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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 688 ja sen puolesta lähetettyjen 
kirjeiden lukumäärä 211. 

Kaupunginvaltuuston vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus ja välittömästi sen alaiset virastot 
Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto. Kaupunginhallituksen jäse-

niksi v:ksi 1949 valittiin vtt Aho, Backman, Hannula, Lehto, Modeen, Saastamoinen ja 
Tuurna sekä liittopuheenjohtaja J. A. Kivistö ja opettaja M. H. Meltti. 

Merkittiin 2) tiedoksi sisäasiainministeriön maaliskuun 7 p:nä 1949 vahvistaneen muu-
tokset, jotka valtuusto oli päättänyt3) tehdä kaupunginhallituksen ohjesääntöön. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4) merkitä kertomusvuoden talousarvioon mahdollisesti 
tehtävään muutokseen tai v:n 1950 talousarvioon 1 700 000 mk kaupunginhallituksen 
puhelinvaihteen laajentamista varten ja oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään 
määrärahan heti. 

Sen johdosta, että kaupunginkansliassa tarvittaisiin pysyväisesti sellainen toimisto-
apulainen, jonka tehtävänä olisi avustaa talousarvion ja mahdollisen lisätalousarvion 
laatimisessa sekä muissakin töissä, kaupunginvaltuusto päätti 5): 

että kaupunginkansliaan perustetaan tammikuun 1 p:stä 1950 lukien uusi 23 palkka-
luokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka; 

että virkaan saadaan sitä haettavaksi julistamatta nimittää neiti S. M. Asteljoki; sekä 
että mainitun viranhaltijan palkkaamista varten osoitetaan kaupunginvaltuuston 

v:n 1950 käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 193 200 mk. 
Koska kokemukset lautakuntien sihteerien tehtävien keskittämisestä kaupungin palve-

luksessa vakinaisesti olevalle viranhaltijalle olivat olleet yksinomaan myönteisiä, oli 
kaupunginhallitus ehdottanut, että terveydenhoitolautakunnan ja sairaalalautakunnan 
tähän saakka sivutoimina hoidetut sihteerin tehtävät annettaisiin kansliasihteeri E. K. 
Uskin virkaeron johdosta avoimeksi joutuneen kansliasihteerin viran vastaiselle haltijalle. 
Kaupunginvaltuusto päätti6) tehdä ehdotetun järjestelyn edellyttämät muutokset ter-
veydenhoitolautakunnan ja sairaalahallinnon ohjesääntöihin sekä sairaalain sääntöihin. 
Uudenmaan lääninhallitus vahvisti7) huhtikuun 12 p:nä 1949 valtuuston päätöksen. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston kirjaajan virka päätettiin 8) siirtää helmikuun 
1 p:stä 1949 lukien 21 palkkaluokasta 22 palkkaluokkaan. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin 9) ylittämään seuraavia v:n 1948 määrärahoja alla 
mainituin määrin: kaupunginhallituksen määrärahaa Autokulut 125 000 mk, kaupungin-
kanslian määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 1 100 000 mk, Siivoaminen 110 000 mk ja 
Tarverahat 236 306 mk, kaupunginhallituksen asiamiesosaston määrärahoja Siivoaminen 
5 655 mk, Tarverahat 29 656 mk ja Oikeudenkäyntien aiheuttamat menot 102 392 mk, 
pääluokan Yleinen kunnallishallinto luvun Erinäiset hallintomenot määrärahoja Vakuu-
tusmaksut ja vahingonkorvaukset 820 034 mk, Vakuutusmaksut 25 960 186 mk, Valio-
kunta- ja komiteamenot 350 000 mk, Opintomatkastipendit 75 000 mk, Jäsenmaksut 
kaupunkiliitoille 30 500 mk ja Jäsenmaksut 21 780 mk, pääluokan Sekalaiset yleiset menot 
luvun Käyttövarat määrärahoja Kaupunginhallituksen yleiset käyttövarat 775 431 mk 
ja Kaupungin edustustilaisuuksia varten, kaupunginhallituksen käytettäväksi 213 723 mk, 
Palkkojen ja eläkkeiden korottamiseen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 7 432 166 mk 
ja Veden hinnan korottamiseen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 2 605 685 mk; sekä 
pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Käyttövarat määrärahaa Kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi 6 856 861 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin10) ylittämään seuraavia kertomusvuoden määrärahoja 
alla mainitun verran: pääluokan Yleinen kunnallishallinto luvun Erinäiset hallintomenot 

Kvsto 11 p. tammik. 5 §. — 2) S:n 13 p. huhtik. 167 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 1 . — 
3) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 3. — *) Kvsto 13 p. huhtik. 181 §. — 5) S:n 21 p. jouluk. 660 §. — 
6) S:n 2 p. maalisk. 106 §. — 7) S:n 4 p. toukok. 221 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 8) Kvsto 
9 p. marrask. 550 §. — 9 ) S:n 9 p. helmik. 89 §, 23 p. maalisk. 156 § ja 13 p. huhtik. 211 §. — 
10) S:n 19 p. tammik. 51 §, 9 p. helmik. 90 § ja 28 p. syysk. 476 §. 
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määrärahoja Matkakustannukset 100 000 mk, Valiokunta- ja komiteamenot 500 000 mk, 
Opintomatkastipendit 150 000 mk ja Jäsenmaksut 44 255 mk, pääluokan Sekalaiset 
yleiset menot luvun Käyttövarat määrärahoja Kaupunginhallituksen yleiset käyttövarat 
3 000 000 mk ja Kaupungin edustustilaisuuksia varten, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi 1 000 000 mk sekä pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Käyttö-
varat määrärahaa Kaupunginhallituksen käytettäväksi 5 000 000 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin siirtämään v:n 1948 talousarvion pääluokan Yleinen 
kunnallishallinto luvun Erinäiset hallintomenot momentilla Kaluston hankinta syntynyt 
säästö, 434 869 mk, sekä saman pääluokan ja luvun momentilla Kaluston kunnossapito 
syntynyt säästö, 123 032 mk, kertomusvuonna käytettäväksi. 

Painatus- ja hankintatoimisto. Painatus- ja hankintatoimistoon päätettiin 2) kertomus-
vuoden maaliskuun 1 pistä lukien perustaa seuraavat uudet virati 20 palkka- ja IV kieli-
taitoluokkaan kuuluva toimentaj an virka, kaksi 18 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuulu-
vaa toimistoapulaisen virkaa, kaksi 16 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa toimisto-
apulaisen virkaa ja 16 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluva painajan virka sekä myön-
nettiin uusien viranhaltijain palkkaamista varten kertomusvuonna 783 600 mk kaupungin-
valtuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kaupunginarkisto. Kaupunginarkiston vin 1948 määrärahoja Lämpö ja Siivoaminen 
päätettiin3) sallia ylittää vastaavasti 5 400mk ja 6 152 mk. 

Rahatoimiston vin 1948 lämpömäärärahaa päätettiin4) sallia ylittää 10 766 mk. 
Tilastotoimisto. Tilastotoimistoon päätettiin5) perustaa lokakuun 1 pistä 1949 lukien 

29 palkkaluokkaan kuuluva aktuaarin virka ja myöntää viranhaltijan palkkaamiseen 
kertomusvuoden aikana 60 600 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen 
palkkoihin ja palkankorotuksiin; lisäksi päätettiin, että virka saadaan täyttää sitä haet-
tavaksi julistamatta. Edellä mainittu virka päätettiin 6) sittemmin siirtää 30 palkkaluok-
kaan. 

Tilastotoimiston vin 1948 tarverahoja päätettiin7) sallia ylittää 66 123 mk. 
Palkkalautakunta. Palkkalautakunta oikeutettiin8) ylittämään seuraavia vin 1948 

talousarvion määrärahoja alla mainituin määrini pääluokan Yleinen kunnallishallinto 
luvun Erinäiset hallintomenot määrärahoja Sijaispalkat virkavapaustapauksissa 65 925 
mk ja Hautausapu 213 587 mk sekä palkkalautakunnan määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 
226 035 mk ja Tarverahat 30 305 mk. 

Revisiolaitos 
Revisiotoimisto. Revisiotoimiston vin 1948 määrärahoja Valaistus, Siivoaminen ja Tar-

verahat päätettiin 9) sallia ylittää vastaavasti 1 000 mk, 4 500 mk ja 34 282 mk. 
Helsingin kaupungin talouden tarkastussääntö ja revisiotoimiston johtosääntö. Sen jäl-

keen kun kaupunkiliiton hallitus oli lähettänyt kaupungille laatimansa tilintarkastus-
säännön mallin, kaupunginhallitus, ottaen huomioon, että kaupungissa nykyisin voimassa 
olevat vuositilintarkastajien sekä irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastajien toimintaa 
koskevat johtosäännöt olivat osittain jo vanhentuneet ja että vin 1949 alusta oli astunut 
voimaan uusi kunnallislaki, oli päättänyt1 0) asettaa komitean tarkistamaan mainittuja 
sääntöjä sekä oikeuttanut komitean samalla tarvittaessa ehdottamaan muutoksia revisio-
toimiston johtosääntöön. Sittemmin jättämässään mietinnössä komitea oli esittänyt, että 
vuositilintarkastajien, irtaimen omaisuuden ja kiinteän omaisuuden tarkastajien johto-
säännöt yhdistettäisiin, koska eri tarkastajistojen johtosäännöt sisältävät paljon samoja 
asioita, sekä tämän perusteella laatinut ehdotuksensa Helsingin kaupungin talouden tar-
kastussäännöksi. Samoin oli komitea laatinut ehdotuksen revisiotoimiston johtosäännöksi. 
Kaupunginhallitus oli puolestaan hyväksynyt n ) komitean ehdotuksen eräin muutoksin, 
mutta päättänyt pyytää asiasta vielä vuositilintarkastajien lausuntoa. Ottaen huomioon 
eräät mainitussa lausunnossa sittemmin esitetyt huomautukset kaupunginhallitus oli 
tehnyt aikaisempaan ehdotukseensa eräitä muutoksia. Kaupunginvaltuusto päätti12) 

Kvsto 2 p. maalisk. 122 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 67 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 89 §. — 
4] S:n 23 p. maalisk. 156 §. —5) S:n 8 p. kesäk. 297 §. — 6 ) S:n 28 p. syysk. 456 §. — 7 ) S:n 9 p . 
helmik. 89 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 89 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 89 §. — 10) Ks. v:n 1948 kert. 
I osan s. 130. — 11) Khn mietintö n:o 20. — 12) Kvsto 21 p. jouluk. 661 §; ks. Kunnall. asetus-
kok. s. 273. 
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hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen Helsingin kaupungin talouden tarkastus-
säännöksi eräin muutoksin sekä ehdotuksen revisiotoimiston johtosäännöksi sellaisenaan. 

Kaupungin v:n 1948 tilien ja hallinnon tarkastus. Merkittiin1) tiedoksi sisäasiain-
ministeriön kaupunginvaltuuston anomuksesta 2) suostuneen siihen, että kaupungin v:n 
1948 hallinnosta annettu kertomus sekä saman vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen saadaan käsitellä viimeistään kertomusvuoden lokakuun 
aikana pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Valittuaan puheenjohtajakseen pankinjohtaja V. V. Sipin, varapuheenjohtajakseen 
pankinkamreeri U. V. Ahon ja sihteerikseen hovioikeudenauskultantti V. J. V. Kanervan 
tutkivat kaupungin vuositilintarkastajat kuten ennenkin, viiteen jaostoon jakautuneina, 
eri hallintohaaroja ja laitoksia sekä jättivät työnsä loppuun suoritettuaan kaupunginval-
tuustolle kesäkuun 3 p:nä päivätyn tilintarkastuskertomuksen 3). Siinä tarkastajat ilmoit-
tivat, että velkakirjoja, obligaatioita, osakkeita ym. arvopapereita ja vuokrasopimuksia 
koskevissa tarkastuksissa ei ilmennyt muistuttamisen aihetta. Edelleen todettiin, ettei 
kaupunki ollut saanut lain mukaista täyttä osuutta Oy. Alkoholiliike ab:n voittovarojen 
ylijäämästä sekä että kaupunginhallitus oli ryhtynyt toimenpiteisiin tämän epäkohdan 
korjaamiseksi. Kirjastolautakunta oli jättänyt pyytämättä Haagan kauppalan kirjaston 
v:n 1945 valtionavun. Myöskin erinäisiä puolustuslaitokselta saatavia varoja oli jäänyt 
perimättä eikä niitä ollut merkitty tilinpäätökseen. Tilinpäätöksestä puuttuivat lisäksi 
kaupungille maksettaviksi tuomitut oikeudenkäyntikulut ja polttoainevarastojen markka-
määräinen arvo. Tarkastajat totesivat, että palkkamenot olivat huomattavan suuret ja 
että viranhaltijain sairauslomien johdosta sijaisille suoritetut palkat olivat jopa 0.& % 
viranhaltijain kokonaispalkoista. Tästä syystä olisi pyrittävä työvoiman tehokkaaseen 
käyttöön, varovaisuuteen uusien virkojen perustamisessa ja palvelukseen otettavien hen-
kilöiden terveydentilan ennakolta toteamiseen. Lisäksi oli tilintarkastajien mielestä otet-
tava harkittavaksi määräajoin suoritettavien henkilökunnan lääkärintarkastusten tar-
koituksenmukaisuus sairauksien, varsinkin tuberkuloosin toteamiseksi ajoissa. Kaupun-
gin eri laitosten ruokintakustannuksia, jotka vaihtelivat päivää kohden huomattavasti 
eri laitoksissa, olisi tutkittava ja selvitettävä. Kaupunkiin v. 1946 liitetyt alueet olivat 
yhä edelleen asemakaavaa vailla, mikä johtui kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
työvoiman puutteesta. Rakennustoimiston eri osastoilla oli havaittavissa samanlaista töi-
den viivästymistä sen johdosta, että osa toimiston viroista oli jatkuvasti täyttämättä. 
Tilintarkastajat toistivat jo v. 1948 esittämänsä ehdotuksen, että kaupungin eri laitosten 
välistä yhteistyötä edelleen kehitettäisiin. Kunnalliskodin rakennukset todettiin vanhen-
tuneiksi ja epäkäytännöllisiksi. Nikkilän sairaalassa ilmeni epäkohtia lähinnä henkilökun-
nan asunto-oloissa ja Marian sairaala toimi sangen vaikeissa oloissa. Muuten uudenaikai-
sessa tuberkuloosisairaalassakin oli hoitopaikkoja tarpeeseen nähden aivan liian vähari. 
Sairaanhoitajattarista oli kaikissa sairaaloissa suuri puute ja epäkohtana oli pidettävä sitä, 
että heitä käytettiin liiaksi kansliatehtävissä. Hoitajattarien saantia vaikeutti asuinhuo-
neiden puute ja tyytymättömyys palkkoihin. Jo vireillä olevaa sairaalatarvikkeiden ja 
kalustojen standardisointia sekä keskitettyä hankintaa oli tilintarkastajien mielestä 
viipymättä kehitettävä. Kaasulaitoksessa tapahtuneen kavalluksen johdosta huomautet-
tiin, että sinä yli kahden vuoden aikana, jona kavallus oli suoritettu, ei kertaakaan ollut 
toimitettu kaasurahakkeiden inventointia myymälässä. Laitoksen polttoturvehankinto-
jen johdosta ehdotettiin, että kaupunginhallituksen tehtäväksi annettaisiin kiireellisesti 
tutkia kuka tai mitkä henkilöt voidaan katsoa velvollisiksi korvaamaan se vahinko, joka 
aiheutui kaasulaitoksen tekemistä polttoturpeen hankintasopimuksista, ja sen jälkeen 
tehdä kaupunginvaltuustolle perusteltu ehdotus vahingonkorvauksen määrän vahvista-
miseksi ja perimiseksi. Halkotoimiston ja sen Heinolan lähellä olevan sahalaitoksen toi-
minta oli myöskin tilintarkastajien tarkan tutkimuksen kohteena. Toimisto toimii koko-
naan kaupunginhallituksen sille erikseen talousarvion ulkopuolelta myöntämillä varoilla, 
joilla sen hankkimien kiinteistöjenkin hinnat oli maksettu. Tilintarkastajien mielestä 
ennakkomaksujen suoritus vastaisuudessa olisi järjestettävä tapahtuvaksi päteviä va-
kuuksia vastaan, niin että kaupungin edut tulisivat turvatuiksi. 

Kaupungin v:n 1948 tilinpäätös valmistui maaliskuun lopussa 19494). 

Kvsto 7 p. syysk. 373 §. — 2) S:n 29 p. kesäk. 337 §. — 3) Khn mietintö n:o 10. — 4) Ks. 
tämän kert. I osan s. 11. 
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Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajien kertomuksissaan tekemien 
huomautusten johdosta asianomaisilta laitoksilta ja hallituksilta pyytämänsä selitykset 
kaupunginhallitus antoi niiden johdosta lausuntonsa1), jonka mukaisesti kaupunginval-
tuusto sittemmin päätti2) velvoittaa asianomaiset kaupungin viranomaiset ottamaan huo-
mioon tilintarkastajien edellä mainitut, vastaisen varalle tekemät huomautukset; vel-
voittaa rahatoimiston v:n 1949 aikana oikaisemaan v:n 1948 tilinpäätöksessä todetut ja 
kaupunginreviisorin kertomuksessa tarkemmin mainitut virheellisyydet; sekä vahvistaa 
kaupungin v:n 1948 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupunginhallitukselle 
ja muille tilivelvollisille v:n 1948 hallinnosta ja tileistä, ei kuitenkaan edellä mainittujen 
polttoturpeen hankintasopimusten osalta. Lisäksi kaupunginvaltuusto antoi kaupungin-
hallitukselle tehtäväksi kiireellisesti toimittaa tutkimuksen halkotoimiston tarpeelli-
suudesta muuttuneissa oloissa sekä ryhtyä sen perusteella toimenpiteisiin joko halkotoi-
miston lakkauttamiseksi tai organisoimiseksi uudelleen muuttuneiden olosuhteiden vaati-
malla tavalla. 

Vuositilintarkastajat. Kaupungin v:n 1949 hallinnon ja tilien tarkastajiksi valittiin3) 
postiljooni T. A. Aaltonen, pankinkamreeri U. V. Aho, filosofian tohtori K. O. Alho, 
kauppatieteiden kandidaatti S. H. R. Colliander, toimistonjohtaja A. Edberg, liittosih-
teeri V. J. W. Kanerva, tiedoitussihteeri A. L. Laurikainen, professori P. H. Schybergson, 
pankinjohtaja V. V. Sipi, liikennetarkastaja O. H. Träskvik, kauppatieteiden kandidaatti 
T. Vanhala ja filosofian maisteri T. A. Wiherheimo sekä tilintarkastajien varamiehiksi 
ekonomi P.-E. J. Floman, asemamies E. V. Heinonen, toimitusjohtaja T. E. Huttunen, 
johtaja Y. M. Ihari, tilintarkastaja S. Kihlman, toimitsija U. B. Kilpinen, pankinjohtaja 
A. K. Kivialho, toimitusjohtaja T. A. Lassila, postivirkailija E. H. Liikanen, kirjanpitäjä 
M. Sinisalo, apulaisjohtaja T. V. Sivula ja toimitusjohtaja C. G. Weckman. 

Kaupungin irtaimen omaisuuden inventointi. Kaupungin irtaimen omaisuuden tar-
kastajain kertomus v:lta 1948 suorittamastaan tarkastuksesta merkittiin4) tiedoksi. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomukset viita 1947 ja 1948 mer-
kittiin5) tiedoksi. 

Verotusviranomaiset 
Verotusvalmisteluviraston v:n 1948 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Ylityökor-

vaukset päätettiin 6) sallia ylittää vastaavasti 687 625 mk ja 499 889 mk. 

Viranhaltijain ja työntekijäin palkka-, eläke- y m s. 
kysymykset 

Kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön uusiminen. Hintatason kohoamisen joh-
dosta kaupunginhallitus oli laatinut ehdotuksen uudeksi Helsingin kaupungin luottamus-
miesten palkkiosäännöksi, jossa kaupungin hallintoelinten, valiokuntien, toimikuntien ja 
komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten ym. luottamusmiesten palkkioita oli korotettu. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen ehdotuksen ja päätti lisäksi ke-
hoittaa kaupunginhallitusta tutkimaan eri lautakuntien puheenjohtajien palkkioiden 
keskinäistä suhdetta ja tekemään aikanaan asiaa koskevat ehdotukset kaupunginvaltuus-
tolle. 

Kielitaitosäännön tarkistaminen ja täydentäminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus 
oli asettanut8) harkitsemaan kysymystä kaupungin viranhaltijain kielitaitosääntöön 
mahdollisesti tehtävistä muutoksista, oli eri lautakuntien tekemien muutos- ja täyden-
nysehdotusten perusteella laatinut uuden kielitaitosääntöehdotuksen. Kaupunginhalli-
tuksen tehtyä komitean ehdotukseen eräitä muutoksia kaupunginvaltuusto hyväksyi 9) 
kaupunginhallituksen ehdotuksen 10) Helsingin kaupungin viranhaltijain kielitaitosään-
nöksi sekä oikeutti kaupunginhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin kotimaisten kielten 
maksuttomien erikoiskurssien järjestämiseksi kaupungin viranhaltijoille kaupungin työ-
väenopistoissa. 

Khn mietintö n:o 19. — 2) Kvsto 19 p. lokak. 500 §. — 3 ) S:n 11 p. tammik. 6 §. — 4 ) S:n 
18 p. toukok. 263 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 179 §; Khn mietintö n:o 3. — *) Kvsto 9 p. helmik. 
89 §. — 7) S:n 30 p. marrask. 619 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 205. — 8) Ks. v:n 1947 kert. I 
osan s. 125.—-9) Kvsto 9 p. marrask. 556 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 209. — 10) Khn mietintö 
n:o 15. 
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Viranhaltijain palkkauskysymykset. Valtioneuvosto oli lokakuun 21 p:nä 1948 anta-
nut päätöksen, jolla valtioneuvoston kuntien viranhaltijain palkkauksen säännöstelystä 
annetun päätöksen 2 § oli muutettu näin kuuluvaksi: »Päätöstä, jolla muutetaan kunnan 
viranhaltijain palkkausta, älköön kunta tehkö ennen kuin se on hankkinut muutoksille 
sosiaaliministeriön palkkaosaston hyväksymisen.» Sen jälkeen kun Kaupunkiliiton palkka-
asiainneuvostolta oli mainitun päätöksen johdosta tiedusteltu, eikö valtuusto voi millään 
tavalla vaikuttaa uudesta virasta suoritettavan tai korotettavan palkan määräämiseen 
ennen kuin sosiaaliministeriön palkkaosasto on siitä antanut päätöksensä, palkka-asiain-
neuvosto oli joulukuun 10 p:nä 1948 kaupungin- ja kauppalanhallituksille lähettänyt 
kiertokirjeen, jossa ilmoitettiin, että kysymyksessä olevan päätöksen sanamuoto ei estä 
valtuustoa käsittelemästä kaupungin- tai kauppalanhallituksen asiassa tekemää ehdotusta 
mutta valtuusto ei voi siitä tehdä lopullista päätöstä, vaan ainoastaan ehdotuksen sosiaali-
ministeriön palkkaosastolle. Samalla palkka-asiainneuvosto oli huomauttanut, että uudella 
viralla on ymmärrettävä tietenkin vain uudentyyppistä virkaa. Jos kaupungilla tai kaup-
palalla on ennestään olemassa samanlainen ja samassa palkkaluokassa oleva virka kuin 
perustettava uusi virka, ei tällaista uutta virkaa koskevaa palkkaa tarvitse alistaa sosiaali-
ministeriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. Ilmoitus merkittiin 1) tiedoksi. 

V:n 1948 puolella oli käsitelty2) viranhaltijain palkkojen ns. kuoppatasausta, mutta 
asian jatkokäsittely oli ollut jätettävä siksi kunnes sosiaaliministeriön lausunto kaupun-
ginhallituksen alkuperäisestä ehdotuksesta oli saatu. Lausunnon saavuttua joulukuun 
4 p:nä 1948 oli siihen sisältyvän kehoituksen mukaisesti ehdotusta tarkistettava oikeiden 
palkkasuhteiden säilyttämiseksi ja jotta uusia kuoppia ei nyt toimeenpantavien palkka-
luokkien korottamisten johdosta järjestettäisi kaupungin taholta. Tämä tehtävä uskottiin 
palkkalautakunnalle. Palkkalautakunnan toimiston tekemien huomautusten johdosta 
ministeriö vielä täydensi lausuntoaan, minkä jälkeen palkkalautakunta antoi siitä oman 
lausuntonsa. Lausunnossaan palkkalautakunta mm. ilmoitti, että ne virkojen keskeiset 
suhteet, joita käydyissä neuvotteluissa ja kaupunginhallituksen alkuperäisessä ehdotuk-
sessa oli pidetty oikeina, olivat ministeriön suorittaman voimakkaan karsinnan jälkeen 
huomattavasti muuttuneet. Alempien palkkojen korotuksiin oli suhtauduttu paljon myön-
teisemmin kuin ylempien ja samalla palkkatasolla olevista olivat ruumiillisen työn tekijät 
saaneet mahdollisuuden suurempiin korotuksiin kuin henkisen työn tekijät. Vertailu 
osoitti edelleen, ettei ministeriö juuri lainkaan ollut kiinnittänyt huomiota jo vahvista-
maansa palkkatasoon maan muiden kaupunkien viranhaltijain keskuudessa. Lisäksi oli 
ministeriön päätöksessä eräitä ilmeisiä virheellisyyksiä. Näistä syistä palkkalautakunta 
ei ollutkaan tullut vakuuttuneeksi siitä, että kysymyksen ratkaisu ministeriön lausunnon 
mukaisesti merkitsisi mitään todellista kuoppatasausta. Siltä varalta, että kuitenkin 
katsottaisiin olevan syytä palkkojen järjestämiseen ministeriön päätöksen pohjalla, palk-
kalautakunta katsoi, että kaupungin olisi käytettävä hyväksi kaikki ministeriön sallimat 
korotukset, eräitä harvoja palkkalautakunnan lausunnosta ilmeneviä poikkeuksia lukuun-
ottamatta. Kaupunginvaltuusto päätti3): 

hyväksyä sosiaaliministeriön palkkaosaston ehdotuksen mukaisen kuoppatasauksen 
seuraavin, palkkalautakunnan tekemin korjauksin: kirjapainokoulun ammattityön opet-
tajan virat sijoitetaan 28 palkkaluokkaan ja satamarakennusosaston piirtäjän virat jää-
vät edelleen 28 ja 26 palkkaluokkaan; 

kehoittaa kaupunginhallitusta jatkamaan neuvotteluja hallituksen kanssa jäljellä ole-
vien palkkakuoppien tasoittamiseksi erityisesti huomioonottaen kansakoulujen tyttö-
luokkien opettajien ja koko sairaanhoitajakunnan palkkojen saamisen oikeudenmukai-
siksi, koska sosiaaliministeriön palkkaosaston päätöstä kaupunginvaltuuston mielestä 
ei voida pitää oikeudenmukaisena eikä tasapuolisena; 

muuttaa Nikkilän sairaalan 18 palkkaluokan varastonhoitajan viran nimityksen va-
rastomiehen viraksi ja siirtää viran ruokalahenkilökuntaan kuuluvaksi sekä muuttaa 
Marian ja Kivelän sairaalain laboratorioalilääkärien virkojen nimityksen laboratorio-
lääkärin viraksi ja sielullisesti sairaiden huoltotoimiston sairaanhoitajattaren viran sosiaa-
lihoitajan viraksi; sekä 

Kvsto 11 p. tammik. 16 §. — 2) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 9—10. — 3) Kvsto 11 p. taramik. 
17 § ja 13 p. huhtik. 177 §. sekä khn mietintö n:o 1. 
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täydentää edellä selostettua päätöstään siirtämällä teurastamon toisenkin lämmit-
täjän viran 19 palkkaluokasta 20 palkkaluokkaan. 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston toimeksiannosta oli sittem-
min ollut yhteydessä valtion viranomaisiin, palkkalautakunta, joka tällä välin oli ollut 
neuvottelukosketuksessa myös asianomaisiin virkamiesjärjestöihin, oli ehdottanut, että 
kaupunginhallituksen alkuperäinen v. 1948 laadittu ehdotus uudelleen alistettaisiin 
sosiaaliministeriön käsiteltäväksi tekemällä siihen eräitä lisäyksiä, jotka lähinnä aiheu-
tuivat valtuuston toimeksiannosta. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän kannan ja esitti 
asian uudelleen sosiaaliministeriön käsiteltäväksi. Sosiaaliministeriön palkkaosasto oli 
tämän johdosta tehnyt elokuun 20 p:nä 1949 ratkaisunsa asiassa. Päätöksellään minis-
teriö ilmoituksensa mukaan ei ollut muuttanut aikaisempaa päätöstänsä, mutta kun hel-
mikuun 1 p:stä 1949 lukien oli toimitettu eräitä kuoppatarkistuksia sekä yleisissä pal-
koissa että valtion viran- ja toimenhaltijain palkkauksessa, ministeriö oli katsonut koh-
tuulliseksi hyväksyä kaupunginhallituksen esityksestä erinäiset palkkaluokkien korotuk-
set, jotka saavat tulla voimaan aikaisintaan helmikuun 1 p:stä 1949 lukien. Palkkalauta-
kunta oli päätöksen johdosta antamassaan lausunnossa maininnut, että päätös varsin 
onnistuneesti täydensi aikaisempaa päätöstä niin että ministeriön päätökset kokonaisuu-
tena käsiteltyinä suurin piirtein vastasivat kaupunginhallituksen tekemiä ehdotuksia, 
vaikka esim. valtuuston toivoma kansakoulujen tyttöluokkien opettajain palkkauksen 
korotus ei ollut saanut valtion viranomaisten hyväksymistä. Kaupunginhallitus puoles-
taan totesi, että tämä jo vuoden vaihteesta 1947—48 vireillä ollut kysymys nyt voitiin 
saada ratkaisuunsa sellaisessa muodossa, jota tässä vaiheessa voitiin pitää suurin piirtein 
tyydyttävänä. Kaupunginvaltuusto päätti 2) hyväksyä sosiaaliministeriön palkkaosaston 
päätöksen mukaiset palkkaluokkien korotukset otettaviksi käytäntöön helmikuun 1 p:stä 
1949 lukien sekä lisäksi siirtää kirjapainokoulun ammattityönopettajien virat 29 palkka-
luokkaan ja satamarakennusosaston piirtäjän virat 29 ja 27 palkkaluokkaan samasta 
päivästä lukien. 

Kuntien viranhaltijain tähänastinen palkkasäännöstely oli perustunut valtioneuvoston 
ns. taloudellisen valtalain nojalla huhtikuun 25 p:nä 1947 antamaan päätökseen kuntien 
viranhaltijain palkkauksen säännöstelystä sekä hinta- ja palkkaneuvoston mainitun pää-
töksen perusteella antamiin yleisiin ohjeisiin kaupunkien ja kauppalain viranhaltijain 
palkkauksen järjestelystä. Kuntien viranhaltijain palkkasäännöstely ei ollut kuitenkaan 
tyydyttänyt kaupunkeja ja kauppaloita ja valtioneuvostokin oli nyttemmin katsonut, 
ettei tällainen säännöstely ollut enää välttämätön, minkä vuoksi se oli marraskuun 10 p:nä 
1949 vapauttanut kuntien viranhaltijain palkat säännöstelystä 3). Kaupunkiliiton palkka-
asiainneuvosto oli edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen johdosta kiinnittänyt huo-
miota siihen, että nyt aikaansaatu vapautus palkkasäännöstelystä ei edellyttänyt sitä, 
että kunnat ryhtyisivät heti mielin määrin korottamaan viranhaltijainsa palkkoja, koska 
sellainen menettely aiheuttaisi pian palkkasäännöstelyn uudelleen palauttamisen. Tähän 
katsoen palkka-asiainneuvosto erityisesti oli tähdentänyt, että kaupunkien ja kauppa-
loiden olisi syytä toistaiseksi pidättäytyä viranhaltijainsa kaikista muista palkkajärjes-
telyistä ja tyytyä vain palkka-asiainneuvoston suosittelemaan kahden palkkaluokan 
yleiskorotukseen, joka suoritettaisiin taannehtivasti helmikuun 1 p:stä lukien sekä palkka-
luokkien lisäämiseen palkkaluokilla 61 ja 62. 

Palkkalautakunta oli sittemmin edellä mainittuja periaatteita noudattaen laatinut 
neuvottelukelpoisten viranhaltij aj är j est öj enkin hyväksymän ehdotuksen kaupungin 
viranhaltijain palkkojen ja eläkkeiden järjestelyksi, minkä ehdotuksen kaupunginval-
tuusto pienin muutoksin hyväksyi4). 

Samoin kaupunginvaltuusto hyväksyi5) menettelyn, jonka mukaan kaupunginhallitus 
oli päättänyt tulkita kaupunginvaltuuston edellä mainittua päätöstä siten, että palkkojen 
korotuksesta pääsevät osallisiksi myöskin ne viranhaltijat, jotka nauttivat kaupungilta 
henkilökohtaisena palkkana korkeampaa palkkaa kuin mitä heidän hoitamansa viran 
palkkaluokka edellyttää. 

Teurastajien vuosilomapalkan laskeminen. Kaupunginvaltuusto päätti6), että sääntö-
palkkaisten teurastajien palkka vuosiloman, mutta ei muunlaisten lomien ajalta, sekä 

V:n 1948 khn mietintö n:o 12. — 2) Kvsto 7 p. syysk. 391 § ja khn mietintö n:o 13. — 
3) Kunnall. asetuskok. s. 208.— 4 ) Kvsto 21 p. marrask. 598 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 191.— 
5) Kvsto 21 p. jouluk. 659 §. — 6) S:n 9 p. marrask. 555 §. 
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vuosilomakorvaus lasketaan ottamalla huomioon heidän kaupunginvaltuuston päätök-
seen1) marraskuun 26 p:ltä 1947 perustuva kokonaispalkkansa työntekijäin vuosiloma-
lain mukaisesti. 

Työpukujen hankkimista kaupungin laitosten henkilökunnalle koskeva vtn Hiitosen ym~ 
aloite päätettiin 2) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Eläkesääntöjen soveltaminen. V. 1943, jolloin nykyinen viranhaltijain eläkesääntö tuli 
voimaan, viranhaltijat saivat tehdä valinnan vanhan ja uuden eläkesäännnön välillä. 
Niissä tapauksissa, joissa vanhaa eläkesääntöä oli jouduttu soveltamaan, oli kuitenkin 
voitu todeta sen lähinnä rahan arvon alentumisesta johtuen monessa tapauksessa muodos-
tuneen asianomaiselle varsin epäedulliseksi. Sairaalalautakunta olikin tämän johdosta 
esittänyt, että kaupunki myöntäisi niille henkilöille, jotka aikoinaan olivat valinneet 
vanhan eläkesäännön, uuden valintamahdollisuuden. Kaupunginvaltuusto päätti3), 
että kaupungin palveluksessa oleville samoin kuin kaupungin palveluksesta jo eronneille 
henkilöille, jotka v. 1943 pidättivät itselleen oikeuden eläkkeeseen kesäkuun 30 p:ään 
1943 saakka voimassa olleiden eläkesääntöjen mukaan, maksetaan heinäkuun 1 p:stä 1949 
lukien eläke sen eläkesäännön mukaan, jonka soveltaminen johtaa heille edullisempaan 
tulokseen. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Kaupunginorkesterin entiselle jäsenelle J. Ahlgre-
nille päätettiin 4) myöntää ylimääräinen eläke, joka suuruudeltaan vastaa täyden eläk-
keen ja hänelle jo myönnetyn osaeläkkeen välistä erotusta. 

Leskieläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan miesvainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, 
mk 

Virasto tai laitos, jossa 
viimeksi on toiminut Nimi Virka tai toimi 

Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, 
mk 

Rakennustoimisto » 
» 

Satamalaitos 
Sähkölaitos » 

» 

Eriksson, E. 5) 
Henriksson, K. V. 6) 
Varpunen, B. 7) 
Aaltonen, A. 7) 
Lindholm, F. F. 8) 
Wasström, A. O. 9) 
Miettinen, L. J.10) 

Työntekijä » 
Apulaispuutarhuri 
Parmaaja 
Rahastaja 
Rahastaja 
Sekatyöntekij ä 

Leski » 
» 
» 
» 
» 
» 

19 y2 49 
19 i/4 49 
19 V10 49 
19 i/10 49 
19 V. 49 
19 i / u 49 
19 i/12 48 

2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
4 000 

Aikaisemmin Ab. M. G. Stenius oy:ltä eläkettä nauttineille muonamiehenleskelle M. 
Westerlundille ja leskelle G. Kohvakalle päätettiin11) myöntää kummallekin lokakuun 1 
p:stä 1949 lukien 2 500 mk:n suuruinen ylimääräinen eläke kuukaudessa siihen kulloinkin 
kuuluvine indeksikorotuksineen, vähennettynä asuntoedun määrällä, minkä ohessa heille 
rahana tai luonnossa suoritetut muut eläke-edut päätettiin lakkauttaa. 

Evätyt eläkeanomukset. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä myöntyä niihin 
ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita seuraavat henkilöt olivat teh-
neet: tuberkuloosihuoltotoimiston alilääkäri V. Perkki12), rakennustoimiston muurarin 
J. O. Mäkisen13) leski, viilaajien E. E. Packalénin14) ja A. J. Vuoren15) lesket, kirvesmiehen 
E. A. Blomsterin16) leski, ajurin J. R. Salosen leski17) sekä työntekijäin J. A. Aron18), 
M. M. Heiskasen19), K. A. Lehtisen18), O. V. Ruusuvaaran 20) ja K. A. Ylänteen 14) lesket, 
satamalaitoksen tavaranmerkitsijä G. A. Pettersson20) ja varastomiehen E. E. Larsénin21) 
leski sekä kaasulaitoksen rahastajan A. E. Erflundin leski15) ja kuljetuslaitteenhoitajan 
K. V. Kallion 15) leski. 

Erästä käsiteltyä eläkeanomusta koskeva valitus. Merkittiin 22) tiedoksi Uudenmaan 
lääninhallituksen hylänneen rakennustoimiston työntekijän A. Takasen lesken tekemän 
valituksen, joka koski hänen käsiteltyä 23) eläkeanomustaan. 

Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 88. — 2) Kvsto 19 p. tammik. 57 §. — 3) S:n 29 p. kesäk. 
353 §. — 4 ) S:n 23 p. maalisk. 159 §. — 5 ) S:n 13 p. huhtik. 214 §. — 6 ) S:n 23 p. maalisk. 159 §. — 
7) S:n 21 p. marrask. 611 §. — 8 ) S:n 29 p. kesäk. 362 §. — 9 ) S:n 21 p. jouluk. 682 §. — 1 0 ) S:n 
7 p. syysk. 436 §. — u ) S:n 30 p. marrask. 638 §. — 1 2 ) S:n 8 p. kesäk. 321 §. — 13) S:n 19 p. 
tammik. 52 §. — 14) S:n 21 p. jouluk. 682 §. — 1 5) S:n 13 p. huhtik. 214 §. — 1 6) S:n 21 p. mar-
rask. 611 §. — 17) S:n 9 p. marrask. 592 §. — 18) S:n 7 p. syysk. 436 §. — 19) S:n 4 p. toukok. 
250 §. — 20) S:n 26 p. lokak. 541 §. —2 1) S:n 29 p. kesäk. 362 §. —2 2) S:n 9 p. helmik. 60 §. — 
23) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 12. 
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Muut asiat 
V erohuoltotoimiston toiminnan laajentaminen. Muuttaen verohuoltotoimiston perusta-

mista koskevaa päätöstään *) kaupunginvaltuusto päätti2) laajentaa kaupungin viran-
haltijoita ja työntekijöitä varten perustetun huoltotoimiston tehtäviä siten, että toimiston 
tulee ottaa huolehtiakseen jäsentensä säännöllisten menojen suorittamisesta sekä muulla-
kin tavalla edistää jäsentensä taloudenhoitoa, sekä kehoittaa kaupunginhallitusta ryhty-
mään toimenpiteisiin huoltotoimiston toiminnan järjestämiseksi edellä lausutun periaat-
teen mukaisesti sekä vahvistamaan huoltotoimistolle säännöt. 

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ja lautakuntien pöytäkirjojen nähtäväksi aset-
taminen. Kaupunginvaltuusto päätti3): 

että kaupunginvaltuuston kokouskutsut ja muut ilmoitukset julkaistaan Helsingin 
sanomat, Hufvudstadsbladet, Ny tid, Suomen sosialidemokraatti, Svenska demokraten, 
Työkansan sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa sana nimisissä sanomalehdissä; 

että muutkin kunnalliset ilmoitukset on saatettava kuntalaisten tiedoksi julkaisemalla 
ne kaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä siinä laajuudessa, kuin kaupunginhallitus ja 
asianomaiset lautakunnat päättävät; sekä 

että kaupungin lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat on kunnallislain 30 §:n edellyttämis-
sä tapauksissa pidettävä yleisesti nähtävänä lautakunnan kansliahuoneistossa. 

Aloitetoiminnan käytäntöönotto kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Sen jälkeen kun 
teknillisten laitosten taholta oli tehty esitys, että laitoksissa saataisiin ottaa käytäntöön 
aloitetoiminta, kaupunginhallitus oli asettanut 4) komitean tutkimaan aloitetoiminnan 
käytäntöönoton edellytyksiä kaupungin laitoksissa. Komitea oli saatuaan mietintönsä 
valmiiksi tehnyt aluksi selkoa aloitetoiminnan suuntaviivoista ja päämääristä sekä toden-
nut, että kaiken rationalisoimistyön onnistumisen edellytyksenä on, että koko henkilö-
kunta saadaan suhatutumaan myönteisesti parannustoimenpiteisiin ja niitä edistämään. 
Eräs keino tämän päämäärän saavuttamiseksi on aloitetoiminta, jolla ymmärretään sel-
laista johdon taholta järjestettyä ja johdettua toimintaa, jolla pyritään saamaan koko 
henkilökunta osallistumaan työn tehostamiseen tekemällä omakohtaisiin kokemuksiin 
perustuvia parannusehdotuksia, joista toteutettavat palkitaan niistä saatavan hyödyn 
mukaan arvosteltuina. Näitä parannusehdotuksia kutsutaan aloitteiksi. Aloitteeksi katso-
taan kaikki ehdotukset, jotka toteutettuina voivat yksinkertaistaa tai muuten edistää 
töiden järjestelyä ja työmenetelmiä sekä siten aikaansaada työn säästöä, parantaa työn 
laatua, säästää koneita, välineitä ja muuta materiaalia, parantaa työolosuhteita, lisätä 
viranhaltijain ja työntekijäin viihtyisyyttä tai parantaa sosiaalisia oloja ja tämän kautta 
kohottaa työn tehoa. Komitea oli siten harkittuaan aloitetoiminnan soveltuvaisuutta 
kaupungin laitoksissa käytäntöön otettavaksi tullut siihen vakaumukseen, että aloitetoi-
minta kaupungin laitoksissa tulisi tuottamaan hyviä tuloksia, minkä vuoksi komitea oli 
ehdottanut, että toiminta pantaisiin alulle kaupungin kaikissa laitoksissa sekä tehnyt 
ehdotuksensa aloitetoiminnan käytännöllisestä järjestelystä. Kaupunginvaltuusto päätti5): 

että kaupungin kaikissa laitoksissa ja virastoissa otetaan aloitetoiminta käytäntöön 
kaupunginhallituksen mietinnössä 6) selostetussa muodossa kuitenkin siten, että satama-
laitos kokonaisuudessaan ja kiinteistötoimisto liitetään kolmanteen aloitetoimikuntaan, 
että työtehotoimistoon ei toistaiseksi palkata erityistä aloiteasiainhoitajaa ja ettei johta-
vassa asemassa oleville viranhaltijoille makseta palkkiota sellaisista aloitteista, joiden 
tekemisen ja toteuttamisen voidaan katsoa kuuluvan heidän virkavelvollisuuksiinsa; sekä 

että kaupunginhallitus oikeutetaan ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin käyt-
tämällä tarkoitukseen v:n 1948 talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun 
Erinäiset hallintomenot merkittyä siirtomäärärahaa Toimistorationalisoinnin edistämistä 
varten, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Kaupungin propagandatoiminnan järjestämistä koskeva aloite. Vt Hakulinen ym. olivat 
jättämässään aloitteessa ehdottaneet, että kaupunginhallitus asettaisi komitean suunnit-
telemaan kunnallisen propagandatoiminnan järjestämistä silmälläpitäen kaupungin 
400-vuotisjuhlia, olympiakisoja, matkailua, kunnallisten liikelaitosten hoitoa ja mielialan 
hoitoa. Kaupunginhallitus oli tämän johdosta ilmoittanut kiinnittäneensä huomiota aloit-

Ks. v:n 1934 kert. s. 84. — 2) Kvsto 19 p. tammik. 28 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 17. — 
8) Kvsto 11 p. tammik. 12 §. — 4) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 124. — 5) Kvsto 13 p. huhtik. 
180 § ja 29 p. kesäk. 335 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 174. — 6) Khn mietintö n:o 5. 
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teessä kosketeltuihin kysymyksiin jo ennen aloitteen jättämistä. Helsinki-seuran esitettyä, 
et tä kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin aikakauslehden perustamiseksi Helsinkiä koske-
vien tietojen toimittamista varten kuntalaisille kaupunginhallitus nimittäin oli asettanut1) 
komitean käsittelemään mainittua kysymystä. Komitea ei jättämässään mietinnössä 
kosketellut yksinomaan kysymystä kaupungin aikakauslehden perustamisesta vaan oli 
kohdistanut huomionsa myöskin kaupungin tiedoitustoiminnan järjestelyyn yleensä. 
Kaupunginhallitus olikin komitean ehdotuksen mukaisesti päättänyt 2) mm. kehoittaa 
kaupungin lauta- ja johtokuntia tarpeen mukaan huolehtimaan tiedoitustilaisuuksien 
järjestämisestä lehdistölle sekä muutenkin lehdistön välityksellä tekemään tunnetuksi 
kaupungin oloja ja kunnallisen toiminnan tavoitteita. Kaupunginvaltuusto päätti3), 
ettei vt Hakulisen ym. aloite antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlan valmistelutoimenpiteitä koskeva kaupungin-
hallituksen ilmoitus merkittiin 4) tiedoksi. 

Kaupungin edustus. Kaupungin edustajiksi Hämeenlinnassa elokuun 30—31 p:nä 
pidettäville XII kaupunkipäiville valittiin 5) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja O. E. 
Tulenheimo, ensimmäinen varapuheenjohtaja T. Leivo-Larsson, toinen varapuheenjohtaja 
B. R. Nybergh sekä vtt Ahde, Enne ja Hopeavuori sekä heidän varamiehikseen vtt Mo-
deen, Valta ja Vuortama. 

Painatustöiden kallistumisen johdosta varatun määrärahan siirtäminen v:een 1949. 
Kaupunginvaltuusto päätti6), että v:n 1948 talousarvion pääluokan Sekalaiset yleiset 
menot luvun Käyttövarat momentille Painatustöiden kallistumisen johdosta, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi syntynyt 6 457 306 mk:n suuruinen säästö saadaan siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi. 

Aloitteet, joita ei v:n 1948 loppuun mennessä ollut lopullisesti käsitelty. Kaupunginhalli-
tuksen jättämä luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä 
aloitteista, joita kaupunginvaltuusto ei ollut v:n 1948 loppuun mennessä lopullisesti käsi-
tellyt sekä kaupunginhallituksen ilmoitus, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta oli ryh-
dytty, merkittiin 7) tiedoksi. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Kaupungin v:n 1948 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin v:n 1948 tilinpäätöksen valmistut-
tua merkittiin 8) tiedoksi seuraava mainitun vuoden tulos: 

Menosäästöt mk 161 913 623: 49 
Ylitulot » 608 751 368:88 
Tulot talousarvion ulkopuolella » 36 365 869:07 m k 807 030 861:44 
Menoylitykset » 306 090 785: 26 
Tulovajaukset » 73 357 778: 05 
Menot talousarvion ulkopuolella » 1 433 296: 50 » 380 881 859: 81 
Ylijäämä mk 426 149 001: 63 

Kaupunginkassan rahoitustase osoitti vastaavaa 9 941 265 394 mk ja vastattavaa 
9 515 116 392 mk, jolloin rahoitussäästöksi jäi 426 149 002 mk. Varat nousivat 
15 194 515 743 mk:aan ja velat 7 333 012 618 mk:aan. 

Määrärahat. Seuraavia v:n 1948 talousarvioon merkittyjä määrärahoja päätettiin9) 
sallia ylittää alla mainitun verran: pääluokan Sekalaiset yleiset menot luvun Erinäiset 
määrärahat määrärahaa Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset 2 068 883 mk, pääluo-
kan Korot ja lainakustannukset luvun Vakautetun velan korot määrärahoja 1938 vuoden 
II laina 180 333 mk ja 1946 vuoden II laina 1 560000 mk sekä pääluokan Velan kuoletus 
määrärahaa 1923 vuoden laina 380 mk. 

Helsingin maalaiskunnan ja Helsingin kaupungin taloudellinen välienselvittely. Valtio-
neuvoston lokakuun 5 p:nä 1944 antaman päätöksen mukaan erinäisiä alueita Helsingin 

Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 130. — 2) Ks. t ämän kert. I osan s. 113. — 3 ) Kvsto 23 p. maa-
lisk. 164 § ja 4 p. toukok. 229 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 393 §. — 5) S:n 8 p. kesäk. 295 §. — 
«) S:n 23 p. maalisk. 157 §. — 7) S:n 9 p. helmik. 73 §. — 8) S:n 13 p. huhtik. 170 §. — 9) S:n 
23 p. maalisk. 156 §. 


