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Muut kysymykset 

Eräiden kaupungin viranomaisten vapaakirjeoikeus ja postirahavapaus. Merkittiin 1) 
tiedoksi posti- ja lennätinhallituksen ilmoitus, että valtioneuvosto oli joulukuun 18 p:nä 
1942 määrännyt kelle vapaakirjeoikeus ja postirahavapaus oli myönnetty v:n 1943 alusta 
lukien 2). 

Kaupungin liittyminen Kemian keskusliiton jäseneksi. Kaupunginhallitus päätti3), 
että kaupunki liittyy Kemian keskusliiton jäseneksi, ollen sen v:n 1944 jäsenmaksu 
merkittävä mainitun vuoden talousarvioon. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä v:n 1942 tilinpäätöksen. 
Uuden obligatiolainan laskeminen liikkeeseen. Kaupunginhallitus päätti 5) laskea liik-

keeseen uuden 5 %:n obligatiolainan, jonka kuoletusaika olisi 15 vuotta, jonka kuoletus 
tapahtuisi kiintein vuosimaksuin ja jonka korot lankeaisivat maksettaviksi tammikuun 2 
p:nä ja heinäkuun 1 p:nä; mikäli ei oston kautta ollut saatu koko määrää tai osaa siitä, 
tapahtuisi kuoletus arpomalla. Samalla päätettiin oikeuttaa rahatoimen]ohtaja myymään 
kyseisen lainan obligatioita toistaiseksi enintään 50 000 000 mk:n määrään saakka 97 %:n 
minimihinnoin sekä sijoittamaan rahat kohtuullista korkoa vastaan. 

Lainan kuoletuksen siirtäminen toistaiseksi. Kaupunginhallitus päätti6), ettei heinä-
kuun 1 p:nä toimiteta arvontaa kaupungin v:n 1938 toisen 3 % % : n obligatiolainan 
v:n 1944 kuoletusta varten. 

Valuutan hankkiminen obligatioiden ostoon. Kaupunginhallitus päätti 7) hyväksyä val-
tiovarainministeriön ehdotuksen Suomen valtion ja Helsingin kaupungin väliseksi sopi-
mukseksi, joka koski Ruotsissa liikkeeseen laskettujen ja ulkomaan valuutassa v:n 1942 
ja 1943 marraskuun 1 p:n välisenä aikana maksettavien suomalaisten obligatiolainain 
obligatioiden korkolippuj en lunastamista ja kuoletusten järjestämistä. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1943 tammikuun 30 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1933 
kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 39 obligatiota ä 10 000 mk ja 82 obligatiota ä 
5 000 mk; heinäkuun 31 p:nä v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 68 obliga-
tiota ä 10 000 mk ja 24 obligatiota ä 5 000 mk; lokakuun 29 p:nä v:n 1934 toisesta 
5 %:n lainasta 48 obligatiota ä 10 000 mk; elokuun 30 p:nä v:n 1934 kolmannesta 
4 y2 %:n lainasta 8 obligatiota ä 100 000 mk; lokakuun 1 p:nä v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 
%:n lainasta 3 obligatiota ä 25 000 mk ja 32 obligatiota ä 10 000 mk; joulukuun 1 
p:nä v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n lainasta 82 obligatiota ä 25 000 mk ja 110 obliga-
tiota ä 10 000 mk; lokakuun 29 p:nä v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obli-
gatiota ä 10 000 mk ja 40 obligatiota ä 5 000 mk; huhtikuun 30 p:nä v:n 1935 nel-
jännestä 5 y2 %:n lainasta 17 obligatiota ä 10 000 mk ja 129 obligatiota ä 5 000 
mk; elokuun 30 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 36 obligatiota ä 50 000 
mk; toukokuun 3 p:nä v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 22 obligatiota ä 
1 000 ruotsin kr; toukokuun 31 p:nä v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 50 obligatiota 
ä 25 000 mk., 71 obligatiota ä 10 000 mk ja 70 obligatiota ä 5 000 mk; elokuun 30 
p:nä v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 36 obligatiota ä 25 000 mk; joulukuun 
2 p:nä v:n 1941 ensimmäisestä 6 %:n lainasta 629 obligatiota ä 10 000 mk ja 625 obli-
gatiota ä 5 000 mk; syyskuun 28 p:nä v.ii 1941 toisesta 6 %:n lainasta 20 obligatiota ä 
100 000 mk, 47 obligatiota ä 50 000 mk, 48 obligatiota ä 25 000 mk, 34 obligatiota 
ä 10 000 mk ja 38 obligatiota ä 5 000 mk. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän 
sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin obligaatiolainoihin kuuluvia obliga-
tiota: v:n 1917 4 y2 %:n'lainasta 32 obligatiota ä 10 000 mk, 26 obligatiota ä 5 000 
mk ja 35 obligatiota ä 1 000 mk; v:n 1934 4 % %:n lainasta 30 obligatiota ä 10 000 mk 
ja 43 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 58 obligatiota ä 25 000 
mk, 98 obligatiota ä 10 000 mk ja 2 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1934 4 % %:n lai-
nasta 6 obligatiota ä 50 000 mk; v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 20 obli-

!) Khs 8 p. tammik. 15 §; ks. v:n 1942 kert. I osan s. 106. — 2) Ks. v:n 1942 Kunnall. asetuskok. 
s. 221. — 3) Khs 28 p. lokak. 1 772 §. — 4) S:n 1 p. huhtik. 635 §. — 5) S:n 1 p. heinäk. 
1 142 §. — 6) S:n 1 p. heinäk. 1 147 §. — 7) S':n 4 p. helmik. 227 §. 
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gatiota ä 25 000 mk, 66 obligatiota ä 10 000 mk ja 75 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 
1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 38 obligatiota ä 10 000 mk ja 1 obligatio ä 5 000 
mk; v:n 1936 ensimmäisestä 4 % %:n lamasta 78 obligatiota ä 1 000 mk; v:n 1936 
toisesta 5 %:n lainasta 22 obligatiota ä 25 000 mk ja 2 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 
1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 48 obligatiota ä 25 000 mk, 59 obligatiota ä 
10 000 mk ja 60 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1938 ensimmäisestä 3 %:n lainasta 
54 obligatiota ä 5 000 ruotsin kr. ja 130 obligatiota ä 1 000 ruotsin kr.; v:n 1939 en-
simmäisestä 4 y2 %:n lainasta 49 obligatiota ä 25 000 mk, 51 obligatiota ä 10 000 
mk ja 50 obligatiota ä 5 000 mk; sekä v:n 1939 toisesta 5 %:n lainasta 65 obligatiota 
ä 25 000 mk, 65 obligatiota ä 10 000 mk ja 65 obligatiota ä 5 000 mk. 

Sen johdosta, että Suomen valtion ja eräiden Ruotsin pankkien välisen sopimuksen 
mukaan v:n 1938 toisen 3 y2 %:n lainan marraskuun 1 p:n 1942 ja lokakuun 31 p:n 1943 
välisenä aikana erääntyvä kuoletus oli lykätty toistaiseksi, ei lainaehtojen mukaista 
heinäkuun 1 p:nä 1943 pidettävää arvontaa toimitettu, mikä mainittuna päivänä mer-
kittiin julkisen notaarin pöytäkirjaan. 

Eräiden kadonneiden korkolippujen lunastaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 1) 
rahatoimiston kaupungin v:n 1898 3 y2 %:n obligatiolainan lainaehtojen 8 §:n mukai-
sesti lunastamaan strassburgilaisen vakuutusjohtaja R. Mathisin kuolinpesälle kuuluvien 
mainitun lainan obligatioiden kadonneet ja vanhentuneet, 3 621: 25 mk:n nimellismääräi-
set korkoliput sekä päätti, että korvaus vielä vanhentumatta olevasta korkolippumää-
rästä suoritetaan sikäli kuin kyseiset korkoliput vanhenevat. 

Provisiot y. m. kulut. Korot ja lainakustannukset nimiseen pääluokkaan sisältyvästä 
määrärahasta Provisiot y. m. kulut myönnettiin 2) rahatoimenjohtaja E. von Frenckel-
lille 14 156: 30 mk hänen laina-asioissa maalis- ja marraskuussa Tukholmaan tekemiensä 
virkamatkain kustannusten peittämiseksi. 

Asunto-osakeyhtiölainan välittäminen. Merkittiin3) tiedoksi ja päätettiin lähettää 
kaupunginlakimiehelle asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten sosiaaliminis-
teriön ilmoitus 3 290 000 mk:n suuruisen toissijaisen asunto-osakeyhtiölainan myöntämi-
sestä Helsingin asuntokeskuskunta Haka:n asunto oy. Joukolantie 3 nimiselle osake-
yhtiölle. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki4) joukon valtion omakotilainarahastosta 
myönnettäviä omakotilainoja koskevia päätöksiä. 

Yleishyödyllisten rakennusyhtymien osakkeiden tai osuuksien luovutushinta. Kaupun-
ginhallitus päätti 5), että kaupungilta lainan saaneiden yleishyödyllisten rakennusyhty-
mien osakkeiden tai osuuksien luovutushintaa määrättäessä otetaan huomioon alku-
peräinen oma pääoma (osake tai osuuksien nimellisarvo lisättynä sillä määrällä, minkä 
osakas tai jäsen on korottomana lainana tai muussa vastaavanlaisessa muodossa raken-
nusyritystä perustettaessa suorittanut yhtiön tai osuuskunnan rahastoihin) ja osuus 
ennen tammikuun 1 p:ää 1940 suoritetuista velkain kuoletuksista vähennettynä osuudella 
kiinteistön kohtuulliseen kuoletukseen, jossa huomioidaan rakenteiden laatu ja tontin 
vuokra-aika, tälle jäännökselle lasketaan lisäys rahan arvon laskemisesta kiinteistön 
rakennusajan ja luovutusaikaa edeltäneen vuosineljänneksen rakennuskustannus- tai 
elinkustannusindeksin osoittamassa suhteessa, näin saatuun tulokseen lisätään osuudet 
tammikuun 1 p:n jälkeen suoritetuista velkain kuoletuksista ja vararahastoista sikäli 
kuin rahastojen varat eivät jo ole sijoitettuina velkain kuoletuksiin, sekä kohtuullinen 
korvaus omistajan suorittamista perusparannuksista, samalla kuitenkin huomioonottaen 
mahdolliset kustannukset huoneiston kunnostamisesta. 

Pankkiosakkeiden merkintä. Kaupunginhallitus päätti6): 
että rahatoimistolle annetaan tehtäväksi Pohjoismaiden yhdyspankki oy:n ja Kan-

sallis-osake-pankin osakeanneissa merkitä ne määrät uusia osakkeita, mihin kaupungin 
ja lahjoitusrahastojen omistamat osakkeet ja talletukset oikeuttivat; 

että lahjoitusrahastojen osakkeet maksetaan rahastojen käytettävissä olevilla varoilla; 
sekä 

!) Khs 2 p. syysk. 1 390 §. — 2) S:n 11 p. maalisk. 508 § ja 29 p. lokak. 1 787 § sekä khn jsto 
8 p. huhtik. 3 371 § ja 25 p. marrask. 4 190 §. — 3) Khs 13 p. toukok. 860 §; ks. tämän kert. 
I osan s. 9. — 4) Khs 14 p. tammik. 83, 84 ja 85 §, 4 p. helmik. 224 §, 18 p. helmik. 359 §, 
I I p. maalisk. 511 § ja 22 p. heinäk. 1 230 §. — 5) S:n 15 p. heinäk. 1 203 §. — 6) S:n 2 p. 
syysk. 1 389 §.1 
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että kaupungin osakkeiden maksamiseen saadaan ennakolta käyttää 2 800 mk, ollen 
mainittu erä huomattava pääomamenona v:n 1944 talousarviossa. 

Oy. Agros ab:n osakkeiden vaihtaminen ja myynti. Rahatoimisto oikeutettiin 1) vaih-
tamaan 84 Oy. Agros ab:n osaketta 3:een Oy. Renlund ab:n osakkeeseen sekä myymään 
12 ensiksi mainitun yhtiön osaketta jälkimmäiselle yhtiölle 90 mk:n hinnasta kappaleelta. 

Valtion obligatioiden osto. Kaupunginhallitus päätti 2), että kaupungintalon raken-
tamiseen varatut 2 000 000 mk toistaiseksi saatiin sijoittaa valtion obligatioihin. Kysei-
sillä varoilla päätettiin 3) sittemmin ostaa valtion säästöpankkilainan obligatioita enin-
tään 96.7 5 %:n kurssiin. 

Valtionavun suorittaminen obligatioissa. Merkittiin 4) tiedoksi valtiovarainministeriön 
ilmoitus, että Helsingin kaupungille tulevista, pääomatalouteen kohdistuvista valtion 
avustuksista 20 % toistaiseksi suoritetaan valtion 5 %:n obligatioissa, sekä että Helsin-
gin kaupungilla on oikeus suorittaa valtiolle maksettavat pääomatalouteen kohdistuvat 
osuutensa samoissa valtion obligatioissa. 

Lykkäys eräiden maksujen suorittamisessa myönnettiin tavanmukaisin myöhästy-
miskoroin ja eräissä tapauksissa määrätyin lisäehdoin Merenkulku oy:lle 5), muusikeri 
V. J. Lahtiselle6) ja maanviljelijä A. Kuismalle 7). 

Kaupungin ja Stenius konsortiet nimisen yhtymän taloudellisten välien selvittely. Kau-
punginvaltuuston päätettyä 8) hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin 
ja Stenius konsortiet nimisen yhtymän taloudellisten välien selvittelyksi sekä Ab. M. 
G. Stenius nimisen yhtiön entisiltä osakkailta vaatia heidän ja kaupungin välisen kauppa-
kirjan nojalla 937 377: 70 mk korkoineen, kaupunki kertomusvuoden tammikuussa pani 
saatavansa uloshakemiseksi raastuvanoikeudessa vireille oikeudenkäynnin yhtiön en-
tisten osakkaiden takaajaa, Pohjoismaiden yhdyspankkia vastaan. Kun entisiä osakkaita 
kuitenkin kaupungin laskelmissa erehdyksessä oli veloitettu kahdesti eräällä 5 000 mk:n 
suuruisella erällä, uloshakuun pantu määrä sittemmin nousikin vain 932 377: 70 mk:aan 
korkoineen. Pohjoismaiden yhdyspankin kuitenkin ilmoitettua suostuvansa suoritta-
maan kaupungille n. 600 000 mk:n korvauksen edellyttäen, että vireille pantu oikeuden-
käynti keskeytettiin, kaupunginhallitus päätti 9) ryhtyä pankin kanssa neuvottelemaan 
asiasta sillä pohjalla, että pankki suoritti kaupungille 630 309: 60 mk sekä tälle määrälle 
4.5 %:n koron lokakuun 21 p:stä 1942 lukien, jolloin edellä mainittu valtuuston pää-
tös oli ilmoitettu osakkeenomistajani edustajalle. 

Kaupungin takaussopimukset. Merkittiin 10) tiedoksi sisäasiainministeriön kesäkuun 
29 p:nä vahvistaneen kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 1:L), jonka mukaisesti 
kaupunki menisi omavelkaiseen takaukseen Stadion-säätiön puolesta stadionin 57 000 000 
mk:aan nousevan sotavahinkovakuutuksen vakuutusmaksujen suorittamisesta, minkä 
ohessa takaussitoumuksen laatiminen annettiin kaupunginlakimiehelle tehtäväksi. 

Merkittiin12) tiedoksi sisäasiainministeriön marraskuun 27 p:nä vahvistaneen valtuus-
ton tekemän päätöksen11), jonka mukaisesti kaupunki menisi omavelkaiseen takaukseen 
Suomen messut osuuskunnan otettavasta enintään 1 500 000 mk:n suuruisesta luotosta, 
minkä ohessa takaussitoumuksen laatiminen annettiin kaupunginlakimiehelle tehtäväksi. 

Kaupungille annettujen takaussitoumusten muuttaminen. Uimastadionin koneiden 
hankkija, Oy. Cronvall ab., jonka nostamansa 997 945 mk:n ennakkomaksun vakuu-
deksi asettama 1 000 000 mk:n suuruinen pankkitakaus erääntyi helmikuun 20 p:nä, oli 
anonut pankkitakauksen sijasta saada ennakkomaksun vakuudeksi tallettaa valtion 
obligatioita 1 000 000 mk:n nimellismäärästä, josta erääntyvät korot tulisivat yhtiön 
käytettäväksi. Yleisten töiden lautakunta päätti tällöin evätä yhtiön anomuksen pankki-
takauksen vaihtamisesta valtion obligatioihin mutta samalla kuitenkin suostua pienen-
tämään pankkitakuun määrän toimitetun tavaran hinnalla sopimuksen mukaisen hinta-
tason nojalla laskettuna, edellyttäen että yhtiö antoi sitoumuksen siitä, että se sopi-
muksen mukaiseen hintaan toimitti koko hankinnan. Kaupunginhallitus päätti 13) hy-
väksyä lautakunnan päätöksen. 

Khn jsto 9 p. jouluk. 4 246 §. — 2) Khs 22 p. kesäk. 1 108 §. — 3) Khn jsto 2 p. syysk. 
3 849 §. — 4) Khs 18 p. helmik. 363 §; ks. tämän kert. I osan s. 150. — 5) Khs 8 p. tammik. 
25 §. — e) S:n 18 p. maalisk. 545 § ja 9 p. syysk. 1 425 §. — 7) S:n 9 p. syysk. 1 425 §. — 
8) Ks. v:n 1942 kert. I osan s.· 13 ja 108. — 9) Khs 30 p. syysk. 1 599 §. — 10) S:n 15 p. heinäk. 
1 205 §. — xl) Ks. tämän kert. I osan s. 9. — 12) Khs 2 p. jouluk.· 2 021 §. — 13) S:n 11 p. hei 
mik. 340 §. 
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Ab. Folkhemmet nimiselle yhtiölle oli kaupungin lahjoitusrahastoista myönnetty 
30 000 mk:n suuruinen laina velkakirjaa vastaan, joka oli päivätty syyskuun 2 p:lle 
1924 ja sittemmin uudistettu, ollen lainan irtisanomisaika kuusi kuukautta ja sen takaa-
jina pankinjohtaja L. af Heurlin, neiti P. af Heurlin ja filosofianmaisteri G. Vuoren-
heimo. Sen jälkeen kun viimeksi mainittu takaaja sittemmin oli kuollut ja lainaa oli 
lyhennetty 10 000 mk:lla, kaupunginhallitus päätti hyväksyä lainan takaajiksi ainoas-
taan kummatkin ensiksi mainitut henkilöt. 

Sotavahinkovakuutusmaksut. Merkittiin 2) tiedoksi rahatoimiston selostus v:n 1939—40 
sotavahinkovakuutusmaksujen suorittamisesta. 

Oy. Alkoholiliike ab:n voittovarat. Merkittiin3) tiedoksi rahatoimiston ilmoitus Oy. 
Alkoholiliike ab:n voittovaroin maksamisesta kaupungille. 

V erotasausrahaHo. Kaupunginhallitus päätti 4) suostua siihen, että verotasausrahasto 
möi kaupunginkassalle omistamiaan v:n 1939 ensimmäisen lainan obligatioita 985 000 
mk;n nimellismäärästä 100 %:n kurssiin ja osti kaupunginkassalta v:n 1917 lainan obli-
gatioita 985 000 mk:n nimellismäärästä 100 %:n kurssiin sekä möi kaupunginkassalle 
omistamiaan v:n 1939 toisen lainan 5 %:n obligatioita 1 085 000 mk:n nimellismäärästä 
100 %:n kurssiin ja osti kaupunginkassalta v:n 1934 kolmannen lainan 5 %:n obliga-
tioita 1 085 000 mk:n nimellismäärästä 100 %:n kurssiin. 

Ruotsalaisten lahjatulojen rahaston muodostaminen. Kaupunginhallitus päätti 5) 
myöntyä kiinteistölautakunnan esitykseen, että Pirkkolan omakotialueella olevien ruot-
salaisten lahjatalojen v:n 1942 vuokratulojen ylijäämä aputililtä A. VI. 29 siirrettiin 
kertomusvuoteen sekä vastedes vuosittain merkittiin samalle erilliselle tilille, jolle v:n 1941 
ylijäämäoli siirretty ja josta aikanaan muodostettaisiin ruotsalaisten lahjatalojen rahasto. 

Lahjoitusrahastot. Kaupunginreviisorin ilmoitettua kaupunginhallitukselle tarpeelli-
siin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, että eräiden kaupungin lahjoitusrahastojen puo-
lesta oli maksettu omaisuudenluovutusveron kolme ensimmäistä erää, yhteensä 574 150 
mk, sekä veroerien määräaikaisen maksamisen laiminlyömisestä johtuen lisäveroa 
24 053: 40 mk, kaupunginhallitus päätti6) siirtää asian käsittelyn siksi kuin saatiin lo-
pullinen selvyys siitä, miten suuri lahjoitusrahastojen mahdollisesti kärsimä vahinko 
tuli olemaan. 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti 7) hyväksyä rahatoimenjohtajan esittä-
mät suuntaviivat kertomusvuoden kunnallisveron ennakkokannannasta sekä oikeuttaa 
rahatoimiston ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa. 

Kaupunginhallitus päätti 8) esittää kaupunkiliiton hallitukselle, että kysymys verojen 
ennakkomaksusta otettaisiin käsiteltäväksi X kaupunkipäivillä. 

Kaupunginhallitus päätti9) sanomalehdistössä julkaista ilmoituksen kunnallisverojen 
kannannasta ja osoitti tarkoitukseen 60 841: 50 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua taksoituslautakunnan laskeneen veroäyrien 
lukumäärän kertomusvuonna toimitettavassa kunnallisverotuksessa 68 584 885:ksi, kau-
punginhallitus alustavasti määräsi10) äyriltä maksettavan veromäärän 8: 25 mk:ksi, 
mistä määrästä ensimmäisessä kannannassa perittäisiin 2: 25 mk ja kolmessa viimeisessä 
2 mk. Sittemmin oli saatu tietää tutkijalautakunnan alentaneen edellä mainitun vero-
äyrimäärän 68 108 262:ksi, mutta kaupunginhallitus vahvisti11) kuitenkin lopullisesti 
veroäyrin suuruuden 8: 25 mk:ksi. 

Kunnallisverojen kannantapäiviksi määrättiin10) heinä-, elo-, syys- ja lokakuun vii-
meiset kahdeksan arkipäivää, alkaen kannanta heinäkuun 23 p:nä. 

Kertomusvuonna perittävistä kunnallisveroista päätettiin12) säästöpankeille suorit-
taa provisiota 1/20 % kannetusta rahamäärästä, kuitenkin vähintään 75 p jokaiselta 
erältä. 

Merkittiin13) tiedoksi rahatoimiston ilmoitus kunnallisverojen ensimmäisen kan-
nannan tuloksista. 

M Khs 30 p. syysk. 1 591 §. — 2) S:n 15 p. heinäk. 1 181 §. — 3) S:n 5 p. elok. 1 286 §. — 
4) Khn jsto 22 p. kesäk. 3 657 § ja khs 16 p. syysk. 1 475 §. — 5) Khs 4 p. maalisk. 477 §; ks. 
v:n 1941 kert. s. 269 —6) Khs 2 p. kesäk. 956 §. — 7) S:n 21 p. tammik. 164 § ja 11 p. maalisk. 
514. §. _ s) S : n 1 7 p> kesäk. 1 066 §. — 9) S:n 15 p. heinäk. 1 195 §, 2 p. syysk. 1 391 § ja 14 
p. lokak.i 1 698 §. — 10) S:n 13 p. toukok. 862 §. — S:n 22 p. heinäk. 1 231 §. — 12) S:n 15 
p. heinäk.' 1 194 §. — 1S) Sm 5 p. elok. 1 270 §. 
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Koiravero. Koiraverosta annetun asetuksen 1 §:n mukaisesti, nim kuin se on huhtikuun 
30 p:nä 1942 annetussa laissa muutettu, ovat verosta vapaat m. m. valtion ja suojelus-
kuntajärjestön omistamat koirat sekä invaliidien ja aistiviallisten apu- ja opaskoirat 
samoin kuin palveluskoirat, jotka todistettavasti koulutetaan maanpuolustustehtäviin 
sodan aikana tähän tarkoitukseen luovutettaviksi. Siihen katsoen, ettei laissa ollut 
määrätty muutoksen voimaantuloaikaa, kaupunginhallitus päätti 1), että verovapaudet 
huomioonotetaan kertomusvuonna tapahtuvassa koiraveron kannannassa siten, että 
verosta vapaat koirat jätetään verottamatta tammikuun 1 p:stä 1942 lukien, kuitenkin 
niin, että aistiviallisten apukoirien ollessa kyseessä, kukin yksityistapaus oli alistettava 
kaupunginhallituksen harkittavaksi. 

Kansaneläkevakuutusmaksujen määrääminen ja kanto. Kaupunginhallitus päätti2) 
antaa kansaneläkelaitokselle selityksensä laitoksen tekemän tiedustelun johdosta, joka 
koski sille tehtyjä v:n 1939—40 kansaneläkevakuutusmaksujen määräämistä ja kantoa 
Helsingissä tarkoittavia valituksia, sekä huomauttaa verotusvalmisteluvirastolle ja raha-
toimistolle, että niiden oli ryhdyttävä toimenpiteisiin tehtyjen virheiden välttämiseksi 
vastaisuudessa. 

Talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin halli-
tuksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kiertokirjeeksi hyväksyt-
tiin3) ja talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 4) tapahtuvaksi kolmessa lukemi-
sessa. 

Korvauksina talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä myönnettiin 5) 21 000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus virkaeron myöntämisestä sen 
nuoremmille toimistoapulaisille M. E. Fyrqvistille 6) kesäkuun 1 p:stä ja H. E. Landeuille 7) 
elokuun 15 p:stä lukien. 

Kaupparekisteri-ilmoituslomakkeiden ostoon myönnettiin8) maistraatille ennakolta 
kaupunginkassasta 2 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Merkittiin 9) tiedoksi, että ulosottoapulaiselle J . F. 
Svanbäckille oli sairauden vuoksi myönnetty ero virasta toukokuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti10) suostua siihen, että eläkkeellä oleva entinen ulosottoapu-
lainen H. Lassila määrättiin hoitamaan avoinna olevaa toisen kaupunginvoudin kontto-
rin ulosottoapnlaisenvirkaa siihen kuuluvin palkkaeduin, ehdoin, että hän edelleen sai 
nostaa hänelle myönnetyn eläkkeen kalliinajanlisäyksineen, ollen tämä määrä kuitenkin 
vähennettävä hänen hoitamansa viran peruspalkasta siihen kuuluvine kalliinajanlisäyk-
sineen. Päätöstä muutettiin11) myöhemmin siten, että ulosottoapulainen Lassila mää-
rättiin hoitamaan kyseistä virkaa laskua vastaan, jolloin laskujen määrät eivät saaneet 
ylittää virkaan kuuluvaa peruspalkkaa kalliinajanlisäyksineen. 

Maistraatti oikeutettiin12) myöntämään toimistoapulaiselle L. Reisille jatkettua sai-
raslomaa lokakuun 12 p:stä marraskuun 15 p:ään virkasäännön mukaisin palkkaeduin. 

Ulosottoapulainen A. Engman oikeutettiin13) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 
1944 loppuun. 

Rakennustoimintaa koskevan ohjelman laatiminen. V. 1944 sallittavan rakennustoi-
minnan ohjelman laatimista koskevan kunnallisen keskustoimiston kiertokirjeen johdosta 
kaupunginhallitus päätti14) kuulutuksella kehoittaa rakennuttajia rakennustarkastus-
konttorin kansliasta noutamaan täytettävät kaavakkeet sekä aikanaan palauttamaan 
ne täytettyinä rakennustarkastuskonttoriin, jonka tuli lähettää ne kaupunginhallituk-
selle. 

Raastuvanoikeus. Yhteisen raastuvanoikeuden asiasta tekemän tiedustelun johdosta 
päätettiin 15) ilmoittaa, ettei ylimääräinen neuvosmies B. A. A. Candolin ollut oikeutettu 
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