarin forinttia .................. 55 Ft 19 so 
1 UIC -frangi ••••• 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 ••••••• 01 FrUIC 1 8S 

Suome n mar'kan kansainvalinen lyhen-

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

( No Tlt 880/230/80 , 26 .9 .1 980 VT 40/80 
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KANSAINVALISESSA LIIKENTEESSA KAYTETTAVAN ENNAKKOMAKSULASKELMAN 
(VR 4626) JA JALKIVAATIMUSKIRJAN (VR 4628) PALAUTTAMINEN . 

Saksan Liittorautatiet (DB) on kansainvalisen rautiekuljetuskomitean 
(CIT) antaman tiedon mukaan ilmoittanut, etta huomattava osa DB : n ta
vara- asemilta lahteneisiin kansainvalisiin tavaralahetyksiin liitty
vat Ennakkomaksulaskelma (PIM liite 3) ja 0alkivaatimuskirja (PIM lii
te 5) palautetaan myohastyneena . 

Edella olevan johdosta kehoitetaan liikennepaikkoja huolehtimaan siita, 
etta kansainvalisen saapuvan tavaran rahtikirjan liitteena mahdolli
sesti olevat, ylla mainitut asiakirjat palautetaan tarkistettuina va
littomasti lahetysasemalle . 

Ennakkomaksulaskelman (VR 4626) osalta viitataan PIM kohtiin 208 ja 
210 seka Jalkivaatimuskirjan (VR 4628) osalta kohtiin 223 ja 225. 

(No Yt 23395/252/80 , 23 . 9 . 1980) VT 40/80 

AIKATAULUN 147 LISAYKSET 

Lisays n : o 5 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 2 . 3 ti
lanneille. 

Lisayksen sisaltona on Kv-Kta- Kv henkilojunien aikataulumuutokset . 

Lisays n:o 6 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu ryhmien 4 . 1 ja 
5 . 1 tilanneille . 

Lisayksien voimaantulopaiva 28 . 9 . 1980 . 

Lt 23 . 9.1980 VT 40/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Veturinkuljettajan virka toistaiseksi Lahden (Lvs.) liikennealueella . 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 29 . paivana lo
kakuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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Kaksi rataesimiehen (V 13 , 1.11.1980 luk. V 15) tointa, 

toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa (1 Lappeenranta ja 

1 Mantyharju, jossa asunto varattu). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava Kouvolan ratapiirin 

paallikolle viimeistaan 29.10.1980. 

Oppilaita otetaan 

KONEPAJAKOULUUN 

40 

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle otetaan tammikuun alussa 1981 

alkavalle kurssille ammattioppilaita, jotka koulutetaao koneistajan 

ja levysepan ammatteihin . 

Koulutus kestaa 2 vuotta ja oppilaille maksetaan tyoehtosopimuksen 

mukaista palkkaa. Asunto ja ruoka on oppilaiden itse jarjestettava 

ja kustannettava . Paasyvaatimuksena on sen alan ammattikoulun suo 

rittaminen , jolle pyrkii . Hakuaika paattyy 31 . 10 . 1980 . 

Hakulomakkeita saa Pasilan konepajalta osoitteella: VR Pasilan 

konepajakoulu, Aleksis Kiven katu 17 A 00510 Helsinki 51 

Tiedustelut puh. 90 - 7073599/rva Vaikkinen . 

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

Kyytinen . 
1 iikenne tarkastaja (V 28) Einar 
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Lii te VT 40 180 Taytettava mieluimmin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH:n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta . 

Lomanviettoavustusanomus 

1 . Anojan taydellinen nimi ........................................ . 

2 . Syntymaaika .. .. 1 . ... 19 ... 

3 . Virka, toimi tai ammatti .....................•................... 

4 . Toimipaikka ..................................... puh: ............ . 

5 . Ollut VR:n palveluksessa alkaen vuodesta ...... yht ... ... .. vuotta 

6 . Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja, perheeton 11 

7. Perheen paaasiallinen huoltaja ................................. . 

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

9 . Lasten nimet ja iat: 

10 . Minulle ja perheelleni on varattu ............................... . 
(lomapaikan nimi) 

lomapaikasta .... hengen huone .. .. 1 .... - ... . 1 .. .. 19 valiseksi 

ajaksi .... vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosi lomaa 

... . 1 .... - .. .. 1 ... . 19 val~seksi ajaksi . 
1 ) 

11. Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimonilmieheni ja lap-

sistani: 

12 . Aikaisemmin en ole saanut I olen saanut omanviettoavustusta val

tionrautateilta11 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut I on saanut lomanviettoavustusta val-
1 ) 

tionrautatei lta 

14. Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa: 

1) Tarpeeton yliviivataan 
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15 . Mikal i a l leki r j oittanee l le myo nn etaan loma nviettoavustusta 

sitoudun ma hdollisen esteen sattuessa ilmoittama an siita ra u

tatiehallituksen sosiaalijaostoon ja ao . lomapaikkaan viimeis 

taan 14 vrk ennen aiotun oleskelun alkamista • 

. . . pna . . ....... kuuta 19 ...• 

anojan allekirjoitus 

tarkkan osoite 

Samella kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi, kat

son anojan l ahi nn a virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, 

s a i r a udesta toipumiseksi , erityisrn tyo r asituksen, suuriperhei-
2) syyden 

vuoksi olevansa lomanvie t toavustuksen t a rpees s a . 

................... , ... pna ......... kuut a 19 • ... 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esi

miehen lausuntoon 

Paikanvarausosoitteet : 

- VUOKATIN LOMA- JA KURSSIKESKUS ASTELI , HIEKKANIEMEN LDMAKY LA JA 
PYHATUNTURIN RETKELYKESKUS: 
varaukset kirjallisesti os. Vuokatin lorna- ja kurssikeskus , 
88610 Vuokatti , puh . VR 991/376 , y Sotkamo 986/60 071 tai 60 072 . 
Pyhatunturi puh . 99252 - 77116 . 

- RANTALINNA : 
ennen 1 . 6 . 1981 isannoitsija Eino Kallionpaa, puh . Toijala 
937/22682, jalkeen 1 . 6 . 1981 pu h. Ruokolahti 954/41029 

- PYYSALO : 
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ennen 1 . 6 . 1981 isannoitsija Rauni Kairimo puh . Tampers 931/652 593 , 
jalkeen 1 . 6.1981 puh. Tampers 931/762 314 

- KANERVALA: 
ennen 1 . 6 . 1981 isannoitsija S . Kantanen puh . Helsi nki 90/832 237 , 
(iltaisinl tai 90/155 2030 (paivisin) , jalkeen 1 . 6 . 1981 puh . 
Pernio 924/824 419 

- SDLGAROEN: 
e nnen 1.6 . 1981 isannoitsija Bruno Viitanen puh . Hanko 911/82 467 , 
jalkeen 1 . 6 . 1981 puh . Hanko 911/81 481 

- RAUTI ALA 
RKY:n to misto , puh . Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana puh . 
Vesilaht 931/78 065 



turvallisuu~avaksi 10 

Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 

Yleisen halytysmerkin kokeilu 

Rahtiluotto 

Ulkomaan valuutan muuntokurssi 

Tariffien korotus 1.1.1981 

N·o41 
910.1980 

Kotimaisen rahtikirjan taytt~ohjeet (VR 2657) 

Toimintaohjekokoelma: Sahk~istyksen kiinteiden 
laitteiden suunnittelu ja rakentaminen (SSR) 

Ohje: Asuntovaunujen TV-antennien asennusohje 

Avoimia virkoja ja toimia 

128002315X 
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YLEISEN H~LYTYSMERKIN KOKEILU 

SisaasiainministeriB jarjestaa 21 . 10 . 1980 klo 12 . 00 valtakunnalli 
sen halytysmerkkikokeilun . Kokeilun tarkoituksena on saada selvil 

le kuntien tamanhetkinen valmius seka antaa kunnille lisaperustei 

ta halytysjarjestelman edelleen kehittamiselle. Kokeilulla pyri

taan myos siihen , etta vaesto oppisi tuntemaan yleisen ha l ytys 

merkin ja sen edellyttamat suojautumistoimenpiteet erityisesti 

normaaliaikana . 

Normaaliajan yleinen halytysmerkki tarkoittaa vaestoa uhkaavaa 

sateilyn myrkyllisten aineiden tai kaasujen aiheuttamaa vaaraa 

tai muuta sellaista vaaratilannetta . Yleisen halytysmerkin kuul 
tuaan vaeston tulee : 

pysytella etaalla onnettomuuspaikasta tai onnettomuuden aiheut 

tamasta vaara- alueesta 

siirtya sisatiloihin 

sulkea ovet, ikkunat ja ilmanvaihto 
kuunnella yleisradion ulaverkon lahetysta ja noudattaa annetta 

via ohjeita 

aluei l la , joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet , 
noudattaa naita 

jos ei paase sisalle on pyrittava sivutuuleen pois vaara- alueel 

ta . 

Yleinen halytysmerkki on sireenityyppisella halytysvalineella yhta 

mittainen nouseva ja laskeva aanimerkki joka annetaan siten , etta 

halytinlaite pidetaan vuoron peraan kytkettyna noin 7 sekuntia 

ja katkaistuna noin 7 sekuntia . Halytinlaite kytketaan ja katkais 

taan merkinannon kestaessa 5 kertaa . 

Torvi - ja pillityyppisilla halyttimilla annetaan l yhyita noin 

2 sekunnin mittaisia aanimerkkeja , joita annetaan noin 2 sekunnin 

valein yhteensa 18 merkkia . 

Yleisen halytysmerkin kestoaika on noin 1 minuutti . 

(Hl t n : o Hlo ~79/08/80 , 15 . 9 . 1980 VT 41 /80) 
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YLEINEN 
HALYTYSMERKKI 

VAARA: KAASUT MYRKYT SATEILY 

JATKUVA NOUSEVA LASKEVA SIREENIN AANI 
TAl KATKEILEVA PILLIN AANI. KESTO MINUUTTI 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

U1komaan va1uutan muuntokurssit henki1o- ja kiitotavara1iikenteess~ 

1.11.1980 a1kaen ovat seuraavat: 

Lukumii.iir~ 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

1 

Rahayksikko Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (gulden) F1 
Belgian frangia ................. FrB 
Bulgarian levaa................. Leva 

Eng1annin puntaa .....•.......... £ 
Espanjan pesetaa ................ Pta 

I r1annin pun taa. .. . .. .. .. .. . . .. . £ 

I~a1ian 1iiraa .................. Lit 

Itiival1an shi1linkiii ............ Oes 
Jugoslavia, kiiyttii.ii. UIC-frangia FrUIC 
Kreikan drakmaa................. Dr 
Luxemburgin frangia ... . ......... Fr1ux 

Neuvostoliiton rup1aa, clearing Rb1 
Norj an kruunua. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nkr 
Portuga1in escudoa .............. Esc 
Puo1an zlotya ........... . ....... Zl 
Ranskan frangia...... . . . . . . . . . . . FF 
Romanian 1eita ................ . . Lei 
Ruotsin kruunua................. Skr 

Saksan Liittotasava1ta, markkaa DM 
Saksan Demokraattinen Tasavalta M 
Sveitsin frangia ................ FrS 
Tanskan kruunua........ . . . . . . . . . Dkr 

Tsekkoslovakian kruunua ... . ..... Kcs 
Turkin puntaa ................... Ltq 

Unkarin forinttia ............... Ft 
UIC-frangia... . ................. FrUIC 

USA: n do1lari................... $ 

(Tft n:o Tlt 855/252/80, 17.09.1980) VT 41/80 

mk 

193,00 
13,20 

445,80 
901,00 

5,20 

775,40 
0,45 

29,70 
179,00 

9,00 
13,20 

570,00 
77,70 

7,70 
12,20 
90,50 
82,60 
90,10 

209,00 
210,00 
229,00 

68,10 
72,30 

5,80 

16,30 
179,00 

3,736 
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TARIFFIEN KOROTUS 1.1.1981 

Asetuksella n:o 650, joka on annettu 19.9.1980, on vahvistettu rauta
tietariffien korottaminen ja samana paivana annetulla asetuksella n:o 
651 paakaupunkiseuden vyohyketariffin korottaminen, molemmat 1.1.1981 
lukien. Rautatiehallitus on paattanyt samasta paivasta lukien korot
taa myos sen maarattavissa olevia maksuja. 

Henkiloliikenne 
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Henkiloliikenteen tariffit nousevat keskimaarin 15 prosentilla. Koro
tetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo kuluvan vuoden puolella 
myytaviin sellaisiin matkalippuihin, joiden kelpoisuus alkaa 1.1.1981 
tai sen jalkeen. Samoin sovelletaan korotettuja maksuja 11,10.1980 

alkaen niihin Auto-pikajunassa kuljetuksiin, jotka tapahtuvat 1.1.1981 

tai sen jalkeen. 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta las
ketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa olevan tarif
fin mukaan ja 1.1.1981 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuukausilta 
korotetun tariffin mukaan. Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudek
si, peritaan korotettu hinta niin monelta kuukaudelta, etta maksu tu
lee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Yleislippujen ja paakaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, etta kulu
van vuoden voimassaolokuukausilta peritaan kultakin kuukaudelta yksi 
kymmenesosa nyt voimassa olev~sta koko vuoden hinnasta ja 1.1.1981 tai 
sen jalkeen alkavista taysista kuukausista korotetun tariffin ~ukaisen 
hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta, etta maksu tulee pe
rittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Erikoispikajunan istumapaikkalipun hinta korotetaan 10 markaksi. Pi
kajunan istumapaikkalipun ja makuupaikkalippujen hinnat eivat nouse. 
Errkoispikajunan korotettua istumapaikkalipun hintaa sovelletaan 11. 

10.1980 alkaen varattaessa; paikkoja 1.1.1981 tai sen jalkeen lahteviin 
EP-juniin. Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan mm. tilattu
jen vaunujen yhteydessa perittavia maksuja, ylimaaraisesta junasta pe
rittavaa tilausmaksua seka lepopaikan hintaa. 

Lippujen uuudet hintataulukot on jaettu monisteina keskusasemille ja 
liikennepiireihin. 
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Puurakenteiset makuuvaunut on poistettu normaaliliikenteesta ja niita 
kaytetaan tilausliikenteessa seka huippuliikenteen lisavaunuina. Ta
man johdosta puurakenteisen makuuvaunun 10 makuupaikkalippua sisaltavi
en lippuvihkojen myynti lopetetaan valittomasti ja lippuvihkot palaute
taan tilitoimistolle. 

Tavaraliikenne. 

Tavaraliikenteen rahd&t nousevat 1.1.1981 lukien vaunukuorrnatavaran osal
ta 13,7 prosentilla,mika merkitsee kaikissa rahtiluokissa viiden hinnoi
tusluvun lisaysta. Vahirnrnat maksut nousevat vastaavasti. Kiito- ja 
rahtikappaletavaran rahdit nousevat keskimaarin 7,8 prosentilla. Kii

totavaran perusrahdin uusi vahin maksu tulee olemaan 28 markkaa ja rah
tikappaletavaran vahin maksu 1-44 kg:n lahetyksilta 16 markkaa seka yli 
44 kg:n lahetyksilta 19 markkaa. Liitantarahdin vahinta maksua 1-44 
kg:n lahetyksien osalta ei koroteta, sen sijaan yli 44 kg:n lahetyksien 
vahin maksu tulee olemaan 15 markkaa. Vakiohintaisen kappaletavarala
hetyksen maksuja korotetaan keskimaarin 6,2 prosentilla. Kappaletava
ralahetysten perusrahdin yksikkohintoja nostetaan 4 prosentilla, tassa 
yhteydessa kuitenkin rahtikappaletavaralle myonnettavaa paljousalennus
ta suurempien painoryhmien osalta korotetaan. 

Puutavara- ja konttitariffia korotetaan vaunukuorrnatariffia vastaavasti. 
Muita tavaraliikenteen maksuja, kuten vaihtotyomaksuja, satama-aluemak
sua, vaununvuokria, joitakin nosturien ja trukkien kayttomaksuja, vien
ti- ja kauttakulkutavarasta perittavia tulliselvitysmaksuja yms. koro
tetaan siten, etta niiden keskimaarainen korotusvaikutus on noin 20 pro
senttia. 

Myytavien painotuotteiden hintoja korotetaan kustannusten nousua vastaa
vasti. 

Yksityiskohtainen selostus tariffimuutoksista julkaistaan myohernrnin. 

(N:o Mt 23093/241/80, 1.10.1980) VT 41/80 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) 

VT:ssa n:o 37/80 olleisiin taytt~ohjeisiin koodiruutujen 69-71 osalta 

tulkintaohjeena ilmoitetaan seuraavaa: 

Koodiruutuihin tehdaan lukumaaramerkinnat vain silloin, kun lavakuor

masta annetaan rahtietu. Siis kyseessa on aina sidottu asiakaslava 

tai lavapakkaus . Sitomattomista lavoista ei lukumaaria merkita . 

Koodiruutu 69 koskee kaikkia sidottuja lavoja tai lavapakkauksia. 

Koodiruutuja 70 ja 71 kaytetaan vain sopimusten tai paatosten mukai 

sista lavoista. 

Koodiruutua 71 kaytettaessa on aina kyseessa lavapakkaus . 

(N:o Yt 22417/61/80, 2.10.80), VT 41/80 

TOIMINTAOHJEKOKOELMA : SAHKoiSTYKSEN KIINTEIDEN LAITTEIDEN SUUNNITTE 

LU JA RAKENTAMINEN (SSR) 

Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoon 

otettavaksi 1.9 . 1980 lukien toimintaohjekokoelmaan SAHKoiSTYKSEN 

KIINTEIDEN LAITTEIDEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (SSR) kuuluvat 

liitteet: 8.348 Teraskoysiraksit, 8.349 Keraamisen eristimen 

R3-278 puhdistus - ja tarkastusohje ja 8.352 Puristettavien liitti 

mien asennusohje. Liitteiden perusjakelun on painatusjaosto suo 

rittanut. Painotuotenumero on VR 3552. Kasittelijayksikkona toimii 

sahkoteknillisen toimiston sahkoistysjaosto (Sts). Liitteet sijoite 

taan kansioon SSR 1. 

(Stt 245/440/80, 30.9.1980) VT 41/80. 
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OHJE: ASUNTOVAUNUJEN TV-ANTENNIEN ASENNUSOHJE 

Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoon

otettavaksi 1.11.1980 lukien toimintaohjeen ASUNTOVAUNUJEN TV

ANTENNIEN ASENNUSOHJE (Stt 2031/412/80, 26.9.1980). Ohje on lisays 

toimintaohjeeseen VIRKATARVEVAUNUJEN SAHK~ASENNUKSET, Ohjeen 

perusjakelun suorittaa painatusjaosto, jolle myos lisatilaukset 

voidaan osoittaa. Painotuotenumero on VR 4348. Kasittelijayksikkona 

toimii sahkoteknillisen toimiston heikkovirtajaosto (Sth) . Ohje 

sijoitetaan kansioon: LIIKKUVAN KALUSTON SAHK~LAITTEET. 

(Stt 2031/412/80, 30.9.1980) VT 41/80, 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Markkinointitoimistoon haetaan henkilo~ kustannuslaskentateht~viin . 

Teht~v~ on m~araaikainen, kestoltaan noin 1! vuotta ja siihen kuuluu 

paaasiassa rahtisopimusten valmisteluun liittyvaa.laskentaa, joten 

liikenteenhoidon tuntemus on tarpeen . Palkkauksena toimistosihteerin 

V 19 (1.11.1980 lukien V 2 0) viransijaisuus . 

Hakemukset pyydetaan lahettamaan liikenneosaston paallikolle osoitet 

tuna yleisen toimiston kansliaan 24 . 10 . 1980 mennessa . Lahempia tieto

ja antaa tarvittaessa lkt Ojapalo, puh. Hki 2591 . 

Helsingin ratapiirin paallikon virka (S 15) ja 

ratainsinoorin (S 15) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

rataosastolla (viran haltija toimii ratateknillisen toimiston 

ratapihajaoston paallikkona) . Rautatiehallitukselle osoitetut 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 22 . 10 .1 980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Htlsinki 1980. Valuun pajnaruskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, · 
tiedotuspalvelu puh 3167 
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VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN 

EHTOJEN TARKISTAMINEN 

1.11. 1980 lukien 

128002341 s-65 

N:O 41a 
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Poytakirja (virkaehtosopimus), jo~a 

·laadittiin 17 plHvana syyskuuta :98G 

va1tiovarainministeri~n seka valt~c~ 

virkamiehia edustavien virk~~iesyh

~istysten keskusjarjestojen k~ava 

rysn, Ju1kisten tyoa1ojen a~~atti

j&rjesto JTA ry:n ja TVK:n Virkarr.ie~ 

jl!.rjestot TVK-V ry:n va111la 15 pai

vana rnaaliskuuta 1980 tehdyn p6yta

kirjan (virkaehtosopimukse~) 2 ja 

8 §:ssa tarkoitetusta valtion virka

miesten palvelussuhteen ehtojen ta::

kistamisesta. 

1 §. 

Virk~esten palvalussuhteen ehtoihin nahden nouda~etaan, ~i

ta niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehto

sopimuslain nojalla sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 §. 

Valtiovarainministerion seka valtion virk~ehi! edustavie~ 

virkamiesyhdigtysten keskusj&rjestojen Akava ry:n ja Julkis

ten tyoalojen a:nmattijarjesto JTA ry:n valilHi on 15 p~U.,· i:i::~ 

maaliskuuta 1980 tehty virkaehtosopimus valtion virkami:;,s ~~.;r: 

palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta, johon TVK:n Vi::ka

miesj!rjestot TVK-V ry on 28 paiv~nl! maaliskuuta 1980 yht~· 

ny~. 

Edell~ mainitun virkaehtosopimuksen 2 §saa yleiskorotuksen 

toteuttamistavan osalta muuttaen sek! sen mukaisesti, mita 

kyseisen virkaehtosopimuksen a §:ssa on sovittu 1.11.1980 

toteutettavaksi tarkoitetusta a1akohtaisten erityiskysymys

ten jarjestamisesta, tarkistetaan va1t1on virkamiesten pal

velussuhteen ehtoja edella mainitusta ajankohdasta lukien 

siten kuin jaljempana on sovittu. 
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3 §. 

Virkamiesten peruspalkat, vuosipa1kkiot ja t11apaisten toirni
henkilOiden vastaavat palkkiot sek! sopirnuspalkkojen tauluk

kopa1kat tarkistetaan 1.11.1980 lukien 1iitteessa 1 olevic~ 

V-, B-, S- ja C-taulukoiden mukaisiksi. 

Virat, toimet ja ylirnXa raiset toirnet sijoittuvat liitteen 2.1 

mukaisiin p~lkkausluokkiin ja lisaksi noudatetaan, rnita alla

rnainituissa liitteissa on sanottu. 

Liite 2.2 

Liite 2.3 

Liite 2.4 

Muistutusten muutokset 

Lisapalkkioiden muutokset 

Tilapaisten toirnihenkilBiden palkkauslu~kkiin si

joittelun tarkistukset. 

Yhdenmukaisesti 3 §sssa tarkoitettujen tarkistusten kanssa 

tarkistetaan virkarniehiin verrattavien .valtioon paatoirnisessa 

virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeucellisessa 

palvelussuhteessa olevien henkil61den pa1kat ja palkkiot, jol

lei erikseen toisin sovita samoin kuin ne palkanlisat ja lisa

palkkiot, jotka rnaar!ytyv!t suhteessa varsinaiseen palkk~uk-

seen. 

5 §. 

Edelleen on sovittu seuraavien virkaehtosopirnusten rnuutt~~i

sesta: 

L11te 5.1 Yleinen virkaehtosopirnus 

Liite 5.2 Ty6aikasopirnus 

Liite 5.3 Virkaehtosopirnus virastov irkarniesten tyoajasta 

Liite 5.4 Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta 

41a 
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6 §. 

T~n sopim~~sen mukaan 1.11.1980 lukien tarkistetut palkat 

j~ palkkiot maksetaan sanotusta p~iv~st~ lukien. 

7 §. 

TlmK sopimus on voimassa l p!iv!sta marraskuuta 1980 28 p~i

v~~n helmikuuta 1981. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman 

j!lkeen vuode~ kerrallaan, jollei sit! jommalta k~~lta p~o

lelta irtisanota vahintaan kolme kuukautta ennen sopimuksen 

pKKttymista. 

8 §. 

TXhan sopimukseen s1dottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 

ryhty! ty~taiste1utoimenpiteis11n sopimuksen p~tevyyeesta, 

vo~assaolosta tai oikeasta sisall8sta taikka sopimukseen p&

rustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, 

voimassa olevan. sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopirnuksen 

aikaansaamiseksi. 

Lis!ksi v1rkaehtosop1mukseen sidottu yhdistys on velvollinen 
valvomaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joi

ta sopimus koskee, eiv!t riko edellisessa momentissa tarkoi

tettua ty~rauhavelvoitetta eiv!tka sopimuksen maarayksia. 

Tama virkamiesyhdistyksille kuuluva velvollisuus sis~ltaa 

myBs sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya 

tyBtaistelutoirnenpidetta eika muullakaan tavalla myBtavai

kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyr~i

maan niiden lopettamiseen. 
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Y..PAL.IOCACJSt.UOIO(JEN PERUSPALKAN TAJ I/UOSIPALKKIONo KALLJJNPAJKANLJ~ $EKM Jl<la.JSJEN 
X' 
X' 

VHTE ISHAIIRR JKIIt.JSRRYHI'tJTTRIN KU\JKAUDESSAo IlK 0 
"0 

JJ KALLEUSRYH1111 Ill 
t-' 

PALKKAUS- JKIIt.ISIEN LK" 
X' 
X' 

LUOKKA 0 I 2 3 4 :s 0 
v 3 ····· ·· ······ · 2 121 2 269 2 417 2 :1~4 2 6::10 2 7:56 
v 4 ............... 2 121 2 269 2 ~17 2 :144 26::10 27::16 
v :1 ········ ···· ·· 2 163 2 314 2 46:5 2 !59:1 2 703 2 811 

u . 
11) 

::l 

v 6 ........ ..... . 2 213 2 368 2 ~23 2 6:56 2 767 2 879 
v 7 ............ .. 2 261 2 419 2 '577 2 713 2 8 26 2 939 

~ 
Ill 
'1 

v a ············ ·· 2 3 12 2 474 2 636 2 773 2 8? 1 3 007 X' 
v 9 .............. 2 3t.:5 2 :53 1 2 697 2 839 2 9:57 3 07:5 
v 10 •••••••••••••• 2 415 2 :184 7 7:53 2 899 3 019 3 140 

,.... 
Ill 
~ 

v II ··· ···· ······ · 2 463 2 635 2 807 2 95:5 3 078 3 201 
v 12 •••••• • ••••••• 2 ~19 2 6?:1 2 8 71 3 0:!2 3 i48 3 274 
v 13 • . ••• ••• •••••• 2 :591 2 7t.2 2 943 3 098 3 227 3 3:56 
v 14 • ••••••••• • ••• 2 643 2 S29 3 0 13 3 172 3 304 3 436 
v 15 •. • ••••••• • ••• 2 706 2 89:5 3 OS4 3 246 3 381 3 ::116 

~ ..... \J1 
::l 
!1) 
::s 

v 16 •••••• • ••• •• • • 2 781 2 976 3 171 3 338 3477 3 616 
t-' 

y 17 ••••.• •• •• • •• • 2 E:bl 3 061 3 261 3 433 3 :176 3 719 
v 18 •••••• •• . • •••• 2 933 3 138 3 343 3 :519 3 666 3 813 

t-' 
t-' 

y 19 ••• • •• • •• • • •• • 3 Q21 3 232 3 H3 3 624 3 775 3 926 
y 20 •••••••••••••• 3 1!!1 3 :,39 3 ::157 3 744 3 900 4 0:56 

. 
t-' 
\j) 

y 21 ..... ...... .. . 3 218 3 443 3 668 3 661 4 022 4 183 
y 22 .. ............ 3 332 3 56:1 3798 3 998 4 163 4 ~32 

CXI 
0 

v 23 ... .. ......... 3 462 3 704 3 946 4 1::14 4 327 4 :;oo 
y 24 •••• • • • • •• ••• • 3 614 3 867 4 120 4 337 4 '518 4699 
y 2:5 ....... .. ..... 3 787 4 O:i2 4 317 4 :144 4 733 4 922 

t-' 
c:: 
X' ,.... 

y 26 .•• • • ••••••••• 3 983 4 262 4 ~41 4 780 4 979 , 178 
y 27 .. .. .. .... . .. . 4 202 4 496 4 790 , 042 :5 252 :5 462 

11) 
::s 

v 28 •••••••••••••• 441:5 4 724 :5 033 :5 298 :5 :519 , 740 

y 29 .............. 4 642 4 967 :5 292 :5 :571 :5 803 603:5 t-' ,.... ,.... 
~ 
11) 

..J. 

+:-.... 
Ill 
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J ICAL.L£USRYHI'I 

PALKKAUS- JKIU.ISIEN U<M 
LUOI-:KA 0 1 2 3 4 , 
y 3 ..... ......... 2 lSI 2 334 2 487 2 618 2 727 2 836 

y 4 ·· ········· ··· 2 lSI 2 :n4 2 487 2 618 2 727 2 836 
y :5 ······ ·· · ·· ·· · :? 225 :? 3SI 2 :537 2 670 2 781 2S92 

y 6 ··· ···· ······· z '176 2 43:5 2 :594 2 731 2 S·t:5 2 9:59 
y 7 ········ ··· ·· · 2 325 2 4$8 2 6:11 2 790 2 90 6 3 022 

v 8 ········ ······ 2 377 2 5 43 2 709 2 6:52 2 971 3 0 9 0 

y 9 ··· ······ ·· ·· · 2 432 2 6 0 2 2 772 2 918 3 040 3 162 

v 10 ···· ······· ··· 2 483 2 6-:.7 2 8 3 1 2 930 3 10 4 3 2 28 

y II ··· ········ ··· 2 533 2 710 2 &37 3 0 3 9 3 166 3 :!9 3 
y 12 ... .... ...... . 2 :590 2 771 2 9::i2 3 107 3 236 3 36S 
y 13 . •.. .. ..• •• . • . . 2 654 2 NO 3 026 3 18 :5 3 ·3 18 3 451 

y 14 ...... .. .... .. 2 717 2 90 7 3 0 9 7 3 260 3 396 3:532 
y 1:5 . . . . .. .• ..•.• . 2 73 3 2 978 3 173 3 3 40 3 479 3 61S ffi 

y 16 . •. . • ...•••. • • 2 8 60 3 060 3 260 3 43 2 3 :57:5 3 718 
y 17 ... ...... .. .. . 2 9 42 3 148 3 ~54 3 5 3 1 3 678 3 &::!5 
y IS ....• . .•.•.. .• 3 016 3 ::!.:!7 3 43 3 3 619 3 770 3 9::!1 
y 19 .. . .. .. . . . . ... 3 1(\6 3 n 3 3 540 3 726 3 8 3 1 4 0 3 1> 

y 20 .. . .. .• ••. •..• 3 ~09 3 43 4 3 6~9 3 652 4 V12 4 172 

y 21 ··· ·· ···· ··· ·· 3 309 3 :541 3 773 3 972 4 137 4 302 
y 2 2 . . . . . . •• • .••• • 3 4:!1> 3 '661> 3 906 4 112 4 2$ 3 4 454 
y 23 ........... .. . 3 ~60 3 $~19 4 o::;e 4 272 4 450 4 6:!8 

y 24 . ..... . .. . . .• . 3 716 3976 4 :!3b " 4:i9 4 t-4 ~ 4 83 1 

v 25 ... .. . ..• . . .• • 3 S95 4 u .a 4 441 4 67~ 4 &70 :5 06:5 

y 26 . ....•... .• . .. 4 096 4 333 4 670 4 911> :5 121 :5 3:!1> 

v 27 . . . , . ... . . ... 0 4 3 21 4 6 23 4 9~~ :5 18 4 :5 400 :; 616 

v 28 . . .•• • . •.. •.•• 4 :140 4 e:sa :5 176 :5 44S :5 67:5 :5 902 

y 29 . ... .• . . .. • ..• 4 773 5 107 :; 441 :5 727 5966 6 20:5 
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T~UKICO 13 f&-VHIIISTEUIAT~UKKOI 

8-SOPIMUSPAL~~UOKKIEN SOPt~PALKAN, KALLIINPAIKANLISAN SE~ "AARAVUOSt
ICOROTUSTEN YKTE1S11AARA 11AARAIIUOSIKOROTUSRYH111TTAIN ICUIJKAUDESSA, "" 

SOP J MUSP~ICICA
LUOICICA 

S I 
s 2 
s 3 
s 4 
s , 

s t> .... ...... .. .. .. . 
s 7 .•.•• .•• • • • . •. •.• 
s 8 • . ·•• • ••• ••• • • • . • s,. .. .. . ... ... . .. .. . 
s 10 ..•• •.•. • •• • •••.• 

S II ••.. .•. • • • . ... ..• 
s 12 . •••..••• . •.•. . . • 
s 13 .... . .. . ........ . 
s 14 . . .• • .•• . .• • . . • .. 
s " ................ . 
s 16 .. ..• .. . •... . . . . . 
s 11 . .. ............. . 

s 18 •.•• •••• • •••• •• • • s 19 • • ••.•• • •. •• •• •• • 
s 20 . .... ... .... .. . .. 

s 21 . • .•.••••..• . . • . • 
s 22 .. . .......... . .. . 
s 23 ................ . 

SOPllruSPAUCICA
LUOICKA 

S I 
s 2 
s 3 
s 4 
s :5 

s 6 ... ........... .. . 
s 7 ...... .... ..... .. 
s 8 ............ ... .. 
s 9 .... .. .... ... ... . 
s 10 ••...•••••• • ••••. 

s 11 .... . ...... .. .. .. 
s 12 . . . . .. . .. ...•. . .• 
s 13 . ...•...• . ...• ... 
s 14 .• . ..• • •. . . • • . .. . 
S IS • • •••••• • • •• •• •• • 

s 16 . .. . ....• •. ••.•.• 
$ 17 ....... . ..... . .. . 
$ 18 . • ..•... . •• • ...•. · 
S II> ............... .. 
s 20 ............. . . .. 

s 21 •....• . . ••• • • • .•• 
s 22 ........ . ...... .. 
s 23 .. . ..... .. .. .. .. . 

t t ~EUSRYMIII 

-AVUOSJICOROTUSTEN UOI 
0 1 z 

2 ?33 3 138 3 343 
3 062 3 276 3 49$) 
3 201 3 42:5 3 649 
3 3:56 3 :591 3 826 
3 :523 3 770 4 017 

3 713 3 973 4 233 
3 917 4 191 4 46:5 
4 1:57 4 448 4 739 
4432 4 742 :5 0:52 
4. 733 :5 064 :539:5 

:5 076 :5 431 :5 786 
:5 386 :5 763 6 140 
:5 :546 :5 934 6 322 
:5 808 t> 21:5 6 622 
6 171 6 603 703:5 

6 604 7 066 7 :i28 
7 134 7 633 8 132 
7 760 8 303 8 846 
8 476 ,. 069 ' 662 
,. 281> 9 9311 10 :;&9 

10 180 10 893 11 606 
11198 11 982 12 766 
12 317 13 179 l4 041 

I ICALLEUSRYHtlll 

PIIU'IRIWUOSIICOROTUSTEN U<rf 
0 1 2 

3 016 3 2:!7 3438 
3 149 3 369 3 ~"9 
3 292 3 :522 3 752 
3 4:51 3 693 393:5 
3 623 3 877 4 131 

3 818 4 08:5 4 3:52 
4 028 4 310 4 :592 
4 27:5 4 :S74 4 S73 
4 :s:l7 4 376 :5 19:5 
4 867 :5 zos , ~49 

:5 220 :5 53:5 :5950 
:5 sss :5 926 6 314 
:5 703 6 1•)2 6 ~0 1 
::; 972 6 ::.90 6 toa 
6 346 6 790 7 234 

6 791 7 :!66 7 741 
7 336 7 sso 8 364 
7 980 8 :i39 9 098 
8 716 9 3 26 9 936 
9 :s:l2 10 221 10 890 

10 468 II 201 II 934 
11 :51:5 12 321 13 1:!7 
12 666 13 ~3 14 440 

3 4 

3 :511' 3 :548 
3 674 370:5 
3 841 3 873 
4 027 4 061 
4 228 4 263 

44:56 4 493 
4700 4 739 
49S8 :5 030 
:5 318 :5 362 
:5 679 :5 726 

6 091 6 142 
6 463 6 :517 
66:s:l 6 710 
6 970 7 028 
7 40:5 7 467 

7 924 1 990 
8 ~0 8 631 
9 312 9 390 

10 171 10 2:56 
II 146 II 2311 

12 217 12 319 
13 438 13 :ISO 
14 780 14 903 

3 4 

3 619 3 649 
3 778 3 809 
3 9:50 3 983 
4 142 4 177 
4 348 4 3$4 

4 :;81 4 619 
4 S34 4 874 
~ 129 :5 172 
:5 468 :; 514 
:5 841 :5 890 

6 263 6 31:5 
6 646 6 701 
6 843 6 900 
7 166 7 2.!6 
7 61S 7 678 

8 148 8 216 
8 804 8 8 71 
9:577 9 6~7 

10 4:59 10 546 
11 463 II :;59 

12 ~62 12 667 
13 818 IS 933 
"200 1:5 327 
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TAUI....-0 10 11-YHDJSTEU!KTAUI.UKKOI 

8-PALKXAUSLUOKKJEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKJON, KALLJINPAIKANLJS~ SEKR HRRRRVUOSI
KOROTUSTEN YHTEISMRRRR MAARRYUOSIKOROTUSR~ITTRIN KUUKAUOESSA, ~ 

II ICALLEUSAYH1111 

I'ALIOCAUS- IWIRIMJOSIKOROTUSTEN LKK 
UJOI(I(A 0 1 2 3 4 

8 I . ....... . .. ..... ... :s 541> :s 934 6 322 6 1>5:S 6 710 
8 2 .. .. .... ............ :s 808 I> 215 I> 1>22 6 970 7 028 
8 3 ................... 6 171 I> 1>03 7 035 7 405 7 41>7 
8 4 .................. 6 604 7066 7 528 7 924 7990 
8 5 .................. 7 134 7 1>33 8 132 8560 8 631 

8 6 ................. 7 760 8 303 8 841> 9 312 9 390 
8 7 ........ ... .. .... 8 471> 9 069 9 662 10 171 10 256 
88 .... ........ .. .. . 9 289 9 939 10 539 II 146 II 239 
8 9 .................. 10 ISO 10 693 II 606 12 217 12 319 
I 10 ••. ·••• ·••·•·• ·•• II 198 II 982 12 766 13 438 13 550 
811 ............ ... .. 12 317 13 179 14 041 14 780 14 903 

1 KALLEUSRV111111 

PALKKAUS.,. tvVIRIIIIUOSJKOROTUSTEN LKK 
LUOJO<A 0 I 2 3 4 

I I .................. :s 703 6 102 6 :SOl 6 843 6 900 
8 2 ................... :5972 6 390 6 soa 7 166 7 Z26 
8 3 .... ... . . ........ . . 6 346 6 790 7 234 7 61:5 7 678 
8 4 ........ .......... 6 791 7 266 7 741 8 148 8 216 
8 :s ... .. ........... .. . 7 336 78:50 8 364 8 604 8 877 

8 6 ... ...... ........ 7 980 8 :539 9098 9 ':;77 9 657 
8 7 .... .............. 8 716 9 326 9936 10 459 10 ~44 
B 8 . . . ................ 9 552 10 221 10 890 II 463 II ~:;9 
8 9 ................. 10 468 11 201 11 934 12 ~62 12 667 
8 10 . •• .•.• •. ..•..•.• 11 :SI:S 12 ~21 13 127 13 818 13 933 
8 11 ................... 12 U6 13 ~~3 14 440 IS 200 l:S 327 
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VIRKOJEN, TOINTEN JA YLI~RAISTEN TOINTEN 

PALKKAUSLUOKKIIN SIJOITTELUN TARKISTAMINEN 

LIITE 2.1. 

Liitteessa on virkojen, tointen ja ylimaaraisten tointen 

osalta taydellinen virkaluettelo, jonka sarakkeesta "uusi

palkkaluokka" tai, jos siina ei ole merkintaa, sarakkessta 

"entinen palkkaluokka" voidaan todeta kunkin vakanssin si

joituspalkkausluokka 1.11.1980 lukien. 

41a 
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KUOPPAI-XXTE ~OKO YALTION HALLINTO OS . Sl. 80 LIIHTIEN 

S+P V YIRKA TAl TOII11 PERI.ISTM 
LAKKAUTT 
PYI1 

ENTINEN LKfl .JA UUSI 
PALKKA- PAL~A-
LUOKJ(A LI..IOKKA 

31. 90 VAI-TXONRAUTATXET 

I PAA.JOHTA.JA ..............••. s 22 
2 VU..JOHTA.JA . . . . . . .....•. . ... • s 20 
4 .JOHTA, IA ..•.. . ..•.•... s 18 
6 APULAIS.JOHTA.JA ...•. • . • .. .•.. . s ~~ 
I ARKKITEHTI .....• . ..•••.•...•• s 1:1 
:! ~ONEINSINI:lORI . . .. . .• . .... . .. . s 15 

Jl' 

10 

4 
2 
7 
7 
7 

Sl 

5 
2 
8 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
6 
I 
I 
6 
I 
5 
I 
6 

12 
12 

12 
12 

6 
22 

•• 15 
15 
34 
21 

3 
7 

3 
4 

2 
I 

15 
I 

~ONEINSINOORI 

~ONEINSINtlljRI 

~ONEP~AN PRRLLI~O ..• . .••••• U 01 . 07. 80 
~ONEPAJAN PRRLLI~O .......... U 01 . 07. 80 
LII KENNEPIIRIN PIIRl.UKKl:l . ... . 
RATAINSJNO!jRJ . . . . ...•.. .. ..•. 
RATAINSINOORI .............•.• 
RATAINSINO!jRI ..•....•.••••.•• 

RATAPIIRIN PRRLLI~KO .•••..•.• U 01 . 07. 80 
RATAPIIRIN PRRLLIK~O .• . •.•.•• U 01 . 07. 80 
VU - INSINOORI ... . .•..••..•••• 
~OULUTUSPRRLLIKKO .• .. .•••.••• 
TUTKIJA . . . .... . ••.•.••.•• •• •• 
TUTKI.JA . .•••... . .•....•••••.• 
TUTI<I.JA ..•.••.•. . ••• . ••• · • • •• 
TUTKIJA ... . ......••••••• .•. •• 
YLILMY.RRI ..... . .•••••• •• • . .• 
K~ISTI- INSINOORI ...•...••..• 
KI>YTTOPRRLLII<KO ........ . ••••. 
SUUNNITTELUPRRLU~O ...••.••• 
TVOTERYEYSLRRKRRI ... .. .. . .••. 
SUUNNITTELI.JA . .. ••••• ••.••• • • 
.JOHTAJA ....... ..• .••. . •• •.•.• 
APULA I S.JOHTAJA ..••..••••••.•• 
ASEMAPMLLIKKO ••• , .•..••••••. 
ASEMAPARLL I KKO ... . ....•••••• . 
ASEMAPRRLLIKKO •.......• .. •.• • 
ASEMAPRRLUKKO ...•••.• • •••• •• 
ASEI1APRRLLIKKO ......••. .•• ••. 
ASEMAPRRLLIKKD . ..•.• , •••••••• 

ASEMAPRRLLIKKO . •••••.•.• • .••• U 01 . 07. 80 
ASEMAPI<IILUKKO ...• . .•.•..•••. U 01.07. 80 
ASEMAPI'ORLLI KKO .............. . 
ASEMAPRRLLI KKO .... . •..•.•.. .• U 01 . 07. 80 
ASEMAPRRLLIKKO .. . •....••.. . .• 
ASEI1APRALLIKKO .. . •...••.•... . U 01 . 07. 80 

=~~~=~~:~~g :: ::: :::: :::::: u 01 . 07. so 
ASEI1Af'IIIILLIKKO ...•.. •.... •. •.. U 01 . 07. 80 
ASIANYALYOJA ...•..••••• •• •• .. 
~ONEINSINI:lORI ...•• . •.••••••.. 

~ONEINSINOORI . . ..••.....••• . . U 01 . 07. 80 
~ONEINSINI:lORI ...••.•..•••..• . 

s 14 

s 13 

s 15 
s 14 
s 15 
8 I:! 
s 14 
s 13 

s 15 
s 14 
s I:! 
s 14 
s 14 
s 13 
s 12 
s Sl 
s 14 
s 13 
8 13 
$ 13 
s 12 
s Sl 
8 6 
8 3 
8 2 
y 2? 
y 28 
y 27 
y 26 
y 2:1 

y 24 
y 23 
y 22 
y 22 
y 21 
y 21 
y 20 
y 20 
Y IS 
8 2 
8 2 

8 2 
8 I 

KONEINSINOORI ... . .... .•. .••.. U 01 . 07. 80 8 I 
KONEINSINOCRI .. . ......•. . • • .. U 01 . 07. 80 Y 2? 

2 KONEINS INOORI ....• . . . .. .. .... U 01 . 07. 80 Y 29 
KONEINSIN!XIRI . . . • . . • . . . . . • • • • Y 28 
~ONEINSINO!jRJ ..••..••••.•• • •• U 01 . 07. 80 Y 28 
~ONEINSINOORI .••• • ..••. ... •• . U 01 . 07. SO Y Z8 

7 - 8 1:! 

4 - s 14 

,. - s 14 

8 12 

s 12 

Y28 
y 27 

9 - y 26 

Y23 
y 23 

y 21 
y 21 
y ll' 

- 8 3 

3 - 8 2 

8 I 

y 29 
y 29 
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&+P Y YlRKA TAl TOl"l P£RUSTM 
LAKKAUTT 
PYrl 

ENTINEN ~ .JA lAJSI 
PALKKA- PALKKA-
LUOKKA LUOKKA 

:z 
:z 
5 

I 
:z 

10 
7 

3 
:z 
4 
3 

8 

I 
8 

10 

12 

16 

14 

4 

2 
I 

46 

2 

:zo 

I 
12 

49 

I 
I 
4 

1 
u 

31 . 90 ....IATKUU 

KONElNSINO!lRI ....••.•.•.••... 
KONTTORIPIUOLLIKKD ..• • •••. •••• 
KONTTORIPAALLIKKD ••••.. . •.••• 

KONTTORIP~LLIKKD ...•••. . .• •. 
KONTTORIPRALLIKKO •• .•.••••••• 
KONTTORIPAALLJKKO .••••••••••. 
KONTTORIP~LJ KKO •.•..••••••. 
KONTTORIPAALLI ¥KO •.. . •. ... ... 

:J KONTTORJPIII'II.LI KKD .•.•••••••.. 
RATAINSINDORI ... ..•.•••..•..• U 01 . 07. eo 
RATAJNSINDORI ......•..•••••.. U 01 . 07. 80 
RATAINSINCII>RI ...•..•...• .. . . . U 01. 07. 80 
RATAINSJNOORI •..••..••••••••• 

YAAJKONPARLLIKKO 

YARIKONPR~IKKO YP ..••.•••.. U 01. 07.80 
YARIKONPRRLLI KKO YP ...•• . ...• U 01 . 07. 80 
LIIKENNETARKASTA.JA . .••.•....• 

LIIKENNETARKASTA.JA ..••••.•.•• 

3 LIIKENNETARKASTA.JA . •.•••.... . 
LIIKENNETARKASTAJA ....•.••..• 

4 L11KENNETARKASTA..IA .•.•..•.... 
LllKENNETARKASTA.JA .....•..•.. 

6 L11KENNETARKASTA.JA 

LIIKENNETARKASTA..IA 
LIIKENNETARKASTAJA 
LIIKENNETARKASTA.JA 
LIIKENNETARKASTA.JA 
LJIKENNETARKASTA.JA 

16 LIIKENNETAR" ASTAJA 
LIIKENNETARKASTAJA 

3 LII KENNETARKAS TA.JA 
LIIKENNETARKASTA.JA 

7 LIJKENNETAI'.KASTA.JA 
LI IKENNETARKASTA..IA 
LIIKENNETARKASTA.JA 

4 LIJ KENNETARKASTA.JA 
2 LIIKENNETARKASTA.JA 

LIIKENNETARKASTA.JA 

........... u 01 . 07. eo 
AP .. .•.... 
AP . ••.•... U 01. 07. 80 
AP .•.... .. U 01 . 07. 80 
AP 
AP ..•••..• 
AP ........ U 01 . 07. 80 
AP •.••..•. U 01 . 07. 80 
AP •...••. . 
AP ...••.•. U 01. 07. 80 
AP ••.••... U 01 . 07. 80 
AP .. ....•. U 01 . 07. 80 
AP .•...••. U 01 . 07. 80 

2 LJIKENNET¥KASTA.JA AP •.•..• . • U 01 . 07 80 
YLIKA111:EERJ 
YLITARKASTA.JA ........••••.•. U 01 . 07 80 
APULA I SAS I ANYAL Y0..JA .•. . ••••.• 

APULAISASIANVALYO..JA ...•..•..• 
PSYKOTEKNILLISEN LABORATORION 
HOITA.JA ....•........• •. ..••.. 
PM11ATEt1AAT IKKO 
YLIAKTUAAAI .••.•.•.•...•••••• 
INSINO!lRI YP ••.••.••••.•••••. U OJ . 07. 80 

y 27 
8 :z 
8 I 

8 I 
Y28 
y 27 
Yr.l 
y 24 
y 24 
B 2 
8 I 
Y21' 
y 27 

y 27 

B 2 
B I 
B I 

Y21' 

Y21' 
y 28 
y 28 
Y27 

Y27 

y 26 
y 26 
y 26 
y 2:5 
y 2:5 
y 2:5 
y 24 
y 24 
y 24 
y 24 
y 23 
y 23 
y 23 
y 22 
y 21 

y 21 
B I 
8 I 
y 29 

y 29 
Y21' 

y 29 
Y21' 
y 28 

4 INSINOORI YP •....••••..•.•.•• U 01 . 07. 80 Y 28 
28 INSINOORI ..•.•••..•••.••.••.• U 01 . 07. 80 Y 27 

17 

2 

~ INSINOORI ••..•.• . .••••.••. . •• U 01 . 07. 80 Y 27 

INSINOORI •...•...•......•• .• • U 01 . 07. 80 Y 26 

4 INSINtR!RI .• .• • .• •.••.•.. •.•.• U 01 . 07. 80 Y :<:6 
INSIN!XIRI ..••.••.•..•..•••••• U 01 . 07. 80 Y 2:S 

4 INSINtR!Rl ..•...••.•..•..••.•. U 01 . 07. 80 Y 2:5 

4 INSINOClRI .•••••••••..• . .. .••• U 01 . 07. 80 Y 24 

- 8 2 

Y21' 
Y28 
v 26 
Yr.l 
Yr.J 

B 2 

I - Y 28 

s- y 28 

3 - 8 2 

4 - B I 

Y21' 

II - Y 28 

4- y 28 

y 26 
y 26 
y 26 
Y2S 
y 2:5 
Y2S 
y 2:5 

y 23 
11-Y22 

Y22 

2 - 8 

8 

1-Y21' 

Y21' 
20 - y 29 

2 - y 28 

:5- y 27 

3 - y 26 

1-Yr.J 

41a 
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S+P Y YIRKA TAl TOIMI PERUSTM 
LAICKAUTT 
Pvr. 

ENTINEN LKM ..JA UUSI 
PALKKA- PALKKA-
LUOIO<A LUOIG:A 

31. 90 .JATKUU 

2 INSINOORI . .. .... ............ . U 01 . 07. 80 Y 23 
:5 INSINOORI ......... . . . ........ U 01 . 07. 80 Y 23 

2 LAI<IMIES .........•....•...... U 01 . 07. 90 Y 28 
I OSASTOSIHTEERI . . . . . . . . . . . . . . . Y 26 

OSASTOSIHTEERI . . . . . . . • . . . . . . . Y 26 
7 OSASTOSIHTEERI ...... , . . . . . . . . Y 24 

2 OSASTOSIHTEERI . . ..... .... . ... Y 24 
I SUUNNITTELIJA . ............ ... U 01 . 07 60 Y 29 
2 SAHI<I!TARKASTAJA . . . . . . . . . . . . . . Y 29 
:5 SAHKI!TA!li:ASTAJA . . . . . . . . . . . • . . Y 27 
6 SAHI<I!TAAKASTA..JA . . . . . . . . . . . . . . Y 26 
I SRHI<OTARKASTA..JA . . . . . . . . . . . . . . Y 2:5 

2 SIIHKI!TAAKASTAJA . . . . . . . . . . . . . . y 2:5 
I SAHI<OTAAKASTA..JA . . . . . . . . . . . . . . Y 24 
I ~~~T~ASTA..JA ...... .. ... . .. U 01 . 07. 80 Y 24 
3 SI'IHKOTAAkASTA..JA . . . . . . . . . . . . . . Y 23 

TARKASTA..JAINSINI!ORI . .... ..... Y 29 
:5 YARASTONPII .. LLII:Kll . . . Y 28 
3 YARASTONPII"LLI KKO . . . . . . Y 26 

YARASTONPIU.LLI KKO . . . . . . . . . . . . Y 26 
· 3 YARASTONPRIILLit.:KI! . .... . . .. ... U OJ. 07. 80 Y 24 

I YARASTONPAALL1 KKO . ...• . . .. .. . U 01 . 07. 80 Y 23 
2 KAI1REER I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y 27 
$ KAMF<EERI . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Y 26 

KAHREERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y 26 
KAMREERI . . . .. •..... . • •... .... U OJ . 03. 80 Y 26 

I KEMISTI-INSINOORI . . • . . . . . . . . . Y 27 
2 KIELENO..U.NTII..JII . . . . . . • . . . . . . . . Y 26 
I KIELENt:MNTII..JII . . ... . ... . ..... U 01 . 07. 80 Y r.l 

3 OSTOPAALLI KKI! ...... . . .. ...... U 01 . 07. 80 Y 26 
l PSYI<OLOO I ....... ... •...••.. , • Y 26 
I PSYKOLOOI . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . Y 2:5 
4 TARKASTA..JA .. . • •.. ... .. . .. . ... U 01. 07. 80 Y 26 

10 TARKASTAJA . . . . .............. U OJ. 07. 80 Y 2:5 

2 
7 

7 

13 

10 
IZ 

I 
10 
2$ 
18 
u 
33 

TOIMISTORAKENNUSHESTARI 
TOIMISTORAI<ENNUSMESTARI 

y 26 
y 24 

TOIMISTORAKENNUSMESTARI 
2 TOIMISTORAKE~STARI 

...... u 01 . 07. 80 y 24 

...... u 01 . 07. 80 y 24 

3 TOI"ISTORAI<E~ESTARI ...... U 01 . 07. 80 
TOI"ISTORAKENNUSMESTARI .. .. .. U 01 . 07. 80 
TOIMISTORAKENNUSMESTARI ...... U 01 . 07. 80 

4 TOIMISTORAKENNUSMESTARI .. . ... U 01 . 07. 80 
AKTUAARI .................... . 
APULAISASEMAPIIRLLIKI<I! 
APULAI SASEMAPARLLI KKO 
APULAISASEMAPARLLI KI<O 
APULAISASEMAPRALLI I<I<O 
APULAISASEMAPARLLII<I<O .. . .. . . . U 01 . 07. 80 

Y23 
y 22 
y 21 
y 21 
~Y 2:5 
Y2$ 
y 24 
y 23 
y 22 
y 21 

3 APULAISASEMAPRALLIKI<I! ........ U 01 . 07. 80 Y 21 
24 APULAISASEMAPAALLI KKO ........ U 01 . 07. 80 Y 20 

1:5 

4 APULAISASEMAPMU..11<1<0 ....... . U OJ. 07. 80 Y 20 

YLITEKNII<KO 

:5 YL ITEI<N I KI<O 
YLITEI<NIKI<O 

Y2$ 

Y2:5 
y 24 

17 YLITEI<NIKI<O . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y 24 

4 YLITEI<NIKKO . . . . ....•.•......• U 01. 07. 80 Y 24 

2 YLITEKNIKKO .......•.......... U 01 . 07. 80 Y 24 

y 2:5 
Y2$ 

Y29 
y 28 
y 27 
y 26 

y 24 

y 2:5 
y 2:5 

y 27 
y 27 
y 27 
Y28 
y 27 
y 26 

y 27 
y 26 

2 ~ y 27 

2 - y 26 

y 27 
4~Y2:5 

J-Y2:5 

7- y 24 

y 23 
y 22 
y 22 
y 26 

y 23 
22-Y22 

Y22 
10 - y 21 

2 ~ y 21 

:5 - y 26 

10 - y 2:5 

10 - y 2:5 

- y 2:5 

- y 2:5 



18 
27 

31.90 

YL ITEI."N I KKO 
VLITEKNIKKO 
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I'ERIJSTM 
LAKKAUTT 

""'" 
..JATI<UU 

ENTINEH LICft oJA fAlSI 
PAL..KKA- IW..J<KA-
LUOI3CA LUDICICA 

y 23 
y 23 

y 24 
7 - y 24 

32 VLITEKNIKKO .•••••. • .• . ••••••. U 01 . 0~80 Y 23 10 - y 24 

6 VLITEKNIKKO ••• • .•• • •.•• : • •.. • U 01 . 07. 80 Y 23 2 - y 2'4 

8 VLITEI:HIKKO 4 - y 23 

41a 

10 ASEI1APAALLIKKI! 3 L 1 f>L ..• •• • 
KIRJEENVAIHTAJA .••..•..•.•.•. 
KIR~EENVAIHTAVA . . . ........•.• 
RAI<ENNUSMESTARI . • . . . • • . . • ••. 

Y22 

y 24 
y 24 
y 23 
y 24 

v2:1 ASEr~o 
yr.; 

• 
• 

27 

67 

2 
27 

15 
1 

1515 

2 
21 

2 , 

3 
2 
4 

4 

RAKENNUSMESTARI 

RAI<ENNUSI1ESTARI 
RAI<ENNUSMESTARI 

RAKENNUSMESTARI 
RAI<ENNUSMESTARI 

RAKENNUSMESTARI 

Y23 

y 23 
y 22 

Y22 
y 21 

Y20 

RAKENNUSMESTARI •. .. •. . ..••• • . U 01 . 0~80 Y 20 
RAKENNUSMEST AR I • • • • • . • • • • • . . • Y I 9 

RAI<ENNUSMESTARI . •.• •• •• •• • •. . U 01. 07.80 Y 19 
RAKENNUSMESTARI • • . • • • . • • • . • . . Y 17 
TEKNIKKO • • . . • . . • . • • . . • . . • • • . . Y 22 

19 TEKNIKKO Y22 

TEKNIKKO . • • ....•• . • •• . .• • . • •. U 01 . 07. 80 Y 22 
TEKNIKKO . . . . • . . . . • • . • . . . • . . • • Y 21 

30 · TEKNI KKO y 21 

TEKNIKKO . •..• • .• • •.•• •••• •... U 01 . 07. 80 Y 21 
TEKNIKKO • • • • • . . • • • • • • • • • . • . . • Y 20 

20 TEKNIICKO 

TEKNIKKO .•. . •• • •. . • • •••• . • • •. 
TEKNIKKO • • •••••• • •• . •. • .• • • . . U 01 . 07. 80 
TEKNIKKO ..•.•• • •.•••.•••• . ••• 

9 TEKNIKKO . . . •• • • • •.• •. • • .• . .• • 
1 TEKNIKKO .•.•. . • •••• . • •. . . • • . • 
6 KUSTANNUSLASKI~ . ..... . ... . . . 

y 20 

y 19 
y 19 
y 17 
y 17 
y 16 
y 23 

1 YLIPWTARHUftl . . . . • . . . . . . . . . . . Y 23 
1 R1KOSTUTKI~ . . . • • . . • . • . • • • . . • Y 22 
2 RIKOSTUTKI~A . . . . . • . • . • • . • . • • . Y 21 

RIKOSTUTKI~A . . . . . . . . . • . . . • • • • Y 21 
3 AIKATAULUNSUUNNITTELI~ • . . . . . Y 21 

2 AII-;ATAULliNSlA.tNNITTELI~ . . . . . . Y :U 
1 KIR~AJA • . . . . . . . . . • . • . • • . . . . • Y 21 
1 A..0011ESTARI .. . ..•••. . .... . .•.. U 01 . 07. 80 Y 20 
6 AVOMESTARI ... . . . ... . ••.•.••.. U 01 . 07. 80 Y 18 

4 A..JOMESTARI •.• . •..•• . . . • •.•..• U 01 . 07. 80 Y 18 
108 ~JESTELYMESTARI ... , . . .• .. .. Y 20 

6S ~~ESTELVMESTARI .. . •. •.••. •. Y 20 
12 LIIKENNEO~~ ........•..•.. U 01 . 07. 80 Y 20 

:5 LIIKEN,.EOH..J~A .... : . • .. ••.•. U 01 . 07. 80 Y 20 
70 Llllo:ENNEOHJAA..JA .... . •....•.. . U 01 . 07. 80 V 19 

13 LII KENNEOH.JAA..JA .....•• . . U 01 . 07. 80 Y 19 
21 LIIKENPIEOH..JAAJA ............. U 01 07 80 V 18 

126 LII ~ENNEOH..JAA..JA . . , ..•.. . . . . , . U 01 . 07. 80 V 17 
I TERVEYSOLOJEN TARKKAA..JA Y 20 
I TOIMISTOS IHTEERI .... , ...•.. , . U 01 . 03. 80 Y 20 

1215 TOIMISTOS IHTEERI , .• . .•..•.••. U 01 . 07 80 Y 20 

y 24 
4-vr.; 

- y 24 

y 24 
• - y 23 

115 Y22 
13 - y 21 

12 - y 20 

:r7-Y23 

8- y 23 

10 - y 22 

20-Y22 

,/ 

- y 21 

4 - y 21 

Y20 

1 - y 24 

Y22 
Y22 

v 21 
v 11' 
Vl9 

Y20 
Y20 

y 18 
y 21 

19- y 21 
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S+P y YlRKA TAl TO IHI PERUSTAII ENTINEN LKI1 ..JA UUSI 
LAKKAUTT PALKI:A- PALIO(A-
Pllfl LUOKKA LUOKKA 

31. 90 .JATKUU 

2:5 TOIHISTOSIHTEERI ............. u 01 . 07. 60 y 20 4 - y 21 

I TOIHISTOSIHTEERI ............. y I!' 
6 TOIHISTOSIHTEERI . . ........... u 01 . 07. 60 y I!' 4 - y 20 

471 TOIHISTOSIHTEERI ........ . . . .. u 01 . 07. 60 y 18 20 - y I!' 

17 TOIHISTOSIHTEERI ............. u 01 . 07. 80, y 18 
34 TOIHISTOSIHTEERI ............. u 01 . 07. 60 y 17 y 18 
12 TOIHISTOSIHTEERI ... .. ........ y 1:5 

17 TOIHISTOSIHTEERI ....... . .. . .. y IS 6 - y 16 

481 TOIHISTOSIHTEERI ........•. . .. U OJ . 07. 60 y IS 100- y 16 

:53 TOIHISTOSIHTEERI ......... . ... u 01 . 07. 60 y IS 
2 TYON.JOHTA,IA .... .......... y 20 
2 TYON..JOHTA..JA ..... . ..... .. •..•• y 19 

2:5 YLIKONlllJKTOORI ... .. y 20 
109 Llli:ENNE11ESTARI .............. u 01 . 07. 80 y 18 

8 LIIKENNEMESTARI .............. u 01 . 07. 80 y 17 
160 LIIKENNEMESTARI .............. u 01 . 07. 80 y IS y 16 

LIPPUPAINON ESIHIES ........ .. y 18 
42 YAUNUMESTARI ............ .. .. y 18 y 19 

1742 YETURINKLILJETTA..JA .... , .. , . ... y 18 y 19 
103 YETURINKUL..JETTA..JA ..•.. .... ..• y 18 y 19 

61 YLIASEtiTA-JA .......... • ..•. . . . y 18 y 19 
9 YLI ASENTA.JA ..... , ...... ... . , . y 18 y 19 
I HUOLTOMESTARI .. .. , ........... u 01 . 07. 60 y 17 

18 HUOL TOI1ESTARI ...... ' ......... u 01 . 07. 80 y 16 y 17 
1:5 HUOLTOMESTARI ...... . ......... u 01 . 07. 80 y 16 y 17 

KONEMESTARI .. . ............ . .. y 17 
KONEHESTARI ······ · ·········· · y 16 
KONEI1£STARI .. ················ y 16 

32 OPASTINESIHIES ... .. . ......... U 01 . 07. 80 y 17 y 18 

• POLTTOAINETYONJOHTA..JA ........ y 16 y l7 
s PUUTARHURI ·· ················ y 17 y 18 

~2 
7 SI<HKOASENT A.JA .... . ......... .. y 17 y 18 

SI<HI(OASENTA.JA ........... . •.. . U 01 . 07. 80 y 17 y 18 
88 SIIHI:OASENT A..JA .... . . .... u 01 . 07. 80 y 17 y 18 

3 TEKNILLINEN APULAINEN y 17 
:5 TEKNILLINEN APULAINEN y 16 I - y 18 

4 TEKNILLINEN APULAINEN y 16 
4 TEKNILLINEN APULAINEN y IS y 16 
2 TEKNILLINEN APULAINEN ...... . . U 01 . 07. 80 y 14 
I TEI:NILLINEN APULAINEN ...•.... U 01 . 07.80 y 12 
s TYOTEI'<YEYSIIOITA.JA ........ ..... y 17 y 18 

9 TYOTERYEYSHOITA.JA ......... .. . y IS y 16 
10 TYOTERVEY$HOJTA,IA ............ y IS y 16 

75 ASETINLAJTEMIES ............... y 16 y 17 
27 AUTONASEIHA,tA ........ .. ...... y 16 y l7 

22 AUTONASENTA.JA ..... .. .....•... U 01 . 07. 80 y 16 y 17 
887 I<ONOUI:TDt•R I ·········· ... ... y 16 y 17 
282 KUORMAUSMESTARI ............ y 16 y 18 

3 L~KINTRYOJMI STELI.JA y 16 y 17 
18 YAIHDEHJESTEN ESIHIES ........ y 16 y 17 
Sl YARASTOMESTARI ... . ........... y 16 y 17 

23 YARASTOt1ESTP.R I ········· ···· · y 16 y 17 
VLIYAHTIMESTARI ...... ........ y 16 y 17 
LASORATOFtiOHOJTA..JA ...... • . ... y IS y 16 

LABORATORIOHOJTA..JA ... ..... .•. y IS y 16 
220 RATAESIHIES .............•.... y IS 
390 RATAESIHIES ...... , .... . .• •. . . y 14 y I, 

IS RATAESIHIES ... : . ...•... ...... y 13 
143 AUTONKUL..JETTA..JA .•.......• .... y 14 

ISS AUTONKUL.J£TTA..JA .... , .....•... y 14 
I LA80RANTTI ········· ······ ···· y 14 
2 LABORANTTJ ··················· y 13 
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PERUSTM 
LAK~T 
1'\11'1 

ENTINEN LKH ..JA ~I 
PALKKA- PALKKA-
LUOKKA LUOKKA 

31. 90 .JATKUU 

2 PI IRTR.JR .....•.• , •• ••.. , • , •• , V 14 
7 PJJRT .. .JR • . • • . • .. . • • • • • • • • • • .. V 13 

6 PI IRTR.JR . . . • . • . . . • . . . • • • • • • • . V 13 
2 PJIRTR.JR .. • • .. . • .. • • • • • • • • • • • V 12 

JO PIIRTR.JR ........... , • .. .. . • .. V 12 
1:5 .PIIRTR.JI'I . . . . • . . • • • • • . • . . • V II 

243 VAUNUNTARKASTA.JA • . • . • . . • • • • . • V 14 
56 VAUNUNTARKASTA.JA ..•.•. .•••.•• V 14 

1219 .JUNAMIES . • . • • . • • . • • . . • • . • . . • V 13 
38 KONEENHO IT A.JA •.•... , .. , •• , , . , V 13 

6 KONEENHOJTA,IA ...•. .. .•. . •..•• V 13 
14 TOIMISTOVJRKAILI.NI ., •..••..•. U 01 . 07. 80 V 13 

8 TOIMISTOVI RKAILI.IA , , ..•••.... U 01 . 07. 80 V 13 
36 TOIMISTOVIRKAILI.JA ...••••..•• ~ 01 . 07. 80 V 12 

1:58 TOIMISTOVI RKAILI.JA ....••••.•• U 01 . 07. 80 V 11 
119 TOIH1 STOVIR~AILI.JA .•...•.•••. U 01 . 07. 80 V 11 

89 TOIMISTOVIR~AILI.JA ..•.•••...• U 01 . 07.80 V 10 
10 TOIMISTOVIRKAILI.JA ...••.•••• . U 01 . 07. 80 V 10 

:50 TOIMISTOVIRKAILI.JA .•..• . ••••. U 01 . 07. 80 V 9 
:5:5 TOIMI~TOVIRKAILI.JA ..•...•.... U 01 . 07. 80 V 9 

211 TOIMISTOVIRYAILI.JA .•.•••...•. U 01 . 07. 80 V 8 
340 TOIMISTOVIRt:AILI.JA .••••..••.. U 01. 07. 80 V 7 

10 T~IN~l~JETTA.JA •. . .•.• . • . . • V 13 
87 TRUI ' JNI:UL.JETTA.JA . . • • . • . . . • . • . V 13 

3 VAHTIMESTARI .. , .... , .••• , •. , . V 13 
10 VAHTIHESTARI ................. U 01 07 SO V 13 

VAHTIMESTARI ... .. ••• , •.•.••. U 01 . 07. 80 V 13 
6 VAHTIHESTARI .......•••••••... U 01 . 07. 80 V 9 

16 VAHTIHESTARI . . . , , •.•.•••••• . U 01 . 07. 80 V 9 
7:51 VAIHDEMIES • . . • . . . . • • • . • • • • • • • V 13 

12 VAIHOEMIES .....•.. , • • . . • • • . . . V 13 
1230 VETURINL~ITTR.JR •.• . •.•.••.. V 13 
390 VETURINLRMMITTR.JR . .. . •. •.•.•• V 12 

:59 

2 

3 

4 

1600 

216 

132 

219 

4 

VETURINLRMHITTR.JR .••••.•••.•• 
HUOI..TOMIES . ... ............. . 
HUOLTOP'IIES ......•• ....• .••.. 
TALONMIES .. . ..•.••• • •• ...•.•• 
TALONMIES • . . . • •..•...• .•• , . • 
TALOM11 ES ... ..••.•.•...••• U 01. 07. 80 
L1 JI:ENNEVIRI<AILI.JA ...•.••.... U 01. 07. 80 
PUHELUNV~LITTI'I.JR .••.... . .•••. U 01 . 07. 80 
PUI<ELUNV .. LITTR.JR .•...•••••.•• 
PUHELUNV .. L ilTI'I.JR . ...•.• ,,,,, . U 01 . 07 SO 

I PUHELUNVRLITTR.JI'I •...... ....•. 
12 PUHELutNRLITTR.JR ••• . , .. , •••• , 

4 PUHELUNVIIL ITTR.JR .•.••......•. 

4 VETURINLI\I1HITTR.JR, EPRPRTEYII .• 
I YLISJ J\IOO.JA ... ...••.•. •.•• , •• 

ASEMAHIES ...••..••• , . , .•••. , • 
ASEMAMIES ..•. . •. .. ••• . .•••. . . 
ASEMAHIES ..•••.••••••.•..••. , 

400 
174:5 

496 ASE11A11 J ES ..•.•.• , ...•.• , •. , •. 
81 TALL! HIES •.. . .••• . •.•••••... • 

288 TALLIMIES ..... . •.. •... , , •. , •. 
e:5 YAUNUHIES .•....•.• . .••• •. ..•. U 01. 07. 80 

27 VAUNUMIES .... , ••.••. , •. , ... . . U 01. 07. 80 
:50 VAUNUMIES ....•..•...•. .. . . ... U 01. 07. 80 
18 KONEK IR.JOITTA.JA .•...•... .. ..• 

3 KONEI..I R..JO JTTli.JA , . , , ......... . 
10 KRTEISVARASTONHOJTA.JA ..... , . , 
47 HAKUUVAUNUNHOITA.JA ••.•.. . .. , • 

227 SJIIIOO.JA .. , ...•..••. , • , , , .... 
332 VAUNUNS ll \IOO.JA . , ... , ••. , • •• .• 

v 12 
y 12 
y 12 
1,1 12 
1,1 12 
1,1 12 
V II 
v 11 
y 10 
1,1 10 
1,1 9 
1,1 8 
1,1 7 

VII 
VII 
II 10 
II 10 
v 9 

Y9 
v 10 
y 10 
y 10 
II 10 
Y9 
II 9 
119 
Y8 
II 1 
II 1 
II 1 

v 14 
v 14 
II 13 
y 13 

y 14 
v 14 

1,1 13 

y 11 
II II 

v 10 
y 9 
1,1 8 

1,1 14 
v 14 
v 14 
y 10 
y 10 

100 - v 13 

y 13 
y 13 

II 12 

1:50 - v 10 

v 10 
II 10 
V9 
118 
ve 
Y8 

41a 
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LIITE 2.2. 

MUISTUTUSTEN MUUTOKSET 

Liitteessa mainittujen muutosten lisaksi valtionrautateiden 

muistutukoissa 1 1 25, ja 29 esiintyvia V-palkkausluokkarajoja 

korotetaan yhdella palkkausluokalla. 
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y L E I S M U I S T U T U K S E T 

Entine11 
4. B-, c- ja S-palkkausluokkiin 

kuuluvia virkamiehia koskeva 
muistutus 

Oikeus maaravuosikorotuksiin on sellai
sella viran tai toimen haltijalla 
ja ylimaaraisella toimenhaltijalla, 
jonka virka tai toimi on sijoitettu 
B-palkkausluokkaan tai CSS - C66 palk
kausluokkiin seka s-sopimuspalkkaluok
kaan kuuluvalla, sijoituspalkka-
luokan mukaista taulukkopalkkaa saa
valla viran tai toimen haltijalla. 
Edell& tarkoitetulle virkamiehelle 
myonnetaan maaravuosikorotus 2, 4 ja 
6 valtiolla palvellun vuoden jalkeen. 
Miaravuosikorotukset maaraytyvat perus
tai sopimuspalkan tahi vuosipalkkion 
seka kalliinpaikanlisan yhteismaaran 
perusteella siten, etta ensimmainen ja 
toinen maaravuosikorotus ovat kumpikin 
seitseman perosenttia ja kolmas maara
vuosikorotus on kuusi prosenttia. 

5. Talonmiehia ym· seka ylivirasto
mestareita, virastomestareita 
ym• koskeva muistutu~ 

Muist. 
Talonmiehelle, yovartijalle, talonmies
limmittaja1le, lammittajalle, talonmies
vahtimestarille, laitosmiehelle, huolto
miehelle, korjauSIIIiehelle, apumiehelle, 
ylivirastomestarille, virastomestarille, 
ylivahtimestarille, tutkimusmestarille, 
vanhemmalle vahtimestarille, arkistovah
timestarille, vahtimestarille yp., vahti
mestarille ap., nuoremma~le vahtimesta
rille ja vahtimestarill~) tyoesimiehelle, 
pedellille, kursorille, vahtimestarin apu
laiselle ja vahtimestaripreparaattorille, 
joka on palvellut mainituissa toimissa 
tai tilapaisissa tehtavissa tai vastaa
vissa tehtavissa valtion palveluksessa 
tyosopimussuhteisena tyontekijana yhteen
sa vihintaan viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
ja yhteensa vahintaan kaksitoista vuotta 
palvelleelle lisaksi yhta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mita kyseessa ole
vissa toimissa muutoin suoritetaan. 

~ 
4. B-, C- ja S-palkkausluokkiin kuuluvia 

virkamiehia koskeva muistutus 

Oikeus maaravuosikorotuksiin on sellii
sella virkami ehella, jonka virka tai 
toimi on SlJoitettu B-pa l kkausluokkaan 
tai C55 - C66 palkkausluokkiin seka s
sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalla, sijoi
tuspalkkaluokan mukaista taulukkopalkkaa 
saavalla virkamiehella. 

Edelll tarkoitetulle virkamiehelle myon
netiln mairavuosikorotus 2, 4, 6 ja 9 
valtiolla palvellun vuoden jalkeen . 

Kalravuosikorotukset maaraytyvat perus
tai sopimuspalkan tahi vuosipalkkion 
seki kalliinpaikanlisan yhteismaaran pe
rusteella siten, etta ensimmainen ja toi
nen miarivuosikorotus ovat kumpikin seit
semKn prosenttia, kolmas maaravuosikoro
tus on kuusi prosenttia ja neljas maara
vuosikorotus on yksi prosenttl. 

Muiat. 
Talonmiehelle, yovartijalle, talonmies
lammittajlllle, lammittajalle, talonmies
vahtimestarille, laitosmiehelle, huolto
miehelle, korjausmiehelle, apumiehelle, 
ylivirastomestarille, virastomestarille, 
ylivahtimestarille, tutkimusmestarille, 
vanhe~alle vahtimestarille, arkistovah
timestarille, vahtimestarille yp., vahti
mestarille ap., nuoremma~e vahtimesta
rille, vahtimestarille, tyoesimiehelle, 
pedellille, kursorille. vahtimestarin aou
laiselle, vahtimestaripreparaattorille, apu
laisvahtimestarille, ylivartijavahtimesta
rille J& vartijavahtimestarille, joka on 
ollut valtion palveluksessa tai valtiolle 
siirtyneen laitoksen palveluksessa yhteen
sa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana 
ja yhteensa vahintaan kaksitoista vuotta 
palvelleelle lisaksi yhta palkkausluok-
kaa korkeampana kuin mita kyseessa ole
vissa toimissa muutoin suoritetaan. 

x) (VF;~la vahtimestarille V 14) 
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6. Toirnistohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl7 tai 
sita alernpaan kuuluvalle kanslis
tille, apulaiskanslistille, toimis
toapulaiselle, kanslia-apulaisel
le, konttoriapulaiselle, kirjuril
le (poliisihallinto), nuoremrnalle 
rekisteriapulaiselle, vanhemmalle 
rekisteriapulaiselle, tilastoapu
laiselle, toimistoapulaiselle, 
laskuapulaiselle, toirnistosihtee
rille, konekirjanpitajalle, kirjan
pitajan apulaiselle, tilinpaatta
jalle, kirjanpitaja-kassanhoitajal
le, kirjaajalle, kirjanpitajalle, 
tarkastusapulaiselle, lavistajalle, 
reik~korttilavistajalle, arkistoapu
laiselle, kassanhoitajalle, tilas
toitsijalle, kirjansitojalle, kir
jastoapulaiselle, apulaiskirjaajal
le, apulaiskirjanpitajalle, lahet
t~jalle, apu1aiskassanhoitajalle, 
apulaislahettajalle, kartanpiirta
jalle, piirtajalle, atk-kirjoitca
jalle, kanslianhoitajalle, konekir
joittajalle, puhelunvalittajalle 
(posti- ja lennatinlaitosta lukuun 
ottamatta), puhelinvaihteen hoita
jalle, puhelinkeskuksen hoitajalle, 
paakirjanpitajalle, vanhemmalle 
kanslia-apulaiselle, vanhemmalle 
kanslistille, paakartanpiirtajalle, 
laaninkassanhoitajalle, tilastoko
neenhuitajalle ja offsetlatojalle, 
joka un ollut valtion palveluksessa 
tai•valtiolle siirtyneen laitoksen 
palveluksessa yhteensa vahintaan 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 
ybti palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mica kyseisissa toimiasa muu
toin suoritetaan. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl6 tai 
alempaan kuuluvalle, jolla on edellll 
mainittua palvelua yhteensa vahin
taan viisitoista vuotta, suorite
taan palkkaus lisaksi yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita nais
si toimissa muutoin suoritetaan. 
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6. Toimistohenkilokuntaa koskeva 
muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan Vl7 tai sita 
alempaan kuuluvalle kanslistille, apu
laiskanslistille, VR:n vakinaiselle 
toimistovirkailijalle ja VR:n ylimaa
raiselle ja tilapaiselle toimistovir
kailijalle V7 ja Y§, toimistoapulai-
selle, kanslia-apulaiselle, konttori
apulaiselle, kirjurille (poliisihallin-
to), nuoremrnalle rekisteriapulaiselle, 
vanbemmalle rekisteriapulaiselle, ti
lastoapu lai.selle, toimistoapulaiselle, 
laskuapulaiselle, toimistosihteerille 
(VR:aa lukuunottamatta), apulaistalous
tarkastajalle, konekirjanpitajalle, kir
janpitajan apulaiselle, tilinpaatta~al-
le, tilintarkkaajalle, kirjanpitaja
kassanhoitajalle, kirjaajalle, kirjanpi
tajalle, tarkastusapulaiselle, lavisca
jalle, reikakorttilaviscajalle, arkisco
apulais;lle, k;s-;anhoicajalle, tilastoic
aijalle, kirjansitojalle, kirjastoapulai
selle, apulaiskirjaajalle, apulaiskirjan
pitajalle, lahettajalle, apulaiskassan
boitajalle, apulaislahettajalle, kartan
piirtajalle, piirtajalle, atk-kirjoitta
jalle, kanslianhoitajalle, konekirjoitta
jalle, puhelunvalittajalle (posti- ja 
lennacinlaicosta lukuunoccamatta), puhe
linvaihteen hoitajalle, puhelinkeskuksen 
boitajalle, p~akirjanpitajalle, vanhem
malle kanslia-apulaiselle, vanhemmalle 
kanslistille, paakartanpiirtajalle, laa
ninkassanhoitajalle, tilastokoneenhoita
jallejaoffsetlatojalle, joka on ollut val
cion palveluksessa cai valtiolle siirtynee r. 
laitoksen palveluksessa yhteens~ v~hin
ti~n viisi vuotta, suoritetaan palkkaus 
ybti palkkausluokkaa korkeampana kuin 
miti kyseisiss~ toimissa muutoin suori
tetaan. 

Sijoituspalkkausluokkaan Vt~ tai alem
paan kuuluvalle, jolla on edella mai
nittua palvelua yhceensa vahintaan vii
sitoista vuocta, suoritetaan palkkaus 
liaaksi ybta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mica naissi toimissa muutoin 
suoritetaan. 
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11. Mekaanikkoja ja asentajia koskeva 
lllUistutus 

Muist . 
Mekaanikolle, hienomekaanikolle, huolto
~ekaanikolle, laboratoriomekaanikolle, 
vanhemmalle mekaanikolle, katsastusmekaa
nikolle, sahkoyliasentajalle, havainto
asemanhoitajalle, kopiolaitoksen hoita
jalle, tietokoneenhoitajalle, kenttames
tarille, teknilliselle apulaiselle, kor
jaamon varastonhoitajalle, keskusvaraston 
hoitajalle, keskusasentajalle, puhelin
asentajalle, vanhemmalle asentajalle, 
asentajalle, puolustusvoimien sahkoasen
tajalle ja asematasovalvojalle, joka on 
palvellut mainituissa tai starttimestarin 
toimissa tai tilapaisissa tehtavissa tai 
vastaavissa tehtavissa valtion palveluk
sessa tyosopimussuhteisena tyontekijana 
yhteensa vahintaan viisi vuotta, suorite
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mita naissa toimissa muu
toin suoritetaan. 

Muist. 
Mekaanikolle, hienomekaanikolle, huolto
mekaanikolle, laboratoriomekaanikolle, 
vanhemmalle mekaanikolle, katsastusmekaa
nikolle, sahkoyliasentajalle, havainto
asemanhoitajalle, kopiolaitoksen hoita
jalle, tietokoneenhoitajalle, kenttames
tarille, teknilliselle apulaiselle, kor
jaamon varastonhoitajalle, keskusvaraston 
hoitajalle, keskusasentajalle, puhelin
asentajalle, vanhemmalle asentajaile, 
asentajalle, puolustusvoimien sahkoasen
tajalle ja asematasovalvojalle, jolla on 
valtion palvelusta tai valtiolle siirty
neen laitoksen palvelusta vahintaan viisi 
vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa korkeampana, ja jolla on pal
velusta 15 vuotta, suoritetaan palkkaus 
lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeacpana 
kuin mita naissa viroissa tai toimissa 
muutoin suoritetaan. 
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B-palkkaus1uokkatakuuta koskeva muistutus 

Hik~li viran, toimen, y1im~ar~isen toi
men tai ti1apaisen tehtavan pa1kkaus 
yhden tai useamman muistutuksen perua
teel1a saattoi 30.9.1977 tu11a suori
tettavaksi B-palkkaus1uokan mukaisesti, 
lasketaan muistutuksia naihin virkoihin, 
toimiin tai tehtaviin sovellettaessa 
palkkausluokkien V26 ja Bl vali yhdeksi 
palkkausluokaksi. 

Hiklli viran, toimen, y1imaar~isen toi
men tai tilap~isen teht~van pa1kkaus 
yhden tai useamman muistutuksen perus
teel1a muissa kuin ensimmaisessa kappa
leessa tarkoitetuissa tapauksissa saat
taa 30.9.1979 tulla suoritettavaksi 
B-palkkausluokan mukaisesti, lasketaan 
muistutuksia naihin virkoihin, toimiin 
tai tehtaviin sovellettacssa palkkaus-
1uokkien V27 ja Bl vali yhdeksi palk
kausluokaksi. 

Hikali viran, toimen, ylimaaraisen toi
men tai tilapaisen tehtavan palkkaus 
yhden tai useamman muistutuksen perus
tee11a saattoi 30.9.1977 tu11a suori
tettavaksi B-palkkausluokan mukaisesti, 
lasketaan muistutuksia naihin virkoihin, 
toimiin tai tehtaviin sovellettaessa 
palkkausluokkien V26 ja Bl vali yhdeksi 
palkkausluokaksi. 

Hikl1i viran, toimen, y1ima~raisen toi
men tai tilapaisen tehtavan palkkaus 
yhden tai useamman muistutuksen perus
tee1la muissa kuin ensimmaisessa kappa-
1eessa tarkoitetuissa tapauksissa saat
toi 30.9.1979 tul1a suoritettavaksi 
B-palkkaus1uokan mukaisesti, 1asketaap 
muistutuksia naihin virkoihin, toimiin 
tai tehtaviin sove1lettaessa palkkaus
luokkien V27 ja B1 vali yhdeksi pa1k
kaus luokaks i. 

Hiklli viran, toimen, ylimaaraisen toi
men tai tilapaisen tehtavan palkkaus 
yhden tai useamman muistutuksen perus
teella muissa kuin ensimmaisessa ja toi
sessa kappa1eessa tarkoitetuissa tapauk
sissa saattaa 31.10.1980 tu1la suoritet
tavaksi B-pa1kkausluokan mukaisesti, 
lasketaan muistutuksia naihin virkoihin, 
toimiin tai tehtaviin sove1lettaessa 
palkkausluokkien V28 ja Bl vali yhdeksi 
palkkausluokaksi. 
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Konrkirjoittnjin koskcva muistutus 

Pcruspalkkaisen ja ylimaaraisen kone
kirjoittajan toimen haltijalle seka 
konekirjoittajan tointa viransijai
aena tai valiaikaisena hoitava11e 
seka tilapaiselle konekirjoittaja11e 
suoritetaan palkkaus palkkaus1uokan 
~ mukaan. 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoitus
nopeus on 8500 - 9499 nettolyontia 
puolessa tunnissa, suoritetaan pa1k
kaus kahta pa1kkausluokkaa korkeam
pana (Vli) • 

Konekirjoittajalle, jonka lyontino
peus on 9500 - 10499 nettolyontia 
puo1essa tunnissa, suoritetaan pa1k
kaus neljaa palkkaus1uokkaa korkeam
pana (_Vl4). 

- Konekirjoittaja1le, jonka lyontino
peus on vahintaan 10500 netto1yontia 
puolessa tunnissa, suoritetaan palk
kaus viitta palkkaus1uokkaa korkeam
pana (V15). 
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31.90 Valtionrautatiet 

Huist. 3. 
Y1imaaraisille liikennevirkailijoil
le ja toimistovirkailijoille ('V'3 -
V13), jotka ovat yleisen liikennevir
katutkinnon, hallinnollisen virkatut
kinnon taikka kone- ja varasto-osas
tojen tai tariffiosaston virkatut
kinnon tahi toimistotutkinnon suori
tettuaan palvellut viisi vuotta, 
suoritetaan palkkaus kahta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita naissa 
toimissa muutoin suoritetaan. 

Huist. 4. 
Veturinkuljettajana yhteensa vahintaan 
kolme vuotta palvelleelle valtionrau
tateiden veturinku1jettajalle suorite
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa ja 
yhteensa vahintaan kymmenen vuotta 
palve11ee1le kahta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita tassa virassa 
tai toimessa muutoin suoritetaan. 

Muist. 13. 
V12 tai sita a1emman palkkausluokan 
mukaan palkkansa saaville virkamiehil
le, jotka toimivat junasuorittajina, 
suoritetaan palkkaus Vl2 palkkausluo
kan mukaan. Sel1aiselle ede11a maini
tul1e virkamiehe1le, joka on toiminut 
2 vuotta junasuorittajana, suoritetaan 
palkkaus lisaksi kaksi palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita tassa toimessa 
muutoin suoritetaan. 

Muist. 14. 
Asemapaa1likolle Vl8, joka toimii ase
manhoitajana, suoritetaan pa1kkaus 
yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
tissa virassa muutoin suoritetaan. 
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Muist. 3. 
Yli~araisille liikennevirkailijoille 
ja toimistovirkailijoille Vl0-Vl3 
jotka ovat yleisen 1iikennevirkatut
kinnon, hallinnol1isen virkatutkinnon 
taikka kone- ja varasto-osastojen tai 
tariffiosaston virkatutkinnon tahi toi
mistotutkinnon suoritettuaan palvelleet 
viisi vuotta, suoritetaan palkkaus kah
ta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita naissa toimissa rnuutoin suorite
taan. 

Muist. 4. 
Veturinkuljettajana yhteensa vahin-
taan kolme vuotta palvelleelle valtion
rautateiden veturinkuljettajalle suo- I 
ritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
da vahintaan yhteensa kahdeksan vuotta 
palve1leelle kahta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mita tassa virassa tai 
toimessa muutoin suoritetaan. 

Kuist. 13. 
Vl2 tai sita alemman palkkausluokan 
mukaan palkkansa saaville virkamiehil
le, jotka toirnivat junasuorittajina, 
suoritetaaii palkkaus Vl2 palkkausluo
kan mukaan. Sellaiselle edella rnaini
tulle virkamiehelle, joka on toiminut 
2 vuotta junasuorittajana, suoritetaan 
palkkaus lisaksi kolme palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mita tassa toirnessa 
muutoin suoritetaan. 

Kuiat. 14. 
Kuistutus poistetaan. 



Huist. 15. 
Peruspalkkaiselle, ylimaaraise11e ja 
ti1apaise1le asemapaa1likolle Vl8, 
liikennemestarille Vl7 ja Vl8, toimis
tosihteerille Vl7 ja Vl8, liikenneob
jaajalle Vl7 ja Vl8, joka o~ palvellut 
mainituissa peruspalkkaisissa viroissa 
tai y1imaaraisissa tai tilapaisissa 
toimissa tai muussa rautatielaitoksen 
vastaavanlaisessa tai vaativammassa 
peruspalkkaisessa tai ylimalraisessa 
virassa tai toimessa tai tilapaiaessa 
tehtavassa tai muissa vaativuudeltaan 
vahintaan naita vastaavissa tehtavissa 
yhteensa kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
p~na kuin mita tassa virassa tsi toi
messa muutoin suoritetaan. 

Muist, 16. 
Peruspalkkaiselle, ylimaaraise1le ja 
tilapaiselle liikennemesr.arille Vl5 
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ja toimistosihr.eerilleV15, joka toi
mii junasuorittajana, maksetaan palk
kaus kahta palkkausluokkaa korkeampana 
seka sellaisille em. virkamiehille, jot
ka ovat pa lvelleet naissa viroissa tai 
toimissa tai tilapaisissa tehtavissa 
tai muissa vaativuudeltaan vahintaan 
niita vastaavissa tehtavissa yhteensi 
kolme vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa ja viisi vuotta palvel
leille kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mit~ naissa viroissa tai toimissa 
muutoin suoritetaan. 
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Huist.- 15. 
Peru~palkkaiselle, ylimiarliselle ja ti 
lapiiselle asemap¥illikolle ~. liiken 
nemeet~ V17j;tV18, toi!lli.etoqihteeri lle 
Vl8 ia yl9, l~~kenneohjaajalle Vl8. 
joka on palvellut mainituissa perus
palkkaisissa viroissa tai ylimaarai
sissa tai tilapaisissa toimissa tai 
muussa rautatielaitoksen vastaavan
laisessa tai vaativammassa peruspalk
kaiaessa tai ylimaarlisessl virassa 
tai toimessa tai tilapaisessa tehti
vissa tai muissa vaativuudeltaan vi
hintian naita vastaavissa tehtavissa 
yhteensl kolme vuotta, suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita tassa virassa tai toi
meaaa muutoin suoritetaan. 

Huiet. 16. 
Peruspalkkaiselle, ylimaaraiselle ja 
tilapaieelle liikennemeetarille Vl6 
ja toimistosihteerille Vl5 ja VlE.-;
joka toimii junasuorittajana, makse
taan palkkaus kahta palkkausluokk~a 
korkeampana seka sellaieille em. vir
~ehille, jotka ovat palvelleet 
niissa viroissa tai toimissa tai ti
laplisissa tehtavisea tai muissa vaa
tivuudeltaan vahintaan niita vastaa
vissa tebtavissa yhteensa kolme vuot
ta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaue
luokkaa ja viisi vuotta palvelleille 
kahta palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mita naissa viroissa tai toi
miaaa muutoin suoritetaan. 
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Muist, 17. 
Asemapaallikolle V20, V2l, V22, V23 ja 
V24, asemapaallikolle 3 1 •• 1 pl., apu
laisasemapaallikolle, liikennetarkasta
jalle ap. V21, toimistosihteeri~le V18 
ja V20, liikenneohjaajalle Yl9 J& Y20 
ja aikataulunsuunnittelijalle, joka on 
palvellut mainituissa peruspalkkaisissa 
viroissa tai ylim»araisissa toimissa tai 
muissa rautatielaitoksen vastaavanlaisissa 
tai vaativammissa viroissa tai toimissa 
tai tilapaisissK tehtavissa tai muissa 
vaativuudeltaan vahintaan niita vastaavissa 
tehtlvissa viisi vuotta, suoritetaan palk
kaus yhta palkkausluokkaa korkeampana seka 
asemapaallikolle V20 ja V2l, apulaisasema
plillikolle V20 ja y21, liikennetarkasta
jalle ap. V2l, toimistosihteerilJe Vl9 ja 
V20 ja liikenneohjaajalle Vl9 ja V20 ~
san vuotta palveltuaan lisaksi yhta palk~ 
kausluokkaa korkeampana kuin naissa vi
roissa tai toi~ssa muutoin suoritetaan. 

Kuist. 22 
Peruspalkkaiselle tai ylimaarKiselle 
teknikolle ja yliteknikolle, joka on 
suorittanut veturinkuljettajatutkinnon 
seka toimii tyonjohtotehtavissa lii
kennepiirien varikoiden veturihuollos
sa tai matkaneuvojana seka peruspalk
kaiselle ja ylimaaraiselle ylitekni
kolle V23 (ent. tyontutkija tai vanh. 
tyontutkija) ja V24 (ent. vanh. tyon
tutkija), joka on suorittanut veturin
kuljettajatutkinnon, suoritetaan palk
kaus kahta palkkausluokkaa korkeampa
na kuin mita naista viroista tai toi
mista muutoin suoritetaan. 

Muist, 17. 
Asemapalllikolle V21 ja V23 ja V24 
apulaisasemapaallik~~le, liikennetar
kastajalle ap, V2l ja V2~, toimisto
sihteerille ~ ja-Y21.liikenneohjaa
jalle V20 ja aikataulunsuunnittelijal
le, jo~on palvellut mainituissa pe
ruspalkkaisissa viroissa tai ylimaa
raisissa toimissa tai muissa rautatie
laitoksen vastaavanlaisissa tai vaati
vammissa viroissa tai toimissa tai ti
lapaisissa tehtavissa tai muissa vaa
tivuudeltaan vahintaan niita vastaa
vissa tehtavissa viisi vuotta, suorite
taan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana aeka asemapaallikolle ]1!1 
apulaisasemapaallikolle V20, V2l ja 
V22, liikennetarkastajalle ap, V2l 
ja V22, toimiatosihteerille 
V20-r& liikenneohjaajalle V20 kah
deksan vuotta palveltuaan TTSaksi yh
t~ palkkausluokkaa korkeampana kuin 
niissa viroissa tai toimissa muutoin 
suoritetaAn. 

Muist. 22 
Peruspalkkaiselle tai ylimaaraiselle 
teknikolle ja yliteknikolle, joka on 
auorittanut veturinkuljettajatutkinnon 
seka toimii ty8njohtotehtavissa lii
kennepiirien varikoiden veturihuollos
sa tai matkaneuvojana seka peruspalk
kaiselle ja ylimaariiselle yliteknikol
le ja tarkastajalle (ent. tyontutkija 
tai vanh. tyontutkija), joka on suo
rittanut veturinkuljettajatutkinnon, 
suoritetaan palkkaus kahta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mita naista 
viroista tai toimista muutoin suori
tetaan. 
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Muist. 23. 
Vl9 tai sita alemman palkkausluokan mu
kaan palkkansa saavalle peruspalkkaisel
le, ylimaaraiselle tai tilapaiselle vir
kamiehelle, joka toimii junasuorittajana 
Helsingin, Tikkurilan, Riihimaen, Hameen
linnan, Hyvinkaan, Kirkkonummen, Kouvolan, 
Lappeenrannan, Vainikkalan, Tampereen, 
Seinajoen, Kokkolan, Pieksamaen, lisal
men Joensuun tai Rovaniemen liikenne
paikoilla tai junaohjaajana oman toimen
sa ohella, suoritetaan palkkaus V20 
palkkausluokan mukaan. 

Muist. 24. 
V20 tai sita alemman palkkausluokan mu
kaan palkkansa saavalle virkamiehelle, 
joka toimii vaununjakajana tai vaunun
jakajan apulaisena, suoritetaan palkkaus 
V21 palkkausluokan mukaan, seka V2l tai 
sita alemman palkkausluokan mukaan palk
kansa saavalle virkamiehelle, joka toi
mii kauko-ohjaajana tai paatoimisena ju
naohjaajana, maksetaan palkkaus V22 
palkkausluokan mukaan. 

Muist. 33. 
Asemapaallikolle ja asemapaallikolle 3 1 
1 pl., joka toimii liikennealueen paal
likkona, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa korkeampana kuin virasta 
muutoin suoritet~an. 

Muist. 34 
Tyoterveyshoitajalle, jolla on tervey
denhoitajan patevyys tai joka on suo
rittanut potevoitymiskoulutuksen tyo
terveydenhuollossa, suoritetaan palkkaus 
Vl7 palkkausluokan mukaisesti. 
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Muist. 23. 
V20 tai sita alemman palkkausluokan 
~aan palkkansa saavalle peruspalk
kaiselle, ylimaaraiselle tai tilapai 
selle virkamiehelle, joka toimii ju
nasuorittajana Helsingin, Tikkurilan 
Riihimaen, Hameenlinnan, Hyvinkaan, 
Kirkkonummen, Kouvolan, Lappeenranna 
Vainikkalan, Tampereen, Seinajoen, 
Kokkolan, Oulun, Tornion, Pieksamaen 
Iisalmen, Joensuun tai Rovaniemen li 
kennepaikoilla tai junaohjaajana oma 
toimensa ohella, suoritetaan palkkau 
~ palkkausluokan mukaan. 

Muist. 24. 
V21 tai sita alemman palkkausluokan 
~aan palkkansa saavalle virkamie- . 
helle, joka toimii kauko-ohjaajana, 
paatoimisena junaohjaajana, vaununja· 
kajana tai vaununjakajan aoulaisena, 
suoritetaan palkkaus V22 palkkausluo 
kan mukaan. 

Muist. 33. 
Asemapaallikolle, joka toimii liiken
nealueen paallikkona, suoritetaan 
palkkaus ,Yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin virasta muutoin suori
tetaan. 

Muist. 34 
Tyoterveyshoitajal.le, jolla on tervey
denhoitajan patevyys tai joka on suo
rittanut patevoitymiskoulutuksen tyo
terveydenhuollossa, suoritetaan palk
kaus Vl8 palkkauslpokan mukaisesti. 

Muist. 
Lilkintavoimistelijalle, jolla on eri 
koislaakintavoimistelijan patevyys, 
suoritetaan palkkaus Vl8 palkkausluol 
mukaisesti. 
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LISAPALKKIOIDEN ~UCTOKSET LIITE 2.3. 

31.90. Valtionrautatiet 

3. Asemaraha 

Valtionrautateiden kuarrnausmestarille, asemamiehelle ja trukin

kuljettajalle seka ajomestarille ja autoasentajalle matkustaja

asemapalveluksessa ja tavara- ja kiitotavaratoimistojen tyBssa, 

huoltokorjaamoissa seka vastaavissa tehtavissa toimivalle kon

dukt5Brille, vaihdemiehelle j a junamiehelle seka autonkuljetta

jalle, lukuunottamatta linjaliikenteessa toimivia, suoritetaan 

asemarahaa 70 pennia tunnilta. 

4. Huoltoraha 

Valtionrautateiden koneenhoitajille, huoltomiehille ja tallimie

hille suoritetaan huoltorahaa 70 pennia tunnilta vaunu- ja veto

kalusto- seka varikkoty5sta. Sahk5alueella varallaolokiertoon 

osallistuville yliasentajille ja sahk5asentajille suoritetaan 

huoltorahaa 70 pennia tunnilta. 

5. Ylikondukt55rien ym. paivystysraha 

Asemapaikalla suoritetusta virantoimituksesta maksetaan ylikon

dukt55rille, kondukt5orille, jarjestelymestarille, ratakuorrna

autonkuljettajalle, raidetraktorin kayttajalle ja hanen apulai

senaan toimivalle kytkijalle seka junamiehelle paivystysrahaa 

140 pennia tunnilta. 

6. Ratapiharaha 

Vaihdemiesten esimiehelle, vaihdemiehelle, asetin1aitemiehel1e, 

vaunumestarille, vaununtarkastaja1le ja vaunumiehelle mak

setaan ratapiharahaa 140 pennia tunnilta 1 §:n 3 kohdassa tar

koitetussa ratapihapa1veluksessa 3 §:ssa mainituin poikkeuksin 

silta ajalta, joka kulloinkin luetaan troajaksi. 

1. Veturinkuljettaiien }~· paiyYstysraha 

Asemapaikalla suoritetusta virantoimituksesta maksetaan veturin

ja moottorivaununkuljettajalle seka veturinlammittajalle paivys
tysrahaa 2,00 markkaa tunnilta. 
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TILAPXISTEN TOIMIHENKIL~IDEN PALKKAUSLUOKKIIN 
SIJOITTELUN TARKIST~~INEN 

31.90. Va l tionra.utatiet 

toimistovirkamieeharjoittelija 

LIITE 2.4. 

V8 

Ti1apaisten toi:nihenki1~iden pa1kkausluokkiin sijoittelun tar

kistamisen yhteyclessa on noudatettu samoja y1eisia periaattei

ta kuin 1iitteessa 2.1. 

T~ss~ 1iitteessa suoritettujen tarkistusten y1eisten perusteiden 

soveltamiseksi muutetaan a11amainittuja virkaehtosopimusten kohtia 

vastaavasti. 

Va1tion y1einen virkaehtosopimus: 18 § 1 mom. 

V&1tion virkamiesten ik~1isasopimus: Liite6 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten rnatkakustannusten korvaa

misesta: 2 § 1 mom. 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten u1komai11a tehtyjen virka

matkojen kustannusten korvaamisesta: 2 § 1 mom. ja 5 § 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten muuttokustannusten korvaa

misesta: 7 § 2, 3 ja 5 mom. 

Virkaehtosopimus sen vara1ta, etta virastoja ja laitoksia haja

sijoitetaan: 4 § 1 mom. 

My~s niiden muistutusten ja 1isapa1kkioiden seka ti1apaisten 

toimien osalta, joita ei ole mainittu 1iitteissa 2.2, 2.3 ja 2.4 

noudatetaan V-pa1kkausluokkarajojen osa1ta vastaavia periaatteita. 

Va1tiovarainministeri~ antaa y1eisten periaatteiden osa1ta tar

kemmat sove1tamisohjeet my~hemmin. 

41a 
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Liite 5.1. 

Valtion yleisen virkaehtosopimuksen (15.3.1980) 39 §:n 1 koh

ta muutetaan seuraavaksi: 

Lomaraha 

39 §. Virkamiehelle, jonka vuosiloma maaraytyy valtion vir

kamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 annetun ase

tuksen (692/73) perusteella tai johon sanottua asetusta kay

tannossa muutoin sovelletaan, suoritetaan lomaraha seuraa

vasti: 

1) Lomaraha suoritetaan niin monelta lomapaivalta kuin vir

kamiehella on edella mainitun asetuksen mukaan oikeus vuosi-

1omaan lomavuonna edellisen lomanmaaraytymisvuoden perusteel-

1a. Virkamiehia koskevan vuosiloma-asetuksen mukaiseen lo

naan rinnastetaan tyosuhteesta virkasuhteeseen siirretty lo

~a tai loman osa. Lomarahan suuruus on 50 % virkamiehen 

vuosiloman jokaisen lomapaivan varsinaisesta palkkauksesta. 

Vuosilomapaiviksi ei kuitenkaan lasketa talvilomapitennyk

sesta johtuvia paivia. 

Jos virkamies saavuttaa ennen lomavuoden loppua oikeudert vuo

siloma-asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaiseen pitempaan lomaan, 

hanella on oikeus lomarahaan myos naiden paivien osalta. 

Voimaantulosaannos: 

Taman sopimuksen 39 §:n muutos tulee voimaan 1 paivana marras

kuuta 1980, mutta sita sovelletaan jo vuoden 1980 lomarahaa 

mlarattaessa. 
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Liite 5.2 

Ty6aika1ain a1aisten virkamiesten tyBajasta 15.3.1980 teh

ty~ virkaehtosopimusta muutetaan seuraavasti: 

23 § 3. kohta 

3. Va1tionrautateiden sek~ posti- ja lenn~tin1a~toksen 

eraiden tyoaika1ain a1aisten virkarniesten i1ta- ja yotyon 

hyvittamisessa noudatetaan va1tioncuvoston siita 27.11.1970 

antamia kahta paatosta (va1tiovarainrninisterion kirjeet 

27.11.1970, n:ot P 7170 ja P 7175). Yotyon aikahyvitys on 

20 minuuttia tyotunni1ta. Se 1asketaan ke11o 21.00 jalkei

se1ta ajalta. Iltatyolisaa ei makseta kello 21.00 jalkei

selt~ aja1ta. Yotyon aikahyvitykseen oikcuttavalta ajalta 

maksetaan yotyolisaa, jonka suuruus on 45 pennia tunnil
ta. 

31 § 

Tama virkaehtosopimus on voimassa marraskuun l paivasta 

1980 helmikuun 28 paiva~n 1981. Sopimuksen voimassao1o 

jatkuu taman jalkeen vuoden kerra1laan, e~1ei sita jc~a1-

ta kumma1ta puolen kirja11isesti irtisanota vahintaan kol

me kuukautta ennen sopimuskauden paattymista. 
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Liite 5.3. 

Virastovirkarniesten tyoajasta 15.3.1980 tehtya virkaehto

sopirnusta muutetaan seuraavasti: 

1 § 3 mom. 

Jaljempana mainittujen lisien, korvausten ja palkkioiden osal

ta sopimusta sovelletaan kuitenkin vain niihin virkami ehiin, 

joiden virka tai toirni kuuluu V25 tai sita alernpaan palkkaus

luokkaan. Mikali asianomaisen virkarniehen lopullinen palk

kausluokka on V27 tai sita korkearnpi, ei hanella ole oikeut

ta kyseessa oleviin lisiin, korvauksiin ja palkkioihin. Jos 

virkamiehelle on ennen taman sopirnuksen voirnaantuloa rnakset

tu ko. korvauksia ja lisia, oikeus naihin sailytetaan. 

20 § 2 mom. 

Tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta vuosiperus

palkan tai vuosipalkkion seka ikalisien, kalliinpaikanlisi

en ja syrjaseutulisien summa jaetaan vuotuisella saannolli

sella tyoajan tuntirnaaralla eli luvulla 1800 tai sanotun 

surnman yksi kahdestoistaosa jaetaan luvulla 150. Siina ta

pauksessa, etta on vahvistettu vain kuukausipalkka, rnutta 

ei vuosipalkkaa, lasketaan vuosipalkka siten, etta kuukau

sipalkka kerrotaan luvulla 12. Tuntipalkka lasketaan pennin 

tarkkuudella ja pyoristetaan lainrnukaisella tavalla. 

23 §. 

Valtiovarainministeriolla on oikeus erityisista syista myon

taa virastolle tai laitokselle oikeus maksaa edella rnainit

tuja korvauksia ja lisia tasta sopirnuksesta poiketen myos 

V26 palkkausluokkaan kuuluville virkarniehi1le. 

25 §. 

Tama virkaehtosopirnus on voimassa rnarraskuun 1 paivasta 

1980 helmikuun 28 paivaan 1981. Sopirnuksen voirnassao1o 

jatkuu taman ja1keen vuoden kerrallaan, jollei sita jom

rnaltakurnmalta puole1ta kirjallisesti irtisanota vahintaan 

kolme kuukautta ennen sopimuskauden paattyrnista. 
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Liite 5.4 

Talonrniesten tyoajasta 15.3.1980 tehdyn virkaehtosopimuk

sen 6 §:aan lisataan seuraava uusi 5 mornentti: 

Muuksi paivaksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattu

vana jouluaattona tehdysta tyosta maksetaan aattopaivan

lisan lisaksi lisatyokorvauksena tunnilta yksinkertainen 

tuntipalkka, ellei talloin tehtya tyota ole korvattu va

paa-aikajarjestelyilla. 

41a 
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tiedotuspalvelu puh 3167 
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Tyi:Ssuojelu 

Kielitutkinnot Rautatieopistossa 

N,o42 
16.1 0 .1980 

Tilitys- ja menettelyohjeet VR:n ja Oy Matkahuolto 
Ab:n yhdysliikennesopimukseen 

NORDEG-tariffi 

Yhdysliikennesopimus VR - Oy Matkahuolto Ab 

Avoimia virkoja ja toimia 

NimityksHi. 

Eroja 
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TY~SUOJELU 

Tyosuojelutoimintaa vuonna 1981 

Valtion r autateiden vuoden 1981 tyosuojelutoimintaohjelma on 

va l mistunut ja julkaistaan VR l omakenumerolla 5226 . Vihkonen 

jaetaan perusjakeluna tyosuojelu- ja tyote r veyshuolto-organi

saatioon kuuluville seka muille laitoksen tyosuojeluun ja tyo

t urvallisuuteen vaikuttaville henkiloille . Lisatarvetta varten 

on vihkosia tilattavissa VR:n painatusjaostosta . 

Slt 395/162/80, 7 . 10 . 1980 , VT 42/80 

KIELITUTKiffifOT RAUTATIEOPISTOSSA 

'Henki1ostoha11innon maarayksi~'kohdan A.4.11. muka is et kie1i
tutkinnot ruotsin, eng1annin, v enajan, saksan j a ranskan kie-
1issa jarjestetaan Rautatieopistossa joulukuussa 1980 osanot
tajil1e myoh emmin i1moitettavana aikana. 

I1moittautumistietoih in tu1ee sisa1tya osanottajan tayde1linen 

nimi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava kie1i seka 
suoritettavan tutkin-~on aste (em. maaraysten kohdan § 3-6). 
Myos aikai semmin ko. kielessa mahdol1isesti suoritettu arvosa
na on mainittava. 

Ilmoittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon 20.11.1980 mennes-

sa. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra11aan ja vain 
sen ast e}sta arvosanaa varten, mita i1moittautuminen ede11yt
tM. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1981. 
(Ktj 413/1514/80, 10.10.80) VT 42/80 
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TILITYS- JA MENETTELYOHJEET VR:N JA OY MATKAHUOLTO AB:N YHDYSLIIKENNE
SOPIMUKSEEN 

Rautatiehallituksen ja Oy Matkahuolto Ab:n (= MH) kesken solmitun, 
1.9.1980 voimaan tulleen kappaletavarayhdysliikennesopimuksen perus
teella annetaan vakiohintaisten rahtikirjojen luovuttamisesta MH:lle 
sekl sopijapuolten vllisestl laskutuksesta seuraavat tilitys- ja roe

nettelyohjeet: 

Vakiohintaisten rahtikirjojen luovuttaminen MH:lle 

Sopimuksessa mainituilla yhdysliikenneasemilla saadaan MH:lle luovut
taa kuittausta ja tilitysvelvqllisuutta vastaan vakiohintaisten rahti

kirjojen perusmyyntivaras~o, jonka enimmaismaaran vahvistaa liikenne
alueen paallikko sovittuaan siita tilitoimiston kotimaisen tarkastus
jaoston kanssa. 

Luovutetusta perusmyyntivarastosta on yhdysliikenneasemalla pidettlva 
kirjanpitoa, johon kirjataan perusmyyntivaraston myyntiarvo, rahti
kirjojen luku, luovutuspliva ja saajan kuittaus. Vastaavat merkinnat 
on tehtavl varastoa palautettaessa. 

Perusmyyntivaraston haltijan on pyrittava jatkuvasti pitlmaan varas
tonsa alkuperaisen suuruisena ostamalla myymiensl rahtikirjojen tilal
le uusia myynnista saaduilla varoilla. 

Lahetysten luovuttaminen sopijapuolten kesken 

Yhdysliikenneasemat luovuttavat MH:lle kuljetuskirjaluetteloita 
VR 1016 veloituksetta. 

Kaikki yhdysliikenneasemalle rautateitse saapuneet - edelleen MH:lle 
linja-autokuljetukseen luovutettavat yhdysliikennelahetykset samoin 
kuin MH:n yhdysasemille linja-autoilla saapuneet edelleen rautateitse 
lahtevat yhdysliikennelahetykset merkitlan lomakkeelle VR 1016. Luet
telon laatii luovuttava osapuoli. Luovuttavalle osapuolelle jaavaan 
luettelon kantaosaan kuittaa vastaanottava osapuoli lahetykset vas
taanotetuiksi. 
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Lahetysten kirjaaminen kuljetuskirjaluetteloon VR 1016 

Luettelon otsikkoon kohtaan ''reitti'' merkitaan kuljetussuuntaa osoit
tavana merkintana kuljetussuunnasta riippuen joko VR - MH tai MH - VR. 

Rautateitse yhdysliikenneasemalle saapuneista - edelleen MH:lle luo
vutettavista yhdysliikennelahetyksista merkitaan luettelon lahtopaik
kasarakkeeseen VR:n yhdysaseman nimi. Maarapaikkasarakkeeseen merki

taan MH:n lopullinen maarapaikka. Sarakkeisiin kuljetuskirjan numero 
ja paino merkitaan ko. tiedot. Luettelossa viimeisena oikealla ole
vaan sarakkeeseen merkitaan MH:lle kuuluvat sopimuksen mukaiset kul
jetuskorvaukset. Maaraasemalle jaavaan rahtikirjan osaan kuittaa MH 
lahetyksen luovutustilaisuudessa vastaanotetuksi. Vastaanottajalle 
kuuluvan rahtikirjan osan toimittaa MH lahetyksen vastaanottajalle. 

Linja-autoilla MH:n yhdysasemal1e saapuneista - edelleen rautateitse 
lahtevista yhdysliikennelahetyksista merkitaan luettelon lahtopaikka
sarakkeeseen se MH:n asiamiestoimipaikka, jolta lahetys on lahtenyt. 
Maarapaikkasarakkeeseen merkitaan VR:n yhdysliikenneaseman nimi. Muut 
sarakkeet taytetaan kuten edella on sanottu. 

Kuljetuskorvausten laskutus 

Kuljetusmaksuosuutensa MH on oikeutettu laskuttamaan kuukausittain 
jalkikateen yhdysliikennesopimuksen 6. kohdan mukaisesti. Laskuihin 
on liitettava tositteiksi kuljetuskirjaluettelon lehdet, kuljetuskor
vaukset yhteenlaskettuina. Lasku laaditaan neljana (4) kappaleena ja 
osoitetaan ko. VR:n liikennealueen paallikolle. Liikennepiiriin -
edelleen tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon lahetettavassa 

kuljetuskorvauslaskussa ja sen tositteissa tulee olla liikennealueen 
paallikon (tavara-aseman paallikon) varmennus siita, etta kuljetus

tehtavat on suoritettu ja lasku on oikea. 

Nama tilitys- ja menettelyohjeet ovat voimassa 1. paivasta syyskuuta 
1980 alkaen. (Tlt 909/2331/80, 7.10.1980) VT 42/80. 
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NORDEG TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin 9927/28 ilmestyy lisalehti n:o 25, joka on 
voimassa 1.11.1980 lukien. 

Lisalehti sisaltaa rom. DR:n transitorahtien korotuksen (5,3-13,5 %). 

NORDEG-kappaletavaratariffiin 9929 ilmestyy lisalehti n:o 21, joka on 
voimassa 1.11.1980 lukien. 

Lisalehti sisaltaa rom. DR:n transitorahtien korotuksen. 

Kansainvalinen tariffijaosto jakaa lisalehdet niiden saavuttua Saksasta. 

(MT, 8.10.80) VT 42/80 

YHDYSLIIKENNESOPIMUS VR - OY MATKAHUOL!O AB 

VT: ssa n:o 35/80 (N:o Lt 23213/66/80, 20.8.1980) on julkaistu ohjeet 
otsikossa mainitun sopimuksen soveltamisesta kaytantoon. Muutoksena 
kolmanneksi viimeiseen kappaleeseen ilmoitetaan, etta kaikista sopi -
muksen mukaisista yhdysliikennelahetyksista Oy Matkahuolto Ab perii 
asemamaksuna 5,30 markkaa lahetykselta. 

VT:ssa 36/80 (N:o Lko 23213/66/80, 28.8.1980) julkaistun yhdysliikenne
sopimuksen liitteeseen 3 korjataan Pelkosenniemi ja Savukoski termi
naalipiirin numero 28 numeroksi 29. 

Huom ! Pyydetaan sijoittamaan TILITYS- JA MENETTELYOHJEET VR:N JA OY 
MATKAHUOLTO AB:N YHDYSLIIKENNESOPIMUKSEEN - tekstin jalkeen (Tlt 909/ 
2331/80, 7.10.1980). 

VT 42/80 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Insinoorin virka (V 25, 1.11.1980 V 27) toistaiseksi Pieksamaen lii
kennepiirissa (vetokalustoasiat). Rautatiehallituksen paajohtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 12. paivana marraskuuta 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSJ)I. 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 21) virkaan (Jns) rakennusmestari 
Eero Ka1evi Ratilainen ja toimistosihteerin (V 15) virkaan (Sk rpt) toimisto

virkailija Oili Anna -Liisa f>la1anto. 

EROJA 

Rat a o sa s to: rakennusmestari Au1is Ensio Siivonen ja vt y1im . piirtaja 

Tarja Te11ervo Hietamaki . 
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Taytettava mieluimmin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH:n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta . 

Lomanviettoavustusanomus 

42 

1 . Anojan taydellinen nimi . ...............•.......................• 

2. Syntymaaika ... . 1 . ... 19 ... 

3 . Virka, toimi tai ammatti ...... , ........•................. ........ 

4. Toimipaikka ..................................... puh : ............ . 

5. Ollut VR:n palveluksessa alkaen vuodesta . ..... yht ........ vuotta 

6 . Perhesuhteet : naimisissa, yksinhuoltaja, perheeton 11 

7 . Perheen paaasiallinen huoltaja ................................. . 

B. Puolison nimi ............................................•.. , ... 

9 . Lasten nimet ja iat: 

10 . Minulle ja perheelleni on varattu ........•.................•..... 
(lomapaikan nimil 

lomapaikasta .... hengen huone .. .. 1 .... - ... . 1 . ... 19 valiseksi 

ajaksi •... vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosilomaa 

... . 1 .... - .... 1 .... 19 valiseksi ajaksi . 
1) 

11 . Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimonilmieheni ja lap-

sistani : 

12 . Aikaisemmin en ole saanut I olen saanut omanviettoavustusta val 

tionrautateilta11 

13 . Aviopuolisoni ei ole saanut I on saanut lomanviettoavustusta val -
1 ) 

tionrautatei lta 

14 . Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa: 

1) Tarpeeton yliviivataan 
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15. Mikali allekirjoittaneelle myonnataan lomanviattoavustusta 

sitoudun mahdollisan astaen sattuessa ilmoittamaan siita rau

tatiahallituksen sosiaalijaostoon ja ao . lomapaikkaan viimeis

taan 14 vrk ennen aiotun oleskelun alkamista . 

... pna ......... kuuta 19 ... . 

anojan allekirjoitus 

tarkkan osoit e 

Samalla kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi , kat

son anojan lahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, 

sairaudesta toipumiseksi, erityisrn tyorasituksen, suuriperhei

syyden 21 

•• • •••••••••••••••••• 0 •• 0 • • 0 •• 0 •••••••• • • •••••••••••••• • ••• 0. 0. 0 0 ••••• 

vuoksi olevansa lomanviettoavustuksen tarpeessa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... pna ......... kuuta 19 ... . 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esi

miehen lausuntoon 

Paikanvarausosoitteet: 
- VUOKATIN LOMA- JA KURSSIKESKUS ASTELI, HIEKKANIEMEN LOMAKYL~ JA 

PYHATUNTURIN RETKELYKESKUS : 
varaukset kirjallisesti as . Vuokatin lama- ja kurssikeskus, 
88610 Vuokatti, puh . VR 991/376, y Sotkamo 986/60 071 tai 60 072 . 
Pyhatunturi puh . 99252 - 77116. 

- RANTALINNA: 
ennen 1 . 6 . 1981 isannoitsija Eino Kallionpaa , puh . Toijala 
937/22682, jalkeen 1 . 6 . 1981 puh. Ruokolahti 954/41029 

- PYYSALO: 
ennen 1.6 . 1981 isannoitsija Rauni Kairimo puh . Tampers 931/652 593, 
jalkeen 1 . 6 . 1981 puh . Tampers 931/762 314 

- KANERVALA: 
ennen 1 . 6.1981 isannoitsija S . Kantanen puh . Helsinki 90/832 237 , 
(iltaisinl tai 90/155 2030 (paivisin) , jalkeen 1.6.1981 puh . 
Pernio 924/824 419 

- SOLGAROEN : 
ennen 1.6.1981 isannoitsija Bruno Viitanen puh . Hanko 911/82 467 , 
jalkeen 1 . 6.1981 puh . Hanko 911/81 481 

- RAUTIALA 
RKY :n to misto . puh. Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana puh. 
Vesilaht 931/78 065 

Hehinki 1980. Valtion painaruskeskus 
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1280024432 
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PAINOTUOTTEIOEN LUETTELO VR 2625 

Luetteloon tehdaan seuraavat korjaukset 

1517 
1758 

1777 

2636.22 

kpl 

kp1 
kpl 

nide 

A3T 

CSo 

cs 
A4 

Lippukassantarkastuspoytakirja Tlt 
Ikkunakuori, atk H1t 

Kirjekuori, vastaus1ahetys Mt 
Tietoja vaara11isten aineiden ku1jetta-
misesta Hlt 

2658 poistetaan 

2662 poistetaan 

3137.1 
3426 

3558 

3573 
3724 

3744 

3777. 1S 

3790 
3790.1 

41S2.1 
4152 . 2 

4S01 

S044 

S045 
S046 

S047 
5048 

S049 

poistetaan (VR 3137 korvaa) 

kp1 A4 

1h/SO A4 

1h/SO 

kp1 

lh/50 

kpl 
kp1 
kp1 

jl-2 

jl-2 

kp1 

kp1 

kp1 
kp1 

kp l 

kpl 

kp1 

A4L 

A4 

1/3 A4 

A4 

50x100 
75x100 

12"x240 
12"x240 

A4 

AS 

AS 
AS 

A4L 

A4L 

A4L 

Ilmoitus vapautettavaksi esitetyista 

Sahkoradan vika - ja hairioilmoitus 

Tyomaarays rajavyohykkee11e 

Korvauspaatos, RH 

Vahinko/Puuttumisilmoitus 

Tukkien ym. rahditusohje 

Lavatarra 

La vata rra 
Luotto1askelma, kk 

Vuokralaske1ma, kk 
Liikennepiirin vetoka1ustoti1anne ja 
konepajakorjaukset 

Paikkarekisterin paivityskortti 

Kayttorekisterin paivityskortti 
Projektien nimet 

Nimitiedostojen paivityskortti 

Apurekisterin paivityskortti 

Kunnossapidon tyosuunnite1mat 

Lisaksi seuraavat painotuotteet on uusittu sisal1oltaan 

2661.01 

39S2 

Asiakirjaohjeet, sisa11ys1uette1o 

Painotuotteen jake1u1uette1o 

(H1t 1S7/S72/80, 16.10 . 1980, VT 43/80) 

St 

Stt 

Yte 

Lot 
Selke 

Mt 

Lt 

Lt 
Tlt 
Tlt 

Yte 

Rt 
Rt 
Rt 

Rt 
Rt 

Rt 
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Valtion ty1markkinalaito on kirjeel111n n : o VM 236/10 - 9/ C , 

7 . 10 . 1980 ilmoi tanJt , et~l valtiovarainministeribn pllt6s H 
18 . 2 . 1976/VM 40/10 - 09/76 , joka koskee tuntipalkan lasY.entaperus 

teen t~ydenny3osan ma~ray ymista , saadaan nimel lan muu ettujen 

v i rkanimikkeiden l luokan asemames arin , yp asemamestarin , ap ase 

mamestarin , 1 luokan kirjurin ja yp 2 1uokan kirjurin sijasta so 

veltaa seuraavissa virkanimikkeissa : 

liikenneohiaaja 

liikennemestari 

toimistosihteeri 

(Hloj n : o H1o 698/115/80 , 13 . 10 . 1980) VT 43 /80 

RAHTILOOTT'O 

Ti1ityssalnn6n 1iitteena olevaan luottoasiakasluetteloon lisataln 

657833 Anttila Tukkukauppojen Oy 

657957 Oy Wi1h. Schauman Ab 

631630 Oy RAILTRANS LTD 

ja samasta luette1osta poistetaan 

631630 East- West Service Ltd 

Tlt 002/245/80. 2.10.80 VT 43/80 

Kauppapuistikko 15 
PL 240 

PL 125 

PL 125 

65100 VAASA 10 

00121 HELSINKI 12 

00121 HELSINKI 12 

00121 HELSINK1 12 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1iteknikon (V 25) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Tampere; viran 
ha1tija toimii Tampereen opastina1ueen ~aa11ikkona). Rataosaston johtaja11e osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 

19.11.1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Tampereen ratapiiriin otetaan yksi mittausteknikko Tamperee11e ja yksi rakennus

mestari Turkuun. 

Kirja11iset hakemukset kou1u-, tyo- ym todistuksineen on toimitettava Tampereen 

ratapiirin paalliko11e osoitteella: PL 416, 33101 TA11PERE 10, 31.10.1980 

mennessa. Lisatietoja antaa di E Koti1ahti, puh. 931-152321. 

NIMITYKSII\ 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen (V 15) toimeen (Kv) raidemies Rauno 01avi Taina. 

EROJA 

Rat a o sa s to: rataesimies (V 15) Jaakko Johannes Kahi1a. 

Ht'ls1nki 1980. Va.Jnon pajnatwkeskw 
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30.10.1980 
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DIAARIN ASIARYHMITYKSEN MUUTTAMINEN 

Diaarin asiaryhmitysta on muutettu seuraavasti: 

poistettu : 015, 0330, 0331, 0332, 0350 , 0351, 0352, 2210, 2211, 
2212 , 2331, 2332, 2333, 25 (alaryhmineen), 3521, 3522, 
3523 , 370, 371, 372, 373, 450, 451 , 452, 453, 459, 570, 

571, 572 ja 573; 

muutettu : paaryhmien numerointi ja otsikot o, 1, 2 , 3, 4 ja 6 seka 

asiaryhmat 035, 24 (uusi otsikko , alaryhmat poistetaan), 

26, 27 (asiaryhmien numerot muuttuvat~ 340, 341, 346, 35, 

352, 354, 355, 36 , 38, 39, 423, 432, 435, 45, 52 , 57 , 62 
64, 640, 643 , 645 ja 66 . Lisaksi on paaryhma 1 (henki 
lostohallinto) ryhmittely suoritettu uuden jaotuksen poh
jalta. 

lisatty: 036 , 235 , 347 , 356, 55 , 646, 647, 649 , 660, 661 ja 662 . 

Muutokset tulevat voimaan 1.1.1981 lukien. Uusi diaarin asiaryhmi
tys julkaistaan Asiakirjaohjeet-kansiossa painotuotenumerolla 
VR 2661 . 1 . Painatusjaosto suorittaa perusjakelun . 

(N : o Hlo 20/019/80, 14 . 10 . 1980 (Hlt) VT 44 /80 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1im~~r~inen ap 1iikennetarkastajan toimi (V 26) sijoituspaikkana 
toistaiseksi rautatieha11ituksen ha11intotoimisto (rationa1isoin

ti- ja kehitt~misteht~vat) . Rautatiehal1ituksen paajohtajal1e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituk

sen kirjaamoon viimeistaan marraskuun 19 paivana 1980 ennen vir

ka-ajan paattymista . 

Toimistosihteerin virka (V 18) ja toimistovirkai1ijan toimi (V 13) 

toistaiseksi rautatieha11ituksen ha11into-osasto11a. Ha11into 

osaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitetta

va rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan marraskuun 19 paiv~ 

na 1980 ennen virka- ajan paattymista. 

44 

Insinoorin virka (V 27) , 1iikennetarkastajan virka (V 28) , kaksi a1em

man pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan virkaa (V 25) seka y1imaarainen 
alemman palkka1uokan 1iikennetarkastajan toimi toistaiseksi rautatie 

ha1lituksen 1iikenneosasto11a. Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoi

tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautieha11ituksen kirjaa 

moon vi i meistaan 26 . paivana marraskuuta 1980 ennen viraston aukioloa 

jan paattymista . 

Y1iteknikon virka (V 24) , liikenneohjaajan virka (V 20) (liikenteenoh

jaus) ja kaksi toimistosihteerin virkaa (V 18) toistaiseksi rautatie 

ha1lituksen 1iikenneosasto11a . Liikenneosaston paa11ikolle osoitetut 

kirjal1iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon 

viimeistaan 26 . paivana marraskuuta 1980 ennen viraston aukio1oajan 

paattymista . 

Asemapaal1ikon virka (V 21) tostaiseksi Lahden 1iikennealueella (Uka) 

ja asemapaa1likon virka (V 19) toistaiseksi He1s~ liikennealueella 

(Mas) . Liikenneosaston paal1ikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan 26. paivana 

marraskuuta 1980 ennen viraston aukio1oajan paattymista . 
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Rakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Oulu; viran 
haltija toimii Oulun opastinalueen paallikkona). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
26.11.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista) . 
Nelja rataesimiehen (V 15) tointa, joista toistaiseksi yksi Helsingin rata
piirissa (turvalaitetyot, Helsinki), yksi Kouvolan ratapiirissa (Kouvola), 
yksi Tampereen ratapiirissa (turva1aitetyot, Tampere) ja yksi Seinajoen rata
piirissa (turvalaitetyot, Seinajoki). Rataosaston johtaja1le osoitetut hakemukset 
on toimitettava ao ratapiirin paa1likol1e viimeistaan 26.11.1980. 
Toimistovirkai1ijan(V 11) toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin toimistossa 
(Seinajoki). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava Seina
joen ratapiirin paa11ikolle viimeistaan 26.11.1980. 

Koneinsinoorin virka (V29; erikoistehtavana heikkovirtatekniset teh
tavat) toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla, nelja konein
sinoorin virkaa (V29~, toistaiseksi koneosaston piirihallinnossa 
(1 Tku knp ja 3 Hy knp), sahkotarkastajan virka (V24), yliteknikon 
virka (V24), teknikon virka (V23~ ja teknikon virka (V22), toistai
seksi Hyvinkaan konepajassa seka ylimaarainen alemman palkkaluokan 
liikennetarkastajan toimi (V25), toistaiseksi Pasilan konepajassa. 

Koneinsinoorin virkoihin tarkoitetut rautatiehallitukselle osoitetut, 
sahkotarkastajan virkaan ja ylimaaraiseen alemman palkkaluokan lii
kennetarkastajan toimeen tarkoitetut rautatiehallituksen paajohtajal
le osoitetut seka yliteknikon ja teknikon virkoihin tarkoitetut kone
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on taoimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 paivana marraskuuta 
1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSI~: L i i k e n n e o s a s t o: liikennetarkastajan virkoihin 

(V 26) (RH, lko) ylim. liikennetarkastaja (V 25) Jorma Sakari Eerik~inen 
ja ylim . ap. liikennetarkastaja (V 24) Arvo Aarre Railoma, liikennetar

kastajan virkaan (V 25) (RH, lko) ap . liikennetarkastaja (V 23) Reino 
Jaakko M~ntym~ki, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkoihin 

(V 24) (RH, lko) ap . liikennetarkastajat (V 23) Hilkka Annikki Fagerst

rom ja Lea Nikkinen sek~ ap . liikennetarkastaja (V 20) Aili Helenius, 

alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaan (V 20) (RH, lko) lii 

kenneohjaaja (V 18) Uuno Oskari Pet~j~, toimistosihteerin virkoihin 

(V 19) (RH, lko) toimistosihteerit (V 17) Sirkka Tellervo Thure ja 

Irja Mirjam Hulkkonen, toimistosihteerin virkaan (V 17) (RH, lko) ylirn. 

toimistosihteeri (V 17) Anna Inkeri Pellikka, toimistovirkailijan (V 10) 

toimeen (RH , lko) toimistovirkamiesharjoittelija Arja Sinikka Lumialho, 

toimistovirkailijan toimiin (V 7) (RH , lko) tilap . toimistovirkailijat 

Raili Anneli Karjalainen ja Heli Marjatta Katajam~ki , asemap~~llikon 

virkaan (V 25) (Kern) apulaisasemap~tillikko (V 20) Veikko Kullervo Hin

tikka, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaan (V 20) (Kv) 
toimistosihteeri (V 17) Hilkka Tuulikki Valtonen, yliasentajan toimeen 

(Sk) sahkoasentaja Martti Juhani Harju, toimistovirkailijan toimeen (V 

10) (Sk)toimistovirkailija (V 7) Eira Marketta Salomaa, asetinla iternie

hen toimeen (Sk) asemamiehet (V 8) Olavi Matias Rintamaa, Jorrna Matti 

Siloaho ja Viljo Matias Sakkinen sek~ kuormausmestarit Kauko Kalervo 
Rantala ja Jukka Kaarlo Untamo Luhtanen, vaihdemiehen toimeen (Kok} 

junamiehet Rolf Alexander Wargh ja Ernst Allan Valdemar Rasmus seka 

asemamies (V 8) Erkki Johannes Nurisalo, junamiehen toimeen (Sk) ase 

mamies (V 9) Tauno Mikaeli Katajamaki, junamiehen toimeen (Yv) asema

rnies (V 9) Pentti Eemil Salmela , junamiehen toimiin (Pts) asernamiehet 

(V 8) Matias Erkki Pelkkala ja Veikko Armas Svensson Pietarsaaren lii

kennealueelle (Pts), junarniehen toimeen (Kok) asemamies (V 8) V~ino 

Johannes Hyvonen , junamiehen toimeen (Vs) asemamies (V 8) Martti Kale 

vi Nordman , toimistosihteerin virkaan (V 16) (Kok) toimistosihteeri 

(V 14) Jaakko Johannes Laakso, toimistosihteerin virkaan (V 14) (Sa) 

toimistovirkailija (V 7) Aura Sanelma Heikkil~, liikennnemestarin vir

kaan (V 14) (Pna) ylim. liikennevirkailija (V 10) Kurt Sigfrid Perm , 

liikennemestarin virkaan (V 14) (Hm) ylim . liikennevirkailija (V 10) 
Jukka Uolevi Ahonen, liikennemestarin virkaan (V 14) (Lpa) ylim . lii 

kennevirkailija (V 10) Veli Tapani Salonen , j~rjestelymestarin virkaan 
(Kok) ylim . j~rjestelymestari Ensio Jorma Kalevi Salin, kahteen kuor 

mausmestarin virkaan (Sk) asemamiehet (V 9) Atte Matti M~kel~ ja (V 8) 
Osmo Viljami Syrjala, veturinkuljettajan virkoihin (Sk) veturinlammit -
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tajat (V 12) Kalevi Samuel Peura (V11) ~1atti Armas Kasari , Ilpo Tuomas 

Viitala , Arto Hermanni Maki - Hakola , Matti Jaakko Aho- Mantila , Eino En 

sio Kuoppa- aho ja Heimo Johannes Henriksson, konduktoorin virkoihin 
(Sk) junamiehet Yrjo Erik Jokilehto ja Pentti Juhani Katajaniemi , kon

duktoorin virkaan (Yv) junamies Mauno Vilhelmi Sorvisto , veturinlammit 

tajan (V 12) toimiin (Kv) tila:I:.veturinlammittajat Jorma Tapio Vi ~t:1tie , Jaak
ko Kalervo Koppinen, Matti Tapio Kurvinen , Keijo Cnni Kalevi Patari , 

Ilpo Tapani Nurmilaukas, Jarmo Pentti Juhani Suutari , 

Rauno Veli Juhani Hovi , Hannu Niilo Sakari Karppinen, Juha 

Pekka Tammilehto , Esa Clavi Vanhanen, Tuomo Antero Heikkinen, Riku Pek

ka Purho , Jukka Tapani Leino ja Lassi Kalevi Riitala, asemamiehen (V 9) 
to imiin (Lr) ylim . (V 9) asemamiehet Markku Tapio Kouvo ja Seppo Clavi 

Vainikka, asemamiehen (V 8) toimiin (Vna) ylim . (V 9) asemamiehet Mat 

t i Houni ja Seppo Pekka Tukiainen , asemamiehen (V 9) toimiin (Imr) ylim . 

(V 8) asemamiehet Matti Pentti Tapio Suikkanen ja Jari Esko Welling , 

a semamiehen (V 8) toimiin (Imr) tilap . asemamiehet Tuomo Juhani Hakuli 

nen , Tuomo Clavi Liukkonen , J uha Aarne Tapio Poth , Clli Juhani Ve nto 

ja Seppo Clavi Vertanen , asemamiehen (V 8) toimeen (Hma) ylim . asema
mies (V 8) Veli - Matti Kiiski , asemamiehen (V 9) toimeen (Kta) ylim . 

asemamies (V 8) Matti Juhani Nygren seka asemamiehen (V 8) toimeen (Kta) 

t ilap . asemamies Kari Kalevi Lehto , veturinlammittajan (V 12) toimeen 

(Imr) veturinlammittaja Csmo Sakari Leskinen , asemamiehen (V 9) toimeen 

(Kv) palveleva ylim . (V 9) asemamies Keijo Arvi ~1ikael Savinen , asema

miehen(V 8) toimiin (Kv) ylim . (V 9) asemamiehet Hannu Tapani Ikonen ja 

Jari Pekka Laherto seka ylim . (V 8) asemamiehet Arto Viljo Uolevi Han 

nola , Reino Kalervo Ikonen , Matti Juhani Keskinen , Harri Jukka Tapio 

Lehmusmetsa , Kari Pe~tti Juhani Pekkanen , Hannu Sakari Tiihonen , Kari 

Veli Ant ero Vanhanen ja Matti Anton Ylatalo seka ylim . tallimies Cssi 

Csmo Tapio Lallukka . 
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K o n e o s a s t o : toimistosihteerin ¥irkaan (V18) y1im. toimis
tosihteeri Hillevi Marjatta Hast (Pal knp), toimistosihteerin 
virkaan (V16) tvirk Raija Eeva Anneli P e 1 t o 1 a ja toimisto
sihteerin (V15) ylimiiaraiseen toimeen y1im.tvirk Alli l'laria A j o -
m a a • 

EROJA 

R a t a o s a s to: toimistovirkailija (V 10) Elvi Kristiina Kujala. 
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RAHTI LUOTTO 

Ti1ityssaannon 1iitteena olevaan 1uottoasiakas1uetteloon 1isataan 

632646 

658138 

656058 

627422 

600957 

658146 

658088 
658104 

658070 

658096 

658112 

658120 
658203 

Helsingin tyovoimapiiri 

Turun tyovoimapiiri 

Tampereen tyovoimapiiri 
Kouvolan tyovooimapiiri 

Mikkelin tyovoimapiiri 

Vaasan tyovoimapiiri 
Jyvaskylan tyovoimapiiri 

Kuopion tyovoimapiiri 
Joensuun tyovoimapiiri 

Kajaanin tyovoimapiiri 

Oulun tyovoimapiiri 

Rovaniemen tyovoimapiiri 

A. Ahlstrom Osakeyhtio 
Hyvinkaan Lasivi11atehdas 

ja siita poistetaan 

619262 Oy Tampe11a Ab Konepajateol-

PL 170, 00531 
PL 236, 20101 

PL 587, 33101 

PL 41, 4 5101 

PL 157, 50101 

PL 11 ,. 65101 

PL 48, 4 0101 

PL 198, 70101 

PL 93, 80101 

PL38, 87101 

HELSINKI 53 

TURKU 10 
TAMPERE 10 

KOUVOLA 10 

MIKKELI 10 

VAASA 10 

JYVASKYLJ\ 10 

KUOPIO 10 

JOENSUU 10 

KAJAANI 10 

PL 86, 90101 OULU 10 

PL 235, 96201 ROVANIEMI 20 

48600 KARHULA 

(Hyvi-proj ekti) 

1isuus PL 267, 33101 TAMPERE 10 

Lisaksi luettelossa muutetaan Oy Huber Ab Pohjois-Suomen piirin 

asiakasnumeroksi 655068 ja Puukeskus Oy:n osoitteeksi Heikki1a

tie 8 B, 00210 HELSINKI 21. (T1t 979/245/80, 2.10.80) VT 45/80 . 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen 

Julkaisuun KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, Lantinen, osaan I "CIM" 
(VR 4660) ilmestyy lisalehti n:o 3, joka on voimassa 1.11.1980 lukien. 

Ko ju1kaisun osaan II "PIM" (VR 4669) ilmestyy lisalehti n : o 12, joka 
on voimassa 1 . 11 . 1980 lukien. Tama lisalehti sisaltaa muutoksia erai
siin PIM liitteisiin. 

Painatusjaosto jakaa lisalehdet. 

(Yt -/252/80, 29.10.1980) VT 45/80 
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MATKUSTAJALASKENTA 11-17.11.1980 

Marraskuun 11-17. paivina suoritetaan ns. maaraa1ue1askenta ohjeen 
n:o Lt 22622/67/78 mukaan. 

4 5 

Seuraavassa on 1uete1tu ne kohdat (rataosat), joihin on tu11ut junien 
osa1ta muutoksia ohjeiden painattamisen ja1keen. Jokaisessa kohdassa 
on mainittu kaikki 1askettavat junat. 

1. Rataosat: 
Junat: 

2. Rataosat: 
Junat: 

3. Rataosat: 
Junat: 

4. Rataosat: 
Junat: 

7. Rataosat: 
Junat: 

8. Rataosat: 
Junat: 

9. Rataosat: 
Junat: 

10 . Rataosat: 
Junat: 

13. Rataosat: 
Junat: 

14. Rataosat: 
Junat: 

Hki-Kv-Imr-Jns 
1' 3, 5, 7, 11' 13, 15, 25 , 9415/323 

Jns-Imr- Kv-Hki 
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 26, 324/9450, 326/9478 

Hki-Pko-Sk-01-Kja 
45, 47, 51, 57, 61 , 63, 65, 67, 69, 155/49 

Kja- 01-Sk-Pko-Hki 
46, 48, 52, 58, 62 , 64, 66, 68, 70, 668 

Hki-Jy-Pm 
93, 95, 97 

Pm-Jy-Hki 
90, 94, 96, 98, 518 

Hki-Hpk-Sk-01 
41, 43, 523, 601 , 615 

01-Sk-Hpk-Hki 
42, 44, 512, 516, 610 , 616 

Hki-Tpe-Pri 
141, 143, 145, 151, 155, 157, 9407/445, 9427/453, 
9439/449, 9459/455 

Pri-Tpe-Hki 
142, 144, 146, 152, 156, 158, 446/9434, 454/9458, 
448/9466, 456/9484 
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15. Rataosat : Hki- Tus/Nls 
Junat: 121, 123, 125, 127, 129, 131 

16 . Rataosat : Tus- Hki 
Junat : 122 , 124, 126, 128, 130, 132, 136 

19. Rataosat : Tpe-Jns 
Junat: 101 , 103, 109, 831, 833, 925 

23 . Rataosat: Pri-Tpe 
Junat: 462, 466 

24 . Rataosat : Hpk- Sk 
Junat: 565, 581, 585, 587, 589 

25. Rataosat: Sk- Hpk 
Junat : 568, 582, 584 

28 . Rataosat : Vs-Sk 
Junat : 560 , 562, 564, 568 , 572 

37 . Rataosat : Sl- Par 
Junat : 16, 801, 803, 805, 807, 809 

38 . Rataosat: Par- Sl . 
Junat: 15, 800, 802, 804 , 806, 808 

Seuraavat kohdat (rataosat) on lisatty : 

39 . Rataosat : Pm- Sl 
Junat : 913 , 915, 917 

1 2 
Sl Sl etp 
Pm 1 
Sl s 

40 . Rataosat : Nrl-Jns 
Junat : 881, 883, 887 

2 3 4 
Jns Jns etp Jns lp Jns pp 



Nrl 
Jns s 

- 5 - 4 5 

Kaikki junat lasketaan (myos makuuvaunut) junahenkilokunnan toimes~a . 
Liikennepiireja pyydetaan laskennan ajaksi jarjestamaan lisamiehitys 
tarpeellisiksi katsomiin juniin . 

Laskentaohjeita (Lt 22622/67/78, VR 4482), on saatavissa lisaa paina
tusjaostosta. 

~ Laskentalomakkeet (VR 4481) jaetaan viela taman kerran painatus
jaoston toimesta . Seuraavia laskentoja varten liikennepiirit huoleh
tivat itse lomakkeiden tilaamisesta . 

(Lt 22902/67/80, 29 . 10 . 1980) VT 45/80 

FIDEBAST - 1'ARIFFI 9350 , tiedotus 1 /80 

Fidebast - tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 17 (3) ole
vaan Saksan asemaluetteloon : 

02253 3 Memmingen ... • - 16 
(Mt 28 . 10 . 1980) VT 45/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT- JULKAISU 

1.12.1980 lukien muutetaan Malminkartanon merkinnat seuraaviksi : 

2 3 4 5 6 

Malminkartano- fk Hpl 5. Hil 
MalmgArd Psl 8 . 
Mlo Kr 92. 

(Lko 23429/67/80, 27.10 . 1980) VT h5/ 80 

1 . 11 . 1980 lukien poistetaan Tuiran kohdalta Rautaruukki Oy:n raide se
ka Pohjolan kaapeli Oy : n raide ja lisataan ne Oulun kohdalle. Merkin
nat ovat seuraavat : 
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Ou1u 

Rautaruukki Oy: n raide 
820 

Pohjo1an Kaape1i Oy: n 
raide 
860 

- 6 -

2 3 4 

01 8. 

01 10. 

5 6 

Tt Rautaruukki Oy:n 
tehdasta varten 

Tt Pohjo1an Kaape1i 
Oy:ta varten 

Ju1kaisusta VR 2648 (Raideki rja) poistetaan osasta 1. Ou1un kohda1t a 
Rautaruukk i Oy:n raide ja osasta 2 . Raut aruukki Oy:n kohda1ta Hameen-

1 i nna ja Ou1u. (Lko 23605/67/80, 27. 10.1980) VT 45/80 

1.1 2 .1980 1ukien muutetaan Su1kai sen s eisakkeen n imi n imeks i Matasvaa
ra. Ju1kaisusta poistetaan Su1kainen merkintoineen ja 1isataan Matas
vaa ra s euraavin merkinnoin: 

Matasvaara 
Mas 

2 

41 
Lis 

4 
Vkt 112. Jns 133. 
Kon 136 . 

(Lko 32837/ 67/80, 16 .9.1980) VT 45/80 

5 
Hil 

LISJI:LEHTH OHJEESEEN : "SJI:HK(jALAN TURVALLISUUSKILVET LIIKKUVASSA 
KALUSTOSSA " VR 4348 . 2 

6 

Sahkotekni1lisen toim i ston paallikko on vahvistanut kayttoonotet 
tavaksi 15 . 11 . 1980 lukien lisalehdet ohjeeseen VR 4348 . 2 . Lisa1eh
tien perusjakelun suorittaa painatusjaosto , jolle myos lisatilauk
set voidaan toimittaa . 

Kasittelijayksikkona toimii sahkoteknillisen toimiston (Stt) 1iik 
kuvan ka1uston sahkol aitejaosto (Stl) . Lisal ehdet sijoitetaan kan 
sioon : LIIKKUVAN KALUSTON SJI:HK(jLAITTEET . 

Kaikkien niiden jotka asennuttavat/asentavat sahkoalan turval1i 
suuskilpia liikkuv~an kalustoon , on hankittava ohje VR 4348 . 2 li 
salehtineen . 

(stt 3560/412/80 , 30 . 10 . 1980) VT 45/80 
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RMft.O:n OSA 15, KORJAUSLEHTI 

RAMO:n osan 15 RADAN KUNNOSSAPITO kohta 15.272 Kiskomurtumat on 
korj_attu. 

Painatusjaosto suorittaa painatuksen ja perus j akelun. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

45 

Ylimaarainen teknikon toimi (~ toistaiseksi Helsingin (Hki auto
varikko) liikennealueel la. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 3. paivana joulukuuta 1980 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Liikenneohjaajan virka (V 18), liikennemestarin virka (V 18), nelja 
toimistosihteerin virkaa (V 18), kaksi liikennemestarin virkaa (V 16), 
kahdeksan toimistosihteerin virkaa (V 15), kaksi .iar.jestelymestarin 

virkaa, seitsemantoista veturinkuljette..ian virkaa, kahdeksan kuormaus
mestarin virkaa ja kahdeksan konduktoorin virkaa. Liikenneosaston paal
likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaamoon viimeistaan 3. paivana joulukuuta 1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

liikenneohjaaja (V 18): Karjaan (1 Kr junasuoritus) liikennealueelle, 
liikennemestari (V 18):Lahden (1 Ha) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 18): Helsingin liikennepiirin (1 liikenneryhma) 

seka Helsingin (1 Hki lippukassa, 1 Hki tav.toim.) ja Riihimaen (1 Ri) 
liikennealueille, 

liikennemestarit (V 16): Helsingin (1 Hki junasuoritus) ja Riihimaen 
(1 Rm junasuoritus) liikennealueille, 

t)irnistosihteerit (V 15): Helsingin (6 Hki lippukassa, 1 Hki autova
rikko) ja Keravan (1 Ke lippukassa) liikennealueille, 

jarjestelymestari t: Helsingin ( 1 Hki ja 1 Hki komennusesim.) liikenne
aluee.lle, 

veturinkuljettajat: Helsingin (9) ja Riihimaen (8) varikoille, 
kuormausmestarit: Helsingin (5 Hki), Keravan (1 Ke), Hameenlinnan 
(1 Hl) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille seka 

konduktoorit: Helsingin (5 Hki), Hameenlinnan (1 !1! ), Karjaan (1 Kr) 
ja Lahden (1 Lva) liikennealueille. 
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Kaksi asetinlaitemiehen tointa , vaununtarkastajan toimi , kuusi vaihde
miehen tointa , kaksikymmentakolme junamiehen tointa , yksitoista toi
mistovirkailijan tointa (V 11) ja seitseman toimistovirkailijan toin
ta (V 9) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin paal
likolle viimeistaan 3 . 12 . 1980 . 

Edella mainittuihin toimiin n ,~itetyt sijoitetaan toistai seksi seuraa
vasti : 

asetinlaitemiehet : Helsingin (2 Hki) liikennealueelle , 
vaununtarkastaja : Helsingin varikolle (1) , 

vaihdemiehet : Helsingin (4 Hki) , Karjaan (1 Kr) ja Lahden (1 Ha) lii
kennealueille, 
junamiehet : Helsingin (19 Hki) , Riihimaen (1 Ri) ja Lahden (3 Lh) lii
kennealueille , 
toimistovirkailijat (V 11) : Helsingin (7 Hki , 1 Tkl) , Keravan (1 Ke) 
ja Lahden (2 Lh) liikennealueille seka 
toimistovirkailijat (V 9) : Helsingin (4 Hki) ja Lahden (2 Lh) liiken
nealueille ja Helsingin varikolle (1) . 

Autonkuljettajan toimi , seitsemantoista veturinlammittajan tointa 
(V 13) , yhdeksantoi s ta veturinlammitta j an tointa (V 12) , yhdeksan
toista asemamiehen tointa (V 10) j a kolme vaunumiehen tointa (V 9) . 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Helsingin l i i 
kennepiirin paallikolle viimeistaan 3 . 12 . 1980 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 
autonkuljettaja : Riihimaen (1 Lo) liikennealueelle , 
veturinlammittajat (V 13) : Karjaan (2 Kr , 2 Hnk)-·liikennealueelle ja 
Helsingin (5), Riihimaen (7) seka Lahden (1) varikolle , 
veturinlammittajat (V 12) : Karjaan (1 Kr) liikennealueelle seka Hel
singin (10), Riihimaen (6) ja Lahden (2) varikoille , 
asemamiehet (V 10) : Helsingin (7 Hki , 1 Kni) , Keravan (2 Ke) , Riihi
maen (5 Ri , 1 Lo) , Karjaan (1 Kr) ja Lahden (2 Lh) liikennealueille 

seka 
vaunumiehet (V 9) : Helsingin (2) ja Riihimaen (1) varikoille . 

Yta 29 . 10 . 1980 

Korjaus VT 44 

Rautatiehallituksen liikenneosastolla avoinna olleen ylimaaraisen 
ap liikennetarkastajan toimen palkkausluokka eleva (V 26) . 

Helsinki 1980. Valtion painatuskeskus 
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JOULUVIIKON VUOSILOMA- JA TY~AIKAJ~RJESTELYT 

Valtion tyBmarkkinalaitoksen ilmoituksen mukaan vuosi sitten anne
tut jouluviikon vuosiloma- ja tyoaikamaaraykset (VT 50/79) ovat 
sovellettavissa myos tulevana jouluna . Nain ellen jouluviikon maa
nantai ja tiistai saadaan mY.ontaa vuosilomaksi vain edellyttaen, 
etta saman viikon lauantaikin merkitaan vuosilomapaivaksi, ts. koko 

jouluviikko vuosilomaksi. 

(Hloj n:o Hlo 765/10/80, 6.11.1980) VT46/80 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n:o 214, 31.10.1980, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessl kaytettlvil ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 3.11.1980 lukien seuraavasti: 

100 Ho·llannin floriinia 186,00 mk 
100 Belgian frangia 12,50 mk 

Englannin punta 9,20 mk 
100 Italian liiraa 0,43 mk 
100 Itlvallan shillinkil 28,50 mk 
100 Luxembourgin frangia 12,50 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 578,00 mk 
100 Ranskan frangia 88,00 mk 
100 Ruotsin kruunua 90,00 mk 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 200,00 mk 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 205,00 mk 
100 Sveitsin frangia 224,00 mk 
100 Tanskan kruunua 65,50 mk 

1 USA:n dollaria 3~80 mk 
100 Unkarin forintia 12,00 mk 
(N:o Tlt 997/230/80, 3.11.80) V.T 46/80 
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RAHTILUOTTO 

Tilityssaannon liitteena olevaan luottoasiakasluetteloon lisataan 

603894 Oy Huolintakeskus Ab PL 405 00101 Helsinki 10 

658211 _,,_ PL 2 01531 Vantaa 

658229 _,,_ Linnankatu 19 20100 Turku 10 

658237 _,,_ Sopenkorvenkatu 14 15800 Lahti 80 

658245 _,,_ Tuomiokirkonkatu 36 33100 Tampere 10 

658252 _,,_ Satamakatu 9 48100 Kotka 10 
658260 -"- Puistokatu 34 B 90120 Oulu 12 

658278 _,,_ Korkeavuorenkatu 1 1 10900 Hanko 

658286 _,,_ 28880 Pori 88 
658294 -"- Helmentie 20 28360 Pori 36 
658302 -"- Ahjokatu 3-5 40320 Jyvaskylli 32 

658310 -"- Makasiininkatu 2 70620 Kuopio 62 

658328 -"- 07910 Valko 

658336 _,,_ 49460 Hillo 

658344 _,,_ 54270 Vainikkala 

658351 _,,_ Kustaa Aadolfink. 3 B 67100 Kokkola 10 
658369 _,,_ Jaliklirinkatu 4 95400 Tornio 
658377 _,,_ Ah.i_otie 4 96320 Rovaniemi 
658385 -"- Kai t ilanka tu 7 45130 Kouvola 13 
658393 -"- Koulukatu 10 65100 Vaasa 10 
658401 -"- Kauppakatu 22 A 3 78200 Varkaus 20 
(Tlt 3510/245/80, 5.11.80) VT 46/80 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE - TULLIVALITYSPALKKIOT 

VR:n tulliasioimistoaenraja-asemilla perimat tulliselvitysmaksut ja 
eraat muut tullaustoimenpiteiden yhteydessa kannettavat maksut neuse
vat RH:n paatoksen mukaan 1.1.1981 lukien. Samasta paivamaarasta lu
kien nousevat myos raja-asemilla perittavat konttien ja suurlavojen 
sailytysmaksut. 

Markkinointitoimisto on jakanut uudet maksutaulukot asianomaisille. 
Niita on tarvittaessa saatavissa markkinointitoimistosta, puh. Hki 
2726 tai 2724. 

(Mt, 7.11.1980) VT 46/80 
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KYTKENTii.TYOT HELSINGIN PUHELINVERKOSSA 

VR:n Helsingin uuden puhelinkeskuksen kayttoonottoon liittyen 
suoritetaan Helsi ngin alueen puhelinverkossa kytkentatoita 
17.11. - 19.12.1980 va lisema aikana. 

Toista johtuen saattaa puhelinliikenteessa esiintya ajoittai
sia hairioita. Puhelun mahdollisesti katketessa tulisi puhelin 
sulkea ja yrittaa yhteytta hetken kulut t ua uudestaan. 

(Stt 3561/434/80, 31.10.1980) VT 46/80 

AVO I MIA VI RKOJA JA TOIMIA 

Toimistovi rkailijan (Vll) toimi , sijoituspaikkana toistaiseksi hal 
linto- osaston terveydenhuoltojaosto . Hallinto- osaston johtajalle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan joulukuun 8 paivana 1980 ennen virka- ajan 
paattymi sta . 

Yliteknikon virka (V 23) toistaiseksi Pieksamaen varikolla (veturihuol
lon esimies). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on osoitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10. 
paivana joulukuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rakennusmestar i n (V 20) vi rka t o istaiseksi Kouvolan ratapii r issa 

Ko t kan ra ta-alueella (H am i na) . Ra taos aston j oh t a jalle osoitetu t 
hakemukse t on toimitettava r au t a tiehall ituksen k i r jaamoon viime i sta an 
10 .1 2 .1 980 ennen vi ras ton aukiol oajan paattym ista . 
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Rautatiehallituksen koneosastolle haetaan diplomi-insinooria 
toistaiseksi laadunvalvonta- ja laadunohjaustehtaviin seka tar
kastustoiminnan kehittamistehtaviin koneteknillisessa toimis
tossa . Hakijalta edellytetaan saksan ja englannin kielen taitoa. 
Palkkauksena ylim. tarkastajainsinoorin V 28 viransijaisuus tai 
tyosopimussuhdepalkkaus, jolloin hakijan on esitettava palkka
toivomuksensa. 
Hakemukset pyydetaan lahettamaan 28.11.1980 mennes~a osoitteella: 
Rautatiehallitus , ~oneosaston Johtaja, PL 488 00101 Helsinki 10. 
Lisatietoja tehtavasta antaa ki H Tolamo, pub. 911-2442. 

Lisayksena VT:ssa 44/80 olleeseen sahkotarkastajan viran (V 24) 
hakukuulutukseen ilmoitetaan, etta mainittuun virkaan nimitetta
va tulee toimimaan sahkotyokuntien tehtavissa. 
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PUISIA HYLLYST~JA 

Hyvinkaan varastossa vapautuu puisia Lundia- hyllystoja , joiden 

hyllytasot ovat kooltaan 1000 x 600 mm ja tikaskorkeus on 2400 mm. 

VR : n omaa kayttoa varten hyllykot luovutetaan velotuksetta. 

Henkolokunnalle myytaessa peritaan tasoista 2, - /kpl ja tikaksista 

2,50 kpl. 

Tiedustelut Hyvinkaan varasto , puh . 278/varastomestari Kivioja. 

(Tmt 237/58/80 , 10.11.1980) VT 47/80 

VIRALLISISSA TIEDOTUKSISSA TIEDOTTAMINEN 

VR Virallisten tiedotusten valmistusvaiheen nopeuttamiseksi on Val 

tion painatuskeskuksen kanssa neuvoteltu uudesta aikataulusta. Uusi 

aikataulu mahdollistaa sen, etta lehti on lukijalla jo torstaina. 

Edella olevan johdosta liikenneosast on keskus - ja piirihallintoa ke 

hoitetaan toimittamaan Virallisiin tiedotuksiin tarkoitettu aineisto 

osastosihteerille ko. tiedotusten ilmestymisviikkoa edeltavana tors 

taina kello 12 . 00 mennessa . 

Uuteen aikatauluun siirrytaan valittomasti . 

(Yt - /57/80 , 12 . 11.1980) VT 47/80 

Helsinki 1980. Valcion painatuskeskus 
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VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE-JULKAISU (VR 2650) 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut liitt~vansa Leppavirran ja 
Sorsakosken 1.12.1980 lukien Pieksam~ki -Varkaus liitantalinjan ja

kelu- ja kerailyalueeseen ty6paivittain hoidettavin yhteyksin . 

47 

T~man johdosta muutetaan liitantalinjaluettelossa (Liite A Sivu Pm 1) 

Pieksamaki-Varkaus linjasta julkaistut tiedot samasta ajankohdasta 

lukien seuraavan sisalt6isiksi. 

6002 PIEKS~M~KI - VARKAUS 

Pieksamaki - Varkaus 42 - Leppavirta 65 - Sorsakoski 75 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Pieksamaki, linjakuljetukset 

Pieksamaki-Varkaus seka jakelu- ja kerailykuljetukset 

Varkaudessa, Leppavirralla ja Sorsakoskella . 

Vastaavasti Oy Matkahuolto Ab : n yhdysliikennetoimipaikkojen luette 

losta (LIITE C sivu 7) poistetaan Leppavirtaa koskevat merkinnat . 

(Lko 32170/66/80, 10.11 . 1980) VT 47/80 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISUN LIITE V JA KAPPALETAVARA 

LIIKENNEPAIKAT- KIRJANEN (VR 3726) 

1 . 12.1980 lukien lisata~n Liikennepaikkojen valimatkat- julkaisun 

liitteeseen V jaljempana mainitut kappaletavaraliikennepaikat seu

raavin merkinn6in: 

1 

Leppavirta 715 
Sorsakoski 716 

2 

32 
32 

3 4 

fu4 
Pm 4 

5 6 

D 

D 

7 

65 

75 

Vastaavat lisaykset tehdaan my6s julkaisuun Kappaletavaraliikenne 

paikat VR 3726 . 

(Lko 32170/66/80, 10.11 . 1980) VT 47/80 
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AVOIMIA TOIMIA JA VIRKOJA 

Asemapaallikon virka (V 21) toistaiseksi Rovaniemen (Jsj) liikenne

alueella . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 17 . 
paivana joulukuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Toimistosihteerin (V16) virka , toistaiseksi Kouvolan ratapiirin toimis

tossa (Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi 

tettava rautatiehall ituksen kirjaamoon viimeistaan 17 . 12 . 1980 ennen 

viraston aukioloajan paattymis.ta . 

Rautatiehallituksen koneteknillisen toimist on palvelukseen ote

taan k oneenrakennus- tai konstruktiolinjan suorittanut nuori 

insinoor i rautatiekaluston suunnittelu- ja k ehittamistehtaviin . 

Kone osast on johtajalle osoitetut bakemukset palkkavau.timuksi

n e en ja t odist usj a l jennoksineen pyydetaan lahettamaan 13 . 12 . 1980 

rue nnessa osoitt e e lla : Rautat~ehallitus , PL 488 00101 Helsinki 10 . 

Lisatie t o ja antaa D.i ll Tolamo, puh . 911 -~442 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o : toimistorakennusmestarin (24) virkoihin (01 rpt) 

tarkastaja Matti Vihtori Lahtinen ja (Jns rpt) toimistorakennusmestari 

(V 23) Toivo Samuli Karkkainen; toimistorakennusmestarin (V23) virkaan 

(Tpe r pt) toimistorakennusmestari (V 22) Aaro Eemeli Moijanen; toimis

torakennusmestarin (V 22) virkaan (Sk rpt) rakennusme stari Martti Matias 

Aro l a ja toimistosihteerin (V18) virkaan (Kv rpt) toimistosi h teeri (V16) 

Liisa Inkeri Nieminen . 

Ylimaar aisen insin~~rin (V27) toimeen (Rtt , Rpj) ylim . i ns . (V 25) Reijo 

Olavi Hasunen ja ylimaaraisen toimistorakennusmestarin (V22) toimeen 

(Sk rpt) rakennusmestari Paavo Sakari Sallinen. 
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NIMITYKSIA L i i k e n n e o s a s t o : liikenneohjaajan (V 19) (Kv) 
liikenneohjaaja (V 18) Lauri Alfred Liimatainen, veturinkuljettajan 
virkoihin (Kv) veturinlammittajat (V 12) Jaakko Olavi Patari, Kalevi 
Matti Ilmari Yla-Rautio, Aaro Kalevi Luntta ja Hannu Kalevi Mattila, ve
turinkuljettajan virkaan (Hma) veturinlammittaja (V 12) Erkki Antero 
Pulkka, jarjestelymestarin virkaan (Kv) asernamies (V 8) Kauko Kalevi 
Hokkanen, toimistosihteerin virkaan (V 14) (Kv) tilap . toirnistovirkai
lija (V 6) Arja- Leena Irmeli Hanen, junarniehen toimiin (Hrna) vaihdemie
het Tirno Vehkjarvi ja Timo Johannes Hyvonen seka asemamies (V 8)Markku 
RobertUski ja asemamies (V 9) Seppo Kalevi Liikkanen, junamiehen oimeen 
(Lr) asemamies (V 9) Paavo Einari Ellonen, junamiehen toimeen (Vna) ase
rnamies (V 8) Heikki Paivio Rikkinen, junamiehen toimiin (Imr) asemamie
het (V 8) Alpo Pellervo S~rvi ja Seppo Antti Karhu, vaihdemiehen toi 
miin (Kta) asernarniehet (V 8) Keijo Kalevi Laulajainen ja Heikki Ensio 
Erkkila, vaihdemiehen toirneen (Mi) junarnies Toivo Ilmari Marttinen , 
vaihderniehen toimeen (Imr) asemamies (V 8)Pauli Kalevi Peltonen, tot
mistovirkailijan (V 9) (Kta) ylim . toimtstovirkailija (V 6) Merja Lii
sa Jarvinen, toimistovirkailijan toimeen (V 7) (Kv) ylim . toimistovir
kailija (V 6) Merja Sisko Pirkitta Tiainen, toimistovirkailijan toi
meen (V 7) (Pm) ylim . toimistovirkailija (V 6) Laila Orvokki Pulliai
nen, toimistovirkailijan toimeen (V 7) (Kuo) tilap . toimistoapulainen 
(V 6) Paula Eine Marjatta Hoffren, vaununtarkastajan toimeen (Kon) 
ylim. vaununtarkastaja Hannu Antero Leinonen, junamiehen toimeen (Pm) 

asemamiehet (V 9) Mauno Johannes Tiitinen, Mauri Uolevi Tarvainen, Ei 
no Erkki Oittinen ja Urpo Johannes Puputti, junamiehen toimiin (Var) 
asemamiehet (V 8) Martti Kalevi Jarvisalo ja Toivo Maatta, junamiehen 
toimiin (Kuo)asemamies (V 8) Seppo Vaino Lansisalmi seka asemamiehet 
(V 8) Aarne Aatami Pirskanen, Veikko Paavali Kelavuori, Jorma Olavi 
Turunen ja Teuvo Kalervo Erkila , junamiehen toimiin (Ilm) asemamies 
(V 8) Veikko Aulis Ronka ja asemarnies (V 9) Ville Aaro Penttinen,juna
miehen toimiin (Kon) asemarnies (V 9) Veijo Kalevi Lipponen ja ylim . ase
mamies(V 8) Jouko Kalevi Hypen, junarniehen toimiin (Jy)asemarniehet (V8) 
Albin Antero Lahtinen, Reijo Ensio Virtakainen, Martti Juhani Roustio 
ja asemamies (V 9) Sulo Robert Juhani Lavia, vaihdemiehe~ toimeen (Kon) 
junamies Hannu Juhani Holopainen, vaihdemiehen toimeen (Jy) asemamies 
(V 8) Tuomo Sakari Lamberg, vaihdemiehen toimeen (Ilm) junamies Antti 
Juhani Riikonen, asemapaallikon virkaan (V 19) (Krs) asemapaallikko 
(V 17) Anna Jussilainen, apulaisasemapaallikon virkaan (V 19) (Hki) 
toimistosihteeri (V 17) Lea Maria Peltola, liikenneohjaajan virkaan 
(V 18) (Ri)toimistosihteeri (V 17) Heikki Juhani Savipakka , liikenne
mestarin virkaan (V 17) (Krs) toimistovirkailija (V 7) Eija Hillevi 
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Ijas, liikennemestarin virkaan (V 17) (Kni) ylim.liikennevirkailija 
(V 10) Anne Kristiina Beckstrom, toimistosihteerin virkaan (V 17) 
(Ke) toimistosihteeri (V 14) Marja Kaarina Nystrom, toimistosihteerin 
virkaan (V 17) (Hy) toimistovirkailija (V 7) Riitta- Liisa Monto, toi
mistosihteerin virkaan (V 16 ) (Hki) toimistosihteeri (V 14) Maija- Lii
sa Makinen, liikenneohjaajan virkaan (V 1 6 ) (Lh) asemapaallikko (V 20) 
Pauli Johannes Toukolahti, toimistosihteerin virkaan (V 16) (Lh) lii
kennemestari (V 17) Martti Elias Taavetti Heimonen, toimistosihteerin 
virkoihin (V 14) (Hki) toimistovirkailijat (V 9) Kirsi Sinikka Ramo, 
Tuire Helena Nurmi, Nina Maria Luukkonen, Riitta Anneli Rasehorn, toi
mistovirkailijat (V 7) Sirkka Liisa Mannisto ja Ulla-Maija Tuominen, 
ylim . toimistovirkailija (V 6) Maija-Liisa Tattari, Sisko Anneli Airas
maa, Sirkka Anita Tirinen ja Anne Maria Levonmaa seka tilap . toimisto
virkailija Saara Johanna Sauresto, toimistosihteerin virkoihin (V 14) 
(Hki)toimistovirkailija(V 9) Tarja Virve Hannele Turtiainen, toimisto
virkailijat (V 7) Merja Kyllikki Ijas ja Pirkko Johanna Tjurin seka 
ylim. toimistovirkailija (V 6) Anne Katri~na Soimula, toimistosihteerin 
virkaan (V 14} (Hki) toimistovirkailija (V 9) Irina Elisabeth Kokko , 
toimistosihteerin virkaan (V 14) (Hki) ylim. toimistovirkailija (V 6) 
Terttu Mirjam Saarikoski, toimistosihteerin (V 14) (Pjm) toimistovir
kailija (V 9) Ritva Helena Lehtola, toimistosihteerin virkaan (V 14) 
toimistovirkailija (V 9) Kirsti Kaarina Nylund, toimistosihteerin vir
kaan (V 14) (Hki) ylim . toimistovirkailija (V 10) Marja- Leena Laine , 
toimsitosihteerin virkaan (V 14) (Lh) toimistovirkailija (V 9) Varpu 
Irmeli Simola,toimistosihteerin virkaan (V 14) (Lh) toimistovirkaili
ja (V 7) Virpi Marjatta Kanerva, toimistovirkailijan toimeen (V 10) 
(Hki) toimistovirkailija (V 7) Ritva Orvokki Ylen, toimistovirkaili
jan toimiin (V 7) (Hki) ylim . toimistovirkai lijat (V 6) Mervi Hannele 
Keskinen, Arja Tellervo Lapiolahti ja Arja Annikki Mustonen , toimisto
virkailijan toimeen (V 10) (Hki) toimistovirkailija (V 7) Tuija Mar
jatta Siekkinen,toimistovirkalijan toimeen (V 10) (Lh) toimistovir
kailija (V 7) Kirsti Kaarina Elisabet Kumpulainen, asetinlaitemiehen 
toimiin (Hki) junamiehet Onni Einari Koponen, Olavi Niiranen ja Tau
no Ilmari Vehkalahti, asetinlaitemiehen toimeen (Ri) kuormausmestari 
Ilmari Tapani Petry, vaununtarkastajan toimeen (Ri) vaunumies (V B) 
Raimo Kalevi Saarinen, vaihdemiehen toimiin asemamiehet (V 9) Reijo 
Mauno Mikael Harma ja Matti Ensio Soinine~, asemamiehet (V B) Jouko 
Arvid Kotakari ja Erik Johan Svartsjo seka ylim . asemamies (V 9) Ar-
vi Antero Niskanen, vaihdemiehen toimeen (Lh) asemamies (V B) Pekka 
Armas Saviomaa, junamiehen toimiin (Hki) asemamiehet (V 9) Heikki Il
mari Rasanen, Kari Taisto Tapani Laine, Jo r ma Ensio Holopainen , Mart-
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ti Reino Pihlaja ja Raimo Peiponen seka asemamiehet (V 8) Kaarlo Vil
helmi Nikula, Ella Mirjami Kanth , Seppo Kaarlo Laihio, Lauri Matias 
Aleksander Jokela, Antti Johannes Paulasaari, Vesa Mikko Kullervo 
Tolvanen, Ari Aulis Ahola, Helvi Maria Ahonen ja Kalle Kyosti Kinnu
nen seka Keravan keskusasemalla palveleva asemamies (V 9) Veikko Hen
rikki Burman, junamiehen toimeen (Hl) asemamies ·( V 8) Pertti Kaarle 
Huhtimo, junamiehen toimeen (Pku) asemamies (V 8) Ilmari Valdemar Lind
holm, junamiehen toimeen (Lo) asemamies (V 9) Reijo Olavi Lukkarinen 
junamiehen toimeen (Hy) asemamies (V 9) Viljo Valtteri Kemilainen, ju
namiehen toimiin (Lh) asemamiehet (V 9) Mauri Pertti Kalervo Niemi ja 
(V 8) Martti Heikki Antero Hauhia, junamiehen toimiin asemamiehet 
(V 9) Jaakko Tapani Torenius ja Erkki Anter o Salin seka asemamies 
(V 8) Pekka Juhani Juvainen, junamiehen to i miin asemamiehet (V 8) 
Lauri Jalmari Lehto ja Veikko Armas Riihelainen, tallimiehen (V 9) 
toimeen (Kv) ylim . tallimies Matti Erkki Paivio sihvola, vaunumiehen 
(V 9) toimiin (Kv) ylim . tallimies Hannu Olavi Hiltunen ja tilap . tal
l i mi es Ari Juhani Sahanen, ·vaunumiehen toimiin (Kv) tilap . vaunumie
het Heikki Antero Lappalainen ja Pekka Ilari Ruhanen, veturinlammit
tajan (V 12) (Lr) tilap . veturinlammittaja Ismo Kalervo Olenius, vaunu
miehen (V 8) toimeen (Vna) ylim. vaunumies Tarmo Juhani Hamalainen, 
autonkuljettajan toimiin (Tku) asemamiehet Reino Kalervo Lindberg, 
Alf Stig Anders Sandell ja Kaarlo Veikko Peltonen, trukinkuljettajan 
toimeen (Tku) asemamies (V 8) Jouko Johannes Lento, asemamiehen (V 9 , 
1 . 11 . 80 luk . V 10) toimiin (Tku) ylim . tallimies Risto Johannes Kos
kinen , ylim . asemamiehet (V 9) Jukka Ilmari Kantola ja Reino Vilhelm 
Ni ronen, asemamiehen (V 8 , 1 .1 1 . 80 luk. V 9) toimiin (Tku) ylim. ase
mamiehet (V 9) Jaakko Juhani Mononen, Jouko Kultervo Nolvi ja Pekka 
Juhani Vainio seka tilap . asemamies Esko Juhani Syrjanen, sahkoasen
tajan toimeen (Tpe) ylim. sahkoasentaja Timo Henrik Puro . 

EROJA 

R a t a o s a s t o : ratainsinoori (V27) Olavi Koski ja ra t aesimies 
(Vl5) Martti Erik Raulimo . 
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RAHTILUOTTO 

Ti1ityssaannon liitteena o1evaan luottoasiakasluette1oon 1isataan 

658567 Kuurnan Voima Oy 

658575 Ornamentum Oy Atomitie 5 C 

ja siita poistetaan 

640656 Enso-Gutzeit Oy Paallystystehdas 

Lisaksi luettelossa muutetaan 

80850 PAIHOLA 

00370 HELSINKI 37 

55800 IMATRA 80 

Enso-Gutzeit Oy Paakonttorin tilalle Enso-Gutzeit Oy Keskushallinto. 

(Tlt 3562/245/80, 19.11.80) VT 48/80. 

KASSAEREHDYSRAHA 

Liikennea1ueiden paa11ikoiden tu1ee huolehtia siita, etta virka
ehtosopimuksen mukaisista kassaerehdysrahoista vuode1ta 1980 1aa
ditaan jokaisesta henki1osta erikseen meno1uette1o, josta i1menee 
henki1okohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain ja vastaava 
kassaerehdysrahan maara. Lisaksi on i1moitettava henki1on nimi 
tayde11isena, henki1onumero, virka tai toimi ja syntymaaika. 

Ko1mena kappa1eena 1aaditut meno1uette1ot ti1imerkinnoin varustet
tuna toimitetaan ti1itoimiston kirjanpitojaostoon viimeistaan tam
mikuun 15. paivan aamuun mennessa. Tarkemmat ohjeet kassaerehdys

rahan maksuperusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1980 seka 
VT:ssa 13/79. 
(T1t 3557/29/80, 19.11.1980) VT 48/80 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT-JULKAISU 

1.12.1980 lukien tehdaan julkaisuun seuraavat muutokset: 

lisataan: 

Bjorkby-Koivukyla 

1 2 3 4 5 6 

Tikkurila 3. Hrl Ei kirjattua matkata-
Ke 10. Psl 16. varaa 

Koivukyla-Bjorkby 1 
Kvy 559 Hki 

Hy 40. 

Poistetaan Hanala-Hanabole merkintoineen. 

Muutetaan Rekolan liikennepaikkaa koskevat merkinnat seuraaviksi: 

6 1 2 3 

~P:l 
5 

Rekola-Rackhals 1 18. Hil 
Rkl Hki . 

(Lko 33118/67/80, 18.11.1980), VT 48/80 

TAVARALAHETYSTEN OSOITTAMINEN 

Puutteellisesti osoitetut tavaralahetykset ovat viime aikoina aiheut
taneet erinaisia vaikeuksia maaraasemilla. Erailla paikkakunnilla 
saapumisilmoitukset palautetaan postin toimesta, jos esimerkiksi pos
tinumero puuttuu. 

Oikean osoitteen selvittaminen vaatii maaraasemalla lisatyota ja tava
ra joudutaan sailyttamaan siella tavallista kauemmin, koska tietoa la
hetyksen saapumisesta ei saada ajoissa vastaanottajalle. 

Edella olevan johdosta kehoitetaan lahetysasemia valvomaan, etta jokai
sessa rahtikirjassa on vastaanottajan taydellinen osoite ts. NIMI, KA
TU, POSTINUMERO ja POSTITOIMIPAIKKA. Kiireellisissa tapauksissa (pi
laantuva tavara ja vaunukuormalahetykset) on vastaanottajan puhelinnu
mero myos merkittava rahtikirjaan. 
(Yt 33575/61/80, 10.11,1980) VT 48/80 
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Gbly-VAUNUT 

Gbly-vaunut 47601-47730 ovat varatut ainoastaan paperinkuljetusta var

ten. 

Muunlaisen tavaran kuljett amseen on j oka kerta erikseen saat ava lupa 

liikennetoimiston vaunustoryhmalta. 

(Lt 23670/412/80, 14.11.1980) VT 48/80 

RATA - ALUEJAKO 

Rau tatiehallitus on paattanyt , etta 1 . 1 . 1981 lukien lakkautetaan 

nykyiset Kristiinank aupungin ja Vaasan r ata- a l ueet ja pe r ustetaan 

uusi r ata- alue Seinajoki II , keskusasemana Seinajoki . 

Nykyinen Seinajoen rata- a l ue muutetaan Seinajoki I rata- alueek si , 

k esk usasemana Seinajoki . 

Edel1a mainittujen rata- alueiden rajat maar ataan seu r aaviksi : 

Seinajoki I Inha - Voltti 338+000- 488+073 

Seinajoki - Madesjarvi Sk - 2"89+300 

Har m a - Yliharma Hm - Yhm 

Seinajok i II Seinajok i - Vaasa Sk - Vs 

Sei najoki - Kr istiinank . Sk - Kst 

Perala - Kaskinen Pr - Ksk 

( Rto 1855 /01/ 80 , 11 . 11 . 1980) VT 48/80 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasianvalvojan virka (B 1) toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto-osastolla. Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeist~~n 18 p~iv~n~ joulukuuta 1980 ennen virka-ajan P~~t

tymist~. 
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Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virka, toimistosihtee
rin (V 21) virka, toimistosihteerin (V 20) virka, kolme toimistosihtee
rin (V 18) virkaa ja kolme toimistosihteerin (V 16) virkaa toistaisek
si rautatiehallituksen talousosastolla. 
Talousosaston j ohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 22.12.1980 ennen vi
raston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai

seksi seuraavasti: 

liikennetarkastaja ap (V 21): tilitoimiston kansainv~linen tarkastus 
jaosto 

toimistosihteeri (V 21): 

toimistosihteeri (V 20): 
toimistosihteerit (V 18): 

toimistosihteerit (V 16): 

tilitoimiston kotimainen tarkastus 
jaosto 
tietokonetoimiston yleinen jaosto 

1 tilitoimiston kotimainen tarkastus 
jaosto 

1 tilitoimiston kansainvalinen tarkas
tusjaosto 

1 taloustoimiston yleinen jaosto 

1 tilitoimiston kotimainen tarkastus 
jaosto 

1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 
1 tietokonetoimiston yleinen jaosto 

Ylima~r~inen liikennetarkastajan (V 27) toimi toistaiseksi rautatie

hallituksen talousosastolla. 
Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~ 22.12.1980 

ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. Toimeen otettu tullaan si 
joittamaan toistaiseksi taloustoimiston laskentajaostoon tehtav~na~n 
tuottojen ja kustannusten analysointi, kalkylointiohjeiden laatiminen 

sek~ tilij~rjestelm~ kehittamiseen osallistuminen. 

Kaksi toimistovirkailijan (V 13) tointa ja kaksi toimistovirkailijan 
(V 11) tointa toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 
Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet -
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tava talousosaston kansliaan (h . 228) viimeistaan 22.12.1980 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. Toimiin otetut tullaan sijoittamaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

toimistovirkailijat (V 13) : 1 t ili toimiston kotimainen tarkastusj aosto 
1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

toimistovirkailijat (V 11): 1 tilitoimiston kotimainen tarkastusjaosto 
1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

Asemapaallikon virka (V 21) 1 asemapaallikon virka (V 19)1 apulaisase
mapaallikon virka (V 23) 1 teknikon virka (V 21) 1 liikenneohjaajan vir

ka (V 20)1 liikenneohjaajan virka (V 18)1 kaksi liikennemestarin vir
kaa (V 18) 1 kolme liikennemestarin virkaa (V 16) 1 kuusi toimistosihtee
rin virkaa (V 18)1 kaksi toimistosihteerin virkaa (V 15)1 kolme jarjes
telymestarin virkaa I yhdeksantoista veturinkul,jettajan virkaa 1 kaksi vaunu
mestarin virkaa 1 kaksi kuormausmestarin virkaal kuusi konduktoorin vir
kaa ja vaihdemiesten esimiehen virka. Liikenneosaston paallikolle o
soitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaamoon viimeistaan 29. paivana joulukuuta 1980 ennen viraston aukiolo
ajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

asemapaallikko (V 21): Lappeenrannan (La) liikennealueelle, 
asemapaallikko (V 19): Savonlinnan (Pks) liikennealueelle, 
apulaisasemapaallikko (V 23): Lieksan (1 Lis tavaratoim.paall.)liiken
nealueelle, 

teknikko (V 21): Joensuun varikolle (vaunukorj.esimies), 
liikenneohjaaja (V 20): Kouvolan liikennepiirin (1 vaunujako), 

liikenneohjaaja (V 18): Lappeenrannan (1 Vna junasuoritus) liikennealu
eelle, 

liikennemestarit (V 18): Mikkelin (1 Mi junasuoritus) ja Joensuun (1 
Uim junasuoritus) liikennealueille, 
liikennemestarit (V 16): Kouvolan (1 Ikr junasuoritus, 1 Mki junasuo
tus) ja Joensuun (1 Nrl junasuoritus) liikennealueille, 
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toimistosihteerit (V 18): Kouvolan liikennepiiriin (1 jt-asiat ja 1 ni
mikirjat), Kouvolan (1 Kv henkiloasiat), Lieksan (1 Lis henkilo- ja 
palkkausasiat), Savonlinnan (1 Sl henkilo- ja palkkausasiat) liikenne
alueille ja Joensuun varikolle (1 palkkausasiat), 
toimistosihteerit (V 15): Imatran (1 Imr lippukassa) liikennealueelle 

ja Joensuun (1 Jns) sahkoalueelle, 
jarjestelymestarit: Lappeenrannan (2 Vna junatoimisto) ja Joensuun 

(1 Jns junatoimisto) liikennealueille, 
~eturinkuljettajat: Kouvolan (10), Kotkan (2), Haminan (1), Imatran 
(1), Joensuun (2) varkoille, Lieksan (1 Nrm) ja Savonlinnan (2 Sl) 

liikennealueille, 
vaunumestarit: Kouvolan (2) varkolle, 

kuormausmestarit: Mikkelin (1 Mi) ja Joensuun (1 Jns) liikennealueille, 
konduktoorit: Kouvolan (4 Kv), Joertsuun (1 Uim) ja Savonlinnan (1 Sl) 
liikennealueille, 
vaihdemiesten esimies: Kotkan (1 Kta) liikennealueelle. 

Ylimaarainen liikenneohjaajan toimi (V 20) toistaiseksi Joensuun (vau
nujako) liikennepiirissa. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallitukse~ kirjaamoon 
viimeistaan 29 .paivana joulukuuta 1980 ennen viraston aukioloajan paat
tymista. 

Polttoainetyonjohtajan toimi, vaununtarkastajan toimi, kymmenen vaih
demiehe~ tointa ja kahdeksan junamiehen tointa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston paallikolle os0itetut kirjalliset hake~ukset on toimi
tettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 29.12,1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 
pol ttoainetyonjohtaja: Joens'.lUD varikolle ( 1 tarvikevaraston esimies) , 
vaununtarkastaja: Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Haminan (2 Hma), Kotkan ( 2 Kta, 5 Ky) ja Joens:mn (1 Jns) 
liikennealueille seka 
junamiehet: Lappeenrannan (1 Lr), Imatran (2 Imr), Mikkelin (1 Mi), 
Haminan (1 Hma), Kotkan (1 Kta), Lieksan (1 Lis) ja Savonlinnan (1 Sl) 
liikennealueille. 
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Sahkoasentajan toimi, yhdeksantoista veturinlammittajan tointa (V 13). 
kymmenen veturinlammittajan tointa (V 12), yksi vaunumiehen toimi (V 
10), yksi vaunumiehen toimi (V 9), neljatoista asemamiehen tointa (V 
10) ja kuusi asemamiehen tointa (V 9~. Kirjalliset hakemukset on osoi
tettava ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle vii
meistaan 29.12.1980. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 
sahkoasentaja: Joensuun (1 Jns) sahkoalueelle, 
veturinlammittajat (V 13): Lappeenrannan (1 Lr) liikennealueelle, 
Kouvolan (8), Kotkan (2), Haminan (5), Imatran (1) ja Joensuun (2) 
varikoille,veturinlammittajat (V 12): Joensuun varikolle (9) ja Savon
linnan (1 Sl) liikennealueelle, 
vaunumies (V 10): Kotkan varikolle (1), 

vaunumies (V 9): Joensuun varikolle (1), 
asemamies (V 10): Kouvolan (1 Mki, 1 Ikr), Lappeenrannan (1 Vna), Kot
kan (8 Kta), Joensuun (1 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) seka Lieksan (1Vlm) 
liikennealueille ja 

asemamiehet (V 9): Joensuun (4 Jns, 2 Uim) liikennealueille. 

Toimistorakennusmestarin (V 23) virka ja teknikon (V 23) virka. 
Rataosaston johtejalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 29.12.1980 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

toimistorakennusmestari (V 23): ratapiirin toimisto (Joensuu); 
teknikko (V 23): (Joensuu; viran haltija toimii Joensuun opastin
alueen paa llikkona). 

Rataesirniehen (V 15) toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 
(Tervajoki; asunto varattu). Ratacsaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Seina joen ratapiirin ptiallikolle viimeis
t iian 29.12.1980. 

Helsinki 1980. Valtion painatwketkus 
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VALT I ONRAUTATEIDEN SUOJ ELUJOHTAJA 

Rautatieha11itus on 27 . 10 . 1980 maarannyt Valtionrautateiden suo
jel ujohtajaksi rataosaston y1i - insinoorin Esko Uo1evi Tornivaaran . 
Suoje1ujohtajan apu1aisina toimivat edel1een koneinsinoori Ve1i 
~atti Herranen (Yte) ja apu1aisjohtaja Pentti Roto (Hlt). 

(RH 1072/08/80 , 27 . 10 .1980) VT49/ 80 . 

HENKIL~KUNTALIPPUJEN NOUTOPAIKKA 

Koska elakelaisten henki16kunta1iput ajetaan tietokonee11a v . 198 1 
alusta 1ukien, tu1ee VR:n palve1uksesta e1akkeel1e siirtyvien henki-
1oiden e1akkee11a o11essaan noutaa henki1okuntalippunsa samasta pai
kas t a, mista he saivat 1iput pa1ve1uksessa o1lessaan. 

Eri pyynnosta voi 1ippujen noutopaikan siirtaa esimerkiks i asuinpaik
kakunnalla o1evaan 1ippuj en jake1upisteeseen. Ilmoitus paikan muutta
mise sta tebdaan sinne toimipistee seen, mista henki16 on 1iput aikai
semmin noutanut . Tama toimipiste huo1ehtii muutoksen tekemise sta t i e 
tokone1istaan. 

(H1t 200 / 14/80, 27.11.1980) VT49 /80 
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TILITYSS~ UUDISTUS 

Ti1ityss~antti on uusittu ja se tu1ee voimaan 1.1.1981. 

Painatusjaosto suorittaa perusjake1un joulukuun a1kupuo1e11a. 

49 

S~annoo rakenne on uusittu vastaamaan tilitystoiminnassa viime vuosina tapah
tunutta kehi tysta. Miliiraykset ja ohjeet on muotoi1tu ja rytmite1ty uudelleen. Var
sinaiseen asiasisa1tti0n on tehty seuraavat muutokset: 

Henki1ti1iikenteen ti1itykse! 
Paatteett~11~ paikal1a tapahtuva paikka1ippujen puhe1inti1austen kasitte1y on 
yhdernnukaistettu piHitepaikan menette1yn kanssa ja vastaavasti on tilitysta muutet
tu. 

Luottos~ostti on kokonaan uusittu. Laskutus ja kuukausiti1itykset siirtyvat tie
tokonee11e 1.1.81. Luottotositteet tu1evat rekisteroitavaksi kirjauskeskuksissa. 

Konelippuja koskeva s~osto on jatetty kokonaan pois, koska lipunmyyntikoneet 
on monin paikoin korvattu Rap-paatteilHI ja tama kehitys jatkuu. 

Henki1ti1iikennetulojen yhdistelma on yksinkertaistettu. 

Saannosta on jatetty pois tariffi- ja muihin saantoihin kuuluvat asiat, llll1 1ippu
jen kooda~- ja muut 1ippukohtaiset merkintaohjeet siirretaan 1ippuma11ikuvastoon. 

Tavaraliikenteen tilitykset 
Luottosiiannosto on kokonaan uusittu, koska laskutus ja kuukausitilitykset siirty

vat tietokoneelle 1.1.81. 

Rahtikirjan tai tulojen kuitin ti1eistapoisto (=peruuttaminen) saadaan eraissa 
tapauksissa tehda tilityspaikalla. 

Paivati1ityslomakkeen toinen kappa1e lahetetaan kirjauskeskuksesta tarkastuksen 
jalkeen suoraan kotimaiseen tarkastusjaostoon. 

Rahtikirjojen niputusjarjestysta on muutettu. 
Aiemmin eri kirjeillii erl:iille asemille annetut laskutusohjeet ja kirjauskeskuk
si11e tilillepanojen valvonnasta annetut maaraykset on otettu uuteen ohjesaantoan. 

Luottoasiakasluettelo jaa tilityssaanntista pois. Luette1ot kaikista luottoasiakkais
ta jaetaan ti1ityspaikoille atk-1istoina. (T1t 3583/2332/80, 27.11.1980) VT 49/80. 
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T A R I F F I M U U T 0 K S E T 1 . 1 . 1981 

Tariffin korotukset tulevat voimaan tulevan vuoden alusta 

lukien . T~m~n johdosta on painettu tariffitaulukot kokonaan 

uudelleen ja tariffis~~ntoon painetaan muutosten aiheutta

mat korjauslehdet. Tariffis~~nnostoon on tehty hinnoitte 

luun liittyvien pyk~l~muutosten (Henkiloliikenne : menoliput , 

meno- paluuliput, kuukausiliput , vyohyketariffi, Tavaralii 

kenne : luokkaluku, kappaletavaran yksikkohinnat) lisaksi 

lisamaarayksiin sis~ltyvi~ muutamia muutoksia ja lisayksi~ . 

Sen lisaksi mit~ aiemmin VT : ss~ 41/80 on sanottu tariffin 

korotuksesta ja s~annoston muutoksista esiteta~n jaljemp~na 

luettelomainen se l ostus t~rkeimmista muutoksista . 

~enkiloliikenne 

Henkiloliikenteen laskettu keskim~ar~inen tariffinkorotus on 

15 prosenttia . Keskim~~r~inen korotus menolipputariffiin pe 

rustuvien lippujen osalta on 16 , 5 prosenttia , kuukausi l ippu

tariffiin perustuvien lippujen osalta 15 , 7 prosenttia ja paa

kaupunkiseudun vyohyketariffin osalta 17 , 4 prosenttia . Eri 

koispikaj unan paikkalippujen hinnan korotus on 11 , 0 prosent 

tia . Henki l oautojen kuljettamisesta pikajunassa pe r ittavat 

maksut nousevat 5 , 6 prosenttia . Makuupaikkalippujen ja pika

jun an istumapaikkalipun hintoja ei koroteta . Matkatavarasta 

perittav~t maksut nousevat vain silt~ osin kuin niihin so

velletaan menolipputariffia (mm . koirat ja polkupyorat) . 

Henkiloliikenteeseen lii~tyvi~ muita maksuja on myos tarkis 

tettu kustannusten nousun johdosta . 

Henkiloliikenteen tariffin korotukseen liittyvan~ toimenpi 

teena toteutetaan 65 - ja i - kortteja vastaan myytavien a l en

nuslippujen osalta viikonloppuliikenteen matkustusrajoitus . 

Talloin 65- ja i - kortteja vastaan myyt~vien matkalippujen 

matkustusrajoitukset viikonvaihteen liikenteess~ ovat yhden

mukaiset VR- alennuskorttia vastaan myyt~vien lippujen kanssa . 
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Nain allen 65- ja i-korttia vastaan myyty alennuslippu ei 

ilman lisamaksua oikeuta matkustamaan tiettyjen juhlapyha

aikojen lisaksi viikonvaihteessa perjantain klo 6.30 ja 
maanantain klo 6.30 valisena aikana. Aloitettaessa matka 

alennuslipulla edella sanottuina matkustusrajoitusaikoina 

peritaan lisamaksuna ko. matkan puolilipun hinta. Menette

lya sovelletaan vuoden 1981 tariffin mukaisiin matkalippui

hin . Matkustusrajoituksen muutoksen johdosta on tiedotelo

makkeesta VR 2407 otettu uusi painos, jonkaperusjakelun 

painatusjaosto suorittaa lipunmyyntipisteille . Jokaiselle 

65- ja i-kortin ostajalle on annettava sanottu lomake seka 

ilmoitettava matkustusrajoituksesta . Lipun myynnin yhtey
dessa on 65- ja i-korttia vastaan myytavaan lippuun kiinni 

tettava lomake VR 2407 tai lippuun on merkittava matkustus

rajoitusajat. 

Henkil6liikenteen tariffinkorotus jakautuu kaikissa lippu

lajeissa suhteellisen tasaisesti eri valimatkaryhmille. Paa

kaupunkiseudun vyohyketariffihinnat vastaavat keskimaarin 
vastaavien matkojen yleisen tariffin mukaisia lippujen hin

toja. Meno - paluulippujen hinnan laskemisesta annettua saa

dosta on muutettu siten , etta yli 450 kilometrin matkalle 
myytavien lippujen hinta alennetaan 10 prosentilla nykyisen 

15 prosentin sijasta kahden menolipun hintaan verrattuna. 

Radio- ja televisiotoimittajien Liitto ry on liittynyt Suo 

men Sanomalehtimies Liitto ry : n jasenliitoksi, joten sen 

jasenilll on Suomen Sanomalehtimies Liitto ry :n jasenkortti . 

Tasta johtuva muutos on tehty sanomalehtimieslipuista annet

tuihin maarlyksiin. 

Henkiloautojen kuljettamisesta mllratyissa pikajunissa an 

nettuja ohjeita on muutettu siltl osin kuin uusimallinen 

autonkuljetuslippu edellyttaa . Vanhanmallinen autonkuljetus 
lippu saadaan kayttaa loppuun siita annettujen ohjeiden mu 

kaan. 
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Vuoden 1980 aikana on otettu k&ytt55n uusimalliset 65 - ja i 
kortit . Tariffim&ar&yksiin sis&ltyy vain uusimallisten kort

tien k&yttoohjeet. Koska vahemmanmallisia kortteja saattaa 
viela olla k&ytossa sovelletaan naihin m&&rayksia siten, et

ta korteista lipunmyynnin yhteydessa irroitettava lipuke 

mitatoidaan lipunmyyntipisteessa lahettamatta lipuketta edel

leen . 

Edella sanotun lisaksi on henkiloliikenteen saannostoon teh 

ty pienehkoja sanontamuutoksia ja tarkistuksia. Tilausliiken

teess& kaytettavien henkiloliikenteen vaunujen tilaukset yms. 

on osoitettava markkinointitoimistoon (Mth), taten tahan lii

kenteeseen liittyvien asiakirjojen kasittelyvastuu keskite

taan yhteen tyopisteeseen. Henkiloliikenteen tilausliikentee
seen liittyv&a makuupaikkamaksun perimisen alennusperustetta 

on myos tarkistettu silta osin kun vaunun ma&r~ tai valiase

malla kaytetaan y5majana. 

Siviilipalvelusmiehille myyd&an rautatieasemilla matkalipun

tilausta vastaan 50 prosentin alennuksella toisen luokan meno 
ja meno-paluulippuja . Lipun oston ja lipulla matkustamisen 

yhteydess& on esitett&v& valokuvalla varustettu siviilipal

velustodistus. Tarkemmat myynti - ja menettelyohjeet julkais

taan kuluvan vuoden joulukuun aikana sen j&lkeen kun tyovoima

ministerio ja rautatiehallitus ovat menettelyst& sopineet . 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen rahdit nousevat vaunukuormalahetysten osalta 

13 , 7 prosentilla ja kappaletavaralahetysten osalta 7 , 8 pro 

sentilla . Taman lisaksi korotetaan rautaitehallituksen maa

rattavi& er&ita maksuja siten , ett& niiden keskimaar&inen 
korotusvaikutus on noin 20 prosenttia . 

Rahditusperusteita ei tavaral iikenteessa oleellisesti muute 

ta lukuun ottamatta rahtikappaletavaralahetysten paljous 
alennuksen korottamista suurempien painoryhmien osalta . Li
s&ksi on tarkistettu 4- akselisen vaunun k&ytosta annettua 
rahditusohjetta sellaisessa tapauksesa , kun t&ta k&ytet&&n 
2- akselisen vaunun puutteessa vaunun hyotypituus huomioon 
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ottaen , sek~ t~smennetty konttien yms . kuljetusyksikBiden 

tariffiointiohjeita . 
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Vaunukuormatavaran rahti nousee kaikissa tavaraluokissa 

viidell~ hinnoitusluvulla. Puutavara- ja konttitariffia sek~ 

vaunukuormien v~himpi~ maksuja korotetaan edell~ sanottua 

vastaavasti. Korotettu vaunukuormien normaalitariffin alin 

v~hin maksu on 240 markkaa 2-akseliselta vaunulta ja 420 

markkaa 4-akseliselta vaunulta . 

L~hetys, joka hyotypituudeltaan enint~~n 12,7 metrin pitui 

sen 2- akselisen vaunun puutteessa on kuormattu 4- akseliseen 

vaunuun, rahditetaan kuten 2-akselisessa vaunussa kuljetet 

taessa . Muissa tapauksissa l~hetys rahditet a an kaytetyn vau

nun akseliluvun mukaan. 

Kappaletavaran perusrahdin taulukkomaksuja korotetaan 4 , 0 

prosentilla . Vakiohintaisten kappaletavaral~hetysten maksu

ja korotetaan keskim~~rin 6,2 prosentilla. T~m~n lis~ksi 

korotetaan kappaletavaral~hetysten liit~nt~kuljetusmaksuja 

7,2 prosentilla. 

Rahtikappaletavaralle myonnett~v~~ yksikkohinnoista lasket 

tavaa paljousalennusta on lis~tty 4 750 kg : n l~hetyksist~ 

alkaen siten, ett~ entisen 50 prosentin paljousalennuksen 

sijasta myonnet~~n portaittain kasvava alennus, joka kor 

keimmillaan on 7 749 kg : n l~hetysten osalta 55 prosenttia. 

Paljousalennuksen korottaminen merkitsee k~yt~nnoss~ yli 

5 700 kg : n rahtikappaletavaral~hetysten perusrahdin osalta 

tariffin alentumista vuoden 1980 tariffiin verrattuna . 

Paljousalennusta sovelletaan voimaan tulevassa tariffissa 

sek~ perus- ett~ liit~nt~tariffiin samojen perusteiden mu 

kaan. 

Kappaletavaral~hetysten v~himm~t maksut ovat kiitotavaran 

perusrahdin osalta 28 markkaa ja rahtitavaran osalta vas 

taavasti 1 - 44 kg : n l~hetyksilt~ 16 markkaa sek~ yli 44 
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kg:n lahetyksilta 19 markkaa. Liitantarahdin vahinta maksua 
1 - 44 kg:n lahetysten osalta ei koroteta, joten se on edel
leen 12 markkaa, yli 44 kg:n lahetysten vahin maksu liitanta

linjalla kuljetettaessa on 15 markkaa·. Vakiohintaisten kap

paletavaralahetysten maksut ovat lahtoterminaaliin tuoduis

ta 1 - 50 kg:n lahetyksista 20 markkaa, 51 - 100 kg:n lahe

tyksista 26 markkaa ja linjaliitantapaikoilta lahetettavista 

1 - 50 kg:n lahetyksista 30 markkaa, 51 - 100 kg:n lahetyk

sista 38 markkaa. 

Ennen 1 . 1.1981 ostetuilla vuoden 1980 tariffin mukaisilla 

vakiohintaisten kappaletavaralahetysten rahtikirjoilla voi 

asiakas lahettaa lahetyksia viela vuoden 1981 tarnrnikuun aika
na. Kayttamatta jaavat vakiohintaisten kappaletavaralahetys

ten rahtikirjat lunastetaan asiakkailta takaisin tilityspai

koilla. Vuoden 1980 tariffin mukaiset vakiohintaisten lahe

tysten rahtikirjat on tilityspaikoilta palautettava tilitoi
miston kotimaiselle tarkastusjaostolle joulukuun tilitysten 

yhteydessa. Asiakkailta takaisin lunastetut kayttamattomat 
vastaavat rahtikirjat palautetaan takaisinlunastarniskuukauden 
tilitysten yhteydessa . 

Jos kappaletavaralahetyksen rahti maksetaan maaraasemalla, 

peritaan siita neljan markan suuruinen lisamaksu. 

Konttitariffin rahditusohjeita on tasmennetty ja suurlavojen 

tyhjakuljetuksesta perittavaa maksun maaraytymisohjetta muu

tettu kuormakuljetukseen liittyvan tyhjakuljetuksen osalta 

siten, etta yksi tyhja suurlava vaunua kohti hinnoitellaan 

kuin tyhja kontti ja usearnrnan suurlavan ollessa samassa vau

nussa peritaan kuljetuksesta vaunukuorman vahin maksu 50 

prosentin alennuksin. Konttien ja suurlavojen nostamisesta 

VR:n nosturilla perittavia maksuja on myos korotettu . 

Muita tavaraliikenteen maksuja, kuten vaihtotyomaksuja, satama

aluemaksua, vaununvuokria, joitakin nosturien ja trukkien 

kayttomaksuja, vuokratun sailiovaunun maksua, puhdistus- ja 
desinfiointimaksuja ja vienti- ja kauttakulkutavarasta perit

tavia tulliselvitysmaksuja korotetaan siten, etta niiden kes 
kimaarainen korotus on edella todettu 20 prosenttia. 
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Rahtikirjoista ja niiden t~ytt~misest~ peritt~v~ maksu on 

kotimaisen rahtikirjalomakkeen (VR 1902, VR 1903) osalta 

korotettu yhteen markkaan. 

YleisBlle myyt~vien julkaisujen hintoja on korotettu kustan

nusten nousua vastaavasti. 

49 

TYVEK - materiaalista valmistetun muovitetun osoitelapun k~yt

tBBnoton johdosta luovutaan vaneriosoitelappujen k~ytt&mises

t& . Vaneriosoitelappujen sijasta k~ytet~~n l~hetysten osoit

tamisessa asiakkaille ilmaiseksi annettavaa muovitettua (tai 

liimattavaa paperista) osoitelappua . Vaneriosoitelappuja kos 

keva kohta tariffis~~nnossa kumotaan. Vaneriosoitelappujen 

varastotiedot ilmoitetaan kuluvan vuoden joulukuun normaalina 

tilitystietona tilitoimistolle . Vaneriosoitelappuja ei 1.1.1981 

alkaen myyd~ asiakkaille. 

Painatusjaosto suorittaa uudelleen painetun tariffitaulukon 

sek~ tariffisa~nnon korjauslehtien perusjakelun niiden valmis

tuttua . 

(N:o Mt 23093/241/80, 25.11.1980) VT 49/80 
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AIKATAULUN 147 LIS~YKSET 

Lis~ys n : o 7 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille. Voimaantulopaiva on 1.12 . 1980 . 

Lis~ys n:o 8 aikatauluun on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulu

kirjan tilanneille . Sen sisaltona on joulu- ja uudenvuoden liikenne 

1980-1981. 

Korjauslehdet n:o 1 ja 2 aikataulun 147 rataosaselostuksiin ovat il

mestyneet ja astuvat voimaan 1.12 . 1980. Edellinen sis~ltaa korjauk

sen rataosaselostuksen osaan 2 , j~lkimmainen osaan 1 ja korjausleh

det on jaettu em. rataosaselostukset tilanneille . 

(Lt 25 . 11 . 1980) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisjohtajan ( S 16) virka toistaiseksi rautatienallituksen hallin

to-osastolla. Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 29 p~iv~n~ 

joulukuuta 1980 ennen ~irka-ajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi 

sosiaali- ja terveystoimiston p~~llikkon~. 

Oikaisu VT 48/80 

Toimistovirkailijoiden (Vll) toimet: tilitoimiston kotimainen tarkas

tusjaosto 

tilitoimiston yleinen jaosto 

Li i kennep iirin p~~ll ikon virka (S 15) toista iseksi Kouvo l an li iken

nepiiriss~ . Va l tioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemuks e t o n 

to i mitett a va rautatiehal l ituksen k i r j aamoon viime i s t ~~n joulukuun 

31 . p~ivana 1980 ennen vi ra ston a ukioloajan pa~ttymist~ . 
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KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRIT V. 1981 

Ensi talvena koulujen hiihtoloman aikana jarjestetaan VR:n Urheilutoimikunnan 

toimesta Pyhatunturin lomakeskuksessa kolme yhteisleiria rautatielaisten koulu

ikaisille lapsille . Leireille ovat tervetulleita 13-17 vuotiaat tytot ja ~ojat . 

I leiri 15 . -21 .2 . II leiri 22 . -28 .2 . III leiri 1 . -7.3 . 

Leirilaisten kokoontuminen on kunkin leirin alkamispaivana Kemijarven asemalla 

klo 9.40 (junan n:o 63 saavuttua), jonka jalkeen linja-autokuljetus Pyhatuntu

rille . Paluu Pyhatunturilta alkaa leirin paattymi spaivana klo 16 . 30 ja Kemijarvel

ta (junalla P64l klo 18 . 25 . 

Leirimaksu 400 mk peritaan tilillepanokortilla etukateen . 

Maksuun sisaltyvat yllapito leiripaikalla, linja-autokustannukset Kemijarvi-Pyha

tunturi-Kemijarvi ja leirin ohjaus . VRU on I- ja II-leireille varannut teras

runkoisen makuuvaunun, joka menomatkalla kulkee junassa n:o 63, laht6 Helsingis

ta 14 .2.ja 21 . 2. klo 19 . 00 seka paluumatkalla junassa n :o 54 laht6 Kemijarvel-

ta 21 .2. ja 28 .2. klo 18 . 25. 
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Makuupaikan edestakainen hinta on 50 mk, joka maksetaan etukateen. 

Makuupaikka voidaan varata ilmoittautumisen yhteydessa seuraavasti: "Varaan 

makuupaikan matkaosuudelle esim. Hki -Kja-Hki" . Paikkavanaus on sitova . Makuu

paikat taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa . Toivomme, etta kaikki maaraaikaan 

10 . 1. 1981 mennessa ilmoitetut koululaiset voidaan ottaa leirille . 

Jokaisella leirilaisella on oltava murtomaahiihtosukset tunturi 

hiihtoa varten . Pujottelua voidaan harrastaa vain ohjaajien luvalla maaraaikoi

na . 

Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on ilmettava mille leirille 

pyrkii koululaisen syntymaaika (vuosi ja paiva) ja VR:r. palveluksessa olevan 

isan tai aidin virka tai toimi ja tyoosoite, on tehtava OS .: VR:n Urheilutoimi

kunta, rautdtiehallitus, Helsinki 10.1 . 1981 mennessa, jonka jalkeen hyvaksytyil

le l ahetetaan tarkemmat ohjeet i san tai aidin tyoosoitteella . 

VR:n Urheilutoimikunta 
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NIMITYKSI~ 

T a 1 o u so s a s to : alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 
virkaan (V25) toimistosihteeri (V20) Veikko Olavi Oksanen, ylimaa
raisen toimistosihteerin (VlS) toimiin (Hy pvto) toimistovirkailija 
(Vl3) Sirpa Aura Kyllikki Joronen,toimistovirkailija (V9) Anneli 
Marketta Syrjanen,ylimaaraisen toimistosihteerin (VlS) toimeen 
(Hki pvto) merkonomi Pertti Risto Kalervo Kuisma, ylimaaraisen toi
mistovirkailijan (Vl3) toimiin ( Hki pvto) toimistovirkailija (Vll) Ul
la Elisabeth Nystrom, merkonomi Ilkka Tapani Mustonen. 

R a t a 0 s a s t o : ratapiirin paallikon (S 15) virkaan (Helsin

ki) ratainsinoori (S 15) Veli Artturi Kalme; ratainsinoorin (S 15) 
virkaan (Rtt, Rpj) ratainsinoori (S 14) Martin Gunnar Barlund ja 
ratainsinoorin (V 28) virkaan (Tpe rpt) insinoori (V 26) Jorma 

Tapio Happonen. 
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T a 1 o u s o s a s t o : konttoripaallikko (B2) Pentti Johannes 
Ohtonen 1.12.19BO lukien seka liikennetarkastaja (V26) Heikki An
tero Aro 1.2.19Bl lukien. 
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R a t a o 5 a 5 t o : ratae5imie5 (V 15) Toivo Heinonen; vt rata
e5imies (V 15) Taite Tapani Virtanen ja toimistovirkailija (V 9) 

Saimi Anna-Lii5a Soralahti. 



Helsinki 1980. Valtlon painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1980 
N:oSO 
11.12 1980 

Rautatielaisten kuolemantapausten huomaaminen 

Edustus- ja onnittelukukkalaitteet 
Virkamiesasuntojen vuokrat 
Aloitteiden palkitseminen 
Ulosmittaamatta jatettavan palkan maaran korottaminen 
Tulojen kuittien (lorn . VR 1815) uusiminen 
Vuoden 1980 menoja koskevien tositteiden lahettaminen 
tilitoimistoon seka matkalaskujen laatiminen vuoden
vaihteessa 
Elakekustannus 
Aikataulun 147 lisays 
Siviilipalvelusmiesten matkalippualennus 
Valtionrautateiden autoliikennejulkaisu (VR 2650) 

Kappaletavaraliikennepaikat-kirjanen n : o VR 3726 
Kansainvalinen henkiloliikenne , lantinen 

NORDEG-tariffi 
Itainen yhdysliikenne 
Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9761 ja NGTS 9761) 
Tukkien ym . rahditus ja tukkien jalkitarkastus 
Avoimia virkoja ja toimia 

1280028995 
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RAUTATIEL~ISTEN KUOLEMANTAPAUSTEN HUOMAAMINEN 

Rautatiel~isen kuolemantapauksen sattuessa on asianomaisen esi 

miehen rautatielaitoksen edustajana ja yhten~isen k~yt~nn~n saa

vuttarniseksi huomattava seuraavaa : 

Rautatiel~isen hautajaistilaisuuteen on VR : n Keskuspuutarhasta , 

Nuppulinnasta , hankittava yksi k u k k a 1 a i t e rautatiehal

lituksessa toimistop~~llikon ja piirihallinnossa asianomaisen 

piirip~~llik~n tai vastaavan tekem~ll~ kirjallisella tilauksella , 

jonka tulee olla VR:n Keskuspuutarhassa , Nuppulinnassa , v~hint~an 

viisi p~iv~a ennen tarvetta. Kiireellisiss~ tapauksissa tilaus 

voidaan tehd~ puhelimitse ja vahvistaa myohernmin l~hetett~vall~ 

kirjallisella tilauksella. Kustannukset ja~v~t t~ss~ tapauksessa 

VR : n Keskuspuutarhan menoiksi . 

Nauhatekstin kaava on seuraava: 

M.M : n muistoa kunnioittaen 

Valtionrautatiet 

Kukkalaitteen laskernisen suorittaa ao. p~~llikko tai h~nen m~a

r~am~ns~ esimiesasemassa eleva henkil~ . 

Keskuspuutarhan toimituskapasiteetti saattaa ajoittain olla riit 

t~~ton (rajoitettu) . Tall~in kukkalaite on ostettava paikalli 

sesta kukkakaupasta. 

VR Painatusjaostosta on tilattavissa s u r u n v a 1 i t t e -

1 u a d r e s s e j a , joita voidaan kaytt~a , milloin kukkalait 

teen lasku ei ole mahdollista. Esimiehen tulee huolehtia adres 

sin valmistuttamisesta sek~ sepia sen viemisest~ hautajaistilai

suuteen tai toimittamisesta vainajan omaisille. 

Adressi voidaan antaa my~s el~kkeell~ tai muutoin valtionrauta

teiden palveluksesta eronneena kuolleen rautatiel~isen omaisille . 

Rautatielaisten kuolemantapauksen johdosta toimitetaan mahdolli 

suuksien mukaan s u r u 1 i p u t u s sina paiv~na , jolloin 

kuolemantapaus tulee asianomaisen esimiehen tietoon. Suruliput 

tamisen pit~isi tapahtua , mikali mahdollista , asianomaisen enti

sessa ty~pisteessa eik~ suuressa hallinto-, asema- tms . rakennuk

sessa . Suruliputuksen toimeenpano j~teta~n eri tapauksissa riip

puvaksi paikallisista olosuhteista ja asianomaisen p~~llyston ha~ 

kinnasta , kuitenkin siten , etta paikallisissa puitteissa noudate

taan yhtenaista menettelytapaa. 
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Suomen 1ipusta, 1iputuksen ja erityisesti myos suruliputuksen toi 
mittamistavasta on yksityiskohtaisia ohjeita Suomalaisuuden Liiton 

ju1kaisemassa vihkosessa "Suomen 1ippu 1978". (Vrt. VT 37/79) . 

(H1o n:o 836/17/80, 1.12 .1980) VT50 /80. 

Julkaistaan myos kansiossa "Henkilostohallinnon maarayksia", 

kohta 8.6.11 . 

EDUSTUS- JA ONNITTELUKUKKALAITTEET 

E d u s t u s- j a o n n i t t e 1 u k u k k a 1 a i t t e i t a VR: n Kes

kuspuutarhasta toimitetaan rautatieha11ituksessa toimistopaallikon 

ja piiriha11innossa asianomaisen piiripaa11ikon tai vastaavan teke 
ma11a kirja11ise11a ti1aukse11a , jo11oin on huomattava, etta kuhun

kin ti1aisuuteen toimitetaan VR:n toimesta vain yksi kukka1aite . 

Mi11oin kukka1aitteen toimittaminen tuottaa ku1jetuksen suhteen 
tarpeettomia vaikeuksia , on kukka1aite ostettava paika11isesta kuk

kakaupasta . 

VR:n Keskuspuutarha toimittaa mahdo11isuuksiensa mukaan muissa ta
pauksiss.a mytls eri1aisia maksu11isia kukka1ai-tteita kirja11isia ti -

1auksia vastaan, joista tu1ee i1meta mm . ti1auksen tekija ja 1askun 

suorittaja . 

(H1o 838/17/80, 1.12 . 1980) VT 50 /80. 

Ju1kaistaan mytls kansiossa "henkilostoha11innon maarayksil" , 

kohta 8.6.12 . 

VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

Vuokrien tarkistaminen vuoden 1980 katselmuksen johdosta 

Valtiovarainministerio on rakennushallitukselle 14.11 . 1980 

osoittamassaan kirjeessa n:o VM 36/10-23/80 ilmoittanut , etta 

niiden virkamiesasuntojen pistearvojen mukaiset vuokrat, jois 

sa vuoden 1980 aikana to:mitetaan uusintakatselmus , seka mah
dollinen virkamiesasuntojen vuokrapisteen hinnan tarkistus 

tullaan saattamaan voimaan samanaikaisesti myohemmin erikseen 
annettavalla valtioneuvoston paatoksella . 

(N : o Slt 196/163/80 , 2 . 12.1980) VT 50/80 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Vaunumies Risto Huntus, Seinajoki 

Veden poistaminen tavaravaunujen 3- painejarrulaitteista 

300 mk 

Vaununtarkastaja Pertti Olkkonen , Helsinki 

Vaunun polttoaineen tayttBletkun suojaa~inen kierrejousella 

liitinkohdan murtumien estamiseksi 

300 mk 

Vaunumestari Kauko Mauno , Kouvola 

Vaunun korjaussaatteen ja korjattavan vaunun osoitelapun muutta 

minen nimikkeistoa vastaavaksi 
200 mk 

Asemamies Olga Koskela , Pitipudas 
Svs - vaunun suursailion kiinnityslenkkien vahvistaminen ja kiinni

tyslaitteiden kunnon tarkastaminen 

500 mk 

Yliasentaja Paavo Heikkinen , Pieksamaki 

Ohivalinta KAP 730 - tyyppiseen puhelinkeskuksen automaattivaihtee 

seen 

500 mk 

Apulaisasemapaallikko Voitto Ollikainen, Kokkola 

Tehtlvakohtainen haltijavapaalippu "pakettina " kulkevalle juna

miehistolle 

200 mk 

Insinoori Arto Hassinen , Helsinki 

Piirustusten ja karttojen sailytyksen , arkistoinnin ja hakujlr 
jestelmln kehittaminen 

200 mk 

Asemamies Gunnar Lindroos , Loimaa 
Tavaravaunujen puhdistustoi menpiteiden tehostaminen 

200 mk 
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Vaununasentaja Erkki Luukkanen, Helsinki 
Henkilovaunujen paristojen vaihdon helpottaminen 

500 mk 

Yliteknikko Kalevi Edvik, , Hyvink~~ 

Dr 12- veturin rungon ja p~~generaattorin rungon valinen suoja

maadoitus 
1000 mk 

Insinoori Kauko Kuokkanen, Helsinki 

Hitsauspaketti p~allysrakenteen kaarihitsaustoita varten 

1000 mk 

Veturinlammitt~ja Kari Koponen, Pieksamaki 

Dr 12- veturin B- ohjaamon lammitysputken eristaminen 

200 mk 

Yliteknikko Reijo Kuokkanen, Helsinki 

50 

Dv 12- veturin varustaminen keskuspuskimella ja kayttaminen Sm- juni 

en vetamiseen tai tyontamiseen s~hkoradan jannitteettoman alueen yli 

1000 mk 

Veturinkuljettaja Veijo Pynninen, Tampere 

Dr 12-veturin ohituskytkentajohtojen merkkaaminen teipilla servo

kenttasaatajan vastuspiirissa suoritettavan ohituskytkennan hel

pottamiseksi 300 mk 

Tyonjohtaja Erkki Aalto, Helsinki 

Sm 1- junan akkulaatikon tuuletusilman toimivuuden parantaminen 

200 mk 

Koneasentaja Timo Pallasoja, Kaipiainen 

Rataesimies Yrji:i Immonen, -"-
Ratakiskojen hitsaussaumojen hiontamenetelman kehittaminen 

Kummallekin 500 mk 

Rataesimies Kauko Koivusipila, Koivu 
Kiskoankkureiden asentaminen kiskojen sisapuolelle seka resinaan 

kiinnitettava matkamittari 

200 mk 
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Teknikko Jorma Lehtinen, Helsinki 

Liikkuvan kalust o n suurimman sallitun ulottuman mittaus 

300 mk 

Liikennevirkailija Markku M~kel~, J~ms~ 

Korjattavaksi m~~r~ttyjen vaunujen etsinn~n m~~r~aika 

200 mk 

Konduktoori Urho Suonp~~' Helsinki 

Puhdistusaineiden k~yttoturvallisuusohjeet 

400 mk 

Tyonjohtaja Esko Karonen, Pasila 

Henkilo- ja Gblk-vaunujen kattolevyjen hitsaussaumojen tiiviyden 

tarkastusmenetelman kehitt~minen 

500 mk 

Ruiskumaalari Erkki Pennanen, Pasila 

Tyopaikkajarjestelyt henkilovaunun korin sisapuolen massauspai

kalla 

200 mk 

Mattomies Lauri Kumpulainen, Pasila 

Lattiamaton hukkapalojen vahentaminen makuuvaunun hyttien lattioi

den p~~llystystyossa 

200 mk 

KUNNIAKIRJAT SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

S~hkoasentaja Esko Lev~smaa, Tampere 

S~hkoasentaja Pauli Vuori, Tampere 

S~hkoradan kytkinlaitoksen relekoestuslaitteen kehittely 

Rataesimies Teuvo Rantalahti, Imatra 

Laatikkolumiauran suuren siiven jatkeen kehittely 

(Hlt n:o 149/17/80, 3 .1 2 .1 980) VT 50/80 • 
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ULOSMITTAAMATTA J~TETT~V~N PALKAN ~XRXN KOROTTAMINEN 

As,etuskokoe1massa on j u1kaistu: 

N:o 756. 
Oikeusministerion p~~tos 

er~iden u1osmittaamatta j~tett~vien pa1kan m~~rien korottamises
sesta e1inkustannusindeksin muutosta vastaavaksi. 

Annettu He1singiss~ 21 p~iv~n~ marraskuuta 1980. 

U1osmittaamatta j~tett~v~st~ pa1kan m~ar~sta 14 paivana jou1ukuu

ta 1973 annetun asetuksen (905/73) 5 §:n noja11a oikeusministerio 
on pa11ttanyt: 

1 §. 

E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 ~ 100) 1okakuun 1980 indeksi-

1uvun noustua 14,2 prosenttia 1okakuun 1979 indeksi1ukuun verrat 
tuna korotetaan u1osmittaamatta jatettavasta pa1kan maarasta an
netun asetuksen (905/73) 1 §:ssa tarkoitettu maar11, jonka ve1a11i
sen katsotaan tarvitsevan seuraavaan pa1kanmaksup~ivaan asti it
sens~ ja puo1isonsa sek~ h~nen e1atuksensa varassa o1evien omien 
ja puo1isonsa 1asten ja otto1asten e1atukseen, ve1a11isen oma1ta 
osalta 24,00 markkaan ja jokaisen ede1111 mainitun omaisen osa1ta 

9,80 markkaan p~iv~a kohti. 

2 §. 
Tam~ p~~tos tulee voimaan 1 paiv~na tammikuuta 1981. 

(Hloj n:o H1o 835/115/80, 28.11.1980) VT 50 /80. 

TULOJEN KUITTIEN (LOM. VR 1815) UUSIMINEN 

50 

Koneelliseen luotto1askutukseen siirtymisen ja tulojen kuiteilla kan
nettavien maksujen tulokoodien uusimisen johdosta otetaan tammikuussa 
1981 kayttoon uudet tulojen kuitit. Uudet kuittikirjat tilataan tili 
toimiston kotimaisesta tarkastusjaostosta. Tilattava kuittikirj~ 
maara rajoitettava puolert vuoden tarpeeseen. 
Vanhat kuittikirjat palautettava tilitoimiston kotimaiseen tarkastus 
jaostoon tammikuun 1981 kuluessa . 
(Tlt no 3616/230/80 . 3 .1 2 .80 ) VT 50/80. 
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VUODEN 1980 MENOJA KOSKEVIEN TOSITTEIDEN LAHETTAMINEN TILITOIMIS

TOON SEKA MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Jou1ukuu11e 1980 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat 1as
kut ja meno1uette1ot 1ahetetaan ti1itoimistoon viimeistaan 18.12. 
1980 aamuksi. 

Menorasteiksi merkittyjen 1askujen ja meno1uette1oiden tu1ee o11a 

ti1itoimistossa viimeistaan aamu11a 14.01.1981. 

Tammikuun 13 paivan ja1keen merkitaan vuoden 1980 menoja koskevat 

1askut ja meno1uette1ot vuoden 1981 menoiksi. Nama 1askut ja 
meno1uette1ot on 1ahetettava ti1itoimistoon eri11isina. Ti1itoi
misto hankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan. 

Jou1ukuun 1980 muistiotositteiden ja vuode11e 1980 kuu1uvien tu1o-
1askujen tu1ee o11a ti1itoimistossa 14.01.1981 aamuun mennessa. 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matka1askut 1aatimaan erikseen vuonna 

1980 tehtyjen matkojen osa1ta ja erikseen vuonna 1~81 tehtyjen 
matkojen osa1ta. (N:o t1t 3548/2331/80, 27.11.1980) VT 50/80 

ELAKEKUSTANNUS 

Va1tiovarainministerion 17.7.1980 tekeman paatoksen mukaan e1ake
kustannukseksi 1iikekirjanpidossa on 1.1.1981 1ukien laskettava 

19 prosenttia va1tion elakejarjeste1man piiriin kuu1uvista palkkaus

menoista. Uutta prosentti1ukua sovelletaan kaikkiin niihin palkkoi
hin, jotka kirjataan vuqden 1981 menoiksi. (T1t 932/234/80, 1.12.80) 
VT 50/80 

AIKATAULUN 147 LISAYS 

Lisays n:o 9 aikatau1uun 147 on i1mestynyt ja jaettu ryhman 1.3 ti1an
nei11e. 
Lisayksen sisa1tona on junien 9813 ja 9846 aikataulumuutos. 
Lisayksen voimaantulopaiva an 8.12.1980. 

(Lt 4.12.1980) VT 50/80 
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SIVIILIPALVELUSMIESTEN MATKALIPPUALENNUS 

TyavoimaministeriO ja rautatiehallitus ovat sopineet 
siviilipalvelusmiehille myyt~vist~ lomamatkalipuista 
sek~ niiden koeluontoisesta myynti- ja laskutusj~rjes

telm~st~ 1.1.1981 lukien seuraavaa: 

1. Siviilipalvelusrniehille rnyyd~~n Valtionrauta

teill~ (rautatieasernilla) lomamatkoja varten 
j~ljemp~n~ sanotuin ehdoin vastaavia matka

lippuja kuin muille asevelvollisille (varus

miehille). 

2. Matkalipuntilausta (tyonv~lityslomake L 1) 

sek~ siviilipalvelustodistusta (TvM/Spm lorn. 2) 
vastaan rnyyd~~n siviilipalvelusmiehelle tilauk
sessa sanotulle matkalle 50 prosentin alennuk

sella toisen luokan meno- tai meno-paluulippu. 
Siviilipalvelusmiehen rnaksamaan matkalippuun 

on tehtliv~ merkint~ "Siviilipalvelusmies". 

Matkalippujen kelpoisuusajat ovat Valtionrau
tateiden tariffim~~raysten mukaiset. 

3. Matkalipun tilauslomakkeessa tulee olla henkilo

tietojen ja matkan yksilointitietojen lis~ksi 

leimattu merkint11 "Perit~~n rahana 'Jarusmies
taksan mukainen maksu. T~m~ lomake kelpaa vain 

lis~aksuksi varusmiestaksan ja normaalitaksan 

v~lisen maksun suorittamiseen". 

4. "Siviilipalvelusmies" merkinn~ll~ varustetulla 

lipulla matkustavan on junassa lipuntarkastuk

sen yhteydess~ esitettava valokuvalla varustettu 

siviilipalvelustodis~us. Ellei henkilokohtaista 

siviilipalvelustodistusta esiteta katsotaan 

50 
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asianomainen liputtomaksi matkustajaksi. 

5. Mik~li siviilipalvelusmies, jolla on alennuk
sin ostettu matkalippu, haluaa ma~kustaa en
sin~~isess~ luokassa peritaan hanelta Valtion
rautateiden tariffisaann5n mukainen tayden ta
riffin edellyttama lisamaksu. 

"Siviilipalvelusmies" merkinnalla varustetulla 
matkalipulla voi matkustaa erikoispikajunassa 
vain, jos ennakolta ostetun EP-junan paikka
lipun lisaksi on lunastettu yleisen tariffin 
mukainen toisen luokan puolilippu lisalipuksi 

sille matkalle, mika aiotaa~ tehda erikoispika
junalla. 

6. Rautatiehallituksella on oikeus rajoittaa 
edell~ sanotuilla matkalipuilla matkustanista 
maarattyna aikana tai m~ar~tyissa junissa. 

7. Siviilipalvelusmiehelle alennuksella myydysta 
matkalipusta suoritetaan mahdollinen takaisin
maksu lipun haltijalle naista annettujen yleis
ten maaraysten mukaisesti. 

8. Ty5voimaministeri5 korvaa Valtionrautateille 
siviilipalvelusmiehille alennuksella myytavista 
matkalipuista aiheutuvan tulon menetyksen nor~ 

maa litariffiin verrattuna laskutuksen 9erus

teella. 

9 . Valtionrautatiet laatii kuukausittain ty5voi~a
ministeri5lle laskun siviilipalvelusmiehille 50 
prosentin alennuksella myydyista matkalipui~ta 
aiheutuneesta tulon menetyksesta. Lasku pe
rustuu matkalippujen tietokonesovellutuksesta 
seka matkalippujen tilauslomakkeista saataviin 
laskutustietoihin . 
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Edella sanottujen laskutustietojen kirjaamisesta ja 

laskun laatimisesta peritaan kuukausittain erilliskor
vaus, jonka suuruus on ~ 0 /oo matkalippujen yhteisesta 

kuukausittaisesta laskutushinnasta, Erilliskorvauksen 
vahin maksu on ~ markkaa laskulta. Lasku lahetetAan 

osoitteella: 

Ty~voimaministeri5 

Taloustoimisto 

Annankatu 25 
00100 HELSINKI 10 

Laskun loppusumma on suoritettava rautatiehallituksen 

postisiirtotilille n:o 3500-~ 1~ vuorokauden kuluessa 
laskun paivayksesta. 

Laskutusaineisto arkistoidaan rautatiehallituksessa. 
Aineisto on ty5voimaministerion kaytettavissa mahdolli

sia tarkastuksia varten. 

Menettelyohjeita 

Edella sanotun sopimuksen mukaisina meno- ja meno-paluu
lippuina myydaAn vaL1 rautatieasemilla RAP··lipp.lja ja 
lomakelippuja sekA pAakaupunkiseudun lAhiliikennealueella 
kiinteAhintaisia vy~hykemenolippuja 50 % prosentin alen

nuksella. RAP-lippuun tulostuu sana "siviilipalvelusmies", 
lomakelippuun on erityislippukenttaan merkittava "7~/si
viilipalvelusmies" ja kiinteahintaiseen vy5hykemenolip
puun on leimattava sana "siviilipalvelusmies". 

Matkalipun tilauslomakkeena kaytetaan "Tyovoimaviranomai ~ 

sen matkalipuntilausta" ja si~iilipalvelustodistuksena 
on valokuvalla varustettu henkil5tiedot ja palvelustiedot 
sisaltava keltapohjainen vihrelpainatuksinen "Siviili
palvelustodistus". Edella sanottua vastaavalla tyovoima
viranomaisen matkalipputilauksella lunastetaan edelleen 

50 
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normaalihintaisia ma t kal i ppuja luott oa klyttlen, jolloin 

tositetta (= tilaus t a) kl ytet lan nykyis en kl yt lnnon 

mukaisesti tyovoimaviranomais e n luo t tot iliin kuuluvana 

luottotositteena. TlllHin ''mat ka lipuntilaus " -lomakkees

sa ei kuitenkaan ole leimat t una edelll sopimuksessa sanot

tua merkintll: "Peritlln r a hana varusmi estaks an mukainen 

maksu. Tlml lomake kelpaa vain lislmaksuksi varusmies

taksan ja normaalitaksan vllisen maksun suorit ta~iseen". 

Jos matkalipputilauksessa on sanottu lisl le ima , myydlan 

matkalippu katei se l l l 50 prosentin alennuks e l l a. Matka

lipputilaukseen on lipunmyyjln merkittlvl " l ipun kokonais

hinta" -riville perimlnsl alennuslipun hinta. Alennus

lippujen tlytetyt tilauslomakkeet onllhe t e ttlvllipun

myyntipisteistl viikottain markkinointitoimi s t on koti

maiselle tariffijaostolle, j oka laatii lomakke i den perus

teella laskun tyovo i maministeri olle siitl tulon mene t yk

sestl mikl aiheutuu Valtionraut ateille alennuksella myy

tyjen lippujen johdosta. 

Junassa ei siviilipalvelusmiehi lle myydl alennuslippuj a . 

Kaikki lislliput hinnoit e llaa n normaa l itariff in ja yleis

ten sllnnosten mukaisesti. 

N:o Mt 33634/241/80 , 4.12.1 980 VT 50/80 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNEJULKAISU (VR 2650) 

Koska jatkuvasti saapuu Pyhljoelle osoitettua tavaraa Kokkolan t ermi 

naaliin huomautetaan, etta VT : ssa 5/80 (N : o Lko 32078/66/80 , 25 . 1 . 80) 
on julkaistu muutos Oulu - Raahe linjan n : o 5005 jatkamisesta Pyhajoel 

le asti . Tasta johtuen Pyhajoelle osoitettu tavara on ehdottomasti 

ohjattava Oulun terminaalin kautta . VT 50/80 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT- KIRJANEN N: O VR 3726 

Otsikossa mainitun kirjasen sivut 56 - 60 "Oy Matkahuo l to Ab : n to i mi
paikat yhdysliikenteessa Valtionrautate i den kanssa " korjataan VT : ssa 

36/80 olevan luettelon mukaiseksi ottaen huomi oon luetteloon tehdyt 
muutokset , jotka on julkaistu VT : ssa numerot 42/80 ja 47/80 . VT 50/80 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

Uudet hinnat 1 . 1 . 1981 alkaen : 

INTER- RAIL 820 mk, alle 26-vuotiaille . 

INTER- RAIL- SENIOR 2 lk: 730 mk , 1 lk : 1095 mk 
60 vuotta tayttaneille naisille ja 

65 vuotta tayttaneille miehille . 

POHJOLA JUNALLA : kaikille (lapset 50% al . ) 

kelpoisuusaika 1 . 1 . 81 

2 lk 

21 paivaa 660 mk 

1 kuukausi 810 mk 

alkaen joko 21 pv tai 1 kk 

1 lk 

990 mk 
1215 mk 

samasta paivamaarasta alkaen lopetetaan POHJOISMAINEN KIERTOMATKA
LIIKENNE . 

(N : o Mt 33621/252/80 , 2 . 12 . 80), VT 50/80 . 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG - vaunukuormatariffiin 9927/28 ilmestyy lisalehti n :o 26, joka 

on voimassa 1 . 1 . 1981 lukien. 
Lisalehti sisaltaa mm . Suomen, Ruotsin ja Norjan osuuksien rahtien 

korotukset seka DB osuudella (n. 6 %) . 

50 

NORDEG - kappaletavaratariffista 9929 ilmestyy uusi painos , joka tulee 

voimaan 1 . 1 . 1981. 

Uudessa painoksessa on DB : n asemaluetteloa laajennettu ja lisatty 

kotiinkuljetusmaksutaulukko, liite I (Anhang I) . 

Lisaksi on Suomen , Ruotsin ja Norjan osuuksien rahtien korotukset 

huomioitu . 

Kansainvalinen tariffijaosto jakaa lisalehden ja kappeletavaratariffin 

uuden painoksen ni iden saavuttua Saksasta . 
(Mt 2 . 12 . 80) VT 50/80 . 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL:n yhdys1iikennetariffiin (VR 4784) i1mestyy 1isa1ehti 

n : o 7 , joka tu1ee voimaan 1 . 1 . 1981 . Lisa1ehti sisa1taa Suomen hinto
jen korotukset . Painatusjaosto jakaa 1isa1ehden . (Mt 2 . 12 . 1980), 

VT 50/80 . 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9761 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 i1mestyy 1isa1ehti 

n : o 12 , joka tu1ee voimaan 1 . 1 . 1981. 

Lisa1ehti sisa1taa mm . 

- Suomen osuuden rahdin korotuksen (n . 13 , 7 %) 
- Ruotsin osuuden rahdin korotuksen (n . 7 %) 
- Ruotsin/Norjan NET- osuuden rahdin korotuksen (n . 15 %) 

- Norjan osuuden rahdin korotuksen (n . 15 %) 
- vaunukuormien vahimpien maksujen korotukset 
- peitemaksujen korotukset Pohjoismaiden va1isessa 1iikenteessa 

- eraita Ruotsin asemia koskevien 1isarahtien korotukset 

- Ruotsin ja Norjan osuuden osakuormaus - ja - purkausmaksujen korotuk-

set 

- siirtokuormausmaksujen korotukset ~eka Torniossa etta Haaparannassa 
- t u11iva1ityspa1kkioiden korotukset Suomen ja Ruotsin osuude1la 

- korotetut rahdit poikkeustariffeissa 4 ja 5 
- korotetut tyhjien yksityisvaunujen rahdit Ruotsin ja Norjan osuuk-

si11a 

nahtimaksut , jotka on aikaisemmin i1moitettu penneissa/ayreissa 100 

kg : 1ta , i1moitetaan tasta 1ahtien markoissa/kruunuissa 1000 kg :1ta . 

Rahti 1asketaan kuitenkin ede11een t o d e 1 1 i s e 1 t a p a i -

n o 1 t a ko r otettuna 1ahimpaan 100 kg seka huomioima11a vahimmat 

rahdituspainot . 

Pohjoismaiseen kappa1etavaratariffiin NGTS 9761 i1mestyy 1isa1ehti 

n : o 29 , joka tu1ee voimaan 1 . 1 . 1981 . 

Lisa1ehti sisa1taa mm . 
- Suomen osuuden rahdin korotuksen (n . 7 , 8 %) 
- Ruotsin osuuden rahdin korotuksen (n . 10 %) 
- Norjan osuuden rahdin korotuksen (n . 15 %) 
- tu11iva1ityspa1kkioiden korotukset Suomen ja Ruotsin osuude11a 
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Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Mt 2 . 12 . 1980) VT 50/80 . 

TUKKIEN YM . RAHDITUS JA TUKKIEN J~LKITARKASTUS 

Mt : n kirjelmassa 23215/241/80, 20 . 8 . 1980 seka VT : ssa 35/80 annetuissa 

tukkien ym . rahditusta ja tukkien jalkitarkastusta koskevissa ohjeissa 

on kirjelm~n lopussa luettelo asiakkaista joita ko . ohjeet eiv~t tois 

taiseksi koske . Luettelosta poistetaan Rauma-Repola Oy : n Royttan Saha 
1 . 1 . 1981 lukien . 

(N : o Mt 23215/241/80 , 3 . 12 . 80) , VT 50/80 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA ~OIMIA 

Asemapaallikon virka (V 26), yliteknikon virka (V 23) , viisitoista 
veturinkuljettajan virkaa , kaksi vaunumestarin virkaa , kolme kuormaus 

mestarin virkaa ja konduktoorin virka . Liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 7 . paivana tammikuuta 1981 ennen viraston auki 
oloajan p~attymista . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikko (V 26) : Kemin (1 Tor asemanhoitaja) liikennealueelle , 

yliteknikko (V 23) : Turun varikolle (1 veturikorjaamon esimies), 

veturinkuljettajat : Haapamaen (1), Porin (1), Turun (3) ja Tampereen 

(10) varikoille, 
vaunumestarit : Turun (1) ja Tampereen (1) varikoille, 

kuormausmestarit: Turun (3 Tku) liikennealueelle ja 

konduktoori: Haapamaen (1 Hpk) liikennealueelle . 

Kaksi junamiehen tointa ja kaksi vaununtarkastajan tointa . Rautatie

hallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava Tampereen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 7.1. 

1981 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 

vasti : 
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junamiehet: Toijalan (1 Vi) ja Rauman (1 Rma) liikennealueille sek~ 

vaununtarkastajat: Tampereen varikolle (2). 

Autonasentajan toimi, autonkuljettajan toimi, seitsem~ntoista veturin 

lammittajan tointa (V 13),yhdeksantoista veturinlammittajan tointa 

(V 12), kolme tallimiehen tointa, kaksi asemamiehen tointa (V 10) ja 

kolmetoista asemamiehen tointa (V 9) . Kirjalliset hakemukset on osoi 

tettava ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle vii 

meista~n 7.1 . 1981. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 

autonasentaja : Turun (1 Tku) liikennealueelle, 

autonkuljettaja : Turun (1 Slo) liikennealueelle, 

veturinlammitt~j~t (V 13): Perin (3) ja Tampereen (14) varikoille, 

veturinl~mmittaj~t (V 12): Haapamaen (5), Perin (3) ja Turun (10) 

varikoille seka Rauman (1 Rma) liikennealueelle, 

tallimiehet : Helsingin (2) ja Riihimaen (1) varikoille, 

asemamiehet (V 10) : Toijalan (2 Vi) liikennealueelle ja 

asemamiehet (V 9) : Lahden (3 Lh), Keravan (2 Ke), Karjaan (1 Tms), 

Hameenlinnan (1 Hl) ja Helsingin (6 Hki) liikennealueille. 

Ratainsinoorin (S 15) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

rataosastolla (viran haltija toimii ratateknillisen toimiston 

raidejaoston paallikkona) . Rautatiehallitukselle osoitetut hake 

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

23 . 12.1980 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Helsingin ratapiiriin otetaan kaksi toi~t~ orakennusmes aria 

ratapiirin toimistoon seka kolme rakennusmestaria siltavalvonta

tehtaviin ja talonrakennuksen tyonjohtotehtaviin Helsingin lahi

alueella. 

Hakemukset pyydetaan osoittamaan rataosaston johtajalle ja 

toimittamaan Helsingin ratapiirin paallikolle 31 . 12 . 1980 mennessa . 

Lahempia tietoja antaa tarvittaessa apulaisratapiirinpaallikko 

Teuvo Sivunen puh . 707 3313. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, toistaiseksi Tampereen 

ratapiirissa ( 1 Haapamaki ja 1 Turku). Rataosaston johtajalle 

osoltetut hakemukset on toimi ettava Tampereen ratapiir!n 

paallikolle viimeistaan 7 . 1.1981. 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1981 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan , H~meenlinna, kanssa 
vuodeksi 1981 hankintasopimuksen valtionrautateiden (VR) 28.8 . 1970 
vahvistettujen virkapukum~~r~ysten mukaisten virkapukineiden, jois

ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatiel~isille. 
T~m~n lehden liitteen~ on virkapukum~~r~ysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1981 . 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on alempana seuraava 

suuruustaulukko, jonka mittojen ottamiseksi viitataan virkapuki

neiden tilauslomakkeen n:o 3903 k~~ntopuolen ohjeisiin . 

Miesten virkatakin, kes~takin ja suorien housujen numero- ja mitt a -

taulukko 

Vartalotyyppi c normaali 
L y h y t 

I.omakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 048 050 052 054 056 058 

Rinnan ymp~rys 3 F 96 100 104 108 112 116 

Vyotaron II 4 G 84 88 92 97 102 108 

Lantion II 5 I 102 106 110 114 118 122 

Sel~n pituus 1 A-B 72 73 74 75 76 77 
Hi han II 1 D- E 60 61 62 63 64 65 

Housun sivun pituus 6 M- N 96 98 100 101 103 105 

Housun haaran II 7 0- P 72 73 74 75 76 77 

K e s k i p i t k ~ 

I.omakkeen Suuruusnumero 
n :o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymp~rys 3 F 96 100 104 108 112 116 

Vyotaron II 4 G 84 88 92 97 102 108 

Lantion II 5 I 102 106 110 114 118 122 

Sel~n pituus 1 A-B 75 76 77 78 79 80 

Hihan 1 D- E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 

Housun haaran II 7 0-P 76 77 78 79 80 81 
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p i t k ~ 

Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymp~rys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyot~ron 11 4 G 84 88 92 97 102 108 
Lantion 11 5 I 102 106 110 114 118 122 
Sel1i.n pituus 1 A- B 78 79 80 81 82 83 
Hi han 11 1 D-E 65 66 67 68 69 70 
Housun sivun pituus 6 M-N 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran 11 7 0-P 79 80 81 82 83 84 

Vartalotyyppi B = solakka 

K e s k i p i t k ~ 
Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ymp~rys 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyot~ron 11 4 G 80 84 88 92 96 100 
Lantion 11 5 I 100 104 108 112 116 120 
Sel~n pituus 1 A- B 75 76 77 78 79 80 
Hi han II 1 D- E 62 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran II 7 0- P 76 77 78 79 80 81 

Vartalotyyppi D = tanakka 

K e s k i p i t k ~ 
Lomakkeen Suuruusnumero 
n:o 3903 

kuva 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 100 104 108 112 116 
Vyotaron 11 4 G 94 98 102 107 112 
Lantion 11 5 I 108 112 116 120 124 
Sel~n pituus 1 A- B 75 76 77 78 79 
Hihan II 1 D- E 63 64 65 66 67 
Housun sivun pituus 6 M- N 102 104 106 108 110 
Housun haaran II 7 0-P 77 78. 79 80 81 
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Vertaamal l a omia mittoja taulukoiden vastaaviin mittoihin selviaa 
taulukosta sopivimman pukineen numero ja tyyppi , jotka on merkitta 
va ti l aus l omakkeen 3903 asianomaiseen kohtaan (esim . 52 B tai 
52 C) . 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suureh 

koi lla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja . Edusta

jan tu l osta ilmoitetaan ao . asemalle noin kymmenen (10) paivaa 

aikaisemmin . Mitanotto matkoineen sisaltyy em . mittatyona valmis 

tettavien pukimien hintoihin . Valtion Pukutehtaalla , Hameenlinnassa, 

otetaan tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8- 17 , ei kuitenkaan 

l auantaisin, samoin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin 

ja torstaisin klo 10 - 16 , missa pukuja voi tilata myos valmistet 

tavaksi sovituksella : talloin velotetaan lisaa 35 markkaa takista 

ja 25 markkaa housuista ja hameesta . Naista kustannuksista vastaa 

t i laaja itse kokonaan . 

Numero - ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikaisesti 

tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen . 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti 

lattu maara . Kaikki tilaukset tehdaan VR lomakkeella n : o 3903 . 
Ti l auksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toi 

mitetaan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri 

puolilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa teh 

taan edustajalle . Tilaukset tulee toimittaa niin , etta ne ovat 

Valtion Pukutehtaalla viimeistaan 31 . 12.1981 . 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - 4 viikon kuluttua valmistajan 

varastosta . Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on 

noin 4 - 6 viikkoa . Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset 

toivomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon . 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja , suorittaa Valtion Pukutehdas 

niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta . 

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

suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa . 

(S l t n : o 410/536/80, 10 . 12 . 1980) VT 51/80 . 



Hankki j a (va lmistaja) Valtion Pukutehdas , Hameenlinna , 

sopimus voimassa 1 . 1 - 3:1. . 12 . 1981 

Kangaslaatu Kokonais - Hint a jakaantuu 

Villa - Gabardine hint a VR : n Tilaajan mk osuus a suus 
teryleeni 90 % 60 % 10 % 40 % 

Miesten numero-
puki neet 

Virkatakki I 279 , 00 251 , 10 167 , 40 27 , 90 111 , 60 

Housut I 134 , 00 120 , 60 80 , 40 13 , 40 53 , 60 

Kesatakki 780060/18 198 , 00 178 , 20 118,80 1,9 , 80 79 , 20 

Pll.allystakki 304 , 00 273 , 60 182 , 40 30 , 40 121 , 60 

- irtovuori nylon/polyester 61 , 00 54 , 90 36 , 60 6 , 10 24 , 1.jO 1.11 

- turkiskaulus lammas 67 , 00 60 , 30 40 , 20 6 , 70 26 , 80 I 

Lippalakki 62 , 00 55 , 80 37 , 20 6 , 20 24 , 80 

Turkislakki , kangasp . 82 , 00 73 , 80 49 , 20 8 , 20 32 , 80 
II , nahkap . 103 , 00 92 , 70 61 , 80 10 , 30 41, 20 

Virkatakki II 119 , 00 107 , 10 71 , 40 11 , 90 47 , 60 

Housut II 79 , 00 71 , 10 47 , 1.jO 7 , 90 31 , 60 

Miesten mitta-

pukineet 
Virkatakki I 396 , 00 356 ,1.j O 237 , 60 39 , 60 158 , 40 
Housut I 196 , 00 176 , 40 117 , 60 19 , 60 78 , 40 

Kesatakki 780060/18 291 , 00 261 , 90 174 , 60 29 , 10 116 , 40 

Paallystakki 455 , 00 409 , 50 273 , 00 l.j5 , 50 182 , 00 

- i rtovuori nylon/polyester 74 , 00 66 , 60 41.j , 40 7 , 40 29 , 60 

- turkiskaulus l ammas 79 , 00 71,10 47 , 40 7 , 90 31 , 60 1.11 ..... 



Naisten nurnero - 1..11 .... 
pukineet 

Virkatakki 376 , 00 338 , 40 225 , 60 37 , 60 150 , 40 

Harne 121 , 00 108 , 90 72 , 60 12 , 10 48 , 40 

P!Hihine 56,00 50 , 40 33 , 60 5 , 60 22,40 

Pitkat housut 171,00 153 , 90 102 , 60 17 , 10 68 , 40 

Kesatakki 780060/18 259,00 233 , 10 155 , 40 25 , 90 103 , 60 

P!Hillystakki 425 , 00 382 , 50 255 , 00 42 , 50 170 , 00 

- irtovuori nylon/polyester 73,00 65 , 70 43 , 80 7 , 30 29 , 20 

- turkiskaulus larnrnas 78,00 70 , 20 46,80 7 , 80 31,20 

Naisten mitta-
pukineet 

Virkatakki 392 , 00 352 , 80 235 , 20 39 , 20 156,80 

Harne 138,00 124 , 20 82 , 80 13 , 80 55,20 0'1 

Pitkat housut 188,00 169 , 20 112 , 80 18,80 75 , 20 

Kesatakk·i 780060/18 284 , 00 255 , 60 170 , 40 28 , 40 113 , 60 

Paallystakki 456,00 410 , 40 273 , 60 45,60 182 , 40 

- irtovuori nylon/polyester 73,00 65,70 43 , 80 7,30 29 , 20 

- turkiskaulus lammas 78 , 00 70,20 46,80 7 , 80 31 , 20 

Virkarnerkit 

Siipipyi:ir8.laatta 9,00 8 , 10 5 , 40 0 , 90 3 , 60 

Lippa- ja turkislakin 

keltaisenpunainen 

p!Hillinen 21 , 00 ' 18 , 90 12 , 60 2 , 10 8,40 
Huorn . Villateryleeni on laatua 700300/1 

Virkapuku II on laatua gabardine 7379/669 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on vahvistettu seuraavat muutokset. 

1.11 .1980 1uk.ien lisatty kustannuspaikka 

20350 Sisaisen tarkastuksen jaosto 
Lisatty kayttotarkoitukset 

06340 Ede11een siirrettavien menojen ti1i 

25340 Arvopaperit 

(To 50/223180, 11.11.1980). 

1.1.1981 1ukien 1isatty kustannus1aji 

137 Yotyolisa 

Liikenneosaston paikkanumeroita koskevat muutokset seka poistettu 
1iikenneosaston sijoitustoiminnan kustannuspaikat 3x8xx ja 3x9xx . 

Sahkoistyksen kustannuspaikkoja koskevat muutokset. 

51 

Vaunuston kunnossapitoa koskevat muutokset ti1iryhmiin 47 ja 72. 

Ti1i1uokkaan 7 1isatty kayttotarkoitukset vieraan ka1uston kunnossa
pidosta aiheutuvien kustannusten kirjaamista varten . 

Ti1iryhmaan 863 1isatty katumaksuja koskevat kayttotarkoitukset . 

(To 50 I 2 2 3 I 8 0 , 2 4 . 11 . 19 8 0) . 

1.1.1981 1ukierr muutettu ti1iryhmassa 523 tyosuoje1ua koskevia kayt 

totarkoituksia. 

(To 501223180, 3.12.1980). 

1.1.1981 1ukien muutettu Seinajoen ratapiiriin kuu1uvien rata-a~uei 

den kustannuspaikkoja . 

(To 501223180, 10.12.1980). 

Muutetuilta kohdilta ti1iluette1o painetaan uude11een. Painatusjaos 
to suorittaa perusjakelun. 

(N:o T1t 35311223180, ~1 . 12.1980) VT 51180. 



51 - 8 -

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a n:o 60, 5.12.1980, on kansainva1isessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan va1uutan muuntokursseja 
muutettu 8.12.1980 1ukien seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa 5,00 mk 
100 Neuvosto1iiton rup1aa 582,00 mk 
100 Ranskan frangia 87,00 mk 

USA:n do11ari 3,90 mk 
(N:o T1t 3621/230/80, 8.12.80) VT 51/80 

RAHTI LUOTTO 

Ti1ityssaannon 1iitteena o1evaan 1uottoasiakas1uette1oon 1isataan 

619262 Oy Tampella Ab 
Konepajateo11isuus PL 267 33101 TAMPEPE 

658625 Agroma Oy Kaiti1ankatu 3 45130 KOUVOLA 
658633 Kayttokone Oy PL 80 00101 HELSINKI 
658641 Tuotantoe1ementti ·oy 86100 PYHAJOKI 
658716 Kymi Kymmene Oy 

10 
10 

10 

Kouvo1an Kirjapaino Va1takatu 28 45100 KOUVOLA 10 

ja samassa 1uette1ossa muutetaan OTK:n Turun Konevarasto seuraavaksi: 

653543 OTK:n Turun varasto Puutarhakatu 45 C 20100 TUPKU 10 

Ede11a mainitut seka VT:ssa n:o 40-48 i1moitetut muutokset on tehtava 
myos rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 
asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan. 

(T1t 3654/245/80, 10.12.80) VT 51/80 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT , MUUTOS 

Rautatiehallitus on 4 . 11 . 1980 tekemallaan paatoksella muuttanut 
rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdan 
2 . 6 . 5 . viimeisen kappaleen tammikuun 1 . paivasta 1981 lukien seuraa

van sisaltoiseksi : 

51 

Takaisinmaksettavasta maarasta vahennetaan toimituspalkkiona kymmenen 

(10) prosenttia , kuitenkin vahintaan kuusi (6) markkaa ja enintaan 

kahdeksantoista (18) markkaa lukuunottamatta 2.6 . 5 . toisessa kappa
leessa mainittua tapausta . 

Julkaisun ao . kohta korjataan edella olevan mukaiseksi . 

(N : o Yt 23638/61/80 , 11 . 12 . 1980) , VT 51/80 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT-JULKAISU 

1 . 1 . -81 lukien otetaan julkaisuun Parkkiman l iikennepaikka seuraavin 

merkinnoin : 

1 

Parkkima 
Pma 793 

2 

25 
Yv 

3 4 5 

Pyh~salmi 10 . Tt 
Hpj 23 . Ilm~ 

(N : o Lko 23579/67/80 , 10 . 12 .-80) , VT 51/80 . 

6 

Hpk 311 . Hko 281 . Hy 516 . 
Jns 281 . Jy 233 . Kr 615 . 
Kon 185 . Kv 434 . Lh 496 . 
Lla 314 . Ov 346 . 01 200 . 
Par 411 . Pko 374 . Psl 572 . 
Pm 250 . Pri 481 . Ri 504 . 
Sk 290 . Sij 136 . Tpe 388 . 
Tl 428 . Tku 556 . Vnj 248 . 
Yv 78 . 
Vain Vapoa varten . 

1 . 1 . -81 lukien lis~t~~n julkaisuun Paltamon kohdalle Palta Oy:n raide 

seuraavin merkinnoin : 

1 

Paltamo 

Palta Oy : n 

750 

2 3 4 

Pto 4 . 

(N : o Lko 22299/67/80 , 10 . 12 .-80) , VT 51/80 . 

AIKATAULUN 147 LIS~YKSET 

5 6 

Tt Palta Oy : t~ varten . 

Lis~ys n : o 10 aikatauluun 147 on ilmestynyt ja jaettu ryhm~n 4 . 1 

tilanneille . Lis~yksen voimaantulop~iv~ on 15 . 12 . 1980 . 

Korjauslehdet n : o 3 ja 4 aikataulun 147 rataosaselostuksiin ilmestyv~t 

ja astuvat voimaan 1 . 1 . 1981 . N: o 3 sisalta~ osan 3 kokonaisuudessaan 

ja n : o 4 sis ~lton~ on korjauksia osaan 2 . Jakelu suoritetaan ao . ti laa

jille . 

(N : o Lt 32054/63/80 , 8 . 12 . 1980 , VT 51/80 . 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

Julkaisuun KANSAINV~LINEN LIIKENNE, L~ntinen, osaan II "PIM" (VR 46691 

ilmestyy lis~lehti n : o 13, joka on voimassa 1 . 1 . 1981 lukien . Painatus

jaosto suorittaa jakelun . 

EUR-LAVALIPUKKEET 

EUROOPAN LAVA - POOLIN p~~toksen mukaan poistetaan EUR-lavalipuke (VR 

2863) k~ytost~ 1.1 . 1981 lukien . Sen sijaan EUR - lavojen lukum~~r~ mai 

nitaan rahtikirjan kentiss~ 18 ja 25 kuten t~hankin saakka . 

(N : o Yt 23791/253/80, 10 . 12.1980), VT 51/80 . 

MATKALIPPUJEN TIEMERKINT~ 

Matkalippujen laatimiseen ja k~yttoon liittyv~n~ uutena tiemerkint~lii 

kennepaikkana (kauttakulkuliikennepaikkana) on RAP-lipuissa 1 . 1 . 1981 

lukien Kangas a 1 a (Kg ) . Liikennepaikkojen v~limatkat -jul 

kaisun liitteest~ II otetaan uusi painos . Lipuissa kaytetaan sanotun 

liitteen mukaisia merkintoj~. 

(N:o Mt 32586/67/80, 11 . 12 . 1980), VT 51/80 . 

TARIFFIS~~NTO JA TARIFFITAULUKOT 

Tariffimuutosten johdosta on tariffisaantoon painettu muutoksia vas 

taavat uudet lehdet . Uusissa lehdiss~ on ~vu 52 virheellinen . Paina

tusjaosto l~hettaa virheellisen tilalle uuden lehden (51/52) . Tariffi 

taulukoiden hinnoituslukutaulukko (15) sek~ alennusluokan H1 v~him

m~t maksut sis~lt ~v~ taulukko (17 B) on painett u uude l leen ja ne ote 

taan korjausleht in~ k~yttoon 1 . 1 . 1981 lukien . 

(N : o Mt 23093/241/80 , 11 . 12 . 1980) VT 51/80 



51 - 12 -

. 
AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V26) virka toistaiseksi rautatiehallituk
sen talousosastolla. Rautatiehallituksen paajohtaja11e osoi
tetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 12.1.1981 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Virkaan nimitetty tu11aan sijoittamaan toistaiseksi ti1itoi
mistoon (laskuntarkastusryhman esimiehen tehtavat) 

Jarjestelymestarin virka ja vaihdemiesten esimiehen virka. Liikenne 

osaston paallik6lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 1~ . paivana tammikuuta 1981 

ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

jarjestelymestari : Lahden (1 Lh junatoimisto) liikennealueelle, 

vaihdemies~en esimies : Lahden (1 Lh) liikennealueelle. 

Rakennusmestarin (V 22 ) virka , toistaiseksi Pieksamaen ratapiirissa 

(Piek samaki ; viran haltija ulee toimimaan hitsausrakennusmestarina) . 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie 

ha ll ituksen kirjaamoon viimeistaan 14 . 1 . 1981 ennen viraston aukioloajan 

paattymista . 
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Tekn i k on (V 22) ja teknikon (V 20) toimet, toistaiseksi He l singin r ata

piirissa (Pasila) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 14.1 . 1981 ennen viras

ton aukioloajan paattymista . 

Kolme rataesimiehen (V 15) tointa , toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(1 Kirkkonummi, 1 Riihimaki ja 1 Karjaa) ; toimistovirkailijan (V 11) 

toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimistossa (Helsinki) ja 

toimistovirkailijan (V 9) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(Riihimaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Helsingin r atapiirin paallikolle viimeistaan 14 . 1.1981. 

NUUTYKSI.ii JA M.ii.iiRAYKSI.ii 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. ap liikennetarkastajan (V 26) 
toirneen vt ylirn ap liikennetarkastaja (V 26) Veikko Sakari Vuorio; 
toimistosihteerin (V 18) virkaan toimistosihteeri (V 16) Kerttu 

Helena Halme; toimistovirkailijan (V 13) toimeen toirnistovirkailija 
(V 11) Pirkko Inkeri Strom. 

R a t a o s a s t o : tarkastajan (V 25) virkaan (Hki rpt) rakennusmestari 

Reina Ensio Paalanen; rakennusmestarin (V 22) virkaan (oap 01) rakennus 

mestari (V 21) Antti Niskanen ; rataesimiehen (V 15) toimeen (turvalaite 

tyot , Seinajoki ) raidemies Pekka Hermanni Kanninen ja toimistovirkailijan 

( V 11) toimeen ( Sk rpt) toimistovirkail ija (V 9) Sirkka Hilma Adel ina 

Koskela) yliteknikon (V 25) virkaan (oap Tpe) 

rakennusmestari Raimo Olavi Arvonen . 
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EROJA 

R a t a o s a s t o : rataesimiehet (V 15) Eeli Villiam Hentila 

ja Lauri Matias Laine . 




