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Johtaja Y. Harvian muistorahasto. Kunnallisen keskustoimiston ilmoitettua suunnitel-
masta perustaa johtaja Y. Harvian nimeä kantava muistorahasto kaupunginhallitus päät-
ti *) myöntää perustettavaan rahastoon avustuksena 25 000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 
Koska kuitenkin kaupunginvaltuusto sittemmin Kaupunkiliiton hallituksen toivomuksen 
mukaisesti oli myöntänyt2) rahastoon lahjoitettavaksi 350 000 mk kaupunginhallitus 
päätti3) peruuttaa yllä mainitun päätöksensä avustuksen myöntämisestä mainittuun 
rahastoon. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Lainan ottamista koskevien päätösten vahvistaminen. Merkittiin 4) tiedoksi Kaupunkilii-
ton raha-asiainneuvoston kiertokirje huhtikuun 17 p:ltä, joka koski niitä muodollisuuksia, 
joita oli noudatettava, kun lainan ottamista kahta vuotta pitemmällä maksuajalla 
tarkoittava kaupunginvaltuuston päätös alistettiin vahvistettavaksi. 

V:n 1902 4 %:n obligaatiolaina. Kaupunginhallitus päätti 5), että v:n 1902 obligaatio-
lainaan kuuluvat k<5rkoliput ja obligaatiot, jotka olivat lunastamatta joulukuun 31 p:nä 
1939 ja olivat sen jälkeen vanhentuneet, saatiin lunastaa kurssiin, joka vastasi frangin 
virallista a vista-kurssia, mutta että korkoliput ja obligaatiot oli kuitenkin esitettävä 
lunastettaviksi ennen kertomusvuoden loppua. 

Tilapäinen luotto. Rahatoimenjohtaja teki selkoa kaupungin eri rahalaitoksista saaman 
tilapäisen luoton määristä, jolloin todettiin, ettei luoton kokonaismäärä ylittänyt sitä 
määrää, minkä kaupunginvaltuusto kertomusvuoden talousarvion vahvistamisen yhtey-
dessä oli oikeuttanut kaupunginhallituksen ottamaan v:n 1947 aikana. Samalla päätettiin6) 
ottaa Helsingin työväen säästöpankista 20 000 000 mk:n ja Helsingin säästöpankista 
5 000 000 mk:n suuruinen tilapäinen luotto. 

Obligaatioiden arvonta. Marraskuun 1 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1909 4 %:n lai-
nasta 71 obligaatiota ä 2 515 mk; tammikuun 31 p:nä v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n 
lainasta 68 obligaatiota ä 10 000 mk ja 24 obligaatiota ä 5 000 mk; joulukuun 1 p:nä v:n 
1934 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 41 obligaatiota ä 5 000 mk; lokakuun 1 p:näv:n 1935 
ensimmäisestä 5 % %:n lainasta 31 obligaatiota ä25 000 mk ja 158 obligaatiota ä 10 000 
mk; joulukuun 1 p:nä v:n 1935 toisesta 5 x/2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 25 000 mk 
ja 138 obligatiota ä 10 000 mk; huhtikuun 30 p:nä v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 
100 obligaatiota ä 10 000 mk ja 40 obligaatiota ä 5 000 mk; lokakuun 13 p:nä v:n 1935 
neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 10 000 mk ja 38 obligaatiota ä 5 000 mk; 
elokuun 13 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 44 obligaatiota ä 50 000 mk; marras-
kuun 1 p:nä v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 1 000 Ruotsin 
kr; v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 87 obligaatiota ä 25 000 mk, 79 obligaatiota ä 10 000 
mk ja 81 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 57 obligaatiota 
ä 10 000 mk ja 50 obligaatiota ä 5 000 mk; toukokuun 2 p:nä v:n 1938 ensimmäisestä 3 y2 
%:n lainasta 136 obligaatiota ä 5 000 Ruotsin kr ja 90 obligaatiota ä 1 000 Ruotsin kr; 
toukokuun 22 p:nä v:n 1939 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 16 obligaatiota ä 25 000 
mk; elokuun 13 p:nä v:n 1939 toisesta 5 %:n lainasta 79 obligaatiota ä 25 000 mk, 79 
obligaatiota ä 10 000 mk ja 79 obligaatiota ä 5 000 mk; syyskuun 26 p:nä v:n 1941 toi-
sesta 6 %:n lainasta 24 obligaatiota ä 100 000 mk, 61 obligaatiota ä 50 000 mk, 62 obli-
gaatiota ä 25 000 mk, 43 obligaatiota ä 10 000 mk ja 50 obligaatiota ä 5 000 mk. Arvotta-
vaksi määrätyn obligaatiomäärän sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin 
obligaatiolainoihin kuuluvia obligaatioita: v:n 1917 4 y2 %:n lainasta 40 obligaatiota ä 
10 000 mk, 30 obligaatiota ä 5 000 mk ja 41 obligaatiota ä 1 000 mk; v:n 1934 ensimmäi-
sestä 4 y2 %:n lainasta 54 obligaatiota ä 10 000 mk ja 8 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 
1934 5 %:n lainasta 174 obligaatiota ä 10 000 mk; v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n lai-
nasta 4 obligaatiota ä 10 000 mk ja 2 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n 
lainasta 1 obligaatio ä 25 000 mk; v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 2 obligaatiota 
ä 5 000 mk; v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 9 obligaatiota ä 10 000 mk ja 6 obligaatiota 
ä 5 000 mk; v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 89 obligaatiota ä 25 000 mk, 32 
obligaatiota ä 10 000 mk ja 40 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1938 toisesta 3 y2 %:n lai-

Khs 10 p. huhtik. 881 §. — 2) Ks. tämän kert. I osan s. 3. — 3) Khs 30 p. lokak. 2 481 §. 
4) S:n 29 p. toukok. 1 327 §. — 5) S:n 3 p. heinäk. 1 632 §. — 6) S:n 26 p. kesäk. 1 592 §. 
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nasta 78 obligaatiota ä 5 000 Ruotsin kr ja 50 obligaatiota ä 1 000 Ruotsin kr; v:n 1939 
ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 43 obligaatiota ä 25 000 mk, 60 obligaatiota ä 10 000 mk 
ja 59 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1943 ensimmäisestä 5 %:n lainasta 34 obligaatiota ä 
100 000 mk, 33 obligaatiota ä 50 000 mk ja 31 obligaatiota ä 10 000 mk; v:n 1946 ensim-
mäisestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 100 000 mk; v:n 1946 ensimmäisestä 5 y2 
%:n lainasta 100 obligaatiota ä 100 000 mk; sekä v:n 1946 toisesta 5—7 %:n lainasta 32 
obligaatiota ä 500 000 mk. 

Oy. Mankala ab:lle päätettiin1) myöntää 15 000 000 mk:n suuruinen laina 6 %:n 
vuotuisin koroin. 

Maunulan pienasunnot oy. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa Maunulan pien-
asunnot oy:n käyttämään sille tukkien ostoon myönnetyn3) 14 000 000 mk:n suuruisen 
luoton väliaikaisena rakennusluottona. 

Maunulan pienasunnot oy:n anottua, että se vapautettaisiin suorittamasta korkoa 
niille rahamäärille, jotka se kaupungilta saamastaan3) 26 300 000 mk:n luotosta oli 
käyttänyt rakennustoimistolle myymiensä puutavaroiden etumaksuihin, kaupunginhal-
litus päätti4), ettei yhtiön yllä mainitulla tavalla käyttämistä luottosummista peritä 
korkoa 889 090: 45 mk:n määrältä tammikuun 17 p:stä lukien, 1 500 000 mk:n määrältä 
helmikuun 1 p:stä lukien ja 3 500 000 mk:n määrältä helmikuun 25 p:stä lukien heinäkuun 
2 p:ään saakka. 

Maunulan pienasunnot oy:n tehtyä esityksen kaupungilta saamansa 3) tilapäisluoton 
järjestelystä kaupunginhallitus päätti5), että kaupungin hallussa olevat yhtiön kiinni-
tetyt velkakirjat n:o 31—43 a, vastaten 12 300 000 mk, luovutetaan Maunulan pien-
asunnot oy:lle. Samalla kaupunginhallitus päätti suostua siihen, ettei yhtiön tarvinnut 
lyhentää kaupungilta saamaansa luottoa, ennen kuin yhtiö oli saanut kaupungin kautta 
sosiaaliministeriöltä anomansa6) pienasuntolainan lisäyksen. 

Koulumatkailutoimisto oy:n laina. Kaupunginvaltuusto oli myöntänyt7) Koulumatka-
toimisto oy:lle 800 000 mk:n suuruisen korottoman lainan toimiston ostamien kahden 
Kampin parakin kunnostamiseen yömajoiksi. Koska nyttemmin toinen parakki oli tu-
houtunut tulipalossa perustuksiaan myöten, kaupunginhallitus päätti8), että Vakuutus-
osakeyhtiö Tarmon Koulumatkailutoimisto oy:lle toisen tuhoutuneen parakin johdosta 
suoritettava vahingonkorvaus oli käytettävä Koulumatkailutoimisto oy:n kaupungilta 
saaman lainan lyhentämiseen; että lainan saajan, jos vakuutuskorvauksen maksaminen 
viivästyi, oli kuitenkin täytettävä lainasopimuksen kuoletusmaksuihin nähden voimassa 
olevat ehdot; sekä että Koulumatkailutoimisto oy:n ei tarvinnut asettaa toisen parakin 
tuhoutumisen johdosta lisää vakuutta vielä maksamatta olevan lainaerän suorittami-
sesta. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki9) joukon valtion omakotirahastosta myön-
nettäviä omakotilainoja koskevia päätöksiä. 

Yleisjaosto päätti10), että Pakilan omakotialueen korttelin n:o 111 tonttien n:o 12—16 
vuokraoikeuksiin rakennuksineen kiinnitetyt velkakirjat ri:o 1—4 yhteiseltä määrältään 
362 500 mk saadaan luovuttaa Säästöpankkien keskusosakepankille 346 000 mk:aan 
nousevan ensisijaisen luoton vakuudeksi ehdoin, että pankki antaa kaupungille sitou-
muksen, jossa se tunnustaa, että molla 4 merkitty 100 000 mk:n määräinen haltijavelka-
kirja on myöskin kaupungin myöntämien Lo-lainojen vakuutena siltä osalta, jolla se ylit-
tää ensisijaisen luoton määrän eli 16 500 mk:n määrästä, sekä sitoutuu olemaan luovutta-
matta mainittua velkakirjaa kolmannelle miehelle. 

A sunto-osakeyhtiölainat. Kiinteistölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päät t i n ) 
esittää sosiaaliministeriölle, että Sosiaaliselle asunnontuotanto oy:lle myönnettäisiin val-
tion varoista 4 580 000 mk:n suuruinen asunto-osakeyhtiölaina siten, että aikaisemmin 
Asunto-oy. Sato n:o 14 Annalantie nimiselle yhtiölle B-talon rakentamiseen myönnetty 
2 580 000 mk:n suuruinen asunto-osakeyhtiölaina ja 2 000 000 mk:n suuruinen ensisijai-

Khs 23 p. lokak. 2 386 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 413 §. — 3) Ks. v:n 1946 kert. I osan 
s. 164. — 4) Khs 17 p. heinäk. 1 714 §. — 5) S:n 23 p. lokak. 2 385 §. — 6) Ks. tämän kert. 
I osan s. 13. — 7) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 18. — 8) Khs 4 p. jouluk. 2 794 §. — 9) Khs 2 
p. tammik. 26 ja 27 §, 9 p. tammik. 72 §, 30 p. tammik. 274 ja 278 §, 13 p. helmik. 437 §, 
24 p. huhtik. 1 023 ja 1 024 §, 14 p. toukok. 1 201, 1 202 ja 1 203 §, 29 p. toukok. 1 335 ja 
1 336 § sekä 5 p. kesäk. 1 403 §. — 10) Khn jsto 9 p. huhtik. 5 462 §. — 1X) Khs 14 p. toukok. 
1 200 §. 
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nen laina katsottaisiin myönnetyksi Sosiaalisen asunnontuotanto oy:n perustamalle 
Asunto-oy. Sato n:o 15 Annalantie nimiselle yhtiölle. 

Kaupunginhallitus päätti sosiaaliministeriölle lähetettävässä kirjelmässään puoltaa 
Hakan asunto-oy. Käpyläntie 4 nimisen yhtiön ministeriölle tekemää anomusta 14 008 600 
mk:n suuruisen asunto-osakeyhtiölainan myöntämistä yhtiölle. 

Lahjoitusrahastoista myönnetty laina. Kaupunginhallitus päätti 2) myöntää Asunto-
oy. L. Viertotie 35 nimiselle yhtiölle lahjoitusrahastojen varoista 300 000 mk:n suuruisen 
kiinnityslainan siten, että tästä määrästä tuli 100 000 mk 3 100 000 mk:n jälkeen ja 
200 000 mk 4 000 000 mk:n rajojen sisälle sekä vahvistaa korkokannaksi 5 3/4 % ja irti-
sanomisajaksi 6 kuukautta. 

Testamenttilahjoitus. Kaupunginhallitus päätti3) pyytää Asianajotoimisto Dittmar & 
Indrenius nimistä toimistoa kaupungin puolesta valvomaan talousneuvos O. Öflundin 
testamentin, jossa mm. kirjapainokoululle oli määrätty 100 000 mk:n lahjoitus hoidetta-
vaksi rahastona, jonka tuotosta oli jaettava apurahoja koulun johtajan harkinnan mu-
kaan. 

Osakkeiden osto. Kaupunginhallituksen päätettyä4) tarjoutua ostamaan 1 000 kpl 
Oy. Malmin sähkölaitoksen osakkeita 5 100 mk:n hintaan kappaleelta sekä myönnettyä 
osakkeiden ostamista varten ennakkona kaupunginkassasta 5 100 000 mk sähkölaitos 
oli sittemmin ilmoittanut, että sen saamien tietojen mukaan yhtiön osakkaat olivat itse 
lunastaneet kyseiset osakkeet. Merkittiin 5) tiedoksi, että osakkeiden osto oli täten rauen-
nut. 

Kaupunginhallitus päätti6) ostaa Etelä-Suomen voima oy:n omistamat 2 673 kappa-
letta Oy. Mankala ab:n osakkeita 1 000 mk:n kappalehinnasta, maksaa säädetyn 5 %:n 
leimaveron sekä sitoutua täyttämään ne velvoitukset, jotka Oy. Mankala ab:n yhtiöjär-
jestyksen mukaan olivat näiden osakkeiden osalta kuuluneet Etelä-Suomen voima oy:lle. 
Koska Etelä-Suomen voima oy. tarjotessaan kaupungille ostettavaksi edellä mainitut 
osakkeet samanaikaisesti oli tarjonnut muutkin omistamansa Oy. Mankala ab:n osakkeet 
osakkailleen, kaupunginhallitus, kaupungille tehdyn pyynnön johdosta, päätti7) sitoutua 
olemaan käyttämättä Oy. Mankala ab:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n myöntämää lunastamis-
oikeutta Etelä-Suomen voima oy:n Tampereen pellava- ja rautateollisuus oy:lle, Kotkan 
kaupungille ja Enso-Gutzeit oyille myymiin Oy. Mankala ab:n osakkeisiin nähden. 

Etelä-Suomen voima oy:n tehtyä kaupungille Oy. Abborfors ab:n osakkeiden myynti-
tarjouksen kaupunginhallitus päätti8) ostaa 4 010 kpl mainitun yhtiön osakkeita 1 500 
mk:n hinnasta kappaleelta sekä myöntää tarkoitusta varten ennakkona kaupunginkas-
sasta 6 015 000 mk sekä lisäksi leimaveron suorittamista varten 300 750 mk. 

Yleishyödyllisten asuntoyhtymien osakkeiden ja osuuksien luovutushinta. Rahanarvon 
alenemisen johdosta kaupunginhallitus, kumoten aikaisemman päätöksensä9), vahvisti10) 
uudet ohjeet yleishyödyllisten asuntoyhtymien osakkeiden tai osuuksien luovutushin-
taa määrättäessä. 

Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välinen lopputilitys. Sisäasiainmi-
nisteriön määrättyä lokakuun 5 p:nä 1944, että lopputilityksen Helsingin kaupungin ja 
Helsingin maalaiskunnan välillä tekee Helsingin maalaiskunta, mutta että kaupungin-
hallituksella on oikeus edustajiensa kautta seurata ja valvoa lopputilityksen tekoa, kau-
punginhallitus pää t t i n ) valita edustajikseen mainitun lopputilityksen tekemistä seu-
raamaan kaupunginkamreeri P. J. Björkin ja kaupunginreviisori A. S. Törnqvistin. 

Sen johdosta, että Helsingin maalaiskunnan omistaman Malmin turve oy:n osakkeita 
ei ollut mainittu valtioneuvoston päätöksessä, joka koski esikaupunkiliitoksen johdosta 
tehtävää Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välistä välien selvitystä, 
halkotoimisto oli kiinteistöjohtajan pyynnöstä laatinut selvityksen mainitun yhtiön 
omaisuudesta. Koska kuitenkin halkotoimisto, teknillisten laitosten lautakunta ja kiin-
teistölautakunta eivät pitäneet suotavana osakkeiden hankkimista kaupungille, kaupun-
ginhallitus päätti12), että Malmin turve oy:n osakkeet oli lopputilityksessä jätettävä Hel-
singin maalaiskunnalle. 

Khs 16 p. lokak. 2 355 §. — 2) S:n 24 p. huhtik. 1 021 §. — 3) S:n 17 p. huhtik. 1 006 §. — 
4) S:n 20 p. maalisk. 762 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 895 §. — 6) S:n 27 p. marrask. 2 773 §; ks. 
tämän kert. I osan s. 13. — 7) Khs 11 p. jouluk. 2 886 §. — 8) S:n 16 p. lokak. 2 363 §; ks. 
tämän kert. I osan s. 13 ja 238 — 9) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 100. — 10) Khs 20 p. helmik. 
530 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 165. — n ) Khs 12 p. kesäk. 1 474 §. — 12) S:n 4 p. jouluk. 2 796 §. 
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Väkijuomayhtiön voittovarojen käyttö. Sosiaaliministeriölle päätettiin1) lähettää sen pyy-
tämä selostus Helsingin kaupungin v. 1946 saamien väkijuomayhtiön v:n 1945 voittova-
rojen käytöstä. Selostuksen mukaan kaupunki, jonka väkiluku tammikuun 1 p:nä 1945 
oli 276 277+ulkolaisia 2 574, oli saanut kyseisiä voittovaroja kaikkiaan 3 643 332 mk, 
mikä määrä kaupunginvaltuuston 19 p:nä 1945 tekemän päätöksen mukaisesti käytettiin 
seuraaviin tarkoituksiin: oppilaitosten hyväksi 5 181 761 mk, vapaaseen kansansivistys-
työhön 505 500 mk, raittiustarkoituksiin 945 875 mk ja muuhun yhteiskunnalliseen huol-
toon 2 424 375 mk. 

Määrärahain ylittäminen. Sen johdosta, että määrärahoja oli hyvin yleisesti ja suurin 
määrin ylitetty siihen ennakolta lupaa hankkimatta ja kun kaupunginhallitus ylitysten 
jo tapahduttua ei enää voinut asiaan vaikuttaa ja joutui siten pakotetuksi puoltamaan 
kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä kussakin tapauksessa, kaupungin-
hallitus päätti 2) kehoittaa kaupungin lauta- ja johtokuntia huolehtimaan siitä, ettei 
määrärahoja ylitetty ennen kuin kaupunginhallitus oli antanut sellaiseen suostumuksensa 
paitsi milloin oli kysymys palkoista, joihin liittyi kalliinajanlisäyksiä. 

Lykkäys eräiden maksujen suorittamisessa myönnettiin3) tavanmukaisin myöhästy-
miskoroin Asunto-oy. Keuruuntie 3—13 nimiselle yhtiölle. 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti 4) valtuuttaa rahatoimenjohtajan pyy-
tämään valtiolta Suomen kaupunkiliiton välityksellä 170 000 000 mk:n suuruisen ennakon 
niistä ennakoista, jotka valtio peri Helsingin kaupungin verovelvollisilta palkannautti-
joilta. 

Se osa varainhoitovuoden 1947 kunnallisverosta, mitä kaupunki ei saa ennakko-
suorituksena valtiolta eikä ennakkokannosta, jaettiin veronmaksajien kesken v:n 1946 
tulojen perusteella, jolloin veroäyrin suuruudeksi päätettiin 5) määrätä 3 mk, mikä 
kannettaisiin yhtenä eränä syyskuun 10 — 12 p:nä6). 

Merkittiin7) tiedoksi kunnallisen keskustoimiston tiedonanto veroäyrin hinnan mää-
räämisestä sekä rahatoimenjohtajan ilmoitus, että kaupunginhallituksen talousarvio-
ehdotuksessa sovellutettu veroäyrin hinnan laskenta jossain määrin poikkesi kunnallisen 
keskustoimiston ehdottamasta laskentatavasta, mutta johti kuitenkin samaan tulokseen. 

Kunnallisen keskustoimiston kiertokirje toukokuun 13 p:ltä, joka koski täyte veroäy-
rin hinnan määräämistä, merkittiin 8) tiedoksi. 

Merkittiin9) tiedoksi lääninhallituksen ilmoitus, että valtiovarainministeriö oli 
lokakuun 4 p:nä 1946 annetun ennakkoperintälain 53 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena 
kuin mainittu pykälä oli joulukuun 20 p:nä 1946 annetussa laissa, päättänyt korottaa 
kunnille kertomusvuonna pidätyksistä kunnallisveron osalta suoritettavan etumaksun 
kokonaismäärän niin, että se tuli olemaan säännöllisen 90 %:n asemasta 110 % siitä 
määrästä, joka saatiin, kun kuntien ilmoittama asuinpaikan perusteella verotettujen tu-
lojen veroäyrimäärä v:lta 1946 toimitetussa taksoituksessa kerrottiin ennakko veroäyrin 
hinnalla. 

Merkittiin10) tiedoksi rahatoimenjohtajan ilmoitus, että kunnallisveron ennakko-
kannannan ensimmäisessä erässä, joka koski kaikkia muita verovevollisia paitsi palkan-
nauttijoita, oli kerääntynyt varoja 90. i % maksuunpannuista määristä. 

Kaupunginhallituksen v:n 1946 yleisistä käyttövaroista myönnettiin11) niitä ylittäen 
214 598:25 mk v. 1946 suoritettujen kunnallisverotuksen mainoskulujen peittämiseen. 

Kaupunginhallitus päätti12), että Helsingin osakepankin Hakaniemen konttorista 
kavalletulle, pankkiin maksettujen kunnallisverojen määrälle, yhteensä 251 398 mk, vah-
vistetaan 6 %:n korko. 

Kansaneläkemaksujen perintä. Kansaneläkelaitoksen ilmoitettua13) miten valtiovarain-
ministeriön ennakkoperintälain 70 §:n 3 momentin ja kansaneläkelain muuttamisesta 
lokakuun 11 p:nä 1946 annetun lain voimaantulosäännöksen 23 §:n 4 momentin nojalla 
määräämät kansaneläkelaitokselle v. 1947 suoritettavat etumaksut ennakkoperinnästä 
tulivat jakautumaan Helsingin kaupungin osalta, rahatoimisto oli huomauttanut, että 
kaupungin ennakkokannosta kansaneläkelaitokselle suoritettavien etumaksujen määrä 

!) Khs 20 p. helmik. 560 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 520 §. — 3) S:n 13 p. helmik. 432 §. — 
4) S:n 9 p. tammik. 76 §. — 5) S:n 26 p. kesäk. 1 591 §. — 6) S:n 4 p. syysk. 2 009 §. — 7) S:n 
11 p. jouluk. 2 862 §. — 8) 29 p. toukok. 1 326 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 2 915 §. — 10) S:n 20 
p. maalisk. 751 § ja 27 p. maalisk. 814 §. — n ) S:n 6 p. helmik. 372 §. — 12) S:n 30 p. lokak. 
2 498 §. — 13) S:n 10 p. huhtik. 886 § ja 29 p. toukok. 1 328 §. 
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oli arvioitu aivan liian suureksi sekä tehnyt tätä tarkoittavan korjauksen. Kaupungin-
hallitus päätti rahatoimiston ehdotuksen mukaisesti tehdä valtiovarainministeriölle 
kirjelmitse esityksen mainittujen etumaksujen vahvistamisesta todellista maksunpanoa 
vastaaviksi siten, että ensimmäiseltä vuosipuoliskolta suoritetaan n. 8 917 000 mk ja 
toiselta vuosipuoliskolta mitä lopullisesta ennakkomaksuunpanosta on jäljellä. 

Merkittiin 2) tiedoksi valtioneuvoston kaupunginhallituksen esityksestä myöntyneen 
siihen, että v:n 1946 kansaneläkemaksut saatiin kantaa v:n 1947 marraskuun aikana, 
mutta evänneen ennenaikaisena esityksen v:n 1947 vakuutusmaksujen kantamisesta v:n 
1948 lokakuun aikana. 

Kansaneläkelaitoksen tehtyä esityksen kaupungin vakuutusmaksulipun tekstin pai-
nattamisesta kaupunginhallitus päätti 3) ilmoittaa kansaneläkelaitokselle, että kaupunki 
suostui painattamaan uudet vakuutusmaksuliput ainoastaan ehdoin, että kansaneläke-
laitoksen lippuun painettavaksi haluamasta tekstistä johtuva hinnankorotus korvattiin 
kokonaan. 

V:n 1948 talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin 
lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille lähetettäväksi kiertokirjeeksi hyväk-
syttiin 4). 

Myöntyen painatus- ja hankintatoimiston •esitykseen kaupunginhallitus päätt i5) , 
ettei eläkkeensaajani luetteloa enää painateta talousarvion yhteyteen. 

V:n 1948 talousarvioehdotus päätettiin6) hyväksyä. 
Korvauksena talousarvion laatimisen yhteydessä suoritetusta ylityöstä myönnet-

tiin 7) 89 000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin 8) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että korkein oikeus oli loka-
kuun 22 p:nä nimittänyt kunnallispormestarin virkaan hallitusneuvos W. V. Henriksso-
nin sekä kaupunginjohtajan ilmoitus, että uusi kunnallispormestari ryhtyy hoitamaan 
virkaansa marraskuun 1 p:stä lukien ja että hän maistraatin suostumuksella hoitaa vir-
kansa ohella huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtajan tehtäviä kertomusvuoden 
loppuun saakka. 

Toisen kaupunginvoudin asiakirjojen seulominen. Merkittiin 9) tiedoksi valtionarkis- * 
ton suostuneen kaupunginhallituksen esitykseen10), joka koski erinäisten toisen kaupun-
ginvoudin asiakirjeliitteiden hävittämistä. 

Ulosottolaitos. Helsinki—Malmin kaupunginvoudin konttorin tilapäistä työvoimaa 
päätettiin n ) sallia lisätä. 

Helsinki—Huopalahden piirin neljälle ulosottoapulaiselle myönnettiin12) kullekin 200 
mk:n suuruinen korvaus kuukaudessa oman polkupyörän käyttämisestä virkatehtävissä. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin päätettiin13) sallia palkata tilapäinen 
toimistoapulainen ja kesälomasijainen. 

Rakennustarkastus. Uudenmaan lääninhallituksen tiedusteltua voitiinko Helsingin 
kaupungin rakennustarkastaja määrätä toimimaan Hagalundin rakennussuunnitelma-
alueen rakennustarkastajana, kaupunginhallitus päätti14) lääninhallitukselle annettavassa 
lausunnossaan ilmoittaa, että kaupungin rakennustarkastajan määräämistä hoitamaan 
mainittuja tehtäviä oli pidettävä tarkoituksenmukaisena ja suotavana. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että rakennustarkastajalle suoritetaan tammikuun 1 p:stä lukien 
rakennustarkastuksen tilapäisen työvoiman määrärahasta 2 480 mk kuukaudessa kor-
vauksena niistä lisätehtävistä, jotka hänelle aiheutuvat kaupunkiin liitetyn alueen ulko-
puolella suoritettavista rakennustarkastuksista. 

Uudenmaan lääninhallitukselle lähetettävässä kirjelmässään kaupunginhallitus 
päätti15) anoa, että lääninhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin valtuuston hyväksymien16) 
rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävien maksujen käytäntöönottami-

Khs 29 p. toukok. 1 328 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 2 987 §. — 3) S:n 13 p. marrask. 
2 615 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 1 087 §. — 5) S:n 30 p. lokak. 2 503 §. — 6) S:n 20 p. marrask. 
2 645 §. — 7) S:n 18 p. jouluk. 2 917 §. — 8) S:n 30 p. lokak. 2 486 §. — 9) S:n 16 p. tammik. 
167 §. — 10) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 167. — ") Khs 14 p. toukok. 1 197 §. — 12) S:n 4p. 
jouluk. 2 786 §. — 13) S:n 5 p. kesäk. 1 389 §. — 14) S:n 20 p. maalisk. 744 §. — 15) S:n 11 p. 
syysk. 2 049 §. — 16) Ks. tämän kert. I osan s. 42. 


