
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1959 
kaupunginjohtajana fil. maist. Lauri Aho sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoi-
menjohtaja fil.maist. Eino Waronen, kiinteistötoimenjohtaja Juho Kivistö, teolli-
suus- ja rakennustoimen]'ohtaja dipl.ins. Hjalmar Krogius, opetus- ja sairaalatoimen-
johtaja varat. Eino Uski sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä reht. Leo 
Backman, pankinjoht. Eero Harkia, toimits. Martti Jokinen, valtiot.kand. Veikko 
Järvinen, toimits. Lempi Lehto, os.pääll. Veikko Loppi, rva Hellä Meltti, kaup.joht. 
Arno Tuurna ja notariaattipääll. Kaj Erik Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi varat. Lars Johanson, apulais-
kaupunginsihteereinä varatuomarit Per-Erik Gustafs, Sulo Hellevaara, Tauno Lehti-
nen, Pentti Lehto ja Seppo Ojala, koulutuspäällikkönä valtiot.kand. Urpo Ryönän-
koski, tiedotuspäällikkönä valtiot.maist. Aarne Välikangas, kansliasihteerinä varat. 
Veikko Viherluoto, hovioik.ausk. Harri Sormanen ja lainop.kand. Orjo Marttila, yli-
kielenkääntäjänä fil.maist. Eric Blom, kielenkääntäjänä varanot. Gunvor Staffans. 
Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului lisäksi lääkärintodistusten tarkastaja, 
kanslianotaari, kirjanpitäjä, kirjaaja, 3 kanslistia, kielenkääntäjän apulainen, 2 apu-
laiskirjaajaa, 16 toimistoapulaista, 4 puhelunvälittäjää, 2 autonkuljettaja-vahtimes-
taria ja 4 vahtimestaria. Avoinna oli osastosihteerin virka. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston henkilökuntaan kuuluivat kaupungin-
lakimies Einar Cavonius, kaupunginasiamies varat. Erik Elfvengren, apulaiskau-
punginasiamies varat. Kaarle Makkonen, apulaisasiamies varat. Jarl-Erik Kuhle-
felt, lainoppineet avustajat varatuomarit Pekka Sormunen ja Allon Svanljung, kir-
jaaja, 3 toimistoapulaista ja vahtimestari. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 51 ja sen yleis jaostolla 50 kokousta. 
Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 12 286, siitä kaupunginhallituksen 

yleisten kokousten 3 492 ja sen yleisjaoston 9 157, mistä verotusasiakirjeitä 7 027. 
Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seu-

raavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaypunginkanslia ja 
asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti kokoontua varsi-
naisiin kokouksiinsa kertomusvuoden aikana torstaisin klo 15.30 ja ylimääräisiin 
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kokouksiin tarvittaessa. Yleis jaoston kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin 
klo 15.30. Veroasiain käsittelyä varten päätettiin kokoontua perjantaisin klo 8.30. 
Kaupunginhallituksen puutavara- ja polttoaine jaoston oli kokoonnuttava tarvittaes-
sa. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoontumisajoista oli kuulutettava 
sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla, samoin kuin siitäkin, että kokouk-
sessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena 
päivänä sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sekä kaupunginsih-
teerien päätösluettelot lauantaisin kaupunginkansliassa yleisesti nähtävinä (15. 1. 
192 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että kaupunginhallituksen te-
kemät päätökset, mikäli jonkin päätöksen osalta ei toisin päätetä, saatiin panna täy-
täntöön mahdollisista valituksista huolimatta ja että tästä oli kunkin kokouksen 
pöytäkirjaan tehtävä eri merkintä. Ao. esittelijöitä päätettiin kehottaa, milloin he 
olivat saaneet tiedon siitä, että jostakin kaupunginhallituksen päätöksestä oli vali-
tettu, saattamaan kysymyksen päätöksen täytäntöönpanon mahdollisesta keskeyt-
tämisestä kaupunginhallituksen päätettäväksi kussakin tapauksessa erikseen (4. 6. 
1 629 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Kaupunginhallituksen jäsenet Meltti ja Tuurna 
valittiin kertomusvuodeksi tarkastamaan vähintään kahdesti rahatoimiston hallussa 
olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kaupunginhallituksen hoidossa olevat vakuus-
asiakirjat. Kokoonkutsujaksi määrättiin jäsen Meltti (15. 1. 197 §). 

Rahatoimiston varojen hoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Harkia ja 
Lehto valittiin rahatoimiston varojen hoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi, jolloin 
heidän oli myös suoritettava rahatoimiston kassojen tarkastus vähintään kerran 
(15. 1. 196 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin. Kau-
punginhallituksen edustajiksi valittiin kertomusvuodeksi rahatoimenjohtaja huolto-
lautakuntaan ja sen hallintojaostoon, Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan, las-
tensuojelulautakuntaan, urheilu- ja retkeilylautakuntaan sekä sen jaostoihin ja las-
tentarhain lautakuntaan; kiinteistötoimenjohtaja asutuslautakuntaan, kiinteistö-
lautakuntaan ja sen jaostoihin sekä liikennelaitoksen lautakuntaan ja sen jaostoihin; 
teollisuus- ja rakennustoimenjohtaja palkkalautakuntaan, palolautakuntaan, väes-
tönsuojelulautakuntaan, yleisten töiden lautakuntaan, satamalautakuntaan ja teol-
lisuuslaitosten lautakuntaan; opetus- ja sairaalatoimenjohtaja terveydenhoitolauta-
kuntaan, sairaalalautakuntaan ja suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan; 
jäsen Backman ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan, ruotsinkielisen työ-
väenopiston johtokuntaan ja ammattioppilaslautakuntaan; jäsen Harkia oikeus-
apulautakuntaan ja suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan; jäsen Jokinen 
huoltolautakunnan alkoholistihuolto jaostoon ja raittiuslautakuntaan; jäsen Järvi-
nen huoltolautakunnan omaisuus- ja korvaus jaostoon, huoltolaitosten johtokuntaan, 
työtupien johtokuntaan, lastensuojelulautakunnan suojelukasvatusjaostoon, vajaa-
mielishuoltojaostoon, äitiysavustus- ja perhelisäjaostoon, elatusapujaostoon, lasten-
kotien johtokuntaan, koulukotien johtokuntaan ja nuorisotyölautakuntaan; jäsen 
Lehto ammattiopetuslaitosten johtokuntaan ja kotitalouslautakuntaan; jäsen Loppi 
lastensuoj elulautakunnan lastenhuoltoj aostoon j a musiikkilautakuntaan; jäsen 
Meltti huoneen vuokralautakuntien keskuslautakuntaan j a museolaut akun taan; 

137) 



2. Kaupunginhalli tus 

jäsen Tuurna työn välityslautakuntaan, työllisyyslautakuntaan ja kirjastolautakun-
taan sekä jäsen Östenson teurastamolautakuntaan ja elintarvikekeskuksen lauta-
kuntaan (15. 1. 194 §, 28. 5. 1 557 §). 

Kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien yhteistyö. Kuten aikaisemminkin kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa kaikille hallintoelimille, että niiden oli hyvissä ajoin, 
kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta lähetettävä esityslistansa kau-
punginjohtajalle, ao. apulaiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen edusta-
jalle. Kolmen päivän kuluessa kokouksesta oli varmennettu jäljennös kokouksen 
pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle. 
Ellei pöytäkirja jostakin erityisestä syystä ollut valmistunut em. ajassa, oli esitys-
listaan liittyvä päätösluettelo sanotussa ajassa toimitettava kaupunginjohtajalle ja 
ao. apulaiskaupunginjohtajalle. Pöytäkirjan valmistuttua oli jäljennös siitä viipy-
mättä toimitettava mainituille henkilöille. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, 
pöytäkirjat ja päätösluettelot oli toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon. Kir-
jekuoria ei pitänyt käyttää. Kaupungin hallintoelinten tuli tehdä päätös pöytäkirjo-
jensa tarkistustavasta ja kokousajoistaan sekä ilmoittaa hankintatoimistolle kokous-
ajoista asianmukaisen yhteiskuulutuksen julkaisemista varten (15. 1. 195 §). 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen, vielä ratkaisemattomien asiain luette-
lot tarkastettiin (25. 6. 1 833 §, khn jsto 29. 12. 7 098 §). 

Kaupunginhallituksen jäsenen Kaj Erik Östensonin 60-vuotispäivän johdosta 
hankituista kukista aiheutunut lasku saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (khn jsto 1. 9. 6 332 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena 
hänen estyneenä ollessaan toimii kiinteistötoimenjohtaja, kiinteistötoimenjohtajan 
sijaisena opetus- ja sairaalatoimenjohtaja, rahatoimenjohtajan sijaisena kaupungin-
johtaja, opetus- ja sairaalatoimenjohtajan sijaisena teollisuus- ja rakennustoimen-
johtaja ja teollisuus- ja rakennustoimenjohtajan sijaisena rahatoimenjohtaja. Kau-
punginjohtajan estyneenä ollessa toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ko-
kouksessa saapuvilla oleva virassa vanhin apulaiskaupunginjohtaja (15. 1. 191 §). 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat määrättiin (19. 2. 
649 §, 9. 4. 1 109 §, 30. 7. 1 977 §). 

Kaupunginjohtajalle myönnettiin sairauslomaa esitetyn lääkärintodistuksen pe-
rusteella (28. 10. 2801 §). 

Edelleen myönnettiin kaupunginjohtajalle virkavapautta täysin palkkaeduin 
ajaksi 17.—19. 6. ja 22.—23. 6. osallistumista varten Suomen Kaupunkiliiton edus-
tajana Berliinissä pidettyyn Kansainvälisen Kunnallisliiton kongressiin (11.6. 
1 730 §) ja opetus- ja sairaalatoimenjohtajalle ajaksi 25.—28. 11. osallistumista var-
ten Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen Ruotsiin ja Tans-
kaan tekemään opintomatkaan (5. 11.2 869 §). 

Apul. kaup. joht. Eino Waronen, kaup. siht. Lars Olov Johanson ja järjestely-
toimiston toim. pääll. Alpo Salo oikeutettiin v:n 1960 aikana käyttämään vuokra-
autoa virka-ajoihin (khn jsto 15. 12. 6 983 §). 

Yleisjaosto päätti suostua kaup. joht. Erik v. Frenckellin muotokuvan maalan-
neen tait. Kenneth Greenen anomukseen saada lainata muotokuva Hörhammerin 
taidesalongissa pidettävää näyttelyään varten sillä ehdolla, että taulu vakuutettai-
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siin 500 000 mk:sta sille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi (khn 
jsto 27. 10. 6 666 §). 

Ylipormestari Eero Rydmanille hänen 70-vuotispäivänsä johdosta hankitusta, 
Kaupungintaloa kuvaavasta F. Nybergin vesivärimaalauksesta aiheutunut lasku 
päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Lahjan kotelosta 
aiheutuva mahdollinen lasku saatiin suorittaa samoista määrärahoista (khn jsto 
18. 8. 6 257 §). 

Kaupunginkanslian avoimeksi julistettuun apulaiskaupunginsihteerin virkaan 
valittiin varat. Tauno Lehtinen (12. 3. 833 §); kansliasihteerin virkaan valittiin 
hovioik. ausk. Harri Sormanen 16. 6. lukien (11. 6. 1 726 §, khn jsto 21. 7. 6 134 §); 
28. palkkaluokan kielenkääntäjän virkaan yhden vuoden koeajaksi valittiin rva 
Gunvor Staffans (khn jsto 24. 2. 5 339 §, 14. 4. 5 629 §,4. 11.6 709 §, 10. 11.6 746 §); 
12. palkkaluokan puhelinvaihteenhoitajan virkaan Hilkka Saarinen (khn jsto 30. 6. 
6 072 §, 6.8. 6 202 §); 11. palkkaluokan puhelunvälittäjän virkaan Margit Mattila 
(khn jsto 25. 8. 6 287 §) ja 14. palkkaluokan autonkuljettaja-vahtimestarin virkaan 
Stig Mattsson (khn jsto 19. 5. 5 828 §). 

Yleis jaosto päätti jatkaa valtiot, maist. Aarne Välikankaan virkamääräystä toi-
mia kaupunginkanslian tp. tiedotuspäällikkönä kertomusvuoden alusta v:n 1960 
loppuun (khn jsto 3. 1. 5 006 §, 29. 12. 7 092 §), samaten päätettiin hovioik. ausk. 
Orjo Marttila palkata edelleen 1. 7. 1959 lukien toistaiseksi ja kauintaan v:n 1960 
loppuun hoitamaan 30. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. kansliasihteerin virkaa (khn 
jsto 16.6. 5 977 §, 21. 12. 7 093 §). 

Kansliasiht. Veikko Viherluoto määrättiin aikana 1. 3.—30. 6. hoitamaan avoin-
na olevaa 36. palkkaluokan apulaiskaupunginsihteerin virkaa, josta myönnettiin vi-
ran mukainen palkka (khn jsto 24. 2. 5 340 §, 17. 3. 5 459 §). 

Apul.kaup.siht. Per-Erik Gustafs määrättiin 1.9. lukien toistaiseksi huolehti-
maan kaupunginkanslian johtosäännön mukaan (v:n 1958 kunn. as. kok. n:o 47) 
niistä apulaiskaupunginsihteerille kuuluvista tehtävistä, jotka kuuluivat kaupungin-
johtajan toimialaan sekä lisäksi rahatoimenjohtajan toimialaan kuuluvista tehtä-
vistä niiltä osilta, jotka koskivat työn välityslautakuntaa, työllisyyslautakun-
taa, huoltolautakuntaa, lastensuojelulautakuntaa, lastentarhain lautakuntaa, Sed-
migradskyn pientenlastenkoulua ja Marian turvakotia sekä keskuspesulaa (khn jsto 
25. 8. 6 305 §). 

Apul.kaup.siht. Sulo Hellevaara määrättiin oman suostumuksensa perusteella 
hoitamaan 1. 7. lukien toistaiseksi opetus- ja sairaalatointa johtavan apulaiskaupun-
ginjohtajan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua sekä apulaiskaupunginsihtee-
rin virkaan valittu Tauno Lehtinen samasta ajankohdasta lukien teollisuus- ja ra-
kennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien asioiden 
valmistelua (khn jsto 17. 3. 5 460 §). 

Tp. osastosiht. Harri Sormanen määrättiin aikana 20.—30. 4. hoitamaan oman 
virkansa ohella avoinna olevan kansliasihteerin virkaan kuuluvia tehtäviä. Samalla 
hänet määrättiin hoitamaan avoinna olevaa kansliasihteerin virkaa viran mukaisella 
palkalla 1.5. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virka olisi 
vakinaisesti täytetty ja siihen valittu ryhtyisi sitä hoitamaan (khn jsto 7. 4. 5 592 §). 

Vielä päätettiin asutustoimiston tp. toimistoapul. Jenny Lahtinen palkata kau-
punginkanslian toimistoapulaiseksi ajaksi 1. 4.—31. 8. 14. palkkaluokan mukaisella 
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palkalla. Samalla kehotettiin järjestelytoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin hänen 
sijoittamisekseen mainitun ajan jälkeen johonkin toiseen kaupungin virkaan (khn 
jsto 24. 3. 5 513 §). 

Kaupunginkanslian kansliasihteerille Martti Hämesalolle myönnettiin hänen ano-
mansa ero virastaan 20. 4. lukien (12. 3. 839 §, 26. 3. 968 §) ja Leo Modeenille vahti-
mestarin virasta 1. 4. lukien (khn jsto 3. 2. 5 206 §). 

Avoimeksi tuleva apulaiskaupunginsihteerin virka päätettiin julistaa haettavaksi 
erikseen sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella. Samaten päätettiin avoinna 
oleva tp. kunnossapitotarkastajan virka julistaa uudelleen haettavaksi, koska virkaa 
hakeneet henkilöt eivät yleisjaoston mielestä voineet tulla kysymykseen sitä täytet-
täessä. Virkojen hakuaika oli 14 päivää (3. 12. 3 192 §, khn jsto 15. 12. 6 976 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lääkärintodistusten tarkastajan tp. palkkioviran 
haltijalle suoritettaisiin 1. 6. lukien 16. palkkaluokan mukainen palkkio (14. 5. 
1 425 §). 

Lääkintöneuvos Atle Malille päätettiin myöntää palkatonta virkavapautta ker-
tomusvuoden heinäkuun ajaksi. Samalla määrättiin hänen sijaisensa, jolle saatiin 
suorittaa lääkärintodistusten palkkiovirkaan kuuluva palkkio lääkintöneuvos Malin 
säästyneestä palkasta (khn jsto 2. 6. 5 906 §). 

Kaupunginsihteerin vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa määrättiin (khn 
jsto 24. 2. 5 342 §, 9.6. 5 952 §). 

Kansliasihteeri Veikko Viherluoto oikeutettiin 31. 12. 1961 saakka asumaan kau-
pungin alueen ulkopuolella Espoon kunnassa (khn jsto 17. 11. 6 793 §). 

Yleisjaosto päätti antaa virkasäännön 15 §:n perusteella kaupunginkanslian yli-
vahtimestarille Rolf Ahlholmille varoituksen väkijuomien nauttimisen virantoimi-
tuksessa käsittävästä sopimattomasta käyttäytymisestä (khn jsto 19. 5. 5 829 §). 

Kaupunginkanslian ilmoitus v:n 1958 ja 1959 aikana suoritetusta ylityöstä mer-
kittiin tiedoksi (khn jsto 28. 1. 5 168 §, 7. 4. 5 584 §). 

Samalla oikeutettiin eräät kaupunginkanslian viranhaltijat suorittamaan ylitöitä 
200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 25. 8. 6 289 §, 4. 11. 6 707 §). 

Eräille kaupunginkanslian vahtimestareille päätettiin suorittaa palkkio kaupun-
ginkanslian autojen hoitamisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä (khn jsto 3. 1. 
5 017 §, -7. 1.5 060 §, 16. 6. 5 990 §, 29. 12. 7 076, 7 077 §). 

Kaupunginkanslian eräälle autonkuljettaja-vahtimestarille päätettiin hankkia 
virkapuku tarverahoja käyttäen (khn jsto 16. 6. 5 978 §, 24. 11. 6 858 §). 

Kaupunginkanslian ylivahtimestarin käteiskassan enimmäismäärä vahvistettiin 
1. 10. lukien 60 000 mk:ksi (khn jsto 29. 9. 6 495 §). 

Yleisj aosto kehotti kaupunginkansliaa merkitsemään irtaimistoluetteloonsa 
eräät ulkomailta lahjaksi saadut esineet (khn jsto 18. 8. 6 264 §). 

Verotuslaissa tarkoitetun kunnanasiamiehen tehtävien hoidon järjestäminen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupunginkansliaan palkataan 1.1. 1960 alkaen tilapäi-
sessä virkasuhteessa oleva kunnanasiamies, jolle suoritettavasta palkasta 4. kohdassa 
mainitun komitean tulisi tehdä kaupunginhallitukselle eri esitys, 

että vähintään seitsemän veroviraston viranhaltijaa, joilla on asianmukaiseksi 
katsottava pätevyys kunnanasiamiehen tehtävään, määrätään hoitamaan ko. teh-
täviä verolautakunnan jaostoissa enintään 5 000 mk:n kuukausipalkkiolla ja kauin-
taan v:n 1960 loppuun, 
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että päätoimisen kunnanasiamiehen palkkaaminen ja palkkiovirkaisten viranhal-
tijain määrääminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto varaa v:n 1960 talousar-
vioon tarvittavat määrärahat sekä 

että kunnanasiamiesten tehtävien määrittelemistä varten tarpeellista työjärjes-
tystä valmistelemaan asetetaan komitea, jonka puheenjohtajaksi tulisi valita kaup. 
siht. Lars Johanson sekä jäseniksi verojoht. Erkki Sirviö ja apul.verojoht. Erkki 
Säilä. Komitea oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (26. 11. 
3 140 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
1) vahvistaa kunnanasiamiehen työjärjestyksen valmistelukomitean mietinnön 

liitteen n:o 1 mukaisen kunnanasiamiesten työjärjestyksen, 
2) määrätä I kunnanasiamiehelle suoritettavaksi kaupungin varoista osallistu-

misesta verolautakunnan ja tutkijalautakunnan sekä niiden jaostojen kokouksiin 
saman suuruisen palkkion kuin valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti suori-
tetaan näihin kokouksiin osallistuville valtionasiamiehille, 

3) määrätä, että I kunnanasiamiehen on toimitettava edellisessä kohdassa mai-
nittuja kokouspalkkioita koskevat laskut veroviraston tarkastamismerkinnällä va-
rustettuina vuosineljänneksittäin kaupunginkanslian hyväksyttäviksi, 

4) tehdä valtiovarainministeriölle esityksen siitä, että kunnanasiamiesten ja 
valtionasiamiesten huoneistokustannukset ja toimistotehtävien huolehtimisesta ai-
heutuvat kustannukset jaettaisiin verotuslaissa säädettyjen suhteiden mukaan, 

5) tehdä valtiovarainministeriölle esityksen siitä, että milloin kunnan- ja valtion-
asiamiehenä toimii sama henkilö, hänelle suoritettaisiin ainoastaan valtiovarain-
ministeriön määräämä palkkio valtion varoista osallistumisesta verolautakunnan ja 
tutkijalautakunnan sekä niiden jaostojen kokouksiin siten, että tästä palkkiosta suo-
rittaa kaupunki valtiolle enintään puolet laskutuksen mukaan esim. samassa yhtey-
dessä kuin kaupunki suorittaa osuutensa veroviraston yleiskustannuksiin, 

6) hyväksyä periaatteessa veroviraston sen viranhaltijan, jonka tehtävänä on 
veronhuojennusasioiden valmisteleminen, esittelemään kaupunginhallituksen yleis-
jaostolle tämänluontoiset kunnallisverotusta koskevat asiat sekä antaa v:ksi 1960 
tätä koskevan määräyksen veroviraston osastosihteerille, lainop. kand. Bengt 
Melanderille, 

7) määrätä 26. 11. tekemäänsä päätöstä täydentäen palkattavaksi kahdeksan 
palkkiovirkaista kunnanasiamiestä sekä kolme palkkiovirkaista kunnanasiamiehen 
varamiestä, joille kullekin suoritetaan palkkiona 5 000 mk kkrssa v:n 1960 talous-
arvion yleisen kunnallishallinnon pääluokan luvun Verovirasto tilille Tilapäiset 
viranhaltijat merkittyä määrärahaa käyttäen ja sitä tarvittaessa ylittäen, 

8) määrätä I kunnanasiamiehen antamaan rahatoimistolle edellisessä kohdassa 
mainittujen palkkioiden suorittamista varten tarpeelliset asiatiedot veroviraston 
tarkastusmerkinnällä varustettuina, 

9) peruuttaa veroviraston osastosihteerin Pentti Tarpilan irtisanomisesta 19. 11. 
(ks s. 157) tekemänsä päätöksen ja määrätä hänet siirtymään virkasäännön 11 §:n 
2 momentin mukaisesti 1.1. 1960 alkaen saman vuoden loppuun saakka 30. palkka-
luokan I kunnanasiamiehen tilapäiseen virkaan, 

10) määrätä, että I kunnanasiamies luetaan johtaviin viranhaltijoihin kuulu-
vaksi, 
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11) valita suostumuksensa mukaisesti palkkio virkaisiksi kunnanasiamiehiksi 
verolautakunnan jaostoihin ja ennakkoperintäasioita varten seuraavat henkilöt: 

kiinteistö jaostoon varat. Juhani Viitanen, yksityisten kirjanpitovelvollisten 
jaostoon (yksityisten liikkeiden jaosto) varat. Aino Viitanen, yksityisten kirjanpito-
velvollisten jaostoon (ammatinhar joitta jäin jaosto) lainop.kand. Viljo Tuokko, 
I palkansaajien jaostoon hovioik.ausk. Harry Itkonen, II palkansaajien jaostoon 
lainop.kand. Martti Airola, I I I palkansaajien jaostoon varat. Paavo Klemola, IV pal-
kansaajien jaostoon lainop.kand. Kauko Kytömaa ja ennakkoperintäasioita varten 
lainop.kand. Osmo Helkavaara sekä 

12) valita suostumuksensa mukaisesti palkkio virkaisiksi kunnanasiamiehen 
varamiehiksi verolautakunnan jaostoihin seuraavat henkilöt: liikejaostoon ensim-
mäiseksi varamieheksi varat. Onni Varhimo ja toiseksi varamieheksi hovioik.ausk. 
Veikko Mannio sekä kiinteistöjaostoon lainop.kand. Toivo Metsä-Vähälä (30. 12. 
3 440 §). 

Kaupunginkansliaan ja kanslian tp. tiedotuspäällikölle saatiin tilata seuraavat 
sanoma-ja aikakauslehdet: 

Kaupunginkansliaan v:ksi 1960: Helsingin Sanomat, Helsinki-lehti, Hufvud-
stadsbladet, Ilta-Sanomat, Kansan Uutiset, Kauppalehti, Kommunalteknisk Tid-
skrift, Maalaiskunta, Mercator, Nya Pressen, Sosiaalinen Aikakauskirja, Stockholms-
Tidningen, Suomen Sosialidemokraatti, Svenska Dagbladet A, Svenska Demokra-
ten, Talouselämä ja Uusi Suomi. 

Tiedotuspäällikölle v:ksi 1959 ja 1960: Economist, Helsingin Sanomat, Helsinki-
lehti, Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, Kansan Uutiset, Kauppalehti, Kunta 
ja Me, Maalaiskunta, Nya Pressen, Public Relations Journal (USA), Päivän Sano-
mat, Suomen Kunnallislehti, Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi kertomus-
vuodeksi ja v:ksi 1960 samat lehdet kuin edellä paitsi Suomen Kunnallislehteä 
(khn jsto 3. 1. 5 007 §, 20. 10. 6 601 §). 

Asiamiestoimisto. Kaupunginasiamiehen virkaan valittiin varat. Jarl Kuhlefelt 
1. 2. 1960 lukien tavanomaisilla ehdoilla (30. 12. 3 406 §). 

Asiamiestoimiston tp. lainoppineeksi avustajaksi ajaksi 1.6.—15.7. päätettiin 
palkata lakit. lis. Bengt Broms 28. palkkaluokan mukaisella palkalla, jonka maksa-
mista varten myönnettiin ao. määrärahoista 122 055 mk (khn jsto 2. 6. 5 914 §). 
Vielä päätettiin 12. palkkaluokan tp. toimistoapulaiseksi palkata rva Ann-Charlotte 
Träskelin 1. 7. lukien (khn jsto 11.8. 6 232 §). 

Yleis jaosto kehotti asiamiestoimistoa julistamaan avoinna olevan vahtimestarin 
viran uudelleen haettavaksi. Virkaa aikaisemmin hakeneet oli otettava ilman uutta 
hakemusta huomioon virkaa täytettäessä. Vahtimestari Lars Lönnberg määrättiin 
edelleen hoitamaan mainittua virkaa toistaiseksi kuitenkin kauintaan 31.3. 1960 
saakka. Hänelle maksettiin virkaan kuuluva palkka (khn jsto 14- 1. 5 077 §, 29. 12. 
7 082 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoitus eräiden virkojen hoidon järjeste-
lystä (khn jsto 1. 12. 6 891 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa apul.kaup.asiam. Kaarle Makkosta suoritta-
maan kaupunginvaltuuston päätöksellä (ks. s. 5) vahvistetun Suomen Tehdas-ja 
asuinrakennus Oy:n konkurssia koskevan symbolisen korvauksen, 1 000 mk, 
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rahatoimistoon tuloutettavaksi yleisen kunnallishallinnon osaston luvun Yleiset 
sekalaiset tulot tilille Sekalaista, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ja yleis jaostoa ryhtymään kaupunginval-
tuuston hyväksymän 3) ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin ja 

kehottaa asiamiestoimistoa kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin toimiston 
henkilökunnan työnjaon ja vastuun tarkistamiseksi, suoritusten valvonnan tehosta-
miseksi ja henkilökunnan vuosilomien järjestämiseksi vastaisuudessa siten, ettei 
kaupungille enää aiheutettaisi tappiota toimiston töiden heikon järjestelyn vuoksi 
sekä toimittamaan edellä olevan johdosta välttämättömän johtosäännön uudistus-
ehdotuksen kaupunginhallituksen ratkaisuvallan siirtämistoimikunnalle tarkastetta-
vaksi ja sen toimesta edelleen kaupunginhallitukselle toimitettavaksi (26. 11.3 107§). 

Em. konkurssissa valvomatta jätettyjä kaupungin saatavia koskevan asian 
vuoksi yleisjaosto oli kehottanut apul.kaup.asiamies Kaarle Makkosen, kirjaaja 
Taimi Rauntion ja toim.apul. Ulla Perttulan antamaan viipymättä yleis jaostolle seli-
tyksensä ko. asiasta. Selitykset saatuaan yleisjaosto päätti, että vaikka asianomaiset 
eivät olleet toimineet edellytetyllä huolellisuudella ja varovaisuudella, ei heidän toi-
mintaansa kuitenkaan voitu pitää sellaisena huolimattomuutena, jota virkasäännön 
15 §:ssä on tarkoitettu kurinpidollisen rangaistuksen edellytykseksi. Asianomaisille 
päätettiin vielä huomauttaa, että heidän vastaisuudessa olisi noudatettava suurem-
paa tarkkuutta ja huolellisuutta. Lisäksi yleisjaosto päätti, että kaikille toimiston 
lakimiehille olisi huomautettava, että heidän tulee vuosilomalle tai muulle virka-
lomalle lähtiessään huolehtia siitä, että sijaisille annetaan riittävän perusteelliset 
selostukset heidän hoidettavinaan olevista keskeneräisistä, määräaikaisista asioista 
(khn j st o 1. 12. 6 890 §, 29. 12. 7 089 §). 

Kaupunginlakimiehen vuosiloma vahvistettiin (khn jsto 21. 7. 6 135 §, 4. 11. 
6 711 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrahoista myönnettiin 146 227 mk 
vuosilomakorvauksen suorittamista varten laamanni Einar Cavoniukselle ajalta 
1. 5.—1. 12. (khn jsto 22. 12. 7 025 §). 

Kaupunginasiamies Erik Elfvengrenille myönnettiin sairauslomaa esitetyn lää-
kärintodistuksen perusteella ja hänen palkkaetunsa vahvistettiin. Samalla.määrät-
tiin myös hänen sijaisensa (khn jsto 18. 8. 6 262 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti myöntää 338 990 mk erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista kaupunginasiamies Elfvengrenille kuuluvan vuosi-
lomakorvauksen suorittamiseksi hänen kuolinpesälleen (khn jsto 24. 11.6 849 §). 

Eräät asiamiestoimiston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 tun-
nin enimmäismäärän ylittäen. Samalla yleisjaosto kehotti asiamiestoimistoa tehosta-
maan töiden suorittamisen valvontaa ja suunnittelemaan niiden suorittamisen niin, 
ettei myönnettyjä ylityötuntimääriä tarvitsisi lisätä (khn jsto 24. 2. 5 336 §, 21.7. 
6 119 §, 18. 8. 6 253 §). 

Yleisjaosto oikeutti asiamiestoimiston tarpeen mukaan toistaiseksi käyttämään 
laamanni Einar Cavoniusta asiantuntijana niissä lainopillisissa asioissa, jotka koski-
vat Helsingin yliopistollista keskussairaalaliittoa. Palkkiot saatiin suorittaa yleis-
jaostolle esitettävää laskua vastaan (khn jsto 22. 12. 7 026 §). 

Lainopp.avust. Pekka Sormuselle päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista yhteensä 81 792 mk päivärahoina ja korvauksena oman auton 
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käyttämisestä virkamatkoihin hänen edustettuaan kaupunkia eri paikkakunnilla 
eräitä konkurssi- ym. asioita koskevissa oikeudenkäynneissä (khn jsto 21. 1. 5 135 §, 
3. 2. 5 207 §, 24. 3. 5 512 §, 19. 5. 5 826 §, 9. 6. 5 946 §, 30. 6. 6 067 §, 21. 7. 6 136 §, 
18. 8. 6 260 §); samaan tarkoitukseen myönnettiin lainopp. avust. Bengt Bromsille 
1 400 mk (khn jsto 29. 9. 6 491 §); lainopp. avust. Allon Svanljungille 1 670 mk (khn 
jsto 17. 11. 6 795 §); tp. apul. asiamies Jarl-Erik Kuhlefeltille 9 230 mk (khn jsto 
28. 1. 5 180 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa liikemies Arthur Tulosen konkurssipesän hallin-
nolle sitoumuksen siitä, että kaupunki suorittaisi konkurssipesälle takaisin sen osan 
saamastaan jako-osuudesta, joka mahdollisesti tarvittaisiin konkurssipesälle ehkä 
maksettavaksi pantavien verojen suorittamiseen (24. 9. 2 458 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus asiamiestoimistossa 30. 6. 
ratkaisematta olevista asioista (khn jsto 22. 9. 6 442 §). 

Koulutustoimikunta 
Koulutustoimikunnan kokoonpano. Kaupunginhallitus päätti valita koulutus-

toimikunnan jäseniksi kertomusvuodeksi kaupungininsinöörin, huoltotoimen toimi-
tusjohtajan ja palkkalautakunnan toimistopäällikön sekä lisäksi vtt Backmanin, 
Lindgrenin, Loimarannan, Meltin, Mäkisen ja Saukkosen sekä opetusneuvos Antero 
Rautavaaran. Kaupunginkanslian johtosäännön mukaan toimikunnan puheenjoh-
tajana olisi kaupunginsihteeri ja itseoikeutettuna jäsenenä järjestelytoimiston pääl-
likkö (15. 1. 198 §). 

Toimisto. Urheilu- ja retkeilytoimiston vahtimest. Helge Svärd päätettiin 1.1. 
1960 lukien palkata huolehtimaan koulutustoimikunnan kurssi- ja koulutustoimin-
nan yhteydessä esiintyvistä vahtimestarin tehtävistä, josta hänelle saatiin suorittaa 
6 000 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa enintään yhdeksän kuukauden aikana. 
Palkkio saatiin suorittaa kaupunginkanslian määrärahoista Muut palkkamenot 
(17. 12. 3 347 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Koulutustoimikunnan toimistoon pää-
tettiin v:ksi 1960 tilata seuraavat lehdet: Liiketalous, Tehostaja, Teollisuuslehti ja 
Yrke och utbildning (khn jsto 20. 10. 6 601 §). 

Järjestelytoimisto 
Viranhaltijat. Avoinna olevaan järjestelyinsinöörin virkaan valittiin dipl.ins. 

Esko Pennanen 1.11. lukien (22. 10. 2 736 §, khn jsto 4. 11. 6 706 §). 
28. palkkaluokan tp. reikäkorttisuunnittelijan virkaan, sitä haettavaksi julista-

matta, valittiin toimistossa työsuhteessa oleva reikäkorttisuunnittelija Erkki Väli-
aho 1.1. lukien toistaiseksi kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun tavan-
mukaisilla ehdoilla (khn jsto 7. 1. 5 059 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti järjestelytoimiston palkkaamaan toimistoon tp. 
järjestelyinsinöörin sijasta 34. palkkaluokkaan kuuluvan tp. apulaistoimistopäälli-
kön 1.1. 1960 lukien. Mainittuun virkaan valittavalta vaadittiin yliopistossa tai 
vastaavassa korkeakoulussa suoritettu loppututkinto sekä rationalisoimisalan kou-
lutus ja kokemus (12. 11. 2 935 §). 

Edelleen päätettiin toimistotyöntutkija Eero Kostamo palkata 1.1. 1960 lukien 
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toimiston työsopimussuhteessa olevaksi elektroni- ja reikäkorttikonemenetelmien 
suunnittelijaksi 120 000 mk:n kuukausipalkalla, joka saatiin suorittaa ko. vuoden 
talousarvioon tarkoitusta varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 29. 12. 
7 079 §). 

Tp. työntutkija Ilkka Koskinen määrättiin 1.1. 1960 lukien hoitamaan avoinna 
olevaa 27. palkkaluokan toimistotyöntutkijan virkaa mainitun vuoden loppuun 
viran mukaisella palkalla (khn jsto 29. 12. 7 080 §). 

Vielä yleis jaosto päätti, että järjestelytoimiston tilapäisten viranhaltijoiden, 
järjestelyinsinööri Esko Pennasen, reikäkorttiasiantuntija Otto Karttusen, toimisto-
työntutkija Kurt Nordmanin, lomakesuunnittelija Eero Ekin, työturvallisuustarkas-
taja Lauri Tarkiaisen, työntutkimusteknikko Jaakko Koskikallion, työntutkija 
Ilkka Koskisen ja toimistoapulaisen Aliisa Huurinaisen virkamääräyksiä toimia 
sanotuissa tilapäisissä viroissa jatkettaisiin edelleen kertomusvuoden loppuun (khn 
jsto 3. 1.5 005 §). 

Seuraaville viranhaltijoille myönnettiin ero virastaan: työntutkimusinsinöörille 
Unto Valtaselle 1. 1. 1960 lukien (khn jsto 29. 12. 7 091 §) sekä reikäkorttisuunnit-
telijalle Erkki Väliaholle 15. 11. lukien (khn jsto 13. 10. 6 567 §). 

Toimistopäällikkö Alpo Salon vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa mää-
rättiin (khn jsto .19. 5. 5 827 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 39 058 
mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten tp. reikäkorttisuunnittelijalle Erkki 
Väliaholle (khn jsto 24. 11. 6 848 §). 

Tilien asemaa koskeva järjestelytoimiston ilmoitus merkittiin tiedoksi (khn jsto 
14. 4. 5 627 §, 21. 7. 6 122 §, 20. 10. 6 604 §). 

Keskeneräisiä asioita koskeva järjestelytoimiston ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(khn jsto 21. 7. 6 123 §). 

Käteisvarat. Yleis jaosto päätti myöntää järjestelytoimistolle 1.1. lukien käteis-
varoja 2 000 mk pienempien laskujen- suorittamista ja postimerkkien ostamista 
varten (khn jsto 3. 1. 5 027 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Järjestelytoimistoon saatiin v:ksi 1960 
tilata seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Advanced Management, Affärsekonomi, 
Arbetarskyddet, Computers and Automation, Das Rationelle Biiro, Harward 
Business Rewiew, Kunnallistekniikka, Ledarskap och Lönsamhet, Liiketaloudellinen 
Aikakauskirja, Liiketalous, Rationalisierung, Reikäkortti, Sairaala, Suomen Kun-
nallislehti, Systems and Procedures, Tehostaja, Teollisuuslehti sekä Zeitschrift fiir 
Organisation (khn jsto 27. 10. 6 664 §). 

Lomakerationalisoinnin järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa rahatoimistoa, maistraattia, raastuvanoikeutta, huoltovirastoa, lasten-

suojelu virastoa, rakennusvirastoa, sähkölaitosta, kaasulaitosta, vesilaitosta, satama-
laitosta, liikennelaitosta, kiinteistövirastoa, sairaala virastoa ja terveydenhoitoviras-
toa nimeämään yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa sopivaksi katsottavan 
viranhaltijan sellaiseksi lomakeyhdysmieheksi, jonka tehtävänä olisi oman toimensa 
ohella hoitaa lomakerationalisointia oman virastonsa puitteissa sekä 

kehottaa järjestelytoimistoa suunnittelemaan valittavien lomakeyhdysmiesten 
kouluttamiseksi kurssin, joka toimeenpantaisiin koulutustoimikunnan toimesta 
(30. 4. 1 255 §). 
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Virastotyön rationalisointia koskevan kirjasen uusiminen. Järjestelytoimistoa 
kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin v. 1948 julkaiseman kirjasen 
»Tehoa virastotyöhön» uusimiseksi n. 64 painosivua käsittäväksi julkaisuksi. Toi-
mitus- ja kirjoituspalkkioihin, joiden laskut oli esitettävä kaupunginkanslian hyväk-
syttäväksi, saatiin käyttää enintään 200 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. Käsikirjoitus oli jätettävä työtehoneuvottelukunnan asettaman 
jaoston tarkastettavaksi. Jaosto oikeutettiin kokoontumaan enemmän kuin kolme 
kertaa, kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan itselleen sihteeri. Mainitun kirjasen 
ladelmat saatiin luovuttaa valtiovarainministeriön käyttöön sillä ehdolla, että 
ministeriö asettaisi pyydettäessä neuvottelevaa työvoimaa toimitustyössä käytet-
täväksi ja osallistuisi painatustyön kokonaiskustannuksiin ottamaansa painosmäärää 
vastaavalla osuudella. Kirjaa ulkopuolisille myytäessä oli hinta määrättävä lähinnä 
omakustannusperiaatteen mukaisesti siten, että kustannuksina otettaisiin huo-
mioon sekä kirjoitus-, toimitus- että painatuskulut (3. 12. 3 190 §). 

Aloitetoiminta. Aloitetoiminnan kustannukset -nimisestä määrärahasta käytet-
tiin kertomusvuonna eri aloitteiden palkitsemiseen yhteensä 508 104 mk. 

Järjestelytoimistoa kehotettiin toimittamaan vuosittain Kaupunkiliiton toimis-
tolle sen pyytämät tiedot palkituista aloitteista, jolloin kuitenkin oli huolehdittava 
siitä, ettei aloiteselostuksesta voinut tulkita aloitteen sisältöä (19. 3. 924 §). 

Seuraavat henkilöt päätettiin valita aloitetoimikunnan jäseniksi kertomusvuo-
deksi: puheenjohtajaksi kaupungininsinööri Walter Starck ja hänen varamiehek-
seen talorakennusosaston työpäällikkö Esko Toivola; laitosten johtoa edustavaksi 
jäseneksi kaasulaitoksen toimitusjohtaja Aatu Pöntys, joka samalla määrättiin 
toimikunnan varapuheenjohtajaksi, ja hänen varamiehekseen liikennelaitoksen 
teknillinen johtaja Eino Laakso; insinöörikunnan edustajaksi sähkölaitoksen voima-
laitostoimiston insinööri Antti Itkonen ja hänen varamiehekseen sähkölaitoksen 
insinööri Pentti Roukka; työnjohtajakunnan edustajaksi liikennelaitoksen työnjoh-
taja Mauno Malmi ja hänen varamiehekseen rakennusmestari Jalo Pirjola; toimisto-
henkilökunnan edustajaksi elintarvikekeskuksen kirjanpitäjä Helvi Heinonen ja 
hänen varamiehekseen ulosottoviraston kanslianhoitaja Helmi Ojanne sekä työn-
tekijäin edustajaksi liikennelaitoksen asentaja Kalle Parkkinen ja hänen varamie-
hekseen saman laitoksen asentaja Oiva Mättö (19. 2. 644 §). 

Työturvallisuustoiminta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitok-
sia pidentämään kaikkien työturvallisuuselimiensä 3-vuotiset toimikaudet poik-
keuksellisesti kertomusvuoden loppuun, 

kehottaa virastoja ja laitoksia ryhtymään kertomusvuoden viimeisen neljän-
neksen aikana toimenpiteisiin työturvallisuuselimien jäsenten asettamiseksi v:n 1960 
alusta alkavaa uutta 3-vuotiskautta varten siten, kuin työturvallisuustoiminnan 
toimintaohjeissa (v:n 1955 kunn. as. kok. n:o 115) määrätään sekä 

uusien jäsenten aikanaan tultua asetetuiksi ilmoittamaan kirjallisesti järjestely-
toimiston työturvallisuustarkastajalle uusien jäsenten nimen, arvon tai ammatin 
sekä sijoituspaikan. Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä, että työturvallisuus-
toimikunta jatkaisi toimintaansa entisessä kokoonpanossaan siihen saakka, kunnes 
v:n 1960 alusta alkavaksi toimikaudeksi valittu toimikunta ryhtyisi tehtävää hoita-
maan. Vielä kaupunginhallitus päätti lisätä v. 1955 (ks. s. 117) hyväksymiinsä työ-
turvallisuustoiminnan toimintaohjeisiin seuraavan sisältöisen 7 §:n 5 momentin: 
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Milloin virasto tai laitos esittää työturvallisuuselinten lukumäärää tai näiden 
jäsenmäärää lisättäväksi kesken työturvallisuuselinten yleistä 3-yuotista toimi-
kautta, voi työturvallisuustoimikunta hyväksyä uudet jäsenet ainoastaan kulu-
massa olevan yleisen toimikauden loppuun (19. 2. 683 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia lähettämään ne 
työturvallisuuselintensä jäsenet, joiden toimikausi päättyisi kertomusvuoden lopus-
sa, Kivelän sairaalan asuntolan juhlasalissa 11. 12. pidettävään valistus- ja keskus-
telutilaisuuteen sekä korvaamaan työsopimussuhteessa kaupunkiin oleville henki-
löille täten menetetystä työajasta johtuvan, keskituntiansion mukaan lasketun 
menetyksen sekä oikeuttaa järjestelytoimiston käyttämään enintään 33 000 mk 
työturvallisuustoiminnan kustannuksia varten merkitystä määrärahasta kahvi-
tarjoilun järjestämiseksi ko. tilaisuuden yhteydessä (3. 12. 3 194 §). 

Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa pidättämään työturvallisuustoimikunnan ja 
työtehoneuvottelukunnan jäsenille v:n 1958 I neljänneksen aikana pidetyistä ko-
kouksista liikaa maksetut kokouspalkkiot täysimääräisinä asianomaisille kertomus-
vuonna tulevista muista kokouspalkkioista (khnjsto 18. 8. 6 255 §). 

Virastojen ja laitosten v:n 1958 IV neljännestä ja kertomusvuoden I neljännestä 
koskevat järjestelytoimiston laatimat työtapaturmatilastoja koskevat ilmoitukset 
merkittiin tiedoksi (khn jsto 21. 7. 6 117 §). 

Työtehotoiminta. Kaupunginhallitus valitsi työtehoneuvottelukunnan jäseniksi 
kertomusvuodeksi vtt Reino Heinosen ja Carl-Gustaf Londenin, toimitsija Aleksan-
der Kortealhon, prof. Eino Niinin ja opetusneuvos Antero Rautavaaran (15. 1. 199 §, 
23. 4. 1 216 §). 

Tiedotuspäällikkö Aarne Välikangas nimettiin Suomen Kansan Ryhtiliike 
-nimisen yhdistyksen pyytämäksi yhdysmieheksi kaupungin virastojen ja laitosten 
asiakaspalvelua koskevan tutkimuksen vuoksi toimeenpantavien kokeiden yksityis-
kohtien suunnittelemista varten (29. 1.349 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä työtehoneuvottelukunnan 9. 1. teke-
män päätöksen, jonka mukaan järjestelytoimistolle oli annettu tehtäväksi yhteistoi-
minnassa revisioviraston ja rahatoimiston sekä ao. laitosten kanssa suorittaa yksi-
tyiskohtainen tutkimus rakennusviraston, satamalaitoksen, liikennelaitoksen, raha-
toimiston ja teollisuuslaitosten laskentatehtävien koneellisesta suorittamisesta joko 
keskitetysti tai erillisissä konekeskuksissa reikäkortti- tai elektronikoneiden avulla. 
Samalla kaupunginhallitus oikeutti työtehoneuvottelukunnan asettamaan jaoston, 
jonka tehtävänä olisi käsitellä em. tutkimusta ja yleensäkin laskentatoimen kehittä-
mistä koskevia kysymyksiä, kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa, kuule-
maan asiantuntijoita ja ottamaan sihteerin (22. 1. 298 §). 

Hankintatoimisto 

Hankintaneuvottelukunnan puheenj ohtaj aksi kaupunginhallitus välit si kaup. 
joht. Lauri Ahon ja varapuheenjohtajaksi apul.kaup.joht. Hjalmar Krogiuksen 
molemmat kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi (11.6. 1 725 §). 

Virastojen ja laitosten normikalustoista valtion kanssa käytäviin neuvotteluihin 
nimettiin hankintatoimiston toim.pääll. Arvo Aalto ja hankinta-asiamies Leo 
Molander. Samalla oikeutettiin hankintatoimisto tekemään ehdotuksensa eri viras-
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tojen ja laitosten normikalustoiksi jaksottain sen mukaan kuin käytävissä neuvotte-
luissa ja kysymyksen valmisteluissa edistyttäisiin (khn jsto 1.12. 6 897 §). 

Viranhaltijat. Hankintatoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat, 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): toimistoapulaiseksi 
Sirpa Saaristo (11) (khn jsto 14. 4. 5 622 §, 12. 5. 5 794 §); ajaksi 1. 1. 1959—31. 12. 
1960 toimistoapulaisiksi Kaija-Brita Johansson osapäivätyöhön (12) sekä Tuula 
Ropo ja Kaisu Väyrynen (11) (khn jsto 21. 1. 5 136 §, 15. 12. 6 982 §); ajaksi 12. 11. 
1959—3i. i. 1960 Ella Lahtinen (11) (khn jsto 17. 11. 6 790 §); lähetiksi v:ksi 1960 
Taisto Tähtinen (5) (khn jsto 29. 12. 7 078 §); työsopimussuhteessa olevan 3. palkka-
luokkaan kuuluvan lähetin tilalle 1. 2. lukien jakeluapulainen (11) käyttäen tarkoi-
tukseen mainitun lähetin säästyvää palkkaa sekä supistaen vastaavasti työsopimus-
suhteeseen palkattujen henkilöiden ylitöitä sekä vuosilomasijaisten palkkaamista 
(khn jsto 28. 1. 5 174 §); ajaksi 1. 12. 1959 — 30. 9. 1960 lähetti (3) (khn jsto 24.1 K 
6 853 §, 29. 12. 7 097 §). 

Hankintatoimiston toimistopäällikön vuosiloma vahvistettiin (khn jsto 26. 5. 
5 853 §). 

Hankintatoimiston ilmoitus v:n 1958 aikana myönnetyistä sairauslomista mer-
kittiin tiedoksi (khn jsto 24. 2. 5 338 §). 

Eräälle toimiston toimistoapulaiselle myönnettiin palkatonta virkavapautta 
ajaksi 9. 11. 1959 — 31. 1. 1960 toisen viran hoitamista varten (khn jsto 10. 11. 
6 748 §). 

Merkittiin tiedoksi hankintatoimiston ilmoitus v:n 1958 aikana suoritetuista 
ylitöistä (khn jsto 17. 2. 5 297 §). 

Hankintatoimiston lähetille myönnettiin tavanomaisilla ehdoilla oikeus käyttää 
omaa moottoripyöräänsä virka-ajoihin 1.9. lukien kertomusvuoden loppuun. Sa-
malla peruutettiin hänellä mahdollisesti oleva liikennelaitoksen vuosikortti (khn 
jsto 18. 8. 6 256 §). 

Tilien asemaa koskevat hankintatoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi 
(khn jsto 14. 4. 5 621 §, 21. 7. 6 131 §, 27. 10. 6 665 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston 
tilaamaan v:ksi 1960 seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Der Druckspiegel, Hel-
singin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Liiketalous; Suomen Sosiali-
demokraatti, Talouselämä, Tehostaja, The British Printer ja Uusi Suomi (khn jsto 
8. 10. 6 522 §). 

Työtakkien hankkiminen. Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston hankkimaan toi-
miston kahdeksalle työsuhteessa olevalle työntekijälle sekä kolmelle jakeluapulai-
selle 1 100 mk:n hintaiset työtakit tarverahoja käyttäen (khn jsto 3. 2. 5 212 §, 
29. 12.7 094 §). 

Vuosi-inventoinnin suorittamista varten päätettiin hankintatoimisto pitää sul-
jettuna 28. — 31. 12. välisenä aikana (khn jsto 12. 5. 5 786 §, 29. 9. 6 477 §, 8. 12. 
6 938 §). 

Laskutuksen ja kirjanpidon koneistaminen. Hankintatoimiston kertomusvuoden 
alussa tapahtuneen laskutuksen koneellistamisen jälkeen päätettiin siihen liittää 
myös eräitä alitilittäjäkirjanpitoon kuuluvia tehtäviä järjestelytoimiston suunnitel-
man mukaisesti. Ulosottovirastoon hankituista kirjanpitokoneista päätettiin han-
kintatoimiston käyttöön siirtää Olivetti Audit 302 -merkkinen kirjanpitokone sekä 
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hankintatoimiston Olivetti Electrosumma CR -merkkinen kirjanpitokone n:o 
480790/CA pöytineen siirtää rakennusviraston tiliosastolle (khn jsto 17. 2. 5 293 §). 

Valokopiotöiden suorittaminen. Yleisjaosto päätti, että rakennusviraston uuden 
toimitalon valmistuttua hankintatoimiston valokopioimiskone siirrettäisiin ko. 
taloon tarkoitusta varten varattuun paikkaan, että yksi hankintatoimiston työsuh-
teessa oleva valokopioitsija siirrettäisiin rakennusvirastoon valokopioitsijaksi sekä 
että hankintatoimiston johtosäännön 2 §:n 10 momentin sanontaa »sekä mahdolli-
suuksien mukaan suorittaa kaupungin monistus- ja valojäljennystyöt» tulkittaisiin 
siten, että hankintatoimiston tuli vuosittain pyytää tarjoukset yksityisiltä toimi-
nimiltä kaupungin virastojen ja laitosten valokopiotöiden suorittamiseksi (khn jsto 
22. 12. 7 032 §). 

Myöhemmin yleisjaosto vielä päätti, että kaupungin laitosten tarvitsemat valo-
kopiotyöt oli, ottamatta lukuun hankintatoimiston, sähkölaitoksen tai myöhäisem-
mässä 'vaiheessa hankintatoimiston sijasta rakennusviraston hallinnassa olevilla 
koneilla suoritettavia töitä sekä niiden suoritettavaksi mahdollisesti myöhemmin 
annettavia lisätöitä, annettava v:n 1960 aikana Kopiopalvelu Oy:n suoritettaviksi 
yhtiön 7. 12. päivätyssä tarjouksessa ilmoitetuilla ehdoilla (khn jsto 29. 12. 7 083§). 

Hankintaohjeiden hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin-
hallituksen mietintöön n:ol4 sisältyvässä D-kohdassa olevat kaupungin hankinta-
ohjeet ja määrätä, että sanottuja hankintaohjeita olisi toistaiseksi soveltuvilta osilta 
noudatettava myös kaupungin rakennusurakoissa. Samalla kumottiin rahatoimi-
kamarin v. 1930 (ks. s. 313) tekemät päätökset kotimaisen tuotannon suosimisesta 
kaupungin hankinnoissa (28. 5. 1 556 §, khn mtö n:o 14). 

Hankintaohjekomitean mietinnön myyntihinnaksi vahvistettiin 1 000 mk muille 
kuin kaupungin viranomaisille myytäessä (khn jsto 9. 6. 5 947 §). 

Luetteloista poistettua irtaimistoa koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä revisioviraston ehdottamat, käyttöä vailla olevaa tai luetteloista poistettua 
irtaimistoa koskevat ohjeet sekä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan siitä, 
että ohje- tai johtosääntöjä uusittaessa poistetun irtaimiston myyntioikeus annet-
taisiin muillekin lautakunnille tai virastopäälliköille kuin yleisten töiden lautakun-
nalle ja liikennelaitoksen toimitusjohtajalle (21. 5. 1 469 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia käyttämättö-
miksi jäävien sähkölaitteiden osalta noudattamaan em. ohjeita, joiden mukaan 
tällaisista laitteista oli ilmoitettava hankintatoimistolle ennen kuin ryhdyttiin mui-
hin niitä koskeviin toimenpiteisiin (12. 11. 2 950 §). 

Irtaimiston luovuttaminen ja myynti. Hankintatoimistolle myönnettiin oikeus 
luovuttaa eri virastoille ja laitoksille Tanskan kuningasvierailua varten hankittua 
kookosmattoa (khn jsto 28. 1. 5 170 §, 24. 2. 5 337 §, 31.3. 5 560 §, 22. 9. 6 447 §, 
22. 12. 7 051 §). 

Varat. Reino Parviaiselle päätettiin myydä luetteloista poistettu Underwood-
merkkinen kirjoituskone n:o 5099992 sekä huoltotarkastaja Anneli Hannulalle 
Continental-merkkinen kirjoituskone n:o 846004, molemmat 2 000 mk:n hinnasta 
(khn jsto 3. 2. 5 211 §, \1. 2. 5 295 §); toimentaja Ilse Sandströmille kolme vanhaa 
tuolia Kaupungintalon ullakolta 300 mk:n kappalehinnasta (khn jsto 17. 3. 5 465 §) 
sekä taiteilija Nanny Still-Mc Kinneylle kahdeksan Esplanaadikappelin varasto-
suojassa ollutta metallituolia 500 mk:n kappalehinnasta (khn jsto 25. 8. 6 292 §). 
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V:n 1958 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 36 950 mk hankintatoimiston käytettäväksi lastensuojelu viraston ja 
hr öieenvuokralautakunnan luetteloista poistetun kaluston sekä hankintatoimiston 
hallussa olevien, luetteloista poistettujen kirjoitus- ja laskukoneiden myymistä 
varten järjestetystä huutokauppatilaisuudesta aiheutuneiden ilmoitus- ja järjestely-
kustannusten suorittamista varten (khn jsto 7. 1. 5 056 §). 

Uuden vuoden onnittelukorttien painattaminen. Yleisjaosto päätti oikeuttaa han-
kintatoimiston painattamaan ehdottamiaan uuden vuoden onnittelukortteja ja 
lähettämään niitä sellaisille toiminimille, jotka olivat toimistoa vastaavalla tavalla 
muistaneet (khn jsto 22. 12. 7 031 §). 

Kunnianosoitukset ym. Hankintatoimiston toimistopäällikön Arvo Aallon 50-
vuotisjuhlien johdosta hankitusta kukkalähetyksestä ja opetus- ja sairaalatointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan huoneeseen toimitetuista viherkasveista aiheu-
tunut lasku päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 7. 4 , 5 586 §). 

Kaupunginarkisto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 180 000 
mk työsopimussuhteessa olevan henkilön palkkaamiseksi osapäivätyöhön kuuden 
kuukauden ajaksi n. 18. palkkaluokkaa vastaavan palkkion mukaisesti järjestämään 
ulosottoviraston arkistoa johtavan kaupunginvoudin ja kaupunginarkiston valvon-
nan alaisena (khn jsto 17. 2. 5 301 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1960 talousarvioehdotukseen saatiin merkitä 
määräraha tp. arkistojärjestäjän palkkaamista varten kaupunginarkistoon 18. palk-
kaluokan mukaisella palkalla (20. 8. 2 092 §). 

Myöhemmin yleisjaosto oikeutti kaupunginarkiston palkkaamaan v:ksi 1960 
kaksi arkistonjärj estäjää puolipäivät yöhön, käyttäen tarkoitukseen ko. vuoden 
talousarvioon kaupunginarkiston tilille Tilapäiset viranhaltijat 18. palkkaluokkaan 
kuuluvan arkistojärj estäjän palkkaamista varten merkittyä määrärahaa (khn jsto 
29. 12. 7 096 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista yleisjaosto myönsi 7 860 
mk korotetun palkan suorittamista varten sairauskertomusaineiston keskusarkiston 
järjestely- ja kunnostamistehtäviä varten palkatulle järjestely apulaiselle kuuden 
kuukauden ajalta sekä 5 400 mk korotetun palkan suorittamista varten ulosotto-
viraston arkistoa järjestämään palkatulle osapäivätyössä olevalle apulaiselle samalta 
ajalta (khn jsto 14. 4. 5 631 §, ks. s. 236). 

Vahtimestari Eino Parkkalille päätettiin suorittaa Temppeliaukion kalliosuojan 
lämmittämisestä 4 810 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa 1.1. lukien. Erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 1 680 mk mainitun 
korotetun palkkion maksamista varten kertomusvuonna (khn jsto 14. 4. 5 630 §). 

Kaupunginarkistonhoitaja Ragnar Rosenille myönnettiin palkatonta virkava-
pautta tieteellisiä töitä varten ajaksi 9. — 28. 2. 1959. (khn jsto 3. 2. 5 208 §). 

Edelleen myönnettiin hänelle virkavapautta ajaksi 15. 1. — 15.4. 1960 tutki-
muksen suorittamista varten sillä edellytyksellä, että palkkalautakunta myöntäisi 
hänelle ko. ajaksi täydet palkkaedut, joiden myöntämistä yleisjaosto oli puoltanut 
(khn jsto 15. 12. 6 975 §). 
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Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 200 000 mk kaupun-
ginarkiston käytettäväksi asiakirjojen siirtämistä varten Runeberginkatu 10:stä 
sekä Temppeliaukion kalliosuojasta Jääkärinkatu 8:ssa oleviin arkistotiloihin 
(khn jsto 21. 1.5 139 §) sekä 250 000 mk asiakirjojen siirtämistä varten Temppeli-
aukion kalliosuojasta Runeberginkatu 10:ssä oleviin arkistotiloihin (12. 3. 835 §). 

Kaupunginarkistoa kehotettiin ottamaan arkistotiloihinsa säilytettäväksi se osa 
raastuvanoikeuden arkistoaineistosta, jota ei välttämättä tarvittu raastuvanoikeuden 
päivittäistä toimintaa varten. Temppeliaukion kalliosuojassa olevaa arkistovaras-
toansa siirtäessään olisi kaupunginarkiston otettava huomioon, että muissa arkisto-
tiloissa olisi säilytettävä riittävästi tilaa siihen saakka, kunnes sosiaalivirastotalon 
arkistotilat valmistuisivat (26. 3. 967 §). 

Sairauskertomusten arkistoinnin järjestäminen, ks. s. 236. 

Tilastotoimisto 

Tilastoneuvottelukunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin kaupunginvaltuus-
ton II varapuheenjohtaja Gunnar Modeen, yleiskaava-arkkit. Olof Stenius, sairaala-
työntutkija Inkeri Vauraste ja Helsingin Kauppakamarin apul.asiamies Rauno 
Larsio. Tilastotoimiston johtosäännön mukaan toimii neuvottelukunnan puheenjoh-
tajana kaupunginjohtaja (15. 1. 202 §). 

Kunnallistaloudelliset tilastot. Tilastoneuvottelukuntaa kehotettiin selvittämään, 
mitä kunnallistaloudellisia tilastoja kaupungin hallintoa varten olisi laadittava sekä 
tekemään kaupunginhallitukselle asiaa koskevat ehdotuksensa (21. 5. 1 485 §). 

Tilastotoimiston tilien asemaa koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi (khn jsto 
21.4.5 681 §, 21.7.6 113 §, 20. 10. 6 602 §). 

Sanomalehtien tilaaminen. Yleisjaosto oikeutti tilastotoimiston tilaamaan v:ksi 
1960 seuraavat sanomalehdet: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen 
Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi (khn jsto 8. 10. 6 523 §). 

Työttömyystöissä olleiden henkilöiden palkkojen maksamista varten v:lta 1958 
kaupunginhallitus myönsi tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Työllisyys- ja avustustyöt kuuluvista määrärahoista Työllisyystyöt 260 054 mk 
(29. 1. 400 §). 

Reikäkorttien lajittelukoneen tilaaminen. Tilastotoimistolle myönnettiin oikeus 
tilata uusi IBM -merkkinen lajittelukone m/083 v. 1960 toimitettavaksi sillä ehdolla, 
että toimisto koneen saavuttua luopuisi lajittelijan m/075 vuokraamisesta (18. 6. 
1 770 §). 

Julkaisujen myynti kaupungin palveluksessa oleville. Yleisjaosto päätti, että 
kaupungin palveluksessa oleville henkilöille saatiin myydä tilastotoimiston toimit-
tamia julkaisuja 25 %:n alennuksella (khn jsto 8. 12. 6 933 §). 

Rahatoimisto 

Viranhaltijat. Rahatoimiston avoinna olevaan 11. palkkaluokan toimistoapulai-
sen virkaan valittiin tavanomaisilla ehdoilla May Tirronen (khn jsto 31. 3. 5 572 §); 
14. palkkaluokan vahtimestarin virkaan valittiin Hugo Vahlsten (khn jsto 21. 1. 
5 152 §); merkonomi Olavi Sarlio määrättiin hoitamaan avoinna olevaa 11. palkka-
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luokan toimistoapulaisen virkaa 1.1. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi kunnes 
virka vakinaisesti täytettäisiin ja virkaan valittu ryhtyisi sitä hoitamaan (khn jsto 
3. 1. 5 026 §); Lars Ekström määrättiin hoitamaan avoinna olevaa 14. palkkaluokan 
vahtimestarin virkaa 26. 1. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi kunnes virkaan va-
littu ryhtyisi sitä hoitamaan. Hänelle myönnettiin 11. palkkaluokan mukaiset 
palkkaedut (khn jsto 28. 1. 5 185 §). 

Yleisjaosto suostui rahatoimiston esitykseen eräiden virkojen järjestelystä 
(khn jsto 14. 1. 5 114 §, 3. 3. 5 388 §, 12. 5. 5 798 §, 8. 12. 6 954 §, 22. 12. 7 050 §). 

Eräille rahatoimiston viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittä-
miensä lääkärintodistusten perusteella ja heidän sijaisensa määrättiin. Samoin 
myönnettiin eräille viranhaltijoille palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista 
varten (khn jsto 6. 8. 6 211 §, 8. 9. 6 388 §, 29. 9. 6 498 §, 13. 10. 6 580 §). 

Rahatoimiston toimentajalle Sylvia Niemelle päätettiin myöntää ero virastaan 
15. 1. 1960 lukien (khn jsto 20. 10. 6 627 §) ja toimiston tarkkaajalle Eugenie Chry-
scinicz 'ille 4. 2. 1960 lukien (khn jsto 10. 11. 6 762 §). 

Eräät rahatoimiston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 tunnin 
enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 17. 3. 5 479 §, 6. 8. 6 212 §, 13. 10. 6 578 §). 

Merkittiin tiedoksi rahatoimiston ilmoitukset kertomusvuoden aikana suorite-
tuista ylitöistä (khn jsto 21. 1. 5 149 §, 21. 4. 5 700 §, 21. 7. 6 161 §,4. 11.6 729 §). 

Yleisjaosto oikeutti eräät rahatoimiston viranhaltijat asumaan kaupungin alueen 
ulkopuolella 31. 12. 1961 saakka (khn jsto 24. 11. 6 872 §, 15. 12. 7 004 §). 

Kassojen tarkastuksia koskevat rahatoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi 
(26. 2. 695 §, 14. 5. 1 423 §,25. 6. 1 831 §, 13. 8.2 057 §, 12. 11.2 933 §,26. 11.3 110§). 

Maksumääräysten allekirjoittaminen. Rahatoimiston kirjanpitäjä Lyyli Mäkinen 
oikeutettiin allekirjoittamaan kertomusvuoden heinä—elokuun aikana maksumää-
räykset alitilittäjien hyväksymistä laskuista sekä maksu- ja palkkaosoituksista (khn 
jsto 5. 5. 5 770 §). 

Erhelaskuista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen. Yleisjaosto päätti, että 
rahatoimiston kassanhoitajille erhelaskuista aiheutuneet vahingot, yhteensä 21 149 
mk, saatiin suorittaa v:n 1958 kassaylijäämien tililtä n:o 81715 (khn jsto 14. 1. 
5 109 §). 

Rahatoimiston rahankuljetusten vakuuttaminen päätettiin suorittaa toimiston esi-
tyksen mukaisesti (12. 11. 2 967 §). 

Veronkanto-osaston reikäkorttiosaston töiden järjestelyä koskevan tutkimuksen 
tulokset merkittiin tiedoksi (13. 8. 2 062 §). 

Virkapukujen tilaaminen. Rahatoimiston neljälle vahtimestarille päätettiin 
tilata työtuvilta virkapuvut, jotka oli varustettava vahvistetuilla tunnusmerkeillä. 
Laskun maksamista varten myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttöva-
roista yhteensä 59 900 mk (khn jsto 17. 2. 5 314 §, 16. 6. 6 005 §). 

Lähetinkutsulaitteiden asentamista varten rahatoimistoon kaupunginhallitus 
päätti myöntää 35 000 mk v:n 1958 talousarvion kiinteistöjen pääluokkaan kuulu-
vista käyttövaroistaan (29. 1. 380 §). 

Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen sekä veronpidätysten suorituksis-
sa todettujen virheellisyyksien aiheuttamat toimenpiteet. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa rahatoimistoa suorittamaan mahdollisesta valituksesta huolimatta v:lta 
1953—1957 määrätyt, yhteensä 333 725 mk:n veronpidätykset, työnantajan lapsi-
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lisä- ja kansaneläkemaksut sekä veronlisäykset. Rahatoimistoa kehotettiin yhdessä 
palolaitoksen kanssa ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin v:lta 1953—1955 
liikaa suoritettujen, 454 245 mk:n suuruisten lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen ta-
kaisin saamiseksi. Asiamiestoimistoa kehotettiin antamaan kaupunginhallitukselle 
kiireellisesti lausuntonsa siitä, olisiko edellä tarkoitetun jälki verotuksen johdosta 
syytä hakea muutosta. Samalla olisi kaupunginhallitukselle tehtävä esitys siitä, 
missä tapauksessa ja missä määrin maksamatta jääneet veronpidätykset olisi perit-
tävä asianomaisilta (30. 4. 1 292 §). 

Avustusmäärärahojen maksattamisohjeet. Kaupunginhallitus päätti, että kerto-
musvuoden ja v:n 1960 talousarvioon sen käytettäväksi merkityistä avustusmäärä-
rahoista saatiin avustukset jakaa ao. avustusten saajille ilman eri anomusta neljän-
nesvuosittain rahatoimiston toimesta, ellei kaupunginhallitus yksityistapauksissa 
toisin päättäisi (2. 1. 49 §, 30. 12. 3 450 §). 

Huoltokassan neuvottelukuntaan kertomusvuodeksi ja v:ksi 1960 valittiin kaup. 
kamr. Osmo Lehtosuo puheenjohtajaksi sekä jäseniksi valtiot.kand. Veikko Järvi-
nen ja kaup.ins. Walter Starck. Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistys oli valinnut 
huoltokassan neuvottelukunnan jäseneksi os.pääll. Veli Molanderin ja Helsingin 
Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö mittausmies Erik Salmen ja hänen varamiehek-
seen pääluottamusmies Erkki Westerlundin (2. 1. 35, 48 §, 22. 1. 321 §, 10. 12. 
3 299 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että huoltokassaosaston päällikön virka jätettäisiin 
haettavaksi julistamatta sekä että sanottua virkaa hoitamaan määrättäisiin 15. 10. 
lukien toimentaja-kassanhoitaja Maj-Lis Swahn 22. palkkaluokan mukaisella pal-
kalla ja hänen virkaansa hoitamaan toim.apul. Kirsti Mäkinen 15. palkkaluokan 
mukaisella palkalla, kumpikin toistaiseksi ja kunnes asiasta toisin määrättäisiin 
(15. 10. 2 686 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltokassan tp. toimistoapulaisen Birgit Koikkalaisen oman 
vitkansa ohella hoitamaan ilmoittautumisien vastaanottajan tointa ruotsinkielisessä 
työväenopistossa lukuvuonna 1959/60 (khn jsto 1. 9. 6 344 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Revisioviraston avoinna olevaan 17. palkkaluokan toimistonhoi-
tajan virkaan valittiin Vieno Aromaa (khn jsto 11. 2. 5 255 §); 16. palkkaluokan las-
kentatarkkaajan virkoihin valittiin Klaara Mustonen, Irma Nordström ja Eila 
Silander (khn jsto 23. 6. 6 027 §, 20. 10. 6 613 §, 7. 4. 5 589 §). 

Tp. lainoppineen avustajan palkkaamista varten revisiovirastoon kaupunginhal-
litus myönsi erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 676 500 mk 
(12. 3. 834 §). 

Seuraaville laskentatarkkaajille päätettiin myöntää ero virastaan: Liisa Haata-
jalle 1.10. lukien ja Lydia Monnille 1. 6. lukien (khn jsto 1. 9. 6 337 §, 12. 5. 5 792 §). 

Kaupunginreviisori Sigfrid Törnqvistin vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijai-
sensa määrättiin (khn jsto 21. 7. 6 118 §) sekä myönnettiin hänelle sairauslomaa lää-
kärintodistusten perusteella (khn jsto 17. 3. 5 461 §, 31. 3. 5 557 §, 29. 12. 7 088 §). 

Revisioviraston toimistonhoitajan virasta eronneelle nti Margareta Vuoriselle 
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päätettiin suorittaa 34 710 mk:n suuruinen vuosilomakorvaus v:n 1958 talousarvion 
ao. määrärahoista (khn jsto 3. 1. 5 010 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoitukset suoritetuista kassantarkastuk-
sista merkittiin tiedoksi (12. 3. 836 §, 6. 5. 1 351 §, 15. 10. 2 657 §, 5. 11. 2 867 §). 

Vuositilintarkastajille ylimääräisistä kokouksista maksettavien palkkioiden suuruus. 
Kaupunginhallitus päätti, että vuositilintarkastajien puheenjohtajalle oli suoritet-
tava 1 800 mk:n ja jäsenille 1 200 mk:n suuruinen palkkio osallistumisesta niihin 
ylimääräisiin kokouksiin, joita vuositilintarkastajat pitivät sen jälkeen, kun heidän 
kertomuksensa oli jätetty kaupunginhallitukselle (2. 1. 5 §). 

Kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti lähettää tilintarkastajien ilmoituksen jakautumisestaan jaostoihin tiedoksi 
kaikille hallintoelimille sekä virastoille ja laitoksille. Samalla niitä kehotettiin toimi-
maan tilintarkastajien toivomusten mukaisesti (12. 2. 550 §). 

V:n 1958 tilien tarkastus. Saatuaan teollisuuslaitosten lautakunnan selityksen 
sähkölaitoksen vastuuvapautta koskevassa asiassa kaupunginhallitus päätti saattaa 
sen vuositilintarkastajien ja revisioviraston tietoon ja pyytää samalla, että vuosi-
tilintarkastajat määrittelisivät ja ilmoittaisivat kaupunginhallitukselle kantansa 
tili- ja vastuuvapauskysymyksessä sen jälkeen, kun revisioviraston ko. asiaa koske-
vat tutkimukset olisivat päättyneet. Samalla kehotettiin kaikkia virastoja ja laitok-
sia rikkomusten ja väärinkäsitysten välttämiseksi huolehtimaan siitä, että esimies-
ten taholta tapahtuvaa valvontaa tehostettaisiin (28. 10. 2 797 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat v:n 1958 toimintakertomuksessaan toden-
neet, että irtaimiston hoidossa tapahtunut suotuisa kehitys oli edelleen jatkunut 
ja kaupungin omaisuutta oli hoidettu entistä paremmin. Irtaimistokirjanpito oli 
yleensä ajan tasalla ja tarkastajien tekemät huomautukset oli otettu varteen. 
Kuitenkin oli huomautettavaa mm. siinä, että satamalaitoksen yli 70 mmkin 
arvoista irtaimistoa, joka oli sijoitettu n. 250 eri toimipaikkaan, hoiti oman toimensa 
ohella vain yksi henkilö, jolle työ oli ylivoimainen. Irtaimistoesineistä pidettävän 
kirjanpidon helpottamiseksi olivat tarkastajat ehdottaneet niiden merkitsemistä 
erityiseen kortistoon, joka helpottaisi mm. irtaimistoesineiden siirtoja koskevaa 
tarkkailua. Samaten olivat tarkastajat huomauttaneet, että eräissä laitoksissa olivat 
mm. konttorikoneet, metalliset työkalut ym. vielä ilman kaupungin omistusmerkin-
tää. Koska kouluruokaloissa jouduttiin luetteloista poistamaan suuret joukot astioi-
ta särkymisen vuoksi, olisi niihin saatava lujempi ruoka-astiatyyppi. Poliisilaitoksen 
irtaimistoluettelon pitoa vaikeutti se, että ennen v. 1932 valtion varoilla hankituista 
irtaimistoesineistä oli pidettävä eri luetteloa kuin kaupungin varoilla ko. vuoden 
jälkeen hankitusta irtaimistosta, minkä vuoksi valtiolle olisi tehtävä esitys mainitun 
vanhan irtaimiston siirtämisestä kaupungin luetteloihin. Lopuksi tarkastajat olivat 
ehdottaneet viitaten työmääränsä lisääntymiseen, että heidän lukumääräänsä lisät-
täisiin kahdella eli 20:ksi v:sta 1960 lukien. Eri hallintoelinten annettua huomautus-
ten johdosta selityksensä kaupunginhallitus oli ilmoittanut kehottavansa kaikkia 
hallintoelimiä, virastoja ja laitoksia ottamaan huomioon irtaimen omaisuuden tar-
kastajien esittämät huomautukset ja toivomukset. Edelleen kaupunginhallitus päät-
ti kehottaa virastoja ja laitoksia harkitsemaan tarkastajien ehdottamien kortistojen 
ottamista käytäntöön irtaimistokirjanpidossa, mikäli siitä havaitaan olevan etua 
eikä siitä aiheudu kohtuuttomasti lisätyötä. Kansakoulujen taloudenhoitajaa keho-
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tettiin yhdessä hankintatoimiston, elintarvikekeskuksen ja alan liikkeiden kanssa 
suorittamaan tutkimuksia entistä tarkoituksenmukaisemman ja lujemman ruoka-
astiatyypin löytämiseksi ja kehittämiseksi. Kaikkia hallintoelimiä sekä virastoja ja 
laitoksia kehotettiin kertomusvuoden loppuun mennessä varmistautumaan siitä, 
että kaikki asianomaisten hallussa olevat irtaimistoesineet olisi varustettu määräys-
ten mukaisesti kaupungin omistusoikeutta osoittavalla tunnuksella. Sisäasiain-
ministeriölle päätettiin esittää, että poliisilaitokselle ennen v. 1932 hankittu toimisto-
kalusto saataisiin kirjanpidon ja valvonnan yksinkertaistamiseksi siirtää kaupungin 
irtaimistoluetteloon (8. 10. 2 572 §, 28. 10. 2 797 §, khn mtö n:o 19). 

Sittemmin kaupunginhallitus vielä päätti lisätä v. 1954 (ks. s. 124) hyväksymiinsä 
irtaimen omaisuuden luettelointiohjeisiin seuraavan sisältöisen 15. kohdan: »Irtai-
mistoesineeseen, joka on hankittu 1.1. 1960 tai sen jälkeen, on kaupungin omistus-
merkinnän viereen jollakin pysyvällä tavalla merkittävä esineen hankintavuosi, 
mikäli se voitaisiin tehdä vaikeudetta ja esinettä pilaamatta sekä kohtuuttomia 
kustannuksia aiheuttamatta» (19. 11. 3 014 §). 

Irtaimiston poistoa koskeva revisioviraston ehdotus n:o 2/1959 merkittiin tie-
doksi (khn jsto 29. 9. 6 486 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat 18. 2. 
jättämässään v:n 1958 kertomuksessa huomauttaneet mm., että televisioantennien 
asentamisesta oli annettava niin tarkat ohjeet, ettei niitä asennettaessa vaurioitet-
taisi kattoja tai muita rakenteita. Tarkastajat olivat ehdottaneet tutkittavaksi, eikö 
yhteisantennien rakentaminen olisi edullisempaa. Rakennusten ulkomaalaus- ym. 
maalaustöiden suorittamista olisi tarkasti valvottava. Edelleen tarkastajat olivat 
huomauttaneet, että pihamaita kestopäällystettäessä niiden kaltevuus tarkistet-
taisiin ja määrättäisiin oikeaksi, että roskien polttouunit rakennettaisiin sellaisiin 
sairaaloihin, joissa niitä ei ollut, että Nikkilän sairaalaan tulisi kireästä rahatilan-
teesta huolimatta rakentaa uusi sauna entisen tarkoitukseen sopimattoman tilalle 
sekä että kustannusten säästämiseksi hankittaisiin rakennusten ulkopuolisia kor-
jauksia suorittaville kaupungin elimille tarpeellinen määrä ns. putkitelineitä, jotka 
helpottaisivat töiden suorittamista. Vielä olisi harkittava eikö olisi edullista hankkia 
pyörillä liikkuvia telineitä ja konetikapuita julkisivujen korjaustöitä varten. Raken-
nuksiin kohdistuneista huomautuksista oli tehty eri luettelo. Tarkastuksia oli v:n 
1958 aikana suoritettu 121 kohteessa, joista 57 kohdetta oli tarkastettu huomautuk-
sitta. Kaupunginhallituksen mielestä olivat asianomaiset hallintoelimet antaneet 
hyväksyttävät selityksensä tarkastajien huomautusten johdosta, joten kaupungin-
hallitus oli esittänyt, ettei kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus antaisi aihetta 
enempiin toimenpiteisiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviras-
toa laatiessaan kaupungin omistuksessa olevien talojen näköradioantennien asenta-
misohjeita ja suorittaessaan tutkimuksen yleisantennien asentamisesta suurimpien 
asuinrakennusten katoille samalla selvittämään, mitä mahdollisuuksia olisi saada 
antennien lukumäärä pysymään siedettävänä velvoittamalla antennien omistajat 
sallimaan 2—3 muuta näköradion omistajaa käyttämään samaa antennia ottamalla 
osaa sen hankinta- ja kunnossapitokustannuksiin. Kaupungin ao. viranomaisia 
päätettiin kehottaa huolehtimaan siitä, että annettaessa maalaustöitä urakalla suo-
ritettavaksi, työn suoritusta valvottaisiin myös sen kestäessä, että ennen kuin 
rakennusten ulkomaalauksia suoritettaisiin, kaikki tarpeettomat johdot ja muut 
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laitteet poistettaisiin ja että pihamaita kestopäällystettäessä niiden kaltevuudet 
tarkistettaisiin ja määrättäisiin oikeiksi. Rakennusvirastoa ja kiinteistövirastoa 
kehotettiin tarvittaessa lainaamaan hankkimansa liikkuvat rakennustelineet ja 
konetikapuut kaupungin muillekin laitoksille (1. 10. 2 509 §, 8. 10. 2 571 §, 28. 10. 
2 797 §)". 

Pohjolan kuntien talousarvioita ja laskentajärjestelyjä koskevan selostuksen monis-
tamista varten yleis jaosto päätti myöntää 30 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. Selostus oli tarkoitus jakaa Pohjoismaiden pääkaupunkien ja tili-
virkamiesliittojen edustajien neuvottelukokouksen osanottajille (khn jsto 4. 11. 
6 731 §). 

Verovirasto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti pyytää Suomen Kaupunkiliiton halli-
tusta ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jotta 
verovirastossa ja rahatoimistossa nykyisin kaupungin palveluksessa oleville ja vero-
viraston valtion virkoihin tai toimiin siirtyville henkilöille turvattaisiin heidän nykyi-
set palkka- ja eläke-etunsa valtion toimesta (4. 9. 2 447 §, 1. 10. 2 531 §). 

Rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle suostuvansa siihen, että 1.1. 1960 lukien 
verovirastoon perustettu verojohtajan virka saatiin täyttää virkaa haettavaksi 
julistamatta (3. 12. 3 228 §). 

Apul.os.hoit. Irma Virta määrättiin hoitamaan veroviraston avoinna olevaa 
osastonhoitajan virkaa aikana 14.9. — 31. 12. viran mukaisella palkalla (khn jsto 
22. 9. 6 453 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että veroviraston avoimiksi tulleet tp. verovalmisteli-
jan virka sekä tp. toimistoapulaisen virka saatiin jättää täyttämättä ja että viras-
tossa myöhemmin mahdollisesti avoimeksi tulevia virkoja ei myöskään täytettäisi, 
mutta olisi veroviraston tällaisissa tapauksissa kuitenkin lähetettävä ilmoitus raha-
tointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle (6. 5. 1 369 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että veroviraston avoimiksi tulleet 29. 
palkkaluokan tp. apulaisosastopäällikön virka, 23. palkkaluokan tp. apulaistoimisto-
päällikön virka, 18. palkkaluokan osastonhoitajan virka sekä 14. palkkaluokan apu-
laistoimistonhoitajan virka oli jätettävä täyttämättä (8. 10. 2 591 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää verojohtaja Erkki Sirviölle ja viraston sih-
teerille Pentti Lappalaiselle heidän pyytämänsä eron viroistaan 31. 12. lukien (30. 12. 
3 443 §, 26. 11.3 151 §). 

Yleis jaosto teki myös joukon päätöksiä, jotka koskivat eron myöntämistä eräille 
veroviraston viranhaltijoille heidän anomustensa perusteella (khn jsto 19. 5. 5 842 §, 
9 .6 .5 958 §,23.6.6 035 §,24. 11.6 868,6 870 §, 1. 12. 6 912 §,8. 12.6 953 §, 22. 12. 
7 048 §). 

Järjestelytoimiston esityksen mukaisesti kaupunginhallitus teki joukon päätök-
siä, jotka koskivat veroviraston eräiden viranhaltijain siirtämistä toisiin virkoihin. 
Mikäli viranhaltija sijoitettiin entistä alemman palkkaluokan virkaan, saatiin hänelle 
suorittaa entisen ja uuden viran palkkaluokan välinen erotus henkilökohtaisena 
palkanlisänä. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa kaikille lauta- ja johto-
kunnille sekä virastoille ja laitoksille v. 1957 (ks. s. 119) tekemänsä päätöksen mu-
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kaisesti, että vakinaisia tai tilapäisiä toimistoapulaisen tai vastaavia virkoja ei saa-
nut toistaiseksi julistaa haettavaksi eikä muuten täyttää, ellei valitseva viranomai-
nen ollut hankkinut järjestelytoimiston lausuntoa siitä, ettei virkaan ollut saatavissa 
sopivaa henkilöä kaupungin palveluksesta ilman omaa syytään vapautuvasta henki-
lökunnasta (24. 9. 2 457 §, 22. 10. 2 748 §, 28. 10. 2 821 §, 19. 11. 3 040 §, 26. 11. 
3 152, 3 155, 3 156 §, 3. 12. 3 224, 3 225, 3 227 §, 17. 12. 3 367 §). 

Yleis jaosto päätti peruuttaa eräiden veroviraston viranhaltijain viransijaisuus-
määräykset (khn jsto 10. 11.6 764 §). 

Verovirasto oli esittänyt, että eräät sellaiset viranhaltijat, joiden irtisanomis-
aika oli kolme kuukautta, irtisanottaisiin viroistaan näiden lakkaamisen vuoksi 
31. 12. lukien. Rahatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja oli esityksen johdosta 
huomauttanut, että koska ei oltu selvillä siitä, kutka veroviraston viranhaltijoista 
siirtyisivät valtion viranhaltijoiksi ja koska vielä ei myöskään ollut voitu tutkia 
sitä, miten ne viranhaltijat, jotka eivät siirtyisi valtion palvelukseen, voitaisiin 
sijoittaa kaupungin muihin tehtäviin, olisi irtisanomisen suorittaminen ennenaikais-
ta. Kaupunginhallitus päätti, ettei esitys siinä vaiheessa antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin kuin että rahatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa kehotet-
taisiin tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle yksityiskohtainen esitys niistä 
veroviraston palveluksessa olevista kunnan viranhaltijoista, jotka olisi irtisanottava 
tai joille olisi osoitettava uusi tehtävä kaupungin palveluksessa (17. 9. 2 401 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti sanoa irti eräät veroviraston esittämät 
viranhaltijat (19. 11. 3 042, 3 049 §, 17. 12. 3 367 §, khn jsto 24. 11. 6 869 §). 

Veroviraston vanhempi verovalmistelija Unto Lehmus vuo oikeutettiin kertomus-
vuoden tammikuun aikana käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla 
ehdoilla (khn jsto 14. 1. 5 117 §). 

V erotarkkailuilmoituksia koskevan lomakkeen uusiminen. Kaupunginhallitus päät-
ti pyytää valtiovarainministeriötä hyväksymään järjestelytoimiston laatiman ehdo-
tuksen verotarkkailuilmoitusta koskevaksi lomakkeeksi sekä samalla suostumaan 
siihen, että ko. lomakkeen kaksoiskappale voitaisiin liittää verokirjaan aikaisemmin 
siihen tehdyn erityisen merkinnän asemesta (12. 11. 2 962 §). 

Toimistokaluston ja -koneiden arvioiminen ym. Kaupunginhallitus päätti peri-
aatteessa, että verovirastossa oleva kaupungin omistama kalusto ja toimistokoneet 
luovutettaisiin valtiolle myöhemmin vahvistettavasta arviohinnasta. Mainitun 
irtaimiston arvioiminen päätettiin antaa hankintatoimiston tehtäväksi yhdessä 
valtiovarainministeriön edustajien ja veroviraston toimistopäällikön kanssa (24. 9. 
2 456 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus valtion ja kaupungin v:n 1958 aikana 
hankkimista konttorikoneista ja -kalusteista (khn jsto 21. 1. 5 147 §). 

Veronkantoasetusta koskeva lausunto. Veronkantokomitea oli pyytänyt kaupungin-
hallituksen lausuntoa veronkantoasetusta koskevasta ehdotuksestaan. Verovirasto 
ja ulosottovirasto olivat antamissaan lausunnoissa tehneet ehdotuksesta eräitä huo-
mautuksia, jotka koskivat mm. osingosta toimitettavia veronpidätyksiä ja niistä 
mahdollisesti haettavia veronpalauttamisia, jäämäluetteloiden lähettämistä ulos-
ottovirastolle kahtena kappaleena sekä vanhojen verorästien kuittaamista mahdolli-
silla veronpalautuksilla. Mainitut virastot olivat lausunnoissaan ehdottaneet, että 
asetusta vielä harkittaisiin. Kaupunginhallitus päätti antaa veronkantokomitealle 
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veroviraston ja ulosottoviraston lausunnoissa esitettyjä näkökohtia vastaavan lau-
sunnon (20. 8. 2 128 §). 

Helsingin veropiirin verotoimiston sijoituspaikka. Merkittiin tiedoksi Uudenmaan 
läänin verotarkastajan ilmoitus, että Helsingin kaupungin veropiirin verotoimisto 
tultaisiin sijoittamaan Helsingin kaupunkiin ja tulisi verotoimiston huonetilojen 
hankkiminen ja ylläpito kuulumaan kaupungille (16. 11. 1 750 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin sittemmin yhdessä veroviraston kanssa ja 
asiasta myös valtiovarainministeriön veroasiainosaston kanssa neuvoteltuaan hank-
kimaan Helsingin kaupungin veropiirin veronkanto-osastoa varten n. 600 m2:n 
suuruiset huonetilat tarpeellisine arkistotiloineen (12. 3. 851 §). Em. päätöstään 
täydentäen kaupunginhallitus vielä kehotti kiinteistölautakuntaa samassa yhteydes-
sä hankkimaan veroviraston tarkastusosastoa varten n. 960 m2:n suuruiset huone-
tilat (24. 9. 2 448 §). 

Verolautakunnan ja tutkijalautakunnan kokoonpano. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa valtiovarainministeriölle annettavassa lausunnossaan, että v:n 1960 alusta 
lukien olisi Helsingin kaupungin verolautakunnan jäsenluvuksi määrättävä 64 ja 
jaostojen lukumääräksi 8 sekä tutkijalautakunnan jäsenluvuksi 36 ja jaostojen 
lukumääräksi 6 (2. 4. 1 052 §). 

Taksoituslautakunnan johtosäännön laatimista ja työjärjestystä koskeva kysymys. 
Kaupunginhallitus oli v. 1957 asettanut komitean tarkistamaan taksoituslautakun-
nan työjärjestystä sekä harkitsemaan johtosäännön laatimista lautakunnalle. Uuden, 
v. 1958 vahvistetun verotuslain mukaan, jonka piti astua voimaan 1.1. 1960, lak-
kautetaan taksoituslautakunnat, joten kaupunginhallitus katsoi, että kysymys 
taksoituslautakunnan työjärjestyksen tarkistamisesta sekä johtosäännön laatimi-
sesta lautakunnalle raukeaa (2. 1. 40 §). 

Veroviraston virkamiesruokala. Kaupunginhallitus päätti, että elintarvikekes-
kuksen verovirastossa ylläpitämää virkamiesruokalatoimintaa saatiin jatkaa vero-
viraston valtion virastoksi muututtua kauintaan 31. 3. 1960 saakka kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että se ei haittaisi elintarvikekeskuksen muuta toimintaa (10. 12. 
3 294 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaoston jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin puheenjoh-
tajana toimivan kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lisäksi vtt 
Loppi, Tuurna ja Östenson sekä kaupunginhallituksen jäsen Jokinen (15. 1. 193 §, 
pp. jsto 29. 1.8 001 §). 

Viranhaltijat. Puutavara- ja polttoaine jaoston ehdotettua, että toimiston johta-
jaksi valittaisiin 1. 4. lukien ent. apul.joht. Erkki Mäkelä, kaupunginhallitus päätti 
valita hänet puutavara- ja polttoainetoimiston johtajaksi mainitusta ajankohdasta 
lukien entisellä johtajalla olleen palkan mukaisella palkalla ja muuten tavanomai-
silla ehdoilla. Myöhemmin jaosto vielä vahvisti mainitun vaalin (2. 4. 1 027 §, 
pp. jsto 29. 1. 8 004 §, 19. 3. 8 013 §, 20. 8. 8 029 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston johtaja Frans Kivistö oli siirtynyt eläkkeelle 
ja jaoston puheenjohtaja esitti hänelle kiitokset kaupungin hyväksi suoritetusta 
ansiokkaasta työstä (pp. jsto 19. 3. 8 014, 8 018 §). 

Toim. apul. Birgit Jyrkisen palkka päätettiin 1. 4. lukien korottaa konekirjoitus-
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lisää vastaavalla määrällä, mikäli hän esittäisi asianmukaisen todistuksen konekir-
joitustaidostaan. Samaten päätettiin toim. apul. Pirkko Laakson palkka korottaa 
samasta ajankohdasta lukien 3 000 mk:lla eli 24 250 mk:aan kuukaudessa (pp. jsto 
19. 3. 8 016, 8 017 §). 

Yleis jaosto oikeutti puutavara- ja polttoainetoimiston piiriasiamiehet Kaarlo 
Heikkosen, Martti Lappalaisen, Reino Niemisen ja Eino Uusikartanon sekä piiri-
työnjohtaja Erkki Sakin käyttämään kertomusvuoden loppuun omaa autoaan työ-
asioissa erikseen sovittavaa korvausta vastaan tavanomaisilla ehdoilla. Samalla 
yleisjaosto oikeutti puutavara- ja polttoainetoimiston sopimaan em. henkilöiden 
kanssa heille oman auton käytöstä maksettavista kilometrikorvauksista sillä ehdolla, 
etteivät ne ylittäisi kaupunginhallituksen vahvistamaa, kulloinkin voimassa olevaa 
kilometrikorvaustaksaa (khn jsto 11. 2. 5 265 §). 

Tilinpäätös. Jaosto päätti puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimis-
ton v:n 1958 tilinpäätöksen, josta jäljennös päätettiin lähettää rahatoimistolle 
(pp. jsto 6. 3. 8 008 §). 

Talousarvio. Jaosto päätti hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston talous-
arvioehdotuksen 18. pääluokan ja 18. osaston osalta sekä ehdottaa tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokkaan otettavaksi 15 mmk:n määrärahan kuorimakoneen 
hankkimista varten (pp. jsto 15. 5. 8 026 §, 20. 8. 8 031 §). 

Kirjelmien allekirjoittaminen. Toim. pääll. Jukka Snellman valtuutettiin allekir-
joittamaan puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan estyneenä ollessa toimiston 
nimissä lähetettävät kirjelmät sekä vastaanottamaan ja kuittaamaan toimistolle 
osoitettu arvoposti ja kirjatut ym. postilähetykset (pp. jsto 15. 5. 8 020 §). 

Pidättämättä jääneiden veronpidätyksien sekä työnantajan lapsilisä- ja kansaneläke-
maksujen suorittamista koskeva puutavara- ja polttoainetoimiston ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi (27. 8. 2 188 §). 

Kaluston hankinta. Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kertomus-
vuoden talousarvioon kahden kuorma-auton hankkimista varten varatusta määrä-
rahasta jäljellä oleva osa, n. 5.45 mmk saataisiin käyttää trukin ostamiseksi Heino-
lan sahalle (pp. jsto 15. 5. 8 027 §). 

Irtaimiston myynti. Merkittiin tiedoksi puutavara- ja polttoainetoimiston johta-
jan ilmoitus, että HK7 ja Muisto nimiset proomut oli myyty Askon Tehtaat Oy:lle 
300 000 mk:n hinnasta (pp. jsto 15. 5. 8 023 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston toimintaa koskeva tilanneselostus merkittiin 
tiedoksi (pp. jsto 15. 5. 8 025 §, 20. 8. 8 035 §). 

Tilintarkastajien v:n 1958 kertomuksesta annettu lausunto. Tilintarkastajat olivat 
kertomuksessaan huomauttaneet siitä, että Heinolan saha oli puutavaraa kaupungin 
laitoksille myydessään käyttänyt Suomen Puutavarakauppiasyhdistyksen vähittäis-
myyntihintoja, jotka vaikka otettaisiin huomioon myönnetyt alennuksetkin, olivat 
käypiä markkinahintoja korkeammat. Antamassaan lausunnossa jaosto oli huomaut-
tanut, että rakennusviraston kanssa oli sovittu mainittujen hintojen käyttämisestä 
siten, että hinnoista myönnettiin vielä 18%:n alennus. Tätä hinnastoa käyttivät 
useimmat helsinkiläiset puutavaraliikkeet, kun sen sijaan Suomen Sahat -nimisen 
yhdistyksen hinnastoa käyttivät yleensä pienemmät, heikohkoja laatuja toimittavat 
sahat. Kireän rahatilanteen ja heikon kysynnän vuoksi oli hintatilanne v. 1958 ollut 
erittäin sekava, ja oli varsinkin heikompilaatuista sahatavaraa useassa tapauksessa 
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myyty alle normaalin hinnan. Mikäli kaupungin laitokset olisivat hankkineet puu-
tavaraa yksityisiltä laitoksilta, olisivat ne voineet käyttää mainittua poikkeustilaa 
hyväkseen ainakin osittain. Tällöin olisi kuitenkin monista höylätyistä tavaroista ja 
erikoislaaduista jouduttu maksamaan huomattavasti puutavara- ja polttoainetoi-
miston käyttämiä hintoja enemmän. Kun rakennusvirasto usein tilasi pieniä puu-
tavaraeriä kiireellisesti toimitettavaksi, olisivat yksityiset sahalaitokset vaatineet 
niistä jopa vähittäishintaakin korkeammat hinnat. Sittemmin on rakennusviraston 
kanssa sovittu, että kertomusvuoden alusta lukien noudatettaisiin Suomen Sahat 
-nimisen yhdistyksen käyttämää hinnastoa. Autoja koskevan huomautuksen joh-
dosta oli jaosto ilmoittanut, että Ilmalassa olevaa autohallitilaa oli kertomusvuoden 
alusta vähennetty 273 m2:llä ja että ennen kertomusvuoden loppua luovutettaisiin 
pois koko autohalli. Myös henkilöautonkuljettajan ja hallinhoitajan toimet lakkau-
tettaisiin kertomusvuoden aikana ja jäljellä olevia neljää tai viittä autoa varten 
vuokrattaisiin autotallitilat muualta. Toimiston siirtämistä Heinolaan koskeva kysy-
mys olisi jaoston mielestä ratkaistava vasta sen jälkeen, kun puutavara- ja poltto-
ainetoimiston uudelleenjärjestely olisi toteutettu ja tuloksista olisi saatu kokemuksia 
(pp. jsto 20. 8. 8 030 §). Kaupunginhallitus oli sittemmin oikeuttanut puutavara- ja 
polttoainetoimiston pitämään toistaiseksi palveluksessaan em. autonkuljettajan 
(2.4. 1 039 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston toiminta. Kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 
122) tekemän puutavara- ja polttoainetoimiston toimintaa koskevan päätöksen 
johdosta jaosto oli kehottanut toimistoa tekemään esityksen päätöksessä mainittu-
jen toimenpiteiden toteuttamiseksi (pp. jsto 29. 1.8 003 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että virastojen ja laitosten olisi v:n 1960 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraavasti: 
koivuhalot 1 600 mk/m3, havuhalot 1 450 mk/m3, sekahalot 1 300 mk/m3, sahaami-
nen ja pilkkominen 375 mk/m3 sekä ajo 250 mk/m3 (pp. jsto 6. 3. 8 009 §). 

Heinolan saha. Sen jälkeen kun v. 1958 (ks. s. 124) oli neuvoteltu Heinolan kau-
pungissa olevan telakkatontin ja toimistokiinteistön myynnistä, jaosto päätti 
kehottaa puutavara- ja polttoainetoimistoa tutkimaan, mitä mahdollisuuksia olisi 
myydä em. kiinteistö ja samalla hankkimaan aluetta koskevia tarjouksia. Myöhem-
min jaosto oli vielä kehottanut toimistoa jatkamaan mainittuja tutkimuksia. Samal-
la päätettiin kiinteistövirastoa kehottaa arvioimaan ko. kiinteistöt ja toimiston joh-
tajaa tiedustelemaan suurimmilta öljy-yhtiöiltä, olisiko joku niistä mahdollisesti 
halukas ostamaan myytävän alueen. Kiinteistöviraston annettua asiasta lausun-
tonsa jaosto päätti, että telakka-alueen ja hinaaja Koskensaaren myymiseksi ryh-
dyttäisiin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin, jotka edellyttivät, että aluetta 
tarjottaisiin Heinolan kaupungin ostettavaksi sekä että myynnistä ilmoitettaisiin 
joissakin pääkaupungin ja Lahden lehdissä. Myöskin hinaajan myymisestä päätettiin 
ilmoittaa sanomalehdissä sekä tiedustella kaupungin laitoksilta, tarvitsivatko nämä 
mahdollisesti hinaajaa tai sen koneita (pp. jsto 29. 1.8 005 §, 19. 3. 8 015 §, 15. 5. 
8 022 §, 20. 8. 8 033 §). 

Vielä jaosto päätti alustavasti, että 26. 9. järjestettäisiin tutustumismatka Hei-
nolan sahalle (pp. jsto 20. 8. 8 036 §). 

v Oulunkylän saha. Jaoston kokouksessa oli sittemmin esitetty myös joko Oulun-
kylän tai Verkkosaaren sahan myymistä, jolloin jaosto päätti, että Oulunkylän 
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saha myytäisiin ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa neuvoteltaisiin, voitaisiin-
ko vuokra-aika mahdollisesti pidentää viideksi vuodeksi, minkä jälkeen myynnistä 
olisi ilmoitettava sanomalehdissä. Sittemmin jaosto oikeutti puutavara- ja poltto-
ainetoimiston myymään sahan rakennukset koneineen ja kalustoineen korkeimman 
tarjouksen tehneelle Puutavaraliike Lauri Pitkäselle l . i mmk:n hinnasta (pp. jsto 
15. 5. 8 024 §,20. 8. 8 032 §). 

Ahtialan Puu Oy:n hankintasopimusta koskevassa asiassa jaosto päätti pyydet-
tynä lausuntonaan esittää mm. seuraavaa: 

Puutavara- ja polttoainetoimisto oli hyvin vaikeissa olosuhteissa joutunut to-
teuttamaan kaupunginhallituksen v. 1951 (ks. s. 106) tekemää päätöstä, joka koski 
100 000 m3:n suuruisen halkoerän hankkimista. Toimiston hankintatoimintaa oli 
siinä vaiheessa supistettu jo parin vuoden ajan samalla kun halkovarastoja oli 
muutettu rahaksi. Useita hankintapiirejä oli myös samanaikaisesti lakkautettu. 
Toimisto oli vastustanut lisähankintojen suorittamista, koska ilmoitetun määrän 
hankkimiseksi oli sopimuksia ollut tehtävä myös välitysliikkeiden kanssa. Ahtialan 
Puu Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan tapahtui halkojen lopullinen vastaan-
ottaminen Helsingissä, mutta kaupungin etujen turvaamiseksi oli toimiston puolesta 
suoritettu maastossa halkojen leimaaminen ja väliaikainen mittaaminen. Hovioikeu-
den epäedullinen tuomio oli kuitenkin perustunut juuri siihen, että halot olivat ka-
donneet sen jälkeen, kun kaupunki jo oli vastaanottanut ne, joten mainittu väli-
aikainen mittaaminen ja leimaaminen oli muodostunut kielteiseksi tekijäksi. Mikäli 
em. toimenpiteitä ei olisi tapahtunut, olisi Ahtialan Puu Oy:n vastuu ollut kiistaton. 
Suurien varastoimisvaikeuksien vuoksi oli yhtiön toimitusaikaa myöhemmin ollut 
pidennettävä v:n 1952 kevääseen, jolloin halot olisi voitu jakaa rautatievaunuista 
suoraan kulutukseen. Helmikuussa alkaneet Ahtialan Puu Oy:n toimitukset katkaisi 
maaliskuussa rautateiden vaunupula ja kelirikko. Kun toimitukset eivät myöhem-
minkään jatkuneet, suoritettiin asiassa tutkimus, jolloin oli todettu puiden hävin-
neen. Katoamisen johdosta ei kuitenkaan lakimiehen neuvosta ollut ryhdytty oikeu-
dellisiin toimenpiteisiin, koska toiminimi oli luvannut täyttää hankintasopimuksen. 
V. 1953 oli asian vuoksi käännytty viranomaisten puoleen, koska yhtiö silloin oli 
kieltäytynyt täyttämästä em. sopimusta. Kun Ahtialan Puun katsottiin olevan 
velvollisen palauttamaan vastikkeettomasti nostamansa ennakkomaksut, oli asia-
miestoimisto v. 1954 pannut vireille korvauskanteen yhtiötä vastaan. V. 1950—1958 
oli puutavara- ja polttoainetoimisto hankkinut halkoja yhteensä 1 000 000 m3, eli 
n. 1.545 mmk:lla. Ahtialan Puu Oy:n kanssa tehty hankintasopimus oli aiheuttanut 
898 537 mk:n luottotappion (0.6°/oo), joka oli siihen aikaan ainoa. Jaosto katsoi, 
etteivät puutavara- ja polttoainetoimiston toimihenkilöt olleet syyllistyneet em. 
hankintasopimuksen aiheuttamaan luottotappioon tahallisesti enempää kuin tuotta-
muksellisestikaan. Jaoston jäsen Martti Jokinen oli esittämässään eriävässä mieli-
piteessä katsonut, että ao. toimihenkilöt olivat syyllistyneet hankintasopimuksesta 
poikkeavaan menettelyyn, joten kaupunginhallitus voisi päättää heihin kohdistu-
vista toimenpiteistä. Edellä esitetyn johdosta kaupunginhallitus päätti määrätä 
kaupunginhallituksen ohjesäännön 8 §:n (v:n 1949 kunn. as. kok. s. 4) perusteella, 
ettei puutavara- ja polttoainetoimiston paveluksessa olevilta tilivelvollisilta henki-
löiltä ollut perittävä korvausta heidän toiminnastaan Ahtialan Puu Oy:n halkotoimi-
tuksen yhteydessä kaupungille aiheutuneesta tappiosta, kehottaa puutavara- ja 
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polttoainejaostoa antamaan ao. henkilöille muistutuksen heidän varomattomasta 
menettelystään sekä kehottaa toimistoa kiinnittämään erityistä huomiota välttä-
mättömyyteen noudattaa varovaisuutta liiketoimia koskevien ennakkomaksujen 
suorittamisessa sekä korostamaan piiriesimiehilleen, että heidän tulee noudattaa 
suurta huolellisuutta vastaanotto- ym. todistusten kirjoittamisessa samoin kuin 
puutavaran tarkastamisessa ja merkitsemisessä. Jaosto päätti sittemmin antaa toi-
miston apul.joht. Erkki Mäkelälle ja piiriesimies Martti Lappalaiselle muistutuksen 
heidän varomattomasta menettelystään em. hankintasopimusta koskevassa asiassa 
sekä merkitä kaupunginvaltuuston 25. 2. (ks. s. 8) käsittelemän asian johdosta 
tehdyn kaupunginhallituksen päätöksen muilta osiltaan tiedoksi (5.3. 784 §, pp. jsto 
29. 1. 8 006 §, 6. 3. 8 010 §, khn mtö n:o 5). 

Saatavien periminen Lohja-Kotka Oy.ttä. Jaosto päätti kehottaa puutavara- ja 
polttoainetoimistoa ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että yhtiö maksaisi las-
kunsa kohtuullisessa ajassa. Myöhemmin jaosto päätti pyytää kaupunginhallituksen 
asiamiestoimiston ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin 24 167 617 mk:n suuruisen 
saatavan perimiseksi yhtiöltä. Yhtiö oli sittemmin pyytänyt saamastaan puutava-
rasta ja selluloosahakkeesta laskutettujen sekä 31.8. 1958 ja 19. 6. 1959 erääntynei-
den määrien maksuajan pidennystä. Yleis jaosto päätti oikeuttaa Lohja-Kotka Oy :n 
suorittamaan mainitut määrät, yhteensä 23 199 355 mk siten, että 30.9. niistä mak-
settaisiin 5 mmk, 15. 10., 31. 10. ja 15. 11. kulloinkin 5 mmk sekä 30. 11. loppuerä 
korkoineen sillä ehdolla, että hakija suorittaisi kapungille 10 %:n vuotuisen sakko-
koron erääntymispäivästä maksupäivään, kuitenkin siten että ennen 1.1. makset-
tavaksi erääntyneille määrille laskettaisiin mainittu sakkokorko vasta 1.1. lukien 
sekä lisäksi sillä ehdolla, että hakija korvaisi kaupungille mainittujen laskujen mak-
samattomuuden johdosta vireille pannusta oikeudenkäynnistä mahdollisesti aiheu-
tuneet kustannukset (pp. jsto 6. 3. 8 008 §, 20. 8. 8 034 §, khn jsto 22. 9. 6 451 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean työnantajaa edustavaksi jäseneksi valittiin 
kertomusvuoden loppuun kestäväksi toimiajaksi eläkkeelle siirtyneen johtaja Frans 
Kivistön tilalle johtaja Erkki Mäkelä sekä varalle toim. pääll. Jukka Snellman 
(pp. jsto 15. 5 .8 021 §). 

Palkkalautakunta 

Nosturinhoitajien ylityökorvausta koskeva valitus. Koska Helsingin Kunnantyön-
tekijäin Keskusjärjestöllä ei voitu katsoa olevan oikeutta valittaa palkkalautakun-
nan v. 1958 (ks. II osan s. 12) tekemästä päätöksestä sillä perusteella, että yhdis-
tyksen yksityistä oikeutta olisi loukattu, ja kun valitus sanotusta päätöksestä, joka 
oli ollut säädetyllä tavalla nähtäväksi asetettuna 20. 3. 1958, oli jätetty kaupungin-
hallituksen kirjaamoon vasta 29. 5. 1958, kaupunginhallitus päätti kunnallislain 
175, 176 ja 179 §:n nojalla jättää ottamatta valituksen tutkittavakseen (5. 3. 823 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjärjestely 
p ai k k a- y m. kysymykset 

Eräiden korotusten soveltaminen viranhaltijoille maksettaviin ns.henkilökohtaisiin 
palkanlisiin. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä noudatettavaksi erinäisten koro-
tusten soveltamisessa viranhaltijain ns. henkilökohtaisiin lisiin seuraavat ohjeet: 
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1. Niissä tapauksissa, joissa viranhaltija eri syistä on virkasäännön 11 §:n 2 
kohdan perusteella siirretty hoitamaan toista virkaa, jonka palkkaus on hänen 
entisen virkansa palkkausta alempi, on viranhaltijalle maksettava peruspalkka, 
ikälisät sekä indeksi- ja tasokorotukset entisen viran palkkauksen perusteella. 
Kuoppakorotukset, jotka tehdään entisen viran palkkaan, eivät vaikuta henkilö-
kohtaiseen lisään. Uuden viran palkkaan myönnetyt kuoppakorotukset pienentävät 
vastaavasti henkilökohtaista lisää. 

Virkasäännön 11 §:ssä edellytettyä siirtymisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole käy-
tettävä niihin viranhaltijoihin nähden, jotka eivät ole oikeutettuja eläkkeeseen, eikä 
myöskään sellaisissa tapauksissa, jolloin kaupungin kokonaisetua ajatellen saattaa 
olla edullisempaa jättää käyttämättä siirtämisoikeutta ja myöntää asianomaiselle 
eläkesäännön mukainen eläke. 

2. Tapauksissa, joissa viranhaltijalle on hänen palkkavaatimuksensa perusteella 
maksettu korkeampi palkka kuin mitä viran virkasäännön mukainen palkkaus 
edellyttäisi, maksetaan, ellei sopimuksesta muuta ilmene, indeksi- ja tasokorotukset 
ensiksi mainitulle palkalle. Kysymyksessä olevaa virkaa koskeva kuoppakorotus 
sitä vastoin otetaan huomioon henkilökohtaisen lisän vähennyksenä. Samoin ikä-
lisien maksaminen tulee kysymykseen ainoastaan sikäli kuin varsinainen viran 
palkkaus virkasäännön mukaisine ikälisineen nousee sovittua palkkaa korkeammaksi. 

3. Tapauksissa, joissa viranhaltijalle on hänen palkkavaatimuksensa perusteella 
myönnetty palvelusajasta riippumatta yksi tai useampia ikälisiä, maksetaan viran-
haltijalle indeksi- ja tasokorotukset sekä mahdolliset kuoppakorotukset. Ikälisien 
myöntäminen tulee kysymykseen ainoastaan siinä tapauksessa, että virkasäännön 
perusteella myönnettävien ikälisien määrä nousee suuremmaksi kuin sovittujen 
ikälisien lukumäärä. 

Tässä kohdassa tarkoitettua menettelyä ei olisi vastedes käytettävä. 
4. Niissä tapauksissa, joissa viranhaltija on palkattu ns. markkamääräisellä 

sopimuspalkalla, maksetaan kaupunginhallituksessa erikseen tehtävän päätöksen 
perusteella indeksi- ja tasokorotukset sopimuspalkalle. Kuoppakorotukset eivät 
sitä vastoin vaikuta tällaiseen palkkaan. 

5. Henkilökohtaisina lisinä maksettaville markkamääräisille erikoislisille, kuten 
esim. konekirjoituslisälle, konekirjanpitolisälle ja pikakirjoituslisälle, maksetaan 
sekä indeksi- että tasokorotukset. Edellä mainittuihin lisiin oikeutettujen viran-
haltijain ikälisät lasketaan kuitenkin asianomaisen varsinaisesta peruspalkasta. 

Autonkulj et ta j ien vuosilomasi j aisina toimivien apumiesten henkilökohtainen 
palkanlisä määräytyy autonkuljettajan ja apumiehen palkkausten kulloinkin mak-
settavan erotuksen mukaisesti. 

6. Niissä tapauksissa, joissa eläkkeellä oleva viranhaltija hoitaa viransijaisena 
tai toistaiseksi kaupungin virkaa tai tointa, päättää palkkalautakunta eläkesäännön 
13 §:n 2 mom:n mukaisesti, kuinka suuri osa virkaan tai toimeen kuuluvasta perus-
tai loppupalkasta tai palkkiosta on eläkkeen saajalle eläkkeen lisäksi suoritettava. 
Mikäli eläkettä saavan viran palkkausta tarkistetaan kuoppakorotusten yhteydessä,, 
on eläkkeen saaja oikeutettu myös täten muodostuvaan palkankorotukseen. Pu-
heena olevalle henkilökohtaiselle palkanlisälle maksetaan myös indeksi- ja tasokoro-
tukset (12. 2. 590 §). 
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Oikeusministeriön ilmoitus, että se oli vahvistanut maistraatin, raastuvanoikeuden 
ja ulosottoviraston viranhaltijain palkkojen korotusta koskevan kaupunginvaltuuston 
päätöksen, merkittiin tiedoksi (21.5. 1 504 §, ks. s. 12). 

3 %:n palkankorotuksen suorittaminen viranhaltijoille ja työntekijöille sekä työn-
tekijöitä koskevien palkkasopimusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti, 

1) että kaupunginvaltuuston 25. 3. (ks. s. 12, khn mtö n:o 8) tekemä päätös 
saatiin panna täytäntöön heti mahdollisista valituksista huolimatta, 

2) että virkasäännön 21 §:n 1 momenttiin sisältyvä palkkataulukko hyväksytään 
palkkalautakunnan toimiston laskeman taulukon mukaisena, 

3) että kaupunginvaltuuston viranhaltijoille ja työntekijöille myöntämä palkan-
korotus 1. 1. — 30. 4. väliseltä ajalta maksetaan yhtenä eränä suorittamalla siitä 
prosentuaalinen veronpidätys, 

4) että mainittua takautuvaa palkankorotusta ei makseta 1.1. — 31. 3. välisenä 
aikana eronneille, tilapäisesti kaupungin palveluksessa olleille sijaisille ja harjoitteli-
joille, mutta että mikäli palvelus on kestänyt yli ajankohdan 31. 3., korotus makse-
taan 1. 1. alkaen, sikäli kuin asianomainen jo silloin oli kaupungin palveluksessa, 
tai muussa tapauksessa palvelun alkamisesta lähtien sekä 

5) että sanottua korotusta ei oteta huomioon 1. 1. — 31. 3. väliseltä ajalta mak-
setuissa ja maksettavissa ylityö-, päivystys- ja sunnuntaityökorvauksissa (19. 3. 
914 §, 2. 4. 1 061 §). 

Työsuhteessa olevan henkilön palkkaus. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kai-
kille hallintoelimille sekä virastoille ja laitoksille, että milloin työsuhteessa olevalle 
henkilölle katsottiin aiheelliseksi suorittaa viranhaltijain 35. palkkaluokan mukaista 
loppupalkkaa korkeampi palkka, olisi asiasta hankittava palkkalautakunnan lau-
sunto ja asia saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (28. 10. 2 797 §). 

Eräiden tilapäisten virkojen järjestely. Kaupunginhallitus päätti 
1) siirtää mietinnön n:o 10 liitteen n:o 3 sarakkeessa n:o 3 mainitut tilapäiset 

virat 1.5. alkaen uusiin palkkaluokkiin ko. liitteen sarakkeen n:o 5 mukaisesti sekä 
2) muuttaa saman mietinnön liitteessä n:o 4 mainittujen tilapäisten virkojen 

nimikkeet palkkalautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää eräät tilapäiset virat 
1.5. lukien uusiin palkkaluokkiin samoin palkkalautakunnan esityksen mukaisesti. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. hallintoelimiä sekä virastoja ja 
laitoksia aikanaan ilmoittamaan rahatoimistolle ao. tileille kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen myöntämien palkankorotusten johdosta tarvittavasta lisä-
määrärahojen tarpeesta, minkä jälkeen rahatoimiston tulisi tehdä lisämäärärahojen 
myöntämisestä esitys kaupunginhallitukselle (6. 5. 1 347 §). 

Opintomatka-apurahoja saaneiden henkilöiden palkkaedut matkan ajalta. Palkka-
lautakunnan asiaa koskevan tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti, että 
milloin kaupungin palveluksessa olevalle henkilölle myönnetään kaupungin varoista 
opintomatka-apuraha, sääntönä on pidettävä, että asianomainen suorittaa matkan 
vuosilomansa aikana, että milloin vuosilomaa ei voida perustellusta syystä käyttää 
matkan suorittamiseen ja ao. lautakunta tai hallintoelin taikka palkkalautakunta 
tämän syyn hyväksyen on myöntänyt apurahan saaneelle virkavapauden, palkka-
lautakunta myöntää niissä tapauksissa, joissa se katsoo palkkaetujen myöntämisen 
asialliseksi, asianomaiselle palkkaedut virkavapauden ajalta seuraavasti: 
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1) henkilöille, joilla ei ole huoltovelvollisuutta sekä lapsettomalle aviopuolisolle, 
jonka puoliso on ansiotyössä 20 %, 

2) henkilöille, joilla on huollettavanaan joko perheensä, johon ei kuulu alle 21-
vuotiaita lapsia, tai todistettavasti yksin huollettavanaan ainakin jompikumpi van-
hemmista 40 %, 

3) henkilöille, joilla on huollettavanaan yksi alle 21-vuotias lapsi 55 %, 
4) henkilöille, joilla on huollettavanaan vähintään kaksi alle 21-vuotiasta lasta 

70 % palkasta. 
Em. palkkaedut myönnetään sillä ehdolla, että ao. palkkaetuja saanut suorittaa 

ne takaisin, jos hän eroaa omasta aloitteestaan kaupungin palveluksesta 
a) kahden vuoden kuluessa, jos virkavapautta tai lomaa on myönnetty vähintään 

14 päivää, mutta alle 3 kuukautta, 
b) kolmen vuoden kuluessa, jos virkavapautta tai lomaa on myönnetty 3—6 

kuukautta ja 
c) viiden vuoden kuluessa, jos virkavapautta tai lomaa on myönnetty kuutta 

kuukautta pitemmäksi ajaksi, 
ettei palkallista virkavapautta nyt kysymyksessä olevissa tapauksissa ole myön-

nettävä henkilöille, joilla on pitempi vuosiloma kuin mitä kaupungin virkasäännössä 
edellytetään paitsi poikkeustapauksissa, jolloin opintomatkaa ei voida asianomaisen 
loma-aikana suorittaa, 

että kaupungin kaikkia hallintoelimiä sekä välittömästi kaupunginhallituksen 
alaisia virastoja ja laitoksia kehotetaan tiedottamaan koko henkilökunnalle kau-
punginhallituksen tekemästä päätöksestä sekä siitä, että ulkomaille tehtäviä opinto-
matkoja varten on kaupunginhallitukselle osoitetut, perustellut apuraha-anomukset 
tarkkoine matkasuunnitelmineen jätettävä ao. lauta- tai johtokunnalle niin ajoissa, 
että ne tämän lausunnolla varustettuina ovat kaupunginkansliassa viimeistään 15. 4. 
(12. 3.838 §). 

Työntekijäin palkanmaksujärjestelmän muuttaminen. Valtiovarainministeriöltä 
päätettiin anoa ennakkoperintälain 6 §:n edellyttämä lupa saada toimittaa veron-
pidätys työntekijäin, työttömyystöissä olevat työntekijät mukaan luettuina, pal-
kasta ainoastaan joka toinen viikko suoritettavasta varsinaisesta tilistä. Merkittiin 
tiedoksi, että ministeriö oli 8. 6. suostunut ehdotukseen (28. 5. 1 599 §, 25. 6. 1 877 §). 

Kone- ja pikakirjoitus- sekä konekirjanpitolisien korottaminen. Kaupunginval-
tuuston v. 1956 ja 1957 (ks. s. 10, 11) antamien valtuutusten nojalla kaupungin-
hallitus päätti korottaa 1.3. lukien suoritettavat konekirjoituslisät eri ryhmissä 
1 700 mk:ksi, 3 380 mk:ksi ja 5 080 mk:ksi; pikakirjoituslisät eri ryhmissä 2 260 mk: 
ksi ja 4 520 mk:ksi sekä konekirjanpitolisät eri ryhmissä 1 600 mk:ksi ja 3 210 mk:ksi 
kuukaudelta (19. 11. 3 013 §). 

Väestönsuojelulliseen ensiapuleiriin osallistuvien palkkaus. Niille kaupungin 
palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat Suomen Punaisen Ristin Hel-
singin ja Uudenmaan Piirin Emsalössä 3. — 5. 7. järjestämälle ensiapuleirille, pää-
tettiin maksaa täysi palkka leiripäivien ajalta ja lisäksi antaa palkallinen vapaapäivä 
leiriaikaan sisältyvän sunnuntaipäivän korvaukseksi (18. 6. 1 823 §). 

Vuokra-auton tai oman auton käyttäminen virka-ajoissa. Eri virastojen ja laitosten 
esityksestä yleisjaosto oikeutti eräät viranhaltijat käyttämään v:n 1960 aikana 
vuokra-autoa virantoimituksessa. Samaten oikeutettiin eräät viranhaltijat käyttä-
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mään v:n 1960 aikana omaa autoaan virka-ajoissa vahvistettua korvausta vastaan 
tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 25. 8. 6 304 §). 

Virka-asuntojen jakamista koskevat perusteet. Käsitellessään v. 1958 (ks. s. 177) 
talousarvion tarkastamiskomitean mietintöä, kaupunginhallitus oli 15) ponnen joh-
dosta kehottanut palkkalautakuntaa antamaan selvityksen virka-asuntojen jaka-
mista koskevista, voimassa olevista perusteista ja samalla selvittämään, mitä 
mahdollisuuksia olisi rajoittaa virka-asuntojen myöntäminen vain välttämättömiin 
tapauksiin. Palkkalautakunta oli lausunnossaan ilmoittanut v. 1957 tiedustelleensa 
kaikilta laitoksilta ja lautakunnilta, joiden hallinnassa oli virka-asuntoja, mitkä 
niistä olivat sellaisia, että niiden haltijoiden viran tarkoituksenmukainen hoito 
edelleenkin vaati virka-asuntoa. Mainittujen asuntojen jako oli sittemmin tapahtu-
nut osittain lautakuntien ja osittain laitosten omien lausuntojen perusteella. V. 1958 
oli ao. ehdotuksista poistettu ne virat, joiden haltijoilla ei silloin ollut virka-asuntoa 
ja jotka palkkalautakunnan tekemillä eri päätöksillä oli vapautettu velvollisuudesta 
asua virka-asunnossa. Virka-asuntojen haltijoina katsottiin voivan olla ainoastaan 
virkasuhteessa olevia henkilöitä. Luontoisetusäännön 5 §:n mukaisia virka-asuntoja 
oli supistuksen jälkeen 421, aikaisemman luvun oltua 3 000. Vapautus velvollisuu-
desta asua virka-asunnossa oli yleensä myönnetty, jos anojalla oli oma asunto. 
Mikäli virka-asuntojen lukumäärää vielä supistettaisiin, olisi niiden jakamista koske-
vat perusteet otettava uudelleen harkittavaksi. Merkittiin tiedoksi (26. 3. 1 011 §). 

Ikälisät. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna eräille viranhaltijoille 
oikeuden lukea hyväkseen ikälisiä varten aikaisemmat palvelus vuotensa joko koko-
naan tai osittain, mikäli oli kyseessä mm. eri sairaaloissa ym. palveltu aika. Eräissä 
tapauksissa annettiin myös epäävä lausunto. 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 
7. 10. (ks. s. 10) tekemä päätös, joka koski ylimääräisten eläkkeiden suorittamista 
eräille veroviraston kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyville henki-
löille, saatiin panna täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta sekä että 
kaupunginvaltuuston em. päätöksestä ilmoitettaisiin valtiovarainministeriölle sekä 
verovirastolle ja rahatoimistolle, joiden tuli saattaa päätös ao. viranhaltijain tietoon 
sekä että verovirastolle ja rahatoimistolle ilmoitettaisiin samalla kaupunginvaltuus-
ton päätöksen 2) ja 3) ponnen käytäntöön soveltamisen merkitsevän sitä, että jos 
asianomaisen palkkaus valtion palvelukseen siirtymisen jälkeen kaupunginvaltuus-
ton päätöksessä mainituista syistä nousee tai laskee, pienenee tai suurenee myönnet-
ty eläke samalla määrällä (8. 10. 2 596 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että eräille kansakoulunopettajille 1. 10. 1958 myön-
netty 40 000 mk:n suuruinen ennakko kuukaudelta heille myöhemmin myönnettä-
vistä eläkkeistä korotettaisiin 1.1. lukien 45 000 mk:ksi kuukaudelta sillä ehdolla, 
että heidän kanssaan sovittaisiin ennen korotetun ennakon maksamista siitä, että 
ennakko saataisiin vähentää heille myöhemmin myönnettävistä eläkkeistä (29. 1. 
435 §, 4. 6. 1 676 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota tutkittavakseen alistamansa, palkkalauta-
kunnan 2. 8. tekemän päätöksen sekä myöntää autonrahastaja Hulda Eklundille 
221 palveluskuukauden ja 44 530 mk:n kuukausipalkan perusteella 21 660 mk:n 
perusmääräisen osaeläkkeen kuukaudessa 1. 6. lukien (13. 8. 2 056 §, 10. 9. 2 342 §). 
Myöhemmin yleis jaosto päätti suostua Eklundin anomukseen ja vapauttaa hänet 
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suorittamasta kaupungille takaisin hänelle aikana 1.6.—31.8. maksetun palkan ja 
ko. ajalta myönnetyn eläkkeen välistä erotusta, eli 39 630 mk (khn jsto 4. 11. 
6 737 §). 

Edelleen kaupunginhallitus käsitteli eräitä eläkettä koskevia valituksia ja antoi 
niistä hylkäävän päätöksen. 

Vielä merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt ent. sair. hoit. Hilja 
Andelinin ja Ruth Björkqvistin, vahtimestarin lesken Klaudia Eikelinin, varat. 
Hjalmar Honkasen ja II kaupunginvoudin Äke Pirklenin eläkettä koskevat valituk-
set (5. 11. 2 894, 2 900 §, 5. 3. 814 §, 28. 10. 2 850 §, 16. 4. 1 179 §). 

Samaten oli korkein hallinto-oikeus 23. 10. hylännyt ent. opett. Kerttu Ilasmaan 
eläkettä koskevan valituksen (19. 11.3 039 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitali ja Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin 
hankkia eri virastojen ja laitosten esitysten mukaisesti niiden eräille viranhaltijoille. 
Myönnettyjen ansiomerkkien aiheuttamat kulut, yht. 2 591 330 mk, päätettiin 
suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Tuberkuloositarkastus. Merkittiin tiedoksi tuberkuloositoimiston ilmoitus kau-
pungin virastojen henkilökunnan 7. — 16. 1. 1960 pidettävästä tuberkuloositar-
kastuksesta (khn jsto 8. 12. 6 934 §). 

Uudenvuoden päivän jälkeinen lauantai, 2. 1. 1960, päätettiin pitää vapaapäivänä, 
mikäli virastojen ja laitosten toiminta ei vaatinut muunlaista järjestelyä. Kuukausi-
palkalla olevien henkilöiden tulisi korvata näin menetetty työaika suorittamalla 
4., 7. ja 8. 1. 1960 kunakin päivänä ylityötä ilman eri korvausta yksi tunti välittö-
mästi vakinaisen virka-ajan päätyttyä (17. 12. 3 344 §). 

Elinkustannusindeksiä v:n 1958 joulu-ja kertomusvuoden tammi—marraskuulta 
koskevat sosiaalisen tutkimustoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi (22. 1. 300 §, 
26. 2. 694 §, 26. 3. 963 §, 23. 4. 1 213 §, 21. 5. 1 470 §, 18. 6. 1 775 §, 30. 7. 1 973 §, 
20. 8. 2 094 §, 24. 9. 2 433 §, 22. 10. 2 738 §, 26. 11. 3 108 §, 30. 12. 3 403 §). 

Virastojen kaluston hankinta ja kunnossapito 

Kaluston hankinta ja kunnossapito. Talousarvion pääluokan Yleinen kunnallis-
hallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvistä kaluston hankintamäärärahoista 
osoitettiin seuraavat määrärahat: 
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V:n 1958 
määrä-

Virasto tai laitos rahasta, mk 
Terveydenhoitovirasto x) 8 856 

V:n 1959 
määrä-

rahasta, mk 
Kaupunginvaltuuston istunto-

sali 2) 600 000 
Apul. kaup. joht. virkahuone3) 680 929 
Kaupunginkanslia 4) 467 200 
Kaupunginarkisto 5) 3 212 000 
Hankintatoimisto 6) 3 912 511 
Rahatoimisto 7) 2 835 444 

V:n 1959 
määrä-

Virasto ta i laitos rahasta, mk 

Kouluterveydenhoito14) 200 000 
Tilastotoimisto 8) 217 800 
Ulosottovirasto9) 3 320 040 
Sairaalakeskus 10) 150 000 
Äitiys- ja lastenneuvolat u ) ... 501 000 
Huolto virasto12) 2 604 250 
Lastensuoj elu virasto13) 350 748 
Kotitalouslautakunta15) 200 000 
Lastentarhat16) 3 181 248 
Kiinteistövirasto17) 1 437 610 
Rakennusvirasto18) 241 844 

Yleisjaosto päätti hyväksyä hankintatoimiston v:n 1958 joulukuussa ja kertomus-
vuoden aikana suorittamat kertahankinnat ja myöntää niiden maksamiseen ao. 
määrärahoista yht. 10 691 777 mk (khn jsto 14. 1. 5 087 §, 3. 2. 5 209 §, 24. 2. 5 331 §, 
31. 3. 5 559 §, 14. 4. 5 620 §, 12. 5. 5 787 §, 19. 5. 5 841 §, 16. 6. 5 979 §, 21. 7. 6 129 §, 
6. 8. 6 205 §, 8. 9. 6 369 §, 13. 10. 6 569 §, 24. 11. 6 855 §, 22.12. 7 028 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että yhteishankinnat v:n 1960 aikana saatiin suorittaa 
hankintatoimiston ehdottamista liikkeistä. Hankintatoimistolle myönnettiin erilli-
sissä tapauksissa oikeus tehdä poikkeuksia hankintaliikkeisiin nähden, mikäli 
laatu, hinta tai laitoksen erikoisvaatimus antoi siihen aihetta (khn jsto 15. 12. 
6 984 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin v:n 1960 aikana maksamaan em. tililtä suoritetta-
via kaluston kertahankintoja korkeintaan 100 000 mk:n sekä lasku- ja kirjoitus-
koneiden osalta 200 000 mk:n määrään saakka ja vastaavasti kaluston kunnossapito-
määrärahoista maksettavia kaluston kunnossapitokustannuksia 100 000 mk:n 
määrään saakka. Ratkaisut oli kuukausittain alistettava yleisjaoston hyväksyttä-
väksi (khn jsto 24. 11. 6 856 §). 

Kaupungintalon julkisivun ikkunoissa olevien markiisien kiinnittämisestä aiheu-
tunut lasku 33 380 mk saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 7. 4.5 587 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä v:n 1958 joulukuussa ja kertomusvuonna tapahtu-
neet kaluston korjaukset sekä myöntää tarkoitukseen varatuista määrärahoista 
yht. 972 436 mk niiden kustannusten suorittamista varten (khn jsto 14. 1.5 088 §, 
31.3. 5 558 §, 12. 5. 5 788 §, 21.7. 6 128 §, 8. 9. 6 368 §, 24. 11. 6 854 §). 

Kaupunginkansliassa olevien eräiden taulujen lasien korjaamisesta aiheutunut 
lasku 2 560 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 22. 9. 6 441 §). 

!) khn jsto 3. 3. 5 399 §. — 2) s:n 22. 12. 7 034 §, 29. 12. 7 084 §. — 3) s:n 28. 1. 5 171 §, 21. 4. 
5 680 §, 22. 12. 7 022 §. — 4) s:n 28. 1. 5 175 §, 8. 9. 6 370 §. — 5) s:n 21. 1. 5 138 §. — 6)s:n7. 1. 5 057 §, 
17. 2. 5 302 §, 24. 2. 5 332 §, 5. 5. 5 756 §. 26. 5. 5 869 §, 14. 9. 6 413 §, 29. 12. 7 087 §. — 7) s:n 21. 4. 
5 703 §, 12. 5. 5 799 §, 27. 10. 6 674 §. — 8 ) s:n 11. 2. 5 252 §. — 9 ) s:n 3. 2. 5 210 §, 17. 2. 5 292 §, 7. 4. 
5 588 §, 26. 5. 5 858 §. — 14) s:n 17. 3. 5 485 §. — 10) s:n 24. 2. 5 363 §. — n ) s:n 17. 3. 5 486 §. — 12) s:n 
3. 1. 5 034 §, 3. 2'. 5 227 §, 26. 5. 5 880 §, 6. 8. 6 214 §, 20. 10. 6 629 §. — 13) s:n 9. 6. 5 963 §, 23. 6. 
6 037 §. — 15) s:n 24. 8. 5 535 §. — 16) s:n 29. 12. 7 085 §. — 17) s:n 3. 2. 5 215, 5 220 §, 17. 2. 5 304 §, 
24. 2. 5 348 §, 10. 3. 5 422 §. — 18) s:n 11. 2. 5 284 §, 12. 5. 5 808 §. 
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Puhelimet. Yleisjaosto hyväksyi joukon puhelimien hankkimista, siirtoja ym. 
koskevia esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tarvittavat varat. Kaikkiaan 
käytettiin kertomusvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun 
Erinäiset hallintomenot sisältyvistä Puhelinmaksut-määrärahoista 61 758 607 mk 
ja tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta, 
puhelinosuuksia varten varatusta määrärahasta 4.3 75 mmk. 

Yleisjaosto kehotti hankintatoimistoa merkitsemään yhden Riihimäen Puhelin 
Oy:n 60 000 mk:n arvoisen osakkeen 31. 10. mennessä, jolloin Hausjärven Puhelin-
osuuskunnan osuuden arvona otettaisiin vähennyksenä huomioon 34 600 mk. Em. 
määrärahoista myönnettiin 25 600 mk osakkeen hinnan suorittamista varten. Han-
kintatoimistoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että kaupungin edut tulisivat valvo-
tuiksi silloin, kun käsiteltäisiin kysymystä mahdollisen korvauksen suorittamisesta 
kaupungille sen tilaajajohdosta (khn jsto 20. 10. 6 631 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kaupungintalon puhelinvaihde saatiin kytkeä 
oikoliikenteeseen teollisuuslaitosten vaihteen kanssa siten kuin Helsingin Puhelin-
yhdistyksen 30. 6. päivätyn tarjouksen C 2633 I vaihtoehdossa edellytettiin. Tuloa 
tuottavien pääomamenojen lukuun Sähkölaitos kuuluvista käyttövaroista myön-
nettiin 724 580 mk teollisuuslaitosten lautakunnan käytettäväksi ko. työn suoritta-
mista varten teollisuuslaitosten puhelinvaihteen osalta. Hankintatoimistolle myön-
nettiin oikeus tilata Kaupungintalon vaihdetta koskeva työ, jota varten saatiin 
käyttää erinäisiin hallintomenoihin Kaupungintalon puhelinvaihteen hankkimista 
varten merkitystä määrärahasta 307 400 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että mainittujen puhelinvaihteiden välisestä oikoliikenteestä johtuvat vuotuiset 
kustannukset oli jaettava siten, että teollisuuslaitosten vaihteen osalta ne suorittaisi 
sähkölaitos ja Kaupungintalon vaihteen osalta ne maksettaisiin erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Puhelinmaksut (15. 10.2711 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä määrärahoista myönnettiin 30 000 mk järjestely-
toimiston käytettäväksi Vironkatu 2:ssa olevan virastotalon puhelinvaihteeseen 
tulevien puhelujen määrän ja odotusaikojen tutkimista varten Puhelinyhdistyksen 
teknillisten laskijalaitteiden avulla (khn jsto 17. 3. 5 466 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginkanslian vanha puhelinkeskus ja entinen las-
tensuojelu viraston puhelinkeskus saatiin purkaa Helsingin Puhelinyhdistyksen 
toimesta. Keskukset päätettiin luovuttaa lähinnä valmistavalle poikien ammatti-
koululle opetustarkoituksiin käytettäväksi (khn jsto 31. 3. 5 562 §). 

Yleisjaosto kehotti hankintatoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin yhteistoimin-
nassa järjestelytoimiston ja kaupunginkanslian tiedotuspäällikön kanssa n. 2 500— 
3 000 kappaleen suuruisena painoksena otettavan, rotaprintillä painettavan kaupun-
gin virastojen puhelinluettelon laatimiseksi (khn jsto 31. 3. 5 556 §). 

Rahakepuhelimet. Liisankadun kerhokeskukseen päätettiin hankkia rahakepuhe-
lin mallia M 50, jonka maksamiseen myönnettiin v:n 1958 talousarvion tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista ao. siirto-
määrärahoista 95 000 mk (khn jsto 10. 3. 5 444 §) 

Edelleen yleisjaosto päätti, että kukka- ja vihannestukkumyyntiä varten saatiin 
teurastamon entiseen navettaan asentaa rahakepuhelin M 50. Asentamisesta aiheu-
tuvat kustannukset saatiin suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista. Puhelimesta saadut tulot oli suoritettava yleisen kunnallishallinnon 
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osaston luvun Sekalaiset yleiset tulot ao. tilille. Samaten saatiin teurastamon alueelta 
Kukkatukku Oy:lle vuokrattuun varasto-osaan vetää kaapeli, jolloin yhtiö asentaisi 
omalla kustannuksellaan puhelimen, ja kaapelin vetämisestä aiheutuneet kustan-
nukset suoritettaisiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
(khn jsto 10. 11. 6 778 §). 

Virastopuhelimien määrääminen. Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin 
maatiloilla olevat kaupungin puhelimet ja kiinteistöviraston metsäosaston viran-
haltijain käytössä olevat kaupungin puhelimet virastopuhelimiksi (21. 5. 1 514 §). 

Hätäpuhelimet. Asiamiestoimistoa kehotettiin huolehtimaan kaupunginhallituk-
sen v. 1957 (ks. s. 134) päättämän muutoksen mukaisen valtion ja kaupungin 
välisen hätäpuhelinjärjestelmää koskevan uuden sopimuksen tekemisestä. Hankinta-
toimistoa kehotettiin lähettämään sisäasiainministeriölle 340 144 mk:n määräinen 
lasku ko. kustannuksista ja selvitys laskutuksen perusteista (30. 7. 2 023 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä Helsingin Puhelin-
yhdistyksen 18. 6. ja 30. 7. tekemän esityksen hätäpuhelinkeskuksen uusimisesta. 
Myöskin sisäasiainministeriö oli hyväksynyt mainitun esityksen (3. 9. 2 288 §, 
10. 12. 3 330 §). 

Komiteat ja opintomatkat 

Komiteat. Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat komiteat ja toi-
mikunnat, jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 

komitea tutkimaan ja valmistelemaan kysymystä johtavien ja vastuunalaisissa 
asemissa olevien viranhaltijain palkkaeduista ja velvollisuuksista siltä pohjalta, 
ettei kokouspalkkioita maksettaisi. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin varat. 
Tapani Virkkunen sekä jäseniksi vtt Koskinen, Rydman, Vanhanen ja Öhman (19. 3. 
921 §); 

komitea tarkistamaan kaupungin liikelaitosten talousarvioasetelmat siten, että 
ne entistä paremmin täyttäisivät kunnallisten liikelaitosten talousarvioasetelmille 
asetettavat vaatimukset. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin kaup.siht. Lars 
Johanson sekä jäseniksi kaup.kamr. Osmo Lehtosuo ja kaup. reviisori Sigfrid 
Törnqvist. Puutavara- ja polttoainetoimisto oli kehotuksesta nimennyt komitean 
jäseneksi toim.pääll. Jukka Snellmanin, liikennelaitos talousjoht. Niilo Koskisen, 
satamalaitos satamakamr. Paavo Jäntin, teurastamo toim.joht. Reijo Turusen, 
sähkölaitos dipl.ins. Kari Bergholmin ja vesilaitos apul.joht. Kauko Tammelan ja 
varalle kamreeri Tapio Suomen (15. 1. 236 §, 5. 2. 502 §, 29. 1. 403 §, 12. 2. 568 §, 
19. 2. 655 §, 5. 2. 493,492 §). 

5-jäseninen komitea tutkimaan rakennustarkastustoimiston järjestysmuotoa ja 
johtosääntöä sekä tekemään kaupunginhallitukselle tarpeellisiksi katsomansa esi-
tykset. Puheenjohtajaksi valittiin hallintoneuvos Torsten Törnblom sekä jäseniksi 
kaup.siht. Lars Johanson, kunnallisneuvosmies Armas Linnamaa, dipl.ins. Magnus 
Malmberg ja arkkit. Esko Suhonen. Komitean tulisi myös selvittää, miten rakennus 
järjestyksen 82 §:ssä mainittuja valvontatehtäviä voitaisiin tehostaa sekä tehdä 
siitä ehdotuksensa (6. 5. 1 349 §, 22. 10. 2 735 §); 

komitea valmistelemaan uutta rakennusjärjestystä. Puheenjohtajaksi määrättiin 
kunnallispormestari Weio Henriksson ja jäseniksi asemakaavapääll. Väinö Tuukka-
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nen, rakennustark. Aulis Salo, arkkit. Esko Suhonen ja kunnallisneuvosmies Armas 
Linnamaa (12. 11. 2 945 §); 

komitea laatimaan paloturvallisuusmääräykset kaupungin alueella olevia pala-
vien nesteiden varastoalueita varten. Puheenjohtajaksi valittiin palopääll. Tor 
Sundquist sekä jäseniksi satamajoht. Kristian Eiro, dip.lins. Pentti Reikko ja raken-
nustark. Aulis Salo (10. 9. 2 346 §); 

komitea selvittämään kysymystä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen, jotta 
kaupungin psykiatrisen huoltotoimiston valvonnassa olevien sekä sellaisten kaupun-
gin sairaaloissa hoidettavina olevien henkilöiden, jotka eivät saa huoltoapua, oikeu-
delliset ja taloudelliset asiat saataisiin asianmukaisesti hoidetuiksi. Komitean pu-
heenjohtajaksi kutsuttiin oikeuspormestari sekä jäseniksi holhouslautakunnan pu-
heenjohtaja, huoltotoimen toimitusjohtaja, lastensuojelu viraston toimitusjohtaja 
ja sairaalatoimen toimitusjohtaja (10. 12. 3 274 §); 

toimikunta laatimaan huoneohjelmaa Nikkilän sairaalan alueelle rakennettavaa 
uutta osastorakennusta varten. Puheenjohtajaksi nimettiin prof. Erkki Leikola ja 
jäseniksi reht. Leo Backman, vt Hellä Meltti, ylilääk. Asser Stenbäck, I apul.kaup. 
arkkit. Erkki Koiso-Kanttila ja tarkast. Almer Virtanen (19. 2. 676 §); 

komitea tutkimaan lähivuosina rakennettavien vanhainkotien ja muiden huolto-
toimen alaan kuuluvien huoltolaitosten sijaintikysymystä sekä laatimaan mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisiksi ja taloudellisiksi ko. laitoksia ja niiden tyyppejä 
koskevat suunnitelmat sekä tekemään aikanaan niitä koskevat ehdotukset. Komi-
tean puheenjohtajaksi kutsuttiin huoltotoimen toim.joht. Osmo Toivola sekä jäse-
niksi huoltolaitosten johtokunnan puh.joht. Veikko Päivänsalo, Tervalammen työ-
laitoksen johtokunnan puh.joht. Heikki Hiipi, Koskelan sairaskodin joht. Arvo 
Paasivuori sekä sairaskodin ylilääkäri Lars-Emil Tötterman, Kustaankartanon van-
hainkodin ylihoit. Lahja Dammert, sosiaalineuv. Paavo Mustala ja I apul.kaup. 
arkkit. Erkki Koiso-Kanttila (11.6. 1 743 §); 

komitea tekemään ehdotus yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärä-
rahan jakamiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin apul.kaup.joht. Eino Uski sekä jäse-
niksi kaupunginvaltuuston II varapuh.joht. Gunnar Modeen ja kaupunginhallituksen 
jäsenet Harkia, Lehto, Loppi ja Meltti (28. 5. 1 598 §); 

6-jäseninen yhteistoimikunta laatimaan lopullista suunnitelmaa ja ehdotusta 
Helsingin kaupungin, Espoon kunnan ja Kauniaisten kauppalan yhteisen hiihtokes-
kuksen aikaansaamiseksi ns. Kasavuoren alueelle. Toimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin taloudenhoit. Kaarlo Pettinen ja jäseniksi toimistopääll. Esko Paimio. 
Kauniaisten kauppala oli nimennyt edustajikseen kapt. S.-E. Fagerholmin ja dipl. 
ins. A. Kolsterin, Espoon kunnanhallitus oli nimennyt edustajikseen nuohoojames-
tari Erkki Laineen ja kunnankamr. Erik Halmeen (22. 1. 311 12. 2. 578 §, 26. 3. 
997 §, 19. 2. 666 §); 

komitea suunnittelemaan työttömille naisille tarkoitettuja ammattikursseja ja 
jatkokoulutusta sekä niitä varten tarvittavien huonetilojen varaamista. Komitean 
puheenjohtajaksi kutsuttiin vt Arno Tuurna ja jäseniksi vtt Backman ja Lehto 
(19. 11. 3 047 §); 

komitea teollisuus- ja rakennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan pu-
heenjohdolla harkitsemaan tarkoituksenmukaisten työttömyystöiden järjestämistä 
työllisyysvuotena 1959/60. Komitean tehtävänä oli tehdä mahdollisimman kiireelli-

171) 



2. Kaupunginhallitus 

sesti tarpeelliset ehdotukset kaupungin omiksi työttömyystöiksi. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin kaup.ins. Walter Starck sekä jäseniksi liikennelaitoksen toim.joht. 
Kalle Alakari, vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajaste, tonttiosaston pääll. Kalevi 
Korhonen, kaup.geod. Lauri Kärkkäinen, kaup.arkkit. Lauri Pajamies, asemakaava-
päällikkö Väinö Tuukkanen, katurakennuspäällikkö Yrjö Virtanen sekä satamara-
kennuspäällikön virkaa hoitava henkilö (4. 6. 1 649 §); Merkittiin tiedoksi komitean 
ilmoitus sen jäsenen kaup.arkkit. Lauri Pajamiehen kuolemasta (24. 9. 2 451 §); 

komitea selvittämään voitaisiinko suomenkielisen työväenopiston varsinaisen 
toiminnan oheen järjestää iltakeskikoulu- ja korkeakoululinjat. Samalla olisi selvi-
tettävä, mitä ko. opintolinjat tulisivat kaupungille maksamaan ottaen huomioon 
työväenopiston saaman valtionavun, perushankinnat ja vuotuiset kustannukset. Edel-
leen olisi selvitettävä kysymys siitä, voitaisiinko ehdotettua uutta toimintaa varten 
käyttää jatkuvasti työväenopistotalossa olevia huonetiloja siten, että siitä ei syn-
tyisi haittaa varsinaiselle työväenopistotoiminnalle. Komitean puheenjohtajaksi 
kaupunginhallitus nimesi kouluneuvos Jussi Saukkosen ja varapuheenjohtajaksi val-
tiot.maist. Aimo Halosen sekä jäseniksi reht. Leo Backmanin, prof. Urpo Harvan,, 
kouluneuvokset Arvo Hautamäen ja Paavo Kuosmasen, leht. Aarre Loimarannan 
ja prof. Ilmari Wuorenrinteen (19. 3. 951 §); 

Eläintarhan alueelle Ensi linjan ja Eläintarhanlahden välillä olevalle alueelle 
tulevan teatteritalon rakentamista varten toimikunta, jonka tehtävänä olisi laatia 
ehdotus huoneohjelmaksi teatteritaloa varten, johon tulisi n. 800 paikan suuruinen 
pääteatteri ja 250 paikkaa käsittävä pieni näyttämö, täydellisine näyttämöteknilli-
sine laitteineen ja riittävine varasto- ja työhuonetiloineen sekä kahvio- ja baaritilat 
yleisölle ottamalla huomioon, että rakennukseen voitaisiin lisätä siihen myöhemmin 
mahdollisesti perustettava ravintola. Puheenjohtajaksi nimettiin kaup.joht. Lauri 
Aho, varapuheenjohtajaksi apul.kaup.joht. Eino Uski sekä jäseniksi teatterineuvos 
Vilho Ilmari ja hänen varamiehekseen teatterinjoht. Sakari Puurunen, f il. maist. 
Veikko Loppi, sosiaalipääll. Kalle Koponen ja kaup.arkkit. Lauri Pajamies. Toimi-
kunta oikeutettiin palkkaamaan asiantuntija-arkkitehti ja kuulemaan sekä kotimai-
sia että mahdollisesti myös ulkomaisia asiantuntijoita. Asiantuntijapalkkiot sekä 
jäsenille maksettavat palkkiot saatiin suorittaa v:n 1958 talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset ko. tarkoitusta var-
ten merkitystä määrärahasta sillä edellytyksellä, että maksettavat palkkiot esitet-
täisiin yleisjaoston hyväksyttäväksi. Teatteritalon huoneohjelman hyväksymisen 
jälkeen päätettiin teatteritalon suunnittelusta järjestää yleinen kotimainen arkki-
tehtikilpailu (26. 2. 737 §); 

nimistökysymysten valmistelua varten 5-jäseninen nimistötoimikunta. Puheen-
johtajaksi määrättiin prof. Ragnar Rosen sekä jäseniksi prof. Olav Ahlbäck, fil. 
maist. Leo Pesonen, arkkit. Olavi Terho ja akateemikko Kustaa Vilkuna. Toimi-
kuntaa kehotettiin kuulemaan Helsingin postikonttorin apul.kontt.hoit. Olavi Val-
pasta osoitteisiin liittyviä kysymyksiä käsiteltäessä (30. 12. 3 420 §); 

komitea tekemään ehdotus kaupungin rakennusurakoita koskeviksi ohjeiksi hal-
lintoelimiä, virastoja ja laitoksia varten. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin vt 
Kaarlo Pettinen ja jäseniksi lakit, tri Reino Erma, rakennusneuvos Beato Kelopuu, 
virastopääll. Alpo Lippa, II apul.kaup.arkkit. Ferdinand Salokangas, työpääll. Esko 
Toivola ja reviisori Olavi Wikstrand (28. 5. 1 556 §); 
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puheenjohtajan ja enintään 5 jäsentä käsittävä toimikunta selvittämään ne jär-
jestelyt, joihin olisi ryhdyttävä pääkaupungin vesihuollon saamiseksi tyydyttävälle 
tasolle. Puheenjohtajaksi valittiin oikeusneuvos Jaakko Enäjärvi sekä jäseniksi 
professorit Viljo Castren, Heikki Järnefelt ja Olavi Nikkilä, toim.joht. Olavi Mak-
konen ja fil. tri Harald Tötterman (3. 9. 2 295 §, 10. 9. 2 347 §); 

muuttaen 15. 9. 1955 (ks. s. 135) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
nimetä metrotoimikunnan puheenjohtajaksi kiinteistötointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan, varapuheenjohtajaksi teollisuus- ja rakennustointa johtavan apu-
laiskaupunginjohtajan sekä jäseniksi toim.joht. Janne Hakulisen, sähköasent. Pentti 
Kauhasen, leht. Aarre Loimarannan, kauppias Leo Mattilan, isänn. Juho Mehdon, 
fil.maist. Victor Procopen, joht. Toivo Salmion, kaup.joht. Arno Tuurnan ja joht. 
Jorma Vuortaman, sekä samoin muuttaen 8. 12. 1955 tekemäänsä päätöstä nimetä 
em. toimikunnan alaisen suunnittelu valiokunnan puheenjohtajaksi kiinteistötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan sekä jäseniksi asemakaavapäällikön, katuraken-
nuspäällikön, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, liikennelaitoksen liikennejohtajan, 
väestönsuojelupäällikön, sähkölaitoksen uudisrakennusosaston päällikön sekä rata-
tekniikan asiantuntijaksi yli-ins. Arvi Peitsaran ja sillanrakennuksen asiantunti-
jaksi yli-ins. Harald Backmanin (11.6. 1 740 §); 

esikaupunkitoimikunta kertomusvuodeksi. Puheenjohtajaksi valittiin kaupun-
ginjohtaja ja jäseniksi eläinlääkintöneuvos Anders Backman Malmilta, toim.joht. 
Salme Katajavuori Lauttasaaresta, prof. Aarne Laitakari Pukinmäeltä, tal.hoit. 
Uuno Laurikainen Maunulasta, sorvaaja Tuure Lohikivi Puistolasta, toimituspääll. 
Sulo Manninen Tapanilasta, joht. Yrjö Rantala Oulunkylästä, kouluneuvos Jussi 
Saukkonen Munkkiniemestä ja oikeusneuvosmies Börje Wiklund Kulosaaresta 
(15. 1. 200 §). 

Sittemmin valittiin edesmenneen eläinlääkintöneuvos Backmanin tilalle koulu-
neuvos Klas Wallin (18. 6. 1 774 §, 25. 6. 1 835 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus asettaa kertomusvuodeksi seuraava 
toimikunta ja jaostot: 

hankintatoimikunta, johon lautakunta valitsisi puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. 
Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin hankintatoimiston toim.pääll. Arvo 
Aalto (29. 1. 414 §); 

enintään 4-jäseninen jaosto antamaan sairaalalautakunnalle lausunto yleisten 
töiden lautakunnan esityksestä, joka koski Marian sairaalan osastot K 1 ja K 2 käsit-
tävän rakennuksen korjaamista tai uuden rakennuksen rakentamista sen tilalle 
(8. 1. 166 §); 

6-jäseninen jaosto tutkimaan sairaalahallinnon organisaation uudelleenjärjestä-
mistä ja tekemään siitä esitys lautakunnalle. Jaosto oikeutettiin kokoontumaan 
useammin kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantuntijoita (12. 2. 585 §); 

4-jäseninen jaosto selvittämään sitä, miten tuberkuloosia sairastavien helsinki-
läisten hoito olisi tarkoituksenmukaisimmin järjestettävissä. Samalla olisi tutkittava 
voitaisiinko nykyisiä tuberkuloosihoitopaikkoja mahdollisesti käyttää muuhun tar-
koitukseen ja mikäli siihen olisi aihetta, olisi laadittava ehdotus näiden paikkojen vas-
taisesta käytöstä. Jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa, 
ottamaan itselleen sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (27. 8. 2 197 §); 

4-jäseninen jaosto tutkimaan, mihin toimenpiteisiin kaupungin taholta olisi ryh-
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dyttävä B-sairaalatyyppisten hoitopaikkojen lisäämiseksi pitkäaikaisesti sairaita 
tai senkaltaista hoitoa muusta syystä tarvitsevia potilaita varten (12. 11. 2 972 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan asettamaan keskuudes-
taan enintään 5-jäsenisen jaoston, jonka tehtävänä olisi laatia ehdotus rakennusvi-
raston organisaation uudistamisesta. Jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin 
kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantuntijoita. Mikäli jaosto valitsisi sihteerikseen 
rakennusviraston asiamiehen, saatiin hänelle maksaa ko. tehtävien hoitamisesta 
kokous- ja muut palkkiot samojen perusteiden mukaan kuin komiteoiden sihteereille 
(5.2. 522 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosialivirastotalon luonnospiirustuksia tutki-
maan asetetun jaoston sekä teurastamolautakunnan asettaman ns. säästäväisyys-
jaoston kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa. Em. jaosto oikeutettiin myös 
kuulemaan asiantuntijoita (25. 6. 1 884 §, 16. 4. 1 180 §). 

Komiteain täydentäminen. Kaupunginhallitus päätti vapauttaa lainopin kand. 
Aimo Kankkusen toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokkiin sijoittamista tutkivan 
komitean jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen toimistopääll. Erkki Salmion (26. 2. 
749 §). 

Kaupunginhallitus päätti kutsua raastuvanoikeuden järjestelykomitean lisäjäse-
niksi käsiteltäessä kysymystä siitä, voitaisiinko kaupunginpalvelijain keskitetyllä 
käyttämisellä saavuttaa säästöä, edesmenneen I kaupunginviskaalin Hanno Kun-
naksen tilalle valitun I kaupunginviskaalin Mikael Livsonin ja poliisilaitosta edusta-
vaksi lisäjäseneksi laitoksen sihteerin Vilho Wikströmin. Raastuvanoikeuden järjes-
telykomiteaa kehotettiin samalla saattamaan em. lisätehtävä päätökseen kertomus-
vuoden loppuun mennessä (9. 4. 1 108 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Arkkitehtiliitto oli nimennyt edustajikseen 
Kaupungintalon korttelin ja sen viereisten kortteleiden saneeraamisesta järjestettä-
vän kilpailun palkintolautakuntaan arkkit. Veli Paatelan ja prof. Nils Wickbergin 
(5. 11. 2 875 §). 

Kivelän sairaalan rakennustoimikuntaan päätettiin edesmenneen kaup.arkkit. 
Lauri Pajamiehen tilalle valita II apul.kaup.arkkit. Ferdinand Salokangas (27. 8. 
2 199 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohalli-
tus oli pyynnöstä myöntänyt eron prof. Ilmari Vartiaiselle ja nimennyt tilalle prof. 
Niilo Hallmanin (25. 6. 1 882 §). 

Vuosilomasijaisten vähentämismahdollisuuksia tutkivaan komiteaan päätettiin 
edesmenneen vt Konsti Järnefeltin tilalle valita vt Elsa Paronen. Vt Erkki Hara 
määrättiin komitean uudeksi puheenjohtajaksi (20. 8. 2 124 §). 

Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikuntaan valittiin eroa pyytäneen hal-
lintojohtaja Alpo Asteljoen tilalle huoltotoimen toim.joht. Osmo Toivola (2. 4. 
1 045 §). 

Kaupunginhallituksen keskuspesulajaoston jäseniksi valittiin kaupunginhallituk-
sen jäsenet Backman, Järvinen, Meltti ja Tuurna (30. 4. 1 284 §). 

Merkittiin tiedoksi, että suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli nimennyt 
edustajakseen kansalaiskoulun opetussuunnitelmaa tarkistamaan asetettuun komi-
teaan isänn. Antero Nevajan ja kansalaiskoulun opettajaedustajaksi opett. Valle 
Ojaniemen, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oli nimennyt edustajakseen 
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opett. Ebba Hedbergin ja kansalaiskoulun opettajaedustajaksi opett. Birger Forsin 
sekä ammattiopetuslaitosten johtokunta reht. Leo Backmanin ja ylijoht. Aarno Nii-
nin. Myöhemmin kaupunginhallitus oli nimennyt komitean lisäjäseneksi vielä kan-
salaiskoulun opettajan Irma Armisen (12. 2. 589 §, 26. 2. 733 §). 

Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta, 
joissakin tapauksissa v:n 1958 vastaavalta tililtä, maksettiin seuraavat palkkiot: 

mk 

Hankintaohj ekomitea1) 13 500 
Hätäpuhelintoimikunta 2) 40 000 
Yhteistoimintatoimikunta 3) 4 851 
Vuosilomasijaisten vähentämiskomitea 4) 122 590 
Päätäntävallan siirtämistoimikunta 5) 107 320 
Sosiaali virastotalon kassa- ja tilit oimen organisaatiokomitea 6) 150 000 
Toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokittelua selvittelevä komitea 7) ... 50 000 
Kunnanasiamiehen työjärjestyksen valmistelukomitea 8) 20 000 
Veronkannon yhdistämiskomitea 9) 15 230 
Raastuvanoikeuden järjestelykomitea10) 90 000 
Tilintarkastajien kokouspalkkiotu) 40 200 
Lääkäreiden palkkauksen yhdenmukaistamista tutkiva neuvottelukunta12) 80 327 
Sairaanhoitajakoulukomitea13) 60 000 
Kivelän sairaalan rakennustoimikunta14) 20 639 
Laboratoriokomitea15) 70 000 
Sairaalaruokakomitea16) 75 000 
Kouluhammasklinikkakomitea17) 85 000 
Koskelan sairaskodin suunnittelukomitea18) 22 248 
Ryttylän koulukodin muuttamista B-mielisairaalaksi tutkiva toimi-

kunta 19) 35 035 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomi-

tea 20) 25 000 
Työttömyystöiden suunnittelukomitea 21) 25 664 
Suunnittelevan työvoiman palkkausta ym. tutkiva komitea 22) 74 550 
Asutuslautakunnan jäsenet, osallistumisesta vuokra-alueiden järjestely-

toimituksiin 23) 38 700 
Lasten kesä virkistysmäärärahojen jakokomitea 24) 1 7270 
Kansalaiskoulun opetussuunnitelmakomitea 25) 66 9 69 
Koulurakennuskomitea 26) 126 000 
Ammattioppilaitosten ohjesääntökomitea 27) 40 200 
Kaupunginteatterin huoneohjelmatoimikunta 28) 22 750 
Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta 29) 25 000 

!) khn jsto 24. 3. 5 508 §. —2) s:n 7. 1. 5 074 §, 29. 12. 7 123 §. —3) s:n 24. 3. 5 543 §, 29. 12. 7 121 §.— 
4) s:n 11.2. 5 256, 5 257 §, 1. 12. 6 913 §. — 5) s:n 24.3. 5 507 §, 15. 12. 6 978 §. — 6) s:n 11.2. 
5 273 §. — 7) s:n 2. 6. 5 939 §. — 8) s:n 22. 12. 7 049 §. — 9) s:n 17. 2. 5 315 §. —1 0) s:n 28. 1. 5 173 §. — 
u ) s:n 8. 10. 6 521 §. —12) s:n 30. 6. 6 100 §, 1. 9. 6 355, 6 356 §, 8. 10. 6 542 §. — 13) s:n 17. 2. 5 320 §.— 
14) s:n 10. 3. 5 446 §, 11. 8. 6 249 §, 29. 9. 6 502 §. —15) s:n 28. 1. 5 189 §. — 16) s:n 22. 12. 7 062 §. — 
17) s:n 11. 2. 5 279 §. —18) s:n 30. 6. 6 089 §. —19) s:n 5. 5. 5 775 §. — 20) S:n 16. 6. 6 015 §. — 
21) s:n 24. 3. 5 530 §, 23. 6. 6 036 §, 29. 12. 7 122 §. — 22) s:n 17. 11. 6 838 §. — 23) khs 5. 11. 2 871 §. — 
24) khn jsto 26. 5. 5 879 §. — 25) s:n 28. 4. 5 736 §. — 26) s:n 3. 1. 5 039 §, 14.1. 5 094 §, 21. 7. 6 165 §. — 
2 7) s:n 13. 10. 6 585 §. — 28) s:n 29. 12. 7 117 §. — 29) s:n 28. 4. 5 742 §. 
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mk 
Kadunnimikomitea 30 000 
Asunnoistaan häädettyjen väliaikaista sijoittamista tutkiva ja suunnitte-

leva komitea 2) 20 000 
Rakennusviraston organisaation uudistamisehdotusta laativa jaosto 3) ... 142 943 
Kaduissa suoritettavia töitä säännöstelevien ohjesääntöjen ja määräysten 

uusimista selvittävä komitea 4) 15 000 
Tielainsäädännön kaupungille aiheuttamia toimenpiteitä selvittävä ko-

mitea 5) 141 970 
Liikennejärjestelykomitea 6) 50 000 
Tullihuoneistoneuvottelukunta 7) 8 635 
Ruoholahden sillan suunnittelukomitea 8) 50 000 
Lauttasaaren siltatoimikunta 9) 35 000 
Raiteenpitojärjestelmän soveltamistoimikunta 10) 32 400 
Sähkön ja kaasun aluejakokomitea n ) 45 000 
Vesihuoltotoimikunta 12) 17 920 

Asianomaisista rakennusmäärärahoista saatiin maksaa kokouspalkkiot seuraa-
ville toimikunnille: 

mk 
Sosiaalivirastotalon rakennustoimikunta 13) 10 800 
Kustaankartanon vanhainkodin rakennustoimikunta 14) 33 500 
Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunta 15) 137 800 
Pirkkolan urheilupuiston aatekilpailun palkintolautakunta 16) 74 400 
Ammattikoulutalon rakennustoimikunnan hankinta- ja työjaostot 17) 13 200 
Suomenkielisen työväenopistotalon lisärakennuksen suunnittelutoimi-

kunta 18) 9 000 
Asuntotuotantokomitea 19) 1 526 900 
Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakennustoimikunta 20) 922 800 

Työllisyyslautakunnan sihteerille päätettiin suorittaa 50 000 mk:n lisäpalkkio 
v:n 1958 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi merkityistä määrärahoista Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset 
viranhaltijat (khn jsto 7. 1. 5 069 §). 

V:n 1956 tilintarkastajien palkkiolasku v. 1958 pitämistään kokouksista, yht. 
25 200 mk, saatiin suorittaa v:n 1958 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 3. 1. 5 011 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää 25 000 mk kertomusvuoden talousarvioon kuuluvista 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista käytettäväksi ent.kaup.joht. Väinö 
Salovaaralle asuntotuotantokomitean puheenjohtajan tehtävistä v:n 1953 lokakuulta 
maksettavan palkkion suorittamista varten (khn jsto 12. 5. 5 802 §). 

!) khn jsto 3. 1. 5 023 §, 21. 7. 6 145 §. — 2) s:n 14. 4. 5 642 §. — 3) s:n 23. 6. 6 046 §. — 4) s:n 
22. 12. 7 066 §. — 5) s:n 3. 1. 5 047 §. 22. 9. 6 468 §. — 6) s:n 16. 6. 5 997 §, 29. 12. 7 104 §. — 7) s:n 
2. 6. 5 938 §. — 8) s:n 19. 5. 5 846 §. — 9) s:n 8. 12. 6 964 §. — 10) s:n 3. 1. 5 046 §. — n ) s:n 17. 3. 
5 4 9 4 §. _ 12) s : n 22. 12. 7 067 §. — 13) s:n 24. 3. 5 529 §. — 14) s:n 3. 1. 5 025 §. — 15) s:n 11. 8 . 

6 242, 6 243 §, 8. 12. 6 955, 6 956 §. — 16) s:n 7. 4. 5 599 §. — 17) s:n 7. 1. 5 070 §. — 18) s:n 7. 1. 
5 071 §. — 19) s:n 7. 1. 5 065 §, 14. 4. 5 644 §, 21. 7. 6 146 §, 29. 9. 6 492 §, 13. 10. 6 573 §, 20. 10. 
6 626 §. — 20) s:n 14. 1. 5 102 §, 14. 4. 5 645 §, 21. 7. 6 153 §, 6. 8. 6 209 §, 13. 10. 6 574 §. 
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Sairaalalautakunnan vaalitoimikunnan ja lautakunnan hankintatoimikunnan 
yht. 15 000 mk:n suuruiset palkkiot saatiin suorittaa lautakunnan määrärahoista 
Palkkiot (khn jsto 29. 9. 6 503 §). 

Sairaalalautakunnan asettama apteekkijaosto oikeutettiin antamaan prov. Sirkku 
Pesosen tehtäväksi suorittaa vertailu kaupungin sairaaloiden lääkevarastoissa val-
mistettujen lääkkeiden omakustannushinnan ja apteekkitaksan välillä siten, että 
hänelle suoritettaisiin ko. tehtävästä enintään 60 000 mk:n suuruinen palkkio, joka 
saatiin suorittaa sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista (khn jsto 12. 5. 5 807 §). 

Sairaalalautakunnan organisaatio jaoston sihteerin tehtävien hoitamisesta aikana 
6. 4. — 3. 6. päätettiin varat. Arno v. Hertzenille suorittaa 9 200 mk:n palkkio, joka 
maksettaisiin sairaalalautakunnan käyttövaroista (khn jsto 25. 8. 6 318 §). 

Kirjastolautakunnan v:n 1960 talousarvioehdotusta käsitelleen jaoston yht. 
4 200 mk:n suuruinen palkkiolasku kertomusvuoden II neljännekseltä saatiin suorit-
taa kaupunginkirjaston määrärahoista Palkkiot (khn jsto 21. 7. 6 177 §). 

Musiikkilautakunnan koesoittoarvostelulautakunnan palkkiolasku v:n 1958 IV 
neljännekseltä ja kertomusvuoden ajalta, yht. 170 800 mk, saatiin suorittaa musiik-
kilautakunnan määrärahoista Palkkiot (khn jsto 3. 1. 5 042 §, 21. 4. 5 713 §, 23. 6. 
6 043 §, 13. 1.0. 6 587 §, 29. 12. 7 114 §). 

Sähkön ja kaasun tariffikomitean ja sen jaostojen kokouspalkkiot, yht. 340 200 
mk, saatiin-suorittaa teollisuuslaitosten lautakunnan käytettävissä olevista määrä ̂  
rahoista (khn jsto 21. 1. 5 155 §). 

Kaupunginteatterin huoneohj elmatoimikunnan toimeksiannosta suoritetuista 
käännös- ja konekirjoitustöistä aiheutunut lasku, 6 450 mk, päätettiin suorittaa v:ri 
1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talo-
rakennukset kuuluvista ao. määrärahoista (khn jsto 30. 6. 6 065 §). 

Asunnoistaan häädettyjen väliaikaisen sijoittamisen tutkimista ja suunnittele-
mista varten asetetun toimikunnan toimeksiannosta suoritetusta suunnittelutyöstä 
ym. aiheutuneet laskut, yht. 2 056 747 mk, päätettiin suorittaa v:n 1957 talousarvion 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset tarkoitusta 
varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 3. 3. 5 381 §, 14. 4. 5 641 §, 28. 4. 5 729§, 
5. 5. 5 766 §, 19. 5. 5 838 §). 

Matka-apurahat, kaupungin edustus eri kongresseissa ym. Kertomusvuoden ai-
kana myönnettiin seuraaville henkilöille matka-apurahat talousarvioon sisältyvistä 
määrärahoista Opintomatkastipendit tai Matkakustannukset sekä kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista: apul.kaup.joht. Eino Uskille osallistumista varten 
Göteborgin Sahlgrenska Sjukhuset-nimisen sairaalan uuden osan vihkiäistilaisuuteen 
ja Stora Teaternin 100-vuotis juhlaan sekä 27. 6.—5. 7. välisenä aikana osallistumista 
varten Itämeren viikon juhlatilaisuuksiin (14. 5. 1 427 §, 27. 8. 2 172 §, khn jsto 4. 11. 
6 715 §, 1. 12. 6 900 §); kaup.siht. Lars Olof Johansonille osallistumista varten Väster-
äsissa 22.—23. 8. pidettyyn Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister 
-nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen ja Pohjoismaiden pääkaupunkien kaupun-
ginsihteerien v. 1960 Kööpenhaminassa pidettävän kokouksen valmistavaan kokouk-
seen (khn jsto 26. 5. 5 872 §, 30. 6. 6 075 §); sekä reikäkorttisuunnittelija Erkki Väli-
aholle tutustumista varten Göteborgin satamalaitoksen laskutusmenetelmään (khn 
jsto 21. 4. 5 686 §, 26. 5. 5 870 §); kaup.arkistonhoit. Ragnar Rosenille osallistumista 
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varten 20.—21. 10. Tukholman kaupunginarkiston uuden rakennuksen vihkiäis-
tilaisuuteen (khn jsto 8. 10. 6 517 §); kaup.reviis. Sigfrid Törnqvistille osallistumista 
varten 21. 11. Tukholmassa pidettyyn kaupunkien johtavien reviisorien pohjois-
maista kokousta valmistelevaan neuvottelukokoukseen (khn jsto 27. 10. 6 668 §); 
IV kaupunginvoudille Jerker Sundströmille ja toimistotyöntutkija Kurt Nordmanille 
tutustumista varten Göteborgin, Malmön ja Tukholman kaupunkien ulosottovirasto-
jen toimintaan ja niiden toimisto-organisatoorisiin kysymyksiin (khn jsto 14. 4. 
5 628§) palopääll. Tor Sundquistille osallistumista varten 20.—23. 5. Länsi-Saksassa 
saksalaisen paloalan j är j estön Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes 
Kielissä pidettäviin vuotuisiin opintopäiviin ja vuosikokoukseen ja 19.—22. 10. 
Ruotsissa pohjoismaisten öljylämmitys viranomaisten sekä pohjoismaisen rakennus-
lainsäädäntökomitean kokoukseen (khn jsto 28. 4. 5 750 §, 10. 11. 6 777 §); tervey-
denhoitolautakunnan elintarvikehygieenikko Bertel Österholmille ja terveydellisten 
tutkimusten laboratorion esimiehelle Birgit Monnbergille osallistumista varten Tuk-
holmassa 26.—29. 8. pidettyyn Pohjoismaiden elintarvikkeiden metodiikkakomitean 
vuosikokoukseen (khn jsto 21. 7. 6 168 §); sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksaselle 
osallistumista varten Edinburghissa 1.—6. 6. pidettyyn kansainväliseen sairaalalii-
ton kongressiin (19. 3. 948 §); Hesperian sairaalan elektroenkefalografilääkärille 
Erkki Huhmarille osallistumista varten Kööpenhaminan neurofysiologisen laitoksen 
järjestämiin elektromyografiakursseihin (khn jsto 21.7. 6 169 §); kouluylilääk. 
Sakari Lahdensuulle osallistumista varten Tukholmassa 7.—11.12. koululääkäreille 
pidettyihin kouluhygienian jatkokursseihin (khn jsto 24. 11.6 882 §); lastenhuollon-
tark. Margit Törnuddille osallistumista varten Kööpenhaminassa 12.—15. 8. pidet-
tyyn Pohjoismaiden Vajaamielishuoltokongressiin (khn jsto 5. 5. 5 771 §); urheilu- ja 
retkeilytoimiston apulaistoimistopääll. Väinö Koivulalle osallistumista varten Göte-
borgissa 28.—30. 8. pidettyyn Svenska Idrottsplatsförbund -nimisen yhdistyksen 
vuosikongressiin (khn jsto 11. 8. 6 244 §); Korkeasaaren eläintarhan intendentille 
Kurt af Enehjelmille osallistumista varten Kööpenhaminassa 31. 8.—3. 9. pidettyyn 
Kansainvälisen Eläintarhanjohtajien Liiton kokoukseen (khn jsto 30. 6. 6 096 §); 
rahatointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle, kahdelle urheilu- ja retkeilylauta-
kunnan jäsenelle ja kahdelle urheilu- ja retkeilytoimiston viranhaltijalle osallistu-
mista varten Oslossa 21.—23. 8. pidettyyn V Pohjoismaiden kunnalliseen urheilu-
hallinnolliseen kongressiin (23. 4. 1 234 §); väestönsuojelutoimiston ensiapukoulutt. 
Doris Sinkoile osallistumista varten Ruotsissa 8.—21.4. Ruotsin Punaisen Ristin 
järjestämään kouluttajaopetukseen (khn jsto 31. 3. 5 578 §); nuorisotyölautakunnan 
nuorisoasiamies Heikka Niittyselle osallistumista varten Oslossa 22.—28. 6. pidet-
tyyn Pohjoismaiden nuorisojohtajapäiviin (khn jsto 2. 6. 5 934 §, 25. 8. 6 291 §); 
nuorisotyölautakunnan varapuh.joht. Kalevi Vataselle ja nuorisoneuv. Maj-Lis 
Pohjolalle Moskovaan 5.—12. 4. tehtyä matkaa varten (12. 3. 840 §); apul.nuorison-
huolt. Erla Frangenille osallistumista varten Ruotsissa 20.—26.9. pidettyyn Pohjola-
Norden -yhdistyksen pohjoismaiseen konferenssiin (khn jsto 8. 9. 6 395 §); ruotsin-
kielisten kansakoulujen tarkast. Hilding Cavoniukselle osallistumista varten Reykja-
vikissa 23.—26. 7. pidettyyn Pohjoismaiden pääkaupunkien kansakoulutarkastajien 
kokoukseen (18. 6. 1 819 §); opett. Ruth Olinille osallistumista varten Länsi-Saksas-
sa, Sonnenbergissä pidettyihin kesäkursseihin (khn jsto 14. 4. 5 658 §); museonhoit. 
Helmi Helmiselle osallistumista varten Tukholmassa 1.—9. 7. pidettyyn kansain-
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välisen museoliiton yleiskokoukseen (khn jsto 14. 4. 5 659 §); kaupunkimittausosas-
ton dipl.ins. Aarne Ruopalle osallistumista varten Kööpenhaminassa 10.—12. 9. 
pidettyyn pohjoismaiseen geoteknikkokongressiin (khn jsto 18. 8. 6 265 §); kaup.agr. 
Jaakko Kukkoselle tutustumista varten Bruggin, Frankfurt am Mainin, Baselin, 
Zürichin ja St Gallenin kaupunkien maatalousnäyttelyihin ja kaupunkimaatalouk-
siin (khn jsto 17. 3. 5 470 §); apul.kaup.puutarh. Juhani Tuurille ja piiripuutarhu-
reille Oiva Aallolle, Pentti Räikälle ja Johannes Vehviäiselle Leningradiin ja Pietar-
hoviin tehdystä opintomatkasta (khn jsto 16. 6. 6 020 §); katurakennusosaston ke-
mistille Voitto Katajapurolle osallistumista varten Tukholmassa 15.—16. 6. pidet-
tyyn Pohjoismaiden Tieteknillisen liiton bitumijaostojen yhteiseen kokoukseen (khn 
jsto 2. 6. 5 940 §); liikennelaitoksen toim.joht. Kalle Alakarille osallistumista varten 
Barcelonassa 24.—25. 9. pidettyyn kansainväliseen julkisen liikenteen liiton halli-
tuksen kokoukseen (khn jsto 25. 8. 6 309 §); toim.joht. Kalle Alakarille ja apul.kone-
pajains. Wolter Malmströmille osallistumista varten Oslossa 23. 10. pidettyyn Nor-
jan raitioteiden ja paikallisratojen yhdistyksen vuosikokoukseen sekä Pohjoismaiden 
pääkaupunkien liikennelaitosten keskeiseen konferenssiin (khn jsto 20. 10. 6 618 §); 
toim.joht. Kalle Alakarille ja liikennejoht. Teuvo Riittiselle osallistumista varten 
Pariisissa 24.—30. 5. pidettyyn Kansainvälisen julkisen liikenteen liiton 33. kongres-
siin (30. 4. 1 261 §); arkkit. Osmo Solansuulle osallistumista varten Bremenissä 
29.—30. 4. järjestettyyn laitosrakennuksia, laitospihoja ja konepajoja käsitteleviin 
neuvottelupäiviin (khn jsto 21. 4. 5 693 §); teurastamon toim.joht. Reijo Turuselle 
osallistumista varten Kööpenhaminassa pidettyyn X kansainväliseen kylmäteknillis-
taloudelliseen kongressiin (khn jsto 24. 3. 5 545 §); kaasulaitoksen toim.joht. Aatu 
Pöntykselle ja tuotantopääll. Olavi Kiurulle osallistumista varten Norjassa 23.— 
24. 11. pidettyyn yhteiseen pohjoismaiseen kaasulaitoskokoukseen (khn jsto 17. IL 
6 843 §); sähkölaitoksen toim.joht. Unto Rytköselle osallistumista varten Ruotsissa 
4.—5. 11. pidettyyn Svenska Värmeverksföreningenin vuosikokoukseen (khn jsto 
8. 10. 6 541 §); ins. Ahti Solasteelle osallistumista varten Oslossa 23.—24. 11. pidet-
tyyn Norske Elektricitetsverkers Föreningen -nimisen yhdistyksen järjestämään 
teknilliseen kokoukseen (khn jsto 4. 11. 6 734 §); sähkölaitoksen insinööreille Kari 
Bergholmille ja Antti Itkoselle osallistumista varten Länsi-Saksassa Karlsruhessa 
24.—26. 6. pidettyyn Vereinigung der Grosskesselbesitzer -nimisen järjestön vuosi-
kokoukseen (khn jsto 28. 4. 5 746 §); sähkölaitoksen laskentajaoksen pääll. Paavo 
Halavaaralle ja sen hankintatoimiston pääll. Kivi Helle vuolle osallistumista varten 
Svenska Elverksföreningen -nimisen yhdistyksen 17.—19. 9. Karlstadissa järjestä-
miin neuvottelupäiviin (khn jsto 8. 9. 6 409 §).,, 

Kotimaassa pidettyihin vuosi- ym. kokouksiin osallistumista varten myönnettiin 
apurahoja seuraaville henkilöille: enintään 10:lle kaupungin viranhaltijalle osallistu-
mista varten Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen Imatrani 
kauppalassa 6.—7. 6. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 24. 3. 5 511 §); enintään. 
20:lle kaupungin viranhaltijalle osallistumista varten Suomen kaupunkien tilivirka-
miesten yhdistyksen Hyvinkäällä 25.—26. 9. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto» 
8. 9. 6 394 §); Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen 47:lle kaupungin palveluk-
sessa olevalle jäsenelle ja toim.pääll. Esko Paimiolle osallistumista varten Kuopiossa. 
12.—14. 6. pidettyyn vuosikokoukseen (28. 5. 1 602 §, khn jsto 2. 6. 5 924 §); kanslia-
sihteereille Veikko Viherluodolle ja Orjo Marttilalle osallistumista varten Tuusulan?, 
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Kunnallisopistossa 17.—19. 12. pidettyihin kaupungin- ja kauppalansihteerien neu-
vottelupäiviin (khn jsto 8. 12. 6 931 §); apul.kaup.joht. Hjalmar Krogiukselle osal-
listumista varten Rovaniemellä pidettyyn Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston kokouk-
seen (khn jsto 2. 6. 5 937 §); kaupunginkanslian koulutuspääll. Urpo Ryönänkoskelle 
osallistumista varten Suomen Työnantajain Keskusliiton koulutusosaston Aulan-
golla 23.—24. 4. järjestämiin koulutuspäälliköiden neuvottelupäiviin (khn jsto 14. 4. 
5 623 §); kaupunginkanslian tp. tiedotuspääll. Aarne Välikankaalle osallistumista 
varten Pohjola-Norden yhdistyksen Espoossa Säästöpankkiopistossa 31. 5.—3.6. 
järjestämiin suhdetoimintaa käsitteleviin pohjoismaisiin neuvottelupäiviin (khn jsto 
19.5. 5 830 §); järjestelytoimiston 5 viranhaltijalle osallistumista varten Tuotta-
vuusmiesten Kilta -nimisen yhdistyksen 23,-25. 3. järjestämiin neuvottelupäiviin 
(khn jsto 10. 3. 5 418 §); toim.pääll. Alpo Salolle osallistumista varten Tehokkaan 
Tuotannon Tutkimussäätiön järjestämään liikkeenjohdon valvontaa nykyaikaisessa 
yrityksessä käsittelevään konferenssiin (khn jsto 14. 1. 5 081 §); enintään 18:lle Suo-
men Kaupunkituomarien yhdistykseen kuuluvalle kaupungin viranhaltijalle osallis-
tumista varten Turussa 12.—13. 6. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 2. 6. 
5 905 §); veroviraston 12 viranhaltijalle osallistumista varten Suomen taksoitus-
virkamiesten yhdistyksen Lahdessa 22.—23. 8. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 
18. 8. 6 272 §); terveydenhoitolautakunnan kolmelle terveystarkastajalle osallistu-
mista varten Kotkassa 23.—24. 5. Suomen Terveystarkastajainyhdistyksen järjes-
tämiin opinto- ja neuvottelupäiviin (khn jsto 26. 5. 5 895 §); ylihoitajille Aino Hän-
niselle ja Kaarina Närhille osallistumista varten lääkintöhallituksen Tuusulassa 
19.—23.5. järjestämiin lääninterveyssisarten neuvottelupäiviin (khn jsto 9. 6. 
5 968 §); lastensuojelu viraston psykiatrille Pirkko Roihalle, sosiaalitarkkaajalle 
Kirsti Suniselle ja psykologille Heikki Hintikalle osallistumista varten Kasvatusneu-
volain Liiton Keuruulla 9.—14. 3. järjestämiin kurssi-ja neuvottelupäiviin (khn jsto 
3. 3. 5 389 §, 7. 4. 5 611 §); lastenhuollontark. Margit Törnuddille osallistumista var-
ten Vajaamielishuollon Keskusliiton Jyväskylässä 22. 9. pidettyyn vuosikokoukseen 
(khn jsto 13. 10. 6 575 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan urheilunohjaajille Aino ja 
Esko Nummiselle osallistumista varten Uudenmaan läänin urheilulautakunnan Loh-
jalla 12.—13. 6. järjestämiin kuntien urheilulautakuntien neuvottelupäiviin (khn 
jsto 9. 6. 5 959 §, 30. 6. 6 074 §); retkeilyasiamiehelle Eero Koromalle osallistumista 
varten Tuusulan kunnallisopistossa 1.—2. 4. järjestettyihin matkailu-, retkeily- ja 
kotiseututyön neuvottelupäiviin (khn jsto 24. 3. 5 531 §); työllisyyslautakunnan 
tarkast. Aarne Iloniemelle osallistumista varten Tuusulan kunnallisopistossa 2 . - 7 . 2. 
järjestettyihin työllisyyslautakuntien neuvottelupäiviin (khn jsto 28. 1. 5 184 §); 
raittiustyönohj. Kerttu Varjolle osallistumista varten sosiaali- ja opetusministeriön 
Turussa 24.—25. 1. järjestämiin valtakunnallisiin nuorisonohjaajapäiviin (khn jsto 
3. 1. 5 043 §); neuvoja Mauno Merilinnalle osallistumista varten sosiaaliministeriön 
Tampereella 25. —26. 6. järjestämiin kunnallisten raittiusohjaajien opastuspäiviin 
(khn jsto 14. 4. 5 655 §); suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen talouden-
hoitajille Matti Paasolle ja Henry Backmanille osallistumista varten Vaasassa 13.—-
14. 6. pidettyihin kansakoulujen taloudenhoitajien neuvottelupäiviin (khn jsto 2. 6. 
5 930 §); kasvatusneuvolan koulupsykiatrille Marjatta Selvänne-Warheenmaalle, 
koulupsykologeille Marja Auramaalle ja Pirkko Poikoselle sekä sosiaalitarkk. Maija 
Hailalle osallistumista varten Suomen Kasvatusneuvolain Liiton Keuruulla 9.—14. 3. 
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järjestämiin kurssi- ja neuvottelupäiviin (khn jsto 3, 3. 5 395 §); kirjastoamanuenssi 
Kyllikki Lindeqvistille ja sairaalasivukirjastonhoit. Sirkka-Liisa Merelle osallistu-
mista varten Oulussa 22.—24. 8. pidettyyn XVIII yleiseen kirjastokokoukseen (khn 
jsto 1. 9. 6 350 §); museonhoitaja Helmi Helmiselle osallistumista varten Vamma-
lassa 15.—16. 8. pidettyyn Suomen Museoliiton 36. vuosikokoukseen (khn jsto 11.8. 
6 250 §); 18:lle kaupungin palveluksessa olevalle mittaus virkailijalle osallistumista 
varten Kunnalliset Mittaus virkailijat -nimisen yhdistyksen Rovaniemellä 4.—5. 4. 
järjestämiin luentopäiviin ja vuosikokoukseen (khn jsto 10. 3. 5 429 §). 

Määrärahoista Opintomatkastipendit myönnettiin anomusten perusteella matka-
apuraha jäljempänä mainituille 32 viranhaltijalle: apul.palomest. Armas Winqvist-
ille, asuntojentark. Urho Mäkelälle, kouluhoit. Aili Puhakaiselle, kasvatusneuvolan 
psykol. Kyllikki Lyytikäiselle ja sos.tarkk. Pirkko-Liisa Peuralle, terveydellisten 
tutkimusten laboratorion joht. Birgit Monnbergille, Marian sairaalan apul.ylilääk. 
Olof Biströmille, Auroran sairaalan apul.ylilääkärille Ruth Wegeliukselle ja sos.hoit. 
Raakel Vallikarille, Hesperian sairaalan sair.hoit. Irma Nybergille, lastensuojelu-
viraston apul.tark. Margit Koskikalliolle, urheilu- ja retkeilytoimiston kalastuksen-
valv. Mauri Vanhaselle, suomenkielisten kansakoulujen opettajille Armi Korpelalle, 
Veikko Laaksoselle ja Veikko Pakkaselle sekä liikunnanneuv. Heikki Järvelälle, 
ruotsinkielisten kansakoulujen liikunnanneuv. Tor Lindholmille, lastentarhanop. 
Siiri Nummivaaralle, kaupunginkirjaston osastonhoit. Rakelmaria Engman-Enarille 
ja sivukirj.joht. Eila Wirlalle, kaupunginorkesterin I harpunsoitt. Marita Keinoselle 
ja II viulun äänenjoht. Usko Arolle, rakennusviraston I apul.kaup.arkkit. Erkki 
Koiso-Kanttilalle, insinööreille Eino Pietikäiselle ja Heikki Taimistolle sekä työn-
joht. Rainer Piiraiselle, liikennelaitoksen os.pääll. Valter Laitiselle ja autonasent. 
Oiva Mätölle, satamalaitoksen apul.satamarak.pääll. Per Dunckerille ja ins. Vilho 
Rantapihlalle, Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen ylikonemest. Erik Hed-
manille ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ylikonemest. Leo Vaseniukselle. 
Ao. apurahojen saajia kehotettiin viipymättä ilmoittamaan, jos he syystä tai toisesta 
eivät kertomusvuonna voisi käyttää heille myönnettyä apurahaa, jolloin apuraha 
voitaisiin myöntää toiselle hakijalle. Samalla olisi ilmoitettava, saako anoja samaa 
tarkoitusta varten muualta apurahaa (23. 4. 1 218 §, 21. 5. 1 468 §). 

Sittemmin merkittiin tiedoksi apul.satamarak.pääll. Dunckerin ilmoitus siitä, 
että hän luopuu hänelle myönnetystä matka-apurahasta (khn jsto 25. 8. 6 290 §). 

Yleisjaosto päätti, että Lepolammella 18.—19. 9. pidettävien kaupungin eri viras-
tojen ja laitosten päälliköiden neuvottelupäivien osanottajien majoitus- ja muonitus-
kustannukset, yhteensä n. 1 400 mk osanottajaa kohden, saatiin suorittaa erinäisiin 
hallintomenoihin kaupungin viranhaltijain koulutustoimintaa varten merkityistä 
määrärahoista, jolloin osanottajille ei makseta päivärahoja neuvottelupäivien ajalta. 
Osanottajille saatiin myös kaupungin kustannuksella järjestää linja-autokuljetus 
Lepolammelle ja takaisin kaupunkiin samoja määrärahoja käyttäen (khn jsto 18. 8. 
6 258 §). 

Jär j estelyt oimist on määrärahoista Työturvallisuustoiminnan kustannukset 
myönnettiin työturvall.tarkast. Lauri Tarkiaiselle 3 000 mk osallistumista varten 
IV työterveyspäiviin Työterveyslaitoksella (khn jsto 29. 9. 6 479 §). 

Taljan, Suomen Kaupunkiliiton sekä tie- ja vesirakennushallituksen Belgiaan, 
Hollantiin ja Länsi-Saksaan järjestämälle opintomatkalle päätettiin kaupungin edus-
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tajana lähettää kiinteistöviraston liikenneins. Antti Koivu ja rakennusviraston katu-
rakennuspääll. Yrjö Virtanen. Kummallekin myönnettiin kertomusvuoden vastaa-
vista määrärahoista mainittua opintomatkaa varten 20 000 mk (khn jsto 10.3. 
5 428 §). 

Autonkuljettajien Paavo Huuskosen ja V. Peltokankaan, sähköasent. Toivo 
Hytösen, rak.mest. Jalo Pirjalan, palokorpr. Bo Winqvistin ja koneenkäytt. E. Vir-
tasen anottua matka-apurahaa Suomen Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain 
Liiton toimesta järjestettävää opintomatkaa varten, jota varten he olivat saaneet 
myös UNESCOn apurahan, kaupunginhallitus päätti kullekin myöntää 15 000 mk:n 
opintomatka-apurahan kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (3. 9. 2 293 §). 

Terveydenhoito virastolle myönnettiin oikeus järjestää äitiys- ja lastenneuvolain 
lääkäreille neuvottelutilaisuus kahvitarjoiluineen 27.—29. 10. sekä käyttää tarkoi-
tukseen enintään 15 000 mk terveydenhoitolautakunnan käyttövaroista (khn jsto 
20. 10. 6 642 §). 

Yleis jaosto päätti, että sairaala viraston kamreeri Aarre Sinisalo sekä Marian, 
Auroran, Kivelän, Nikkilän, Nummelan ja Malmin sairaaloiden taloudenhoitajat 
saavat osallistua Tuusulan Kunnallisopistossa 4.—6. 5. järjestettyihin sairaala-alan 
talouspäälliköiden sekä taloudenhoitajien luento- ja neuvottelupäiviin. Kurssimak-
sut, yhteensä 26 250 mk, saatiin suorittaa sairaalalautakunnan käyttövaroista (khn 
jsto 21. 4. 5 712 §). 

Huoltolautakunnan ja huolto viraston tarverahoista saatiin suorittaa kolmelle 
lautakunnan jäsenelle ja viidelletoista lautakunnan alaiselle viranhaltijalle kullekin 
5 000 mk:n suuruinen matka-apuraha osallistumista varten joko Imatralla tai Maa-
rianhaminassa pidettäviin huoltopäiviin (khn jsto 2. 6. 5 926 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin viisi 8 000 mk:n suuruista matka-apurahaa kahdelle lautakunnan jäse-
nelle tai lisäjäsenelle sekä kolmelle lautakunnan alaiselle viranhaltijalle tai työnteki-
jälle osallistumista varten Lastensuojelun Keskusliiton Rovaniemellä järjestettävään 
kesäkokoukseen sekä viisi 5 000 mk:n suuruista matka-apurahaa niin ikään kahdelle 
lautakunnan jäsenelle tai lisäjäsenelle sekä kolmelle lautakunnan alaiselle viranhalti-
jalle tai työntekijälle osallistumista varten Sosiaalihuollon Keskusliiton Imatralla 
järjestettäviin yleisiin huoltopäiviin (khn jsto 2. 6. 5 925 §). 

Työn välityslautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei yleis jaostolla ollut mitään 
sitä vastaan, että os.joht. Martti Samooja suorittaisi virkamatkan Turkuun osallistu-
mista varten 15.—16. 1. kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ammatinvalin-
nanohjaustoimiston järjestämään ko. toimistojen esimiesten neuvottelukokoukseen. 
Matkasta aiheutuneet kustannukset, yhteensä 5 730 mk, saatiin suorittaa työnväli-
tystoimiston tarverahoista (khn jsto 14. 1. 5 115 §). 

Lastentarhain tarkast. Kaarina Axelsonille päätettiin myöntää 8 000 mk:n 
matka-apuraha lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista osallistumista varten Rovaniemellä 26.—28. 6. pidettävään lastensuojelu-
väen kesäkokoukseen (khn jsto 30. 6. 6 090 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 18 000 mk lastensuojelu viraston käytettä-
väksi kahvitarjoilun järjestämistä varten Somerolla maaliskuun aikana järjestettä-
vän, lasten sijoitusta koskevan neuvottelu- ja valistustilaisuuden yhteydessä (khn 
jsto 24. 2. 5 353 §). 
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Kansakoulujen tarkastajille, johtajaopettajille ja ammatinvalinnan ohjauksen 
edustajille päätettiin järjestää tiedotustilaisuus ja käyttää kahvitarjoilun järjestä-
miseen 21 000 mk opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (khn jsto 31. 3. 5 574 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 28 140 mk ammattikoulujen tarkast. 
Erkki Stenij 'n käytettäväksi tilitystä vastaan ammattiopetuslaitosten puheenjohta-
jan Leo Backmanin, tarkast. Stenij 'n, rehtorien Martin Fagerin, Armas Pajatin, 
Mikko Rusaman ja Inkeri Tarjanteen sekä johtokunnan siht. Väinö Heinikaisen 
osallistumista varten Tuusulan Kunnallisopistossa järjestettäviin luento-ja neuvot-
telupäiviin (khn jsto 10. 3. 5 442 §). 

Lisäksi tekivät sekä kaupunginhallitus että sen yleis jaosto joukon päätöksiä 
oikeuttaen eräät viranhaltijat tekemään virkamatkoja mm. Neuvostoliittoon, Länsi-
Saksaan, Ruotsiin, Tanskaan ja Englantiin ym. tutustumaan oman alansa vastaaviin 
laitoksiin ja toimintaan ulkomailla tai tarkastaakseen ja vastaanottaakseen kaupun-
gin tilaamia koneita ja laitteita ym. (29. 1. 427 §, 12. 2. 596 §, 12. 3. 881 §, 26. 3. 
1 018 §, khn jsto 21. 1. 5 157 §, 28. 1. 5 195, 5 196 §, 18. 8. 6 275 §, 13. 10. 6 591 §, 
4. 11. 6 701 §, 1. 12. 6 920 §). 

Kurssitoiminta. Suomen Lakimiesliiton tammikuussa 1960 järjestämille hallinto-
oikeudellisille jatkokursseille Kauppakorkeakoulussa päätettiin lähettää kaupungin-
kansliasta kaup.siht. Lars Johanson, apulaiskaupunginsihteerit Per-Erik Gustafs, 
Tauno Lehtinen, Pentti Lehto ja Seppo Ojala sekä kansliasiht. Veikko Viherluoto; 
asiamiestoimistosta, mikäli toimiston työt sen sallivat, vs. kaup.lakimies Jarl-Erik 
Kuhlefelt, apul.kaup.asiamies Kaarle Makkonen, lainoppineet avustajat Pekka Sor-
munen ja Allon Swanljung sekä tp. lainoppineet avustajat Bengt Broms ja Yrjö Kin-
nunen. Samalla yleisjaosto päätti kehottaa eri virastoja ja laitoksia sallimaan laki-
miestensä osallistumisen mainituille kursseille, mikäli työn ja tehtävien suorittami-
selle ei aiheutuisi haittaa (khn jsto 29. 12. 7 081 §). 

Koulutuspäällikkö Urpo Ryönänkoski oikeutettiin osallistumaan Teollisuuden 
työnjohto-opistossa 7.—9. 1. eräiden keskusjärjestöjen ja koulutuselinten toimihen-
kilöille järjestettyyn seminaariin (khn jsto 3. 1. 5 001 §). 

Yhdistyneitten Kansakuntien Europan toimiston Lepolammella 16.—26. 8. jär-
jestämään asuntososiaalisia kysymyksiä käsittelevään seminaariin määrättiin osal-
listumaan yleiskaava-arkkit. Olof Stenius ja kaupunginkanslian tp. tied.pääll. Aarne 
Välikangas (khn jsto 28. 4. 5 730 §). 

Seuraaville henkilöille myönnettiin tarvittavat varat kurssimaksujen suoritta-
miseen osallistumista varten jäljempänä mainittuihin kursseihin: 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista järjestelytoimiston tp. työntutk. 
Ilkka Koskiselle osallistumista varten Työterveyslaitoksen järjestämiin työntutki-
jain psykologisiin kursseihin (khn jsto 11.2. 5 248 §); kotitalouslautakunnan käsi-
työnopettajille Heljä Sarpaniemelle, Anni Tupamäelle ja Meeri Yrjölälle osallistu-
mista varten Ammattienedistämislaitoksen järjestämiin kotitalouslautakuntien 
opettajille tarkoitettuihin kuosittelun täydennyskursseihin (khn jsto 26. 5. 5 881 §); 
kaasulaitoksen laboraattorille Olaf Sesemannille osallistumista varten Karlsruhen 
teknillisen korkeakoulun kaasuinstituutissa pidettäviin kursseihin (khn jsto 28. 1. 
5 193 §). 

Yleisjaosto päätti suostua järjestelytoimiston esitykseen tp. reikäkorttiasian-
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suntijan Otto Karttusen ja tp. reikäkorttisuunnittelijan Erkki Väliahon oikeuttami-
testa osallistumaan IBM:n 16.—20. 3. järjestämiin 305 Ramac -merkkisen elektroni-
sen tietojenkäsittelykoneen käsittelykursseihin (khn jsto 10. 3. 5 417 §). 

Ryttylän vastaanottokodin psykologi Leena Uoti oikeutettiin osallistumaan Kas-
vatusneuvolain Liiton Helsingissä 24.—28. 8. järjestämiin terapiakursseihin. Matka-
laskussa, joka saatiin suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Virkamatkat saatiin edestakaisen matkan aiheuttamien todellisten kustannusten 
lisäksi ottaa huomioon kaupungin matkustussäännön mukaiset päivärahat (khn jsto 
6.8. 6 217 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
saatiin suorittaa kaupunginhygieenikko Olavi Kilpiön osanottomaksu teknillisen 
terveydenhoidon viemärilaitoskursseihin (khn jsto 31. 3. 5 580 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
päätettiin seuraaville henkilöille myöntää osanottomaksu jäljempänä mainittuihin 
kursseihin: Auroran sairaalan lastenpsykiatr. Katri Malmivaaralle, sairaalapsyk. 
Christel Svedlinille, sosiaalihoit. Elsa Vogtille ja vastaavalle sosiaalihoit. Ilona Luuk-
koselle osallistumisesta Psykoanalyysin edistämisyhdistyksen järjestämään seminaa-
riin (khn jsto 2. 6. 5 929 §); Laakson sairaalan lääkintävoim. Maija-Leena Järviselle 
ja lääkintävoim. Hilja Harjulle osallistumisesta Invaliidisäätiön sairaalassa järjes-
tettyihin lääkintä voimisteli jäin täydennyskursseihin (khn jsto 10. 3. 5 445 §, 3. 2. 
5 239 §); Nikkilän sairaalan konemestarille Martti Juntuselle osallistumisesta palo-
koulun Otaniemessä 2.—14. 3. järjestämiin palopäällystökursseihin (khn jsto 10. 3. 
5 447 §); ko. sairaalan asentajalle Nestor Tiitiselle osallistumisesta valmistavassa 
poikien ammattikoulussa järjestettyihin kaksiviikkoisiin jyrsinkoneen käyttöä käsit-
televiin kursseihin (khn jsto 24. 3. 5 539 §) sekä saman sairaalan lämmittäjälle Her-
bert Lindgrenille osallistumisesta Valtion Filmiteknillisen lautakunnan järjestämiin 
elokuvakoneenkäyttäjien kursseihin (khn jsto 24. 3. 5 540 §). 

Koskelan sairaskodin tarverahoista päätettiin suorittaa enintään 30 000 mk lää-
kintävoimistelijoiden Raili Björklundin, Kyllikki Dahlin, Leena Heinosen, Helvi 
Jantusen, Hagar Mobergin ja Nanny Signellin osallistumismaksun suorittamista 
varten Invaliidisäätiön sairaalassa 14. 10. järjestettyihin neurofysiologisiin täyden-
nyskursseihin niiltä opetuskerroilta, jolloin he olivat olleet mukana (khn jsto 9. 6. 
5 962 §). 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnan 26. 5. tekemän, kaupunginhallituksen 
tutkittavakseen alistaman päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti, kumoten 
ko. päätöksen, oikeuttaa johtokunnan lähettämään laitoksen johtajan ja apulais-
johtajan Imatralla 8.—10. pidettäviin yleisiin huoltopäiviin. Kustannukset, 5 000 
mk kummankin osalta, saatiin suorittaa huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista (4. 6. 1 627 §). 

Päivähuoltola Vantaalan johtaja Annikki Paasonen päätettiin lähettää Vajaa-
mielishuollon Keskusliiton Jyväskylässä järjestämille opintopäiville. Matkalasku 
saatiin suorittaa Lastensuojelulautakunnan tarverahoista (khn jsto 14. 9. 6 420 §). 

Huoltotarkast. Kirsti Järvinen määrättiin osallistumaan sosiaaliministeriön 
Kisakallion liikuntakasvatusopistossa järjestettävään vajaamielisvalvojien seminaa-
riin. Täysihoito- ja osanottomaksu, yhteensä 2 900 mk, saatiin suorittaa em. määrä-
rahoista (khn jsto 17. 11. 6 818 §). 
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Lastensuojelulautakunnan käyttövaroista päätettiin suorittaa koulukotien hoita-
jien ja katsastajien opintokursseihin osallistuneiden seuraavien viranhaltijain kurssi-
maksut ja todelliset matkakulut: Ryttylän koulukodin ohjaajan Aulis Martikaisen, 
Vastaanottokoti Lemmilän vs. ohjaajan Vilho Juutilaisen sekä Oppilaskoti Toivolan 
vs. ohjaajien Yrjö Hietasen ja Tauno Leskisenojan sekä hoitajan Anna Laurilan 
(khn jsto 27. 10. 6 673 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
päätettiin suorittaa talorakennusosaston rakennusmestarien O. Finnbergin ja T. 
Koivun kurssimaksut osallistumisesta Suomen Rakennusmestariliiton 23. 2.—4. 3. 
järjestämiin betoni valvo jäin B-kursseihin (khn jsto 11.2. 5 282 §). 

Yleis jaosto oikeutti työntutkija Aimo Metsolan ja työnjoht. Tauno Ahjoksen 
rakennusvirastosta, korjausmest. Aarne Kotirannan sähkölaitokselta sekä rakennus-
mestarit Jouko Heikolan ja Niilo Viitalan satamarakennusosastolta osallistumaan 
Oy. Helsingin Kyllästyslaitoksen ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen 9.—11. 2. 
järjestämiin lahosuojakursseihin (khn jsto 3. 2. 5 240 §). 

Otettuaan tutkittavakseen urheilu- ja retkeilylautakunnan 9. 10. tekemän pää-
töksen, joka koski vartija Pertti Näslindhin lähettämistä Vierumäellä 19.—24. 10. 
pidettäviin kenttäkursseihin, kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan panemaan 
päätöksensä täytäntöön (15. 10. 2 655 §). 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon lähetettiin säilytettäväksi ne matkaker-
tomukset, joita seuraavat henkilöt olivat laatineet kaupungin myöntämien matka-
apurahojen turvin tekemistään matkoista: palolaitoksen apul.palopääll. Harri Vir-
ranne, talouspääll. Nils-Göran Holmquist ja apul.palomest. Armas Winqvist (khn 
jsto 3. 1. 5 048 §, 28. 1. 5 198 §, 15. 12. 7 017 §); kasvatusneuvolan sosiaalitarkk. 
Pirkko-Liisa Peura ja tp. psykologi Kyllikki Lyytikäinen (khn jsto 22. 9. 6 458 §, 
24. 11. 6 878 §); Kivelän sairaalan laboratorionhoit. Anna-Liisa Ek ja apul.ylilääk. 
Ruth Wegelius (khn jsto 21. 1.5 153 §, 2. 6. 5 935 §); Auroran sairaalan sosiaalihoit. 
Raakel Vallikari (khn jsto 22. 9. 6 462 §); Marian sairaalan apul. ylilääk. Olof Biström 
(khn jsto 20. 10. 6 634 §); urheilu- ja retkeilytoimiston kalastuksenvalvoja Mauri 
Vanhanen (khn jsto 21. 7. 6 116 §); väestönsuojelutoimiston tp. suunnittelupäällikkö 
Pekka Jokipaltio (khn jsto 11. 2. 5 285 §); suomenkielisten kansakoulujen opettajat 
Elina Reinilä, Anni Korpela, Veikka Laaksonen, Veikko Pakkanen ja liikunnanneu-
voja Heikki Järvelä (khn jsto 21. 1. 5 154 §, 29. 9. 6 505 §, 10. 11. 6 768 §, 1.9. 
6 351 §); ruotsinkielisten kansakoulujenl iikunnanneuvoja Tor Lindholm (khn jsto 
22. 9. 6 463 §); lastentarhanopett. Siiri Nummivaara (30. 12. 3 452 §); kaupungin-
kirjaston sivukirjastonjoht.. Eila Wirla ja ruotsinkielisen ja vieraskielisen kirjasto-
osaston hoit. Rakelmaria Engman-Enari (khn jsto 20. 10. 6 635 §, 27. 10. 6 681 §); 
kaupunginorkesterin I harpunsoittaja Marita Keinonen (khn jsto 8. 12. 6 961 §); 
rakennusviraston talorakennusosaston vs. kaupunginarkkit. Erkki Koiso-Kanttila, 
arkkit. Karl Haglund, rakennusins. Heikki Taimisto (khn jsto 29. 12. 7 119 §, 28. 1. 
5 199 §, 21. 7. 6 115 §); kaupunginpuutarhuri Jonne Törmä ja puutarhuri Rainer 
Piirainen (khn jsto 29. 12. 7 120 §, 27. 10. 6 684 §); katurakennusosaston ins. Eino 
Pietikäinen (khn jsto 17. 11. 6 837 §); liikennelaitoksen os.pääll. Valter Laitinen 
(khn jsto 20. 10. 6 625 §); vesilaitoksen ylikonemestarit Erik Hedman ja Leo Wase-
nius (khn jsto 15. 12. 7 020 §) sekä kaasulaitoksen laboraattori Olaf Sesemann (khn 
jsto 16. 6. 6 023 §). 
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Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y m. 

Moskovan kaupungin valtuuskunnan vierailu. Kaupunginhallituksen esitettyä 
Moskovan kaupungille kutsun 5—7 henkilöä käsittävän valtuuskunnan lähettämi-
sestä Helsinkiin tutustumaan sen kunnalliseen elämään oli Moskovasta ilmoitettu vie-
railun alkamispäiväksi 20. 5. Sen johdosta kaupunginhallitus oikeutti kaupungin-
kanslian järjestämään mainituille edustajille ohjelman heidän tutustuttamisekseen 
kaupunkiin ja sen laitoksiin. Vierailun johdosta päätettiin kaupungin kustannuksella 
tarjota päivälliset Kaupunginkellarissa 23. 5. Kaupungin lahjana päätettiin kullekin 
edustajalle luovuttaa Helsinki kuvina -niminen teos, josta aiheutunut lasku 2 250 mk 
saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (26. 2. 701 §, 14. 5. 
1 428 §, khn jsto 26. 5. 5 874 §). 

Tukholman kaupungille päätettiin esittää kutsu valtuuskunnan lähettämisestä 
Helsingin kaupungin vieraaksi kertomusvuoden kevään aikana (26. 2. 702 §). 

Bukarestin kaupungin kansanneuvoston toimeenpanevan komitean puheenjohta-
jan kutsun johdosta, joka koski kaupungin edustajan lähettämistä Bukarestin kau-
pungin syyskuussa vietettäviin 500-vuotis juhlallisuuksiin, kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa kaup.joht. Lauri Ahon tekemään matkapäivineen enintään kuusi päivää 
kestävän virkamatkan osallistumista varten mainittuihin juhlallisuuksiin. Matka-
laskussa, joka oli esitettävä kaupunginkanslian hyväksyttäväksi, saatiin todellisten 
matkakustannusten lisäksi ottaa huomioon päivärahana 18 $ kutakin päivää kohti. 
Lasku saatiin maksaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista. 
Bukarestin kaupungille päätettiin kaupungin lahjana luovuttaa kaiverruksineen n. 
40 000 mk maksava hopeakannu. Lasku päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (27. 8. 2 171 §, khn jsto 8. 9. 6 379 §). 

Münchenin kaupungin kutsuttua kaup.joht. Lauri Ahon vierailulle kaupungin-
hallitus oikeutti hänet tekemään ko. matkan toukokuussa matkapäivineen kauintaan 
kahdeksan päivää kestävänä virkamatkana. Todellisten matkakustannusten lisäksi 
saatiin päivärahana ottaa huomioon 72 DM kutakin päivää kohti. Münchenin kau-
pungille päätettiin kaupungin lahjana luovuttaa n. 13 500 mk maksava taidelasi-
maljakko (30. 4. 1 259 §, khn jsto 26. 5. 5 873 §). 

Kielin kaupungin kutsuttua kaupungin valtuuskunnan ja kaupungin edustajan 
Kielin viikon juhlallisuuksiin kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupungilla 
ollut sillä kertaa mahdollisuuksia lähettää edustajiaan Kielin kaupungin vieraaksi 
(26. 2. 703 §, 21. 5. 1 472 §). 

Brysselin kaupungille lahjoitettava joulukuusi. Kaupunginhallitus päätti, että 
Brysselin kaupungille lahjoitettaisiin myöskin kertomusvuonna joulukuusi, jonka 
hankkimisesta ja kuljetuksesta Antwerpenin kautta Brysseliin joulukuun alkupäi-
viksi tulisi kiinteistöviraston metsäosaston huolehtia yhteistoiminnassa rakennus-
viraston kanssa. Yleisjaostolle myönnettiin oikeus hyväksyä lähetyksestä aiheutu-
neet laskut (5. 11. 2 870 §). 

V:n 1958 jouluksi lähetetyn kuusen kaatamis- ja kuljetuskustannukset, yht. 
64 355 mk, päätettiin suorittaa v:n 1958 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 14. 1. 5 080 §). 

Oravien lahjoittaminen Moskovan kaupungin puistoihin. Kaupunginhallitus hy-
väksyi yleisjaoston v. 1958 (ks. s. 222) tekemän päätöksen, joka koski 24 oravan toi-
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mittamista Moskovan kaupungin puistoihin; samalla merkittiin tiedoksi Moskovan 
kaupunginneuvoston toimeenpanevan komitean puheenjohtajan asian johdosta lä-
hettämä kiitossähke. Oravien kuljettamisesta aiheutunut lasku 37 410 mk päätettiin 
suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (19. 2. 648 §, khn jsto 17. 2. 
5 299 §). 

V. 1961 pidettävän Pohjoismaiden pääkaupunkien kokouksen paikan määrääminen. 
Tukholman kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tiedustelun johdosta kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että ko. kokous siirret-
täisiin pidettäväksi Tukholmassa. Kokousajaksi kaupunginhallitus oli ehdottanut 
joko toukokuuta tai elokuuta (8. 10. 2 576 §). 

Juhla- ym. tilaisuuksiin päätettiin lähettää kaupungin edustajat seuraavasti: 
kaup.joht. Lauri Aho Hyvinkään ja Kouvolan kaupunkien perustamis juhlallisuuk-
siin (17. 12. 3 349 §, 30. 12. 3 409 §); kaupunginvaltuuston puh.joht. Teuvo Aura 
Riihimäen kaupungin perustamis juhlallisuuksiin (17. 12. 3 349 §); apul.kaup.joht. 
Eino Uski Tyttönormaalilyseon 90-vuotis juhlallisuuksiin ja Pohjois-Haagan yhteis-
koulun ja käytännöllisen keskikoulun vihkiäisjuhlaan (15. 10. 2 660 §, 28. 10. 2 802 §); 
vt Lempi Lehto Helsingin Uuden Yhteiskoulun 60-vuotis juhlallisuuksiin (12. 11. 
2 938 §); apul.kaup.joht. Eino Waronen Helsingin Työväen Säästöpankin 50-vuotis-
juhlallisuuksiin (2. 1. 10 §); apul.kaup.joht. Juho Kivistö Helsingin Työväenyhdis-
tyksen 75-vuotisjuhlallisuuksiin (12. 2. 559 §); kaupunginvaltuuston I varapuh.joht. 
Yrjö Rantala Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 90-vuotis juhlallisuuksiin (8. 10. 2 575 
§); valtiot.kand. Veikko Järvinen Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 43. edustaja-
kokoukseen (19. 3. 927 §); työväenopiston joht. Ilmari Wuorenrinne Tampereen 
Työväenopiston 60-vuotisjuhlaan (khn jsto 28. 1. 5 192 §). 

Kiljavan parantolalle lahjoitettavaksi tilatusta vaakunakilvestä aiheutunut 
lasku, 21 000 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 3. 3. 5 371 §). 

Uudenmaan Prikaatille, Dragsvikissä, luovutettavasta kaupungin vaakunasta 
aiheutuneesta matkasta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset saatiin kaupungin-
valtuuston II varapuheenjohtajalle Gunnar Modeenille suorittaa erinäisiin hallin-
tomenoihin kuuluvista määrärahoista Virkamatkat (khn jsto 3. 1. 5 008 §). 

Yleis jaosto oikeutti sairaanhoitajakoulun rehtorin Maj-Lis Juslinin osallistu-
maan Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulun vihkiäisjuhlaan. Matkakustannukset, 
8 480 mk, saatiin suorittaa sairaalalautakunnan käyttövaroista (khn jsto 17. 2. 
5 322 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Sodissa kaatuneitten muistopäivänä 17.5. 
päätettiin kaupungin puolesta laskea seppele Hietaniemen sankarihaudoille sekä 
Ässä-rykmentin 20-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä 13. 10. rykmentin muisto-
patsaalle (khn jsto 12. 5. 5 790 §, 1. 12. 6 896 §, khs 10. 9. 2 313 §). 

Kaupungin puolesta päätettiin vielä laskea seppele kaup. asiamies Erik Elfven-
grenin hautajaistilaisuudessa (khn jsto 27. 10. 6 667 §, 1. 12. 6 896 §); kanslia pääll. 
Toivo Takin hautajaistilaisuudessa (khn jsto 31. 3. 5 564 §); kunnallisneuvos J. E. 
Janatuisen hautajaistilaisuudessa (khn jsto 21. 4. 5 692 §); vt Konsti Järnefeltin 
hautajaistilaisuudessa (khn jsto 6. 8. 6 203 §); ammattioppilaslautakunnan puheen-
johtajan Eino Södermanin hautajaistilaisuudessa (khn jsto 11. 8. 6 230 §) ja kaup. 
arkkit. Lauri Pajamiehen hautajaistilaisuudessa (khn jsto 11. 8. 6 240 §). 
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Kaupungin edustustilaisuuksien vapauttamista liikevaihtoveron alaisuudesta kos-
keva Uudenmaan läänin liikevaihtoverotoimiston neuvonta-asiain osaston pöytä-
kirjaote 11. 12. päätettiin lähettää elintarvikekeskukselle tiedoksi (khn jsto 22. 12. 
7 047 §). 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus myönsi yleisistä 
käyttövaroistaan 2 090 551 mk sekä saman pääluokan tililtä Kaupungin edustus-
tilaisuuksia varten 8 001 915 mk erilaisten juhla- ym. tilaisuuksien järjestämistä 
varten seuraaville yksityisille henkilöille, järjestöille, kokouksille yms.: Moskovan 
kaupungin nuorisoedustajille (khn jsto 24. 3. 5 506 §, 7. 4. 5 591 §, 21. 4. 5 687 §, 
28. 4. 5 722 §, 12. 5. 5 791 §, 19. 5. 5 823 §, 26. 5. 5 865 §, 2. 6. 5 904 §); Moskovan 
kaupungin edustajille (khn jsto 26. 5. 5 859, 5 860, 5 861, 5 862, 5 863, 5 864 §, 
2. 6. 5 907, 5 908, 5 909, 5 910, 5 911, 5 912, 5 913 §, 16. 6. 5 982, 5 985, 5 988 §); 
neuvostoliittolaisen lakimiesvaltuuskunnan jäsenille (khn jsto 19. 5. 5 835 §); neu-
vostoliittolaisen sanomalehtimiesretkikunnan jäsenille (khn jsto 8. 9. 6 378 §); Tuk-
holman kaupungin edustajille (30. 7. 1 978 §, khn jsto 18. 8. 6 261 §, 25. 8. 6 294 §, 
6 295, 6 296, 6 297, 6 298, 6 299, 6 300, 6 301, 6 302 §, 1 .9 .6 335, 6 336 §, 8.9. 
6 371, 6 372, 6 373, 6 374 §, 14. 9. 6 412 §, 8. 10. 6 525 §); Tukholman kaupungin 
borgarrådet Gösta Agreniuksen vierailun johdosta (khn jsto 14. 4. 5 626 §); eräille 
ruotsalaisille vieraille (khn jsto 8. 12. 6 937 §); Tukholman kunnantyöntekijäin 
valtuuskunnan jäsenille (khn jsto 13. 10. 6 590 §); Tukholman sähkölaitoksen joht. 
Bergin vierailun johdosta (khn jsto 12. 5. 5 809 §); Tukholman kaupunginlakimiehen 
vierailun johdosta (khn jsto 17. 2. 5 303 §); sähkölaitoksen vieraille: joht.Thamin'ille 
Malmöstä ja johtaja Fredlundille Göteborgista (khn jsto 1. 9. 6 354 §); dipl. ins. 
Eberhard v. Glassenin vierailun johdosta (khn jsto 21. 7. 6 196 §); norjalaiselle 
ylioppilasretkikunnalle (khn jsto 9. 6. 5 975 §); kieliläiselle Stadtrat Schatzille 
(khn jsto 9. 6. 5 954 §, 16. 6. 5 981 §); Barcelonan kaupungin edustajille (khn jsto 
30. 6. 6 073 §, 11. 8. 6 231 §, 25. 8. 6 293 §, 1. 9. 6 333 §);. Englannin asuntoasiain-
ministeriön ylitarkastajalle Blackshawlle seurueineen (khn jsto 23. 6. 6 044 §); 
sähkölaitoksen voima-asemiin tutustumaan saapuneelle Sydsvenska Kraft Ab:n 
toimitusjohtajalle (khn jsto 14. 4. 5 660§); Münchenin kaupungin kulttuuritoimen 
johtajalle, tri Herbert Hohenemserille (khn jsto 3. 2. 5 214 §); Miinchenistä olevan 
joht. J. Doblerin vierailun johdosta (khn jsto 25. 8. 6 306 §); Eskilstunan kaupungin 
kaupunginasiamiehelle Nordbergille (khn jsto 19. 5. 5 832 §); Japanin korkeimman 
oikeuden jäsenelle Michio Nishille (khn jsto 24. 2. 5 334 §); matkailunjohtajien Skål-
clubi 'n IV pohjoismaisen kongressin osanottajille (khn jsto 10. 3. 5 415 §); aasialaisen 
naisretkikunnan jäsenille (khn jsto 5. 5. 5 759 §); Open Door International -nimisen 
järjestön XI kongressin osanottajille (19. 11. 3 015 §); puolalaisen sanomalehti-
miesretkikunnan jäsenille (khn jsto 28. 4. 5 724 §); puolalaiselle virkamiesretkikun-
nalle (khn jsto 26. 5. 5 852 §, 30. 6. 6 063 §); Föreningen för vattenhygien -nimisen 
yhdistyksen kokouksen osanottajille (3. 12. 3 195 §); Kölnistä saapuvien Oberbaudi-
rektor Pecksin ja Beigeordneter H. Kleppen vierailun johdosta (khn jsto 12. 5. 
5 795 §); ranskalaisen sanomalehtimiesretkikunnan jäsenille (khn jsto 19. 5. 
5 833 §); apul.kaup.siht. Reino Parviaisen eläkkeelle siirtymisen johdosta (khn 
jsto 14. 1. 5 089 §); Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen 
hallituksen kokouksen osanottajille (khn jsto 11. 2. 5 258 §); Imatran kauppalan-
hallituksen jäsenille (8. 10. 2 574 §, khn jsto 17. 11.6 800 §); kaupungin- ja kauppa-
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lanjohtajien neuvottelukokouksen osanottajille (8. 10. 2 578 §, khn jsto 17. 11. 
6 800 §); kaupunginhallituksen jäsenille eri tilaisuuksissa (khn jsto 5. 5. 5 760 §, 
25 .8 .6 303 §); kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginkanslian virkamiehille 
terveydenhoito virastoon tutustumisen yhteydessä (khn jsto 26. 5. 5 866 §); kau-
punginvaltuuston jäsenille ja sanomalehtien edustajille tiedotustilaisuuden yhtey-
dessä (2. 1. 12 §, 28. 5. 1 559 §, khn jsto 17. 2. 5 298 §, 1. 12. 6 889 §); kaupungin-
valtuuston kokouksen yhteydessä liikennelaitoksen linja-autonkuljettajille (khn jsto 
17. 3. 5 463 §); vuositilintarkastajille (12. 11. 2 936 §, khn jsto 17. 2. 5 298 §, 22. 12. 
7 024 §); kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön välisiin 
työehtosopimusneuvotteluihin osallistuneille allekirjoittamistilaisuuden yhteydessä 
(khn jsto 24. 3. 5542 §); Kunnallisvirkamiesliiton 40-vuotis juhlan osanottajille (khn 
jsto 14.1. 5082 §);kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille, kokoukses-
sa läsnäolleille sihteereille ja lehdistön edustajille talousarvion käsittelyn yhteydessä 
(15. 10.2661 §, 26. 11. 3113 §, 10. 12. 3278 §, khn jsto 14. 1. 5083, 17. 11. 6799 §, 
22. 12. 7 024 §); koulutusasiamiehille pidettävän informaatio- ja neuvottelutilaisuu-
den yhteydessä (khn jsto 3. 1.5 002 §); kaupungin puhelunvälittäjille koulutustoimi-
kunnan järjestämän jatkokoulutustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 4. 11. 6 702 §); 
Helsingin Puhelinyhdistyksen teknikoille kaupunginkanslian uuden puhelinkeskuk-
sen paikoilleenasentamisen yhteydessä (khn jsto 31. 3. 5 563 §); Rovaniemen kaup-
palan virastojärjestelytoimikunnan jäsenille (khn jsto 4. 11. 6 705 §); Pohjoismaiden 
nuorten kansantaloustieteen tutkijain juhlakokouksen osanottajille (16. 4. 1 146 §, 
khn jsto 30. 6. 6 059 §); tilastollisten menetelmien soveltamista selluloosa- ja paperi-
teollisuudessa käsittelevän kongressin osanottajille (17. 12. 3 350 §); puutavara- ja 
polttoainetoimiston johtajan Frans Kivistön eroamisen johdosta (khn jsto 24. 3. 
5 516 §); laskentatarkkaaja rva Lydia Monnin eroamisen johdosta (khn jsto 26. 5. 
5 857 §); Suomen Taksoitusvirkamiesten yhdistyksen neuvottelukokouksen osan-
ottajille (khn jsto 11. 2. 5 267 §); eräille veroviraston viranhaltijoille taksoitus- ja 
tutkijalautakunnan toiminnan päättymisen johdosta (28. 5. 1 589 §, khn jsto 30. 6. 
6 061 §, 29. 9. 6 494 §); Kööpenhaminan kaupungin verovirkailijoille (khn jsto 8. 9. 
6 384 §); kansainvälistä kauppaa koskeviin kysymyksiin erikoistuneiden tiedemies-
ten kokouksen osanottajille (khn jsto 1. 12. 6 899 §); Oslon palokunnan edustajille 
(khn jsto 8. 10. 6 520 §); 29. pohjoismaisen kirurgikongressin osanottajille (19. 2. 
647 §, khn jsto 30. 6. 6 057 §); Suomen Kunnallisen Terveydenhoitoyhdistyksen 
vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 24. 2. 5 335 §); äitiys- ja lastenneuvolain 
lääkäreille (26. 2. 693 §); yleiseurooppalaisen mielenterveyskonferenssin osanottajille 
(26. 3. 970 §); Kansainvälisen Sairaanhoitajain Liiton keskushallituksen kokouksen 
osanottajille (26. 3. 971 §); synnytys- ja naistentautiopin saksaa puhuvien yliopisto-
opettajien kokouksen osanottajille (30. 4. 1 258 §, khn jsto 25. 8. 6 293 §); Yhdys-
valtain apulaissosiaaliministerin Bertha S. Adkins'in vierailun johdosta (khn jsto 
21. 7. 6 121 §); Pohjoismaiden pääkaupunkien ja Göteborgin sairaala-asiain johta-
jien konferenssin osanottajille (khn jsto 25. 8. 6 319 §, 8.9. 6 376 §); XI Pohjois-
maiden gynekologikongressin osanottajille (24. 9. 2 436 §); Suomen Lääkäriliiton 
hallituksen jäsenille (khn jsto 17. 11.6 823 §); sairaalalääkärien palkkauskomitean 
jäsenille (khn jsto 22. 12. 7 037 §); pohjoismaisen alkoholipoliittisen kokouksen osan-
ottajille (khn jsto 19. 5. 5 834 §); huoltoviraston ent.toim.joht. Alpo Asteljoen ero-
jaistilaisuuden osanottajille (khn jsto 14. 1.5 107 §); sisäasiainministeriön ja valtio-
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varainministeriön edustajille kaupungin keskuspesulaa koskevan tiedotustilaisuuden 
yhteydessä (khn jsto 4. 11.6 728 §); Pusulassa ja Nummella järjestetyn lasten sijoi-
tusta koskevan neuvottelu- ja valistustilaisuuden osanottajille (khn jsto 11.8. 
6 241 §); Pohjoismaiden sosiaalijohtajien kokouksen osanottajille (19. 3. 946 §, 
khn jsto 28. 4. 5 731 §); Helsingin työnvälitystoimiston toimintaan tutustumaan 
saapuneelle ruotsinmaalaiselle vieraalle (khn jsto 29. 9. 6 493 §); Työväen Urheilu-
liiton V liittojuhlaan saapuneille ulkomaisten joukkueiden johtajille (11.6. 
1 727 §); läänien urheilulautakuntien rakennusneuvojille (khn jsto 28. 1. 5 183 §); 
ruotsinmaalaisen kummikuntavaltuuskunnan jäsenille (12. 2. 558 §, 23. 4. 1 220 §, 
khn jsto 5. 5. 5 755 §, 30. 6. 6 062 §, 21. 7. 6 133 §, 25. 8. 6 293 §, 13. 10. 6 566 §); 
urheilu- ja ulkoilujärjestojen piirien sekä sanomalehtien edustajille tiedotustilaisuu-
den yhteydessä (khn jsto 24. 3. 5 532 §, 31. 3. 5 570 §); Lontoon Eläintarhan johta-
jan Tongin vierailun johdosta (khn jsto 8. 9. 6 385 §); Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnan järjestämän kansainvälisen viikon osanottajille (khn jsto 10. 11. 6 752 §, 
8. 12. 6 935 §); XXVI Helsingin Hiihtojen osanottajille (29. 1. 350 §, khn jsto 14. 4. 
5 618 §); liikuntakasvatusalan konferenssin osanottajille (6. 5. 1 354 §); väestön-
suo jelutoimist on vieraaksi saapuneille Lahden kaupungin edustajille (khn jsto 31.3. 
5 579 §); väestönsuojeluohjaaja kenr. luutn. evp. Harald Öhquistin eläkkeelle siir-
tymisen johdosta (khn jsto 28. 1. 5 194 §); kunnallisten raittiuslautakuntien yleisen 
edustajainkokouksen osanottajille (khn jsto 21. 7. 6 137 §, 22. 12. 7 023 §); raittius-
lautakunnan erään neuvottelutilaisuuden osanottajille (khn jsto 28. 1.5 191 §); 
tanskalaisen kansakoulujen kamreerin Pedersenin vierailun johdosta (khn jsto 29. 9. 
6 488 §); pohjoismaisen apukoulukokouksen osanottajille (khn jsto 30. 6. 6 076 §); 
Yhdistyneiden Kansakuntien Teknillisen Avun Euroopan toimiston järjestämän 
seminaarin osanottajille (19. 3. 929 §); Yhteiskunnallisen Korkeakoulun ja Svenska 
Medborgarhögskolan'in oppilaille sekä Ruotsin ja Norjan vastaavien koulujen oppi-
laille järjestetyn kurssin osanottajille (12. 2. 557 §, khn jsto 14. 4. 5 619 §); XI Poh-
joismaiden Hyönteistieteilijäin kokouksen osanottajille (19. 3. 928 §); VIII kansain-
välisen teatterikongressin osanottajille (khn jsto 30. 6. 6 060 §); Burg-teatterin vie-
railun johdosta (khn jsto 19. 5. 5824 §); venetsialaisen teatteriseurueen jäsenille (khn 
jsto 4. 11. 6 714 §); taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotilaisuuden osanottajille 
(khn jsto 28. 4. 5 743 §); Kansainvälisen akateemisten naisten liiton 13. konferenssin 
osanottajille (5. 2. 474 §, khn jsto 23. 6. 6 032 §, 8. 10. 6 525 §); Pohjoismaiden esittä-
väin säveltaiteilijain neuvoston kokouksen osanottajille (khn jsto 29. 9. 6 487 §); 
Pekinginoopperan taiteilijoille (8. 10. 2 577 §, khn jsto 17. 11. 6 800 §); Tukholman 
Filharmonisen Orkesterin jäsenille (21. 5. 1 471 §, khn jsto 30. 6. 6 056 §); Suomen 
Museoliiton neuvottelupäivien osanottajille (khn jsto 5. 5. 5 758 §); Graafisen 
Keskusliiton 60-vuotis juhlan osanottajille (30. 7. 1 979 §); Tampereen kaupungin 
edustajille (khn jsto 29. 9. 6 478 §); Geodeettis-geofysikaalisen Unionin XII yleis-
kokouksen osanottajille (30. 12. 3 410 §); kaavoitusalueiden jakolain tarkistuskomi-
tean jäsenille sekä eräille kaupunkimittausosastolla käyneille ulkomaalaisille (khn jsto 
29. 12. 7 090 §); austraalialaiselle Uuden Etelä-Walesin kaupunkisuunnittelupäälli-
kölle (khn jsto 19. 5. 5 825 §); Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton keskushallituksen 
kokouksen osanottajille (khn jsto 27. 10. 6 683 §); Pohjola-Norden yhdistyksen jär-
jestämien suhdetoimintaa yhteiskunnassa käsittelevien neuvottelupäivien osan-
ottajille (khn jsto 19. 5. 5 831 §); Tukholman kaupungin liikennelaitoksen torvi-
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soittokunnan jäsenille (khn jsto 16. 6. 5 983 §); Pohjoismaiden pääkaupunkien lii-
kenneopetusta koskevien neuvottelupäivien osanottajille (khn jsto 7. 4. 5 590 §); 
kaupunginvaltuuston jäsenille ja sanomalehdistön edustajille Ruskeasuon vaunu-
hallien ja autokorjaamon rakennussuunnitelmien ensimmäistä vaihetta koskevan 
selostustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 5. 5. 5 767 §); satamarakennuspääll. Boris 
Backbergin eläkkeelle siirtymisen johdosta (khn jsto 14. 4. 5 661 §); Pohjoismaiden 
jäänmurtajain yhteistoiminnan aikaansaamiseksi pidettävän kokouksen osanotta-
jille (khn jsto 18. 8. 6274 §); Pohjoismaiden suursatamien satamajohtajien neuvot-
telupäivien osanottajille (khn jsto 24. 3. 5 514 §, 14. 4.5 634 §); Suomen Kunnallisten 
Teurastamoiden Yhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 10. 3. 5 412 §); 
teurastamon henkilökunnalle teurastamon 25-vuotis juhlan johdosta (khn jsto 7. 1. 
5 072 §); Suomen Teknillisen Seuran lämpö-ja saniteettikerhon jäsenille Salmisaaren 
voimalaitokseen tutustumisen yhteydessä (khn jsto 20.10. 6643 §); Salmisaaren turbo-
generaattorin hankintaa selvittämään asetetun välimiesoikeuden kokouksen osan-
ottajille (khn jsto 21. 4. 5 718 §, 19. 5. 5 822 §, 16. 6. 5 987 §); valtion edustajille 
kaasulaitoksen koksinhankinnasta käytävien neuvottelujen yhteydessä (khn jsto 
21. 1. 5 163 §, 28. 1. 5 203 §); kahdelle neuvostoliittolaiselle insinöörille kaasulaitok-
sen toimintaan tutustumisen yhteydessä (khn jsto 10. 3. 5 448 §, 31. 3. 5 561 §, 
21. 4. 5 688 §); Göteborgin kaasu- ja sähkölaitoksen johtajalle K. G. Fredlundille 
sekä Tukholman kaasulaitoksen yli-insinöörille Sven Dahlbeckille (khn jsto 8. 9. 
6 398 §); kansainvälisen radiojärjestön O.I.R.:n kongressin osanottajille (khn jsto 
30. 6. 6 064 §); Euroopan eri maiden vientinäyttelyjen kansainvälisen yhteiselimen 
Interexpon retkikunnan jäsenille (khn jsto 16. 6. 5 993 §); Pohjoismaiden pääkau-
punkien NNKY ja NMKY -yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelu-
päivien osanottajille (khn jsto 28. 4. 5 725 §); saksalaisen arkkitehtiylioppilasretki-
kunnan jäsenille (khn jsto 10. 3. 5 416 §); liikennelentäjien kansainvälisen keskus-
järjestön vuosikongressin osanottajille (khn jsto 14. 1. 5 091 §); Jääkäriliiton vuosi-
kokouksen osanottajille (khn jsto 3. 3. 5 372 §); tanskalaisen laivasto-osaston vierai-
lun yhteydessä (12. 11. 2 937 §, khn jsto 10. 11. 6 747 §, 17. 11.6 791 §, 24.11. 
6 852 §, 1. 12. 6 893 §, 22. 12. 7 023 §). 

Muut asiat 

Tasavallan presidentin tai valtioneuvoston jäsenten kutsuminen virastojen ja laitos-
ten järjestämiin tilaisuuksiin. Yleis jaosto päätti huomauttaa kaikille virastoille ja 
laitoksille, että mikäli tasavallan presidentti tai valtioneuvoston jäseniä halutaan 
kutsua joihinkin kaupungin virastojen ja laitosten järjestämiin tilaisuuksiin, tulee 
tällaisen kutsun tapahtua yleis jaoston toimesta, joten virastojen ja laitosten tulee 
hyvissä ajoin neuvotella asiasta ao. hallinnonhaaran apulaiskaupunginjohtajan kans-
sa (khn jsto 17. 11. 6 828 §). 

Oikeudenkäynneistä aiheutuvien, valtion varoista maksettavien palkkioiden ym. 
suorittamista kaupungin välityksellä koskeva lainmuutosesitys. Suomen Kaupunki-
liitolle päätettiin tehdä esitys toimenpiteisiin ryhtymisestä sellaisen muutoksen 
aikaansaamiseksi lainsäädäntöön, että ainakin niissä kaupungeissa, joissa on läänin-
hallitus, voitaisiin aikaisemmin kaupungin välityksellä suoritetut, valtion varoista 
maksettavat oikeudenkäynneistä aiheutuvat palkkiot ja korvaukset suorittaa suo-
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raan lääninkonttorista ilman kaupungin välitystä (8. 10. 2 592 §). Myöhemmin 
Kaupunkiliiton toimisto oli ilmoittanut lähettäneensä oikeusministeriölle kaupun-
ginhallituksen kirjelmän mukaisen esityksen (12. 11.2 954 §). 

Kaupungille tulevien maksujen perimistä koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä rahatoimiston esityksen kaupungille tulevien maksujen perimistä koske-
viksi ohjeiksi. Viivästyskorko vahvistettiin perittäväksi 8 %:n ja sakkokorko 10 
%:n vuotuisen koron mukaan 1. 7. lukien toistaiseksi. Perimispalkkion suuruudeksi 
vahvistettiin 400 mk (28. 5. 1 575 §, kunn. as. kok. n:o 64). 

Em. ohjeista poiketen kaupunginhallitus sittemmin päätti oikeuttaa sähkölaitok-
sen toistaiseksi myöntämään sitä koskevien sähkövirran kulutuksesta perittävien 
maksujen osalta enintään yhden kuukauden maksunlykkäyksiä. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa ratkaisuvallan siirtämistoimikuntaa työtään jatkaessaan 
harkitsemaan myös kysymystä maksunlykkäyksen myöntämistä koskevan oikeuden 
siirtämisestä lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille niissä tapauksissa, joissa se 
osoittautuisi aiheelliseksi (5. 11. 2 883 §). 

Kaupungin autojen vakuuttaminen uuden liikennevakuutuslain mukaan. Yleis-
jaosto päätti huomauttaa kaikille virastoille ja laitoksille, että vakuutettaessa kau-
pungin omistamia autoja uuden liikennevakuutuslain mukaan olisi samalla otettava 
huomioon kaupunginhallituksen v. 1951 (ks. s. 199) kaupungin autojen vakuutta-
misesta tekemä päätös ja Vakuutusosakeyhtiö Fennian kanssa tehty sopimus, joiden 
mukaan virastojen ja laitosten olisi otettava ns. pakollista liikennevakuutusta 
uudessa liikennevakuutuslaissa vastaava rajoitettu liikennevakuutus, jolloin vakuu-
tukseen ei sisälly omistajaa eikä kuljettajaa kohdanneen henkilövahingon korvaami-
nen (khn jsto 13. 10. 6 565 §). 

Valaistusmenojen säästämistä koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti määrätä 
virastojen ja laitosten valaistusmenojen säästämiseksi noudatettavaksi seuraavaa: 

1) keittolevyjen, sähkölämmittäjien, sähkökeittimien ja muiden vastaavien 
suuritehoisten sähkölaitteiden käyttö valaistusverkkoon kytkettyinä ilman erityistä 
lupaa on kielletty; 

2) virastojen ja laitosten on huolehdittava erityisesti valaistussähkön säästämi-
sestä kiinnittämällä huomiota mm. siihen, ettei tyhjiä virkahuoneita jätetä valais-
tuiksi ja että siivoojat pitävät työssään valaistuina vain ne siivouskohteina olevat 
huoneet ja käytävät, joissa he kulloinkin työskentelevät; 

3) virastopäälliköiden ja laitosten johtajien tulee valvoa, että edellisissä kohdissa 
mainittuihin sähkön säästämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä 
ja että niitä noudatetaan jatkuvasti; 

4) edellä 1) kohdassa tarkoitetun luvan myöntää ao. viraston päällikkö tai lai-
toksen johtaja todettuaan ao. sähkölaitteen käyttämisen olevan välttämätöntä 
(6. 8. 2 041 §). 

Komiteain ja apuelinten työskentelyä koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
tehdä seuraavan komiteoita koskevan päätöksen: 

1 §· 
Komitealla tarkoitetaan tässä päätöksessä kahden tai useamman henkilön muo-

dostamaa tilapäistä elintä, joka on asetettu selvittämään tai valmistelemaan mää-
rättyä asiaa ja laatimaan siitä ehdotuksen. 

192) 



2. Kaupunginhalli tus 

Tämä päätös ei koske a) kaupunginvaltuuston hyväksymissä ohje- ja johtosään-
nöissä mainittuja jaostoja, toimikuntia ja neuvottelukuntia, b) kaupunginvaltuuston 
asettamia valiokuntia, c) kaupungin hallintoelinten keskuudestaan asettamia jaosto-
ja, jotka eivät kokoonnu enemmän kuin kolme kertaa, d) rakennustoimikuntia, 
jotka on asetettu määrätyn rakennushankkeen toteuttamista varten, e) pysyväis-
luontoisen tai toistuvan tehtävän suorittamista varten asetettuja apuelimiä. 

Kuitenkin on edellä kohdissa d) ja e) mainittujen elinten noudatettava, mitä 
tämän päätöksen 4 §:ssä on määrätty. 

2 §. 

Kaupunginhallituksella yksin on oikeus asettaa komiteoita. Kaupungin muilla 
hallintoelimillä on kuitenkin oikeus asettaa keskuudestaan jaostoja yhdessä alais-
tensa viranhaltijain kanssa selvittelemään asianomaisen hallintoelimen käsiteltä-
vänä olevaa asiaa, mikäli jaosto ei tule kokoontumaan enemmän kuin kolme kertaa. 

3 §. 

Komitean on järjestettävä työnsä siten, ettei kaupungille aiheuteta suurempia 
kustannuksia kuin tehtävän suorittaminen välttämättömästi vaatii. 

4 §. 
Komitean on tehtäväänsä ryhtyessään valittava itselleen lyhyt nimi. Ennen 

nimen käyttöön ottamista komitean on kaupunginkanslian kirjaamossa pidettävän 
komiteakortiston perusteella todettava, ettei komitean valitsemaa nimeä tai siihen 
helposti sekoitettavaa muuta nimeä ole ennestään muulla komitealla. Komitean 
itselleen ottama nimi sekä valitsema sihteeri ja hänen osoitteensa on viipymättä 
ilmoitettava komiteakortistoon merkittäväksi. 

5 §· 
Komitea voi, jos katsoo tehtävänsä suorittamisen kannalta tarkoituksenmukai-

seksi, asettaa keskuudestaan jaoston tai useampia jaostoja. 

6 §· 
Komitean mietintöä ei ole laadittava laajemmaksi kuin komitean tehtävän kan-

nalta on välttämätöntä. Historiallisia katsauksia, katsauksia ulkomaiden vastaaviin 
oloihin ja tilastollisia selvityksiä on otettava komitean mietintöön vain sikäli, kuin 
ne ovat välttämättömiä komitean ehdotusten tai muiden esitysten perustelemiseksi. 
Komitean mietintöön tulee sisältyä lyhyt, ponsien muotoon laadittu yhteenveto 
komitean ehdotuksista. 

7 §. 

Saatuaan mietintönsä valmiiksi komitean on kaupunginkansliasta hankittava 
selvitys siitä, painetaanko mietintö tai monistetaanko se muulla tavoin. 
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8 §· 
Komitean on vuosittain tammikuun kuluessa toimitettava kaupunginkanslialle 

kaksin kappalein kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan sekä selostus 
komitean jäljellä olevista tehtävistä. Kertomus on laadittava kaupunginhallituksen 
yleisjaoston vahvistamalle lomakkeelle. 

9 §· 
Lopetettuaan työnsä komitean on toimitettava sille kertynyt aineisto kaupun-

ginarkistoon säilytettäväksi (29. 1.351 §). 
Yleisjaosto hyväksyi myöhemmin em. ohjeiden 8 §:n mukaisten toimintakerto-

musten laatimista varten tarkoitetun lomakkeen (khn jsto 3. 2. 5 213 §). 
Helsinki-päivän vietto. Kaupunginhallitus päätti puolestaan, että 12. 6. järjes-

tettäisiin kuntalaisille kaupungin perustamisen vuosipäivän johdosta ohjelmallisia 
tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Samaten pidettäisiin eräät kaupungin laitokset 
avoinna yleisölle (4. 6. 1 632 §). 

Elinkeinotoimintaoikeuksien vuokraamista koskevat määräykset. Kaupunginhalli-
tus päätti, että elinkeinotoimintaoikeuksia kaupungin alueilla ja laitoksissa luovutet-
taessa oikeutta ei saisi myöntää sellaisille henkilöille, joiden omainen viranhaltijan 
tai kaupungin työntekijän ominaisuudessa toimii samalla paikalla tai joutuu hoita-
maan sitä paikkaa koskevia asioita, missä tarkoitettu elinkeinotoiminta tapahtuu, 
ellei kaupunginhallitus erityisestä syystä antaisi suostumustaan toisenlaiseen me-
nettelyyn (4. 6. 1 652 §). 

Ula-taxi Osuuskunnan kanssa tehtävä sopimus. Täydentäen v. 1958 (ks. s. 148) 
tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa laati-
maan vuokra-autojen käytöstä virantoimituksessa Helsingin Ula-taxi Osuuskunnan 
kanssa samanlaisen sopimuksen kuin Helsingin Vuokra-autoilijat -nimisen yh-
distyksen kanssa sekä muuttaa ko. kokouksessa hyväksymänsä vuokra-autojen 
käyttöä virka-ajoihin koskevien ohjeiden 6 kohdan seuraavan sisältöiseksi: Helsingin 
Vuokra-autoilijat yhdistyksen tai Helsingin Ula-taxi Osuuskunnan toimesta lasku-
tetaan suoritetuista henkilökuljetuksista rahatoimistoa. Laskun mukana seuraavat 
taksikuittien alkuperäiskappaleet, jotka rahatoimiston toimesta on verrattava viras-
tojen ja laitosten toimistoon lähettämiin ja siellä säilytettäviin taksikuittien jäljen-
nöskappaleisiin (18. 6. 1 772 §). 

Helsinkiä esittelevien värifilmien valmistamiskustannukset. Yleisjaosto päätti, 
että Helsingin kaupunkia esittelevän kahden värifilmin valmistamisesta aiheutuvat 
kustannukset jaettaisiin kaupungin ja Helsingin Kauppakamarin kesken siten, että 
kaupunki kustantaisi Fennada-Filmi Oy:n valmistaman, kaupunkia kuvaavan 
yleisfilmin ja Helsingin Kauppakamari Filmitalo Oy:n valmistaman, kaupungin 
elinkeinoelämää kuvaavan filmin. Filmin valmistamisesta aiheutuneet kustannuk-
set, yhteensä 2 381 361 mk, saatiin suorittaa kolmessa erässä erinäisiin hallintome-
noihin ko. tarkoitusta varten varatusta määrärahasta. Ensimmäinen erä makset-
taisiin filmin valmistamista koskevaa sopimusta allekirjoitettaessa ja viimeinen erä 
sen jälkeen, kun lyhytelokuvatoimikunta oli vastaanottanut ensimmäisen esitys-
kopion. Ko. toimikunta oikeutettiin samalla tilaamaan lyhytelokuvasta erikielisiä 
kopioita harkintansa mukaan tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa 
(khn jsto 7. 1.5061 §, 17. 11. 6 788 §, 29. 12.7099 §). 
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Kaupungin julkaisut. Helsinki-kuvateostoimikunnan ilmoitus teoksen valmistu-
misesta merkittiin tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että toimitustyön 
aikana kertynyt asiakirja-aineisto luovutettaisiin kaupunginarkistoon säilytettä-
väksi sekä että teosta varten hankitut valokuvat, negatiivit ja kuvalaatat luovutet-
taisiin kaupunginmuseoon säilytettäväksi (3. 12. 3 193 §). 

Yleis jaosto päätti sittemmin vahvistaa mainitun teoksen myyntihinnaksi 2 000 
mk/kpl, josta kirjakaupoille ja kaupungin viranhaltijoille myönnettiin 25 %:n 
alennus. Kuvateosta päätettiin jakaa vapaakappaleina seuraaville: kuvateostoimi-
kunnan jäsenille, kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginjohtajille, enti-
sille kaupunginjohtajille, kaupunginhallituksen vuosijäsenille, kaupunginsihteerille, 
taiteilija Martti Mykkäselle 20 kpl, varat. Martti Hämesalolle, rva Kyllikki Pajamie-
helle, tied. pääll. Aarne Välikankaalle, ylikielenkääntäjä Eric Blomille, arvostelu-
kappaleet sanomalehdille, kaupunginkirjastoon, kaupunginarkistoon ja kaupungin-
museoon, kuhunkin 1 kappale kaikilla neljällä kielellä. Edelleen päätettiin teosta 
jakaa vapaakappaleina teoksen erikielisten tekstien kääntäjille, painatusasiam. 
Stenmanille ja kaupunginkanslian sihteerille, yksi kappale kullekin (khn jsto 10. 11. 
6 750 §, 1. 12. 6888 §). 

Vielä saatiin yksi kuvateos antaa korvauksetta kaupunginvaltuuston varsinai-
sille jäsenille, niille varajäsenille, jotka olivat läsnä 16. 12. pidetyssä kaupunginval-
tuuston kokouksessa, kaupunginreviisorille ja vuositilintarkastajien puheenjohta-
jalle (khn jsto 8. 12. 6 932 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenille 
saatiin uutta Helsinki-kuvateosta, sikäli kun he sitä pyytäisivät, myydä 25 %:n 
alennuksella. Samaten saatiin mainittuun teokseen lunastettujen valokuvien ku-
vaajille myydä ko. teosta 25 %:n alennuksella, 1 kappale kullekin (khn jsto 15. 12. 
6 980 §). 

Sen johdosta, että ulkoasiainministeriöstä oli tiedusteltu, saataisiinko ministe-
riöön ostaa suurempi määrä uutta kuvateosta alennettuun hintaan, yleisjaosto päätti 
ilmoittaa, että mikäli mainittua kuvateosta ostettaisiin vähintään 500 kappaletta, 
mutta enintään 1 000 kappaletta, olisi sen hinta 1 500 mk/kpl sekä että mikäli teosta 
ostettaisiin vähintään 1 000 kappaletta, olisi sen hinta 1 300 mk/kpl (khn jsto 22. 12. 
7 035 §). 

Koulutuspäällikölle myönnettiin oikeus lähettää Oberverwaltungsdirektor Sko-
ville Düsseldorffiin ja Senatsyndicus Dr. Heppelle Hampuriin uusi kuvateos kum-
mallekin (khn jsto 29. 12. 7 095 §). ' 

Hyvinkään, Kouvolan ja Riihimäen kaupungeille päätettiin myös niiden perus-
tamis juhlallisuuksien yhteydessä luovuttaa uusi kuvateos (khn jsto 22. 12. 7 036 §, 
29. 12. 7 100 §). Hämeenlinnan matkailulautakunnalle päätettiin toimittaa mainittu 
kuvateos heti sen ilmestyttyä (khn jsto 17. 11. 6 796 §). 

Auroran sairaalan ylilääkärille Paavo Heiniölle päätettiin hänen 60-vuotispäi-
vänsä johdosta luovuttaa uusi kuvateos (khn jsto 1. 12. 6 918 §). 

Tarkistettuaan v. 1956 (ks. s. 147) tekemänsä päätöksen yleisjaosto päätti kehot-
taa hankintatoimistoa vastaisuudessa jatkuvasti toimittamaan kulloinkin uusille 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupungin-
johtajille Helsingin historiateokset nahkaselkäisenä (khn jsto 1. 9. 6 339 §). 
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Stadionin isännöitsijälle Jussi Tossavaiselle päätettiin hänen 60-vuotispäivänään 
luovuttaa kaupungin lahjana Helsingin historiateokset (khn jsto 25. 8. 6 286 §). 

Yleisjaosto päätti, että Töölö-Seuran jäsenet saisivat seuran välityksellä ostaa 
50 %:n alennuksella vähittäismyyntihinnasta »Pääkaupunkimme Helsinki»-nimistä 
teosta, 20 %:n alennuksella vähittäismyyntihinnasta Helsingin historiateosta, Sven-
Erik Äströmin »Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors» 
-nimistä teosta ja professori v. Fieandtin »Helsingin paljasjalkaiset ja uusi asuttaja-
polvi» -nimistä teosta (khn jsto 17. 2. 5 300 §). 

Sven-Erik Äströmin teosta »Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens 
Helsingfors» -nimistä teosta saatiin toimittaa yksi kappale hänelle itselleen (khn jsto 
7. 1. 5 058 §); sisäasiainministeriön kunta-asiainosastolle (khn jsto 3. 1. 5 012 §); 
Bibliografiska institutet -nimiselle laitokselle (khn jsto 11. 2. 5 254 §)ja Alkon Yleis-
kirjastoon (khn jsto 14. 4. 5 625 §). 

Kaupungin sairaanhoitajakoulun historiikki päätettiin jakaa kaikille kaupungin-
hallituksen jäsenille sekä kaupunginsihteerille ja apulaiskaupunginsihteereille. Kau-
punginkanslian tiedotuspäällikön käyttöön päätettiin varata 25 kappaletta mainit-
tua teosta ja suomenkielisestä painoksesta päätettiin hankintatoimiston käyttöön 
varata 100 kappaletta nidottuna ja 10 kappaletta sidottuna sekä ruotsinkielisestä 
25 kappaletta nidottuna ja 8 kappaletta sidottuna. Loppuerä mainitusta teoksesta 
päätettiin antaa sairaanhoitajakoulun johtokunnalle käytettäväksi sen harkinnan 
mukaan. Hankintatoimistoa kehotettiin toimittamaan mainittu historiikki kaikille 
niille kirjastoille, joille toimitettiin muitakin kaupungin julkaisuja (khn jsto 8. 10. 
6 539 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa hankintatoimistoa huolehtimaan siitä, että Turun 
yliopiston taloustieteen laitokselle toimitettaisiin seuraavien julkaisujen vastaisuu-
dessa ilmestyvät niteet, sikäli kuin niitä vielä olisi saatavissa: Helsingin kaupungin 
tilasto; II—III. Ulkomaankauppa ja merenkulku; Helsingin kaupungin tilastolli-
nen vuosikirja, uusi sarja v:sta 1905 lukien; Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä; 
Helsingin kaupungin historia (khn jsto 30. 6. 6 068 §). 

Eräiden julkaisujen tilaaminen. Kaupunginsihteeri oikeutettiin tilaamaan Suo-
men Kunnallislehti ja Finsk Kommunaltidskrift nimisiä julkaisuja yhteensä 108 kap-
paletta v:ksi 1960 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä eräille 
kaupungin viranhaltijoille esitetyn liitteen mukaisesti. Rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan Suomen Kaupunkiliitolle mainittujen julkaisujen tilausmaksut yh-
teensä 151 200 mk tammikuussa 1960 käyttäen tarkoitukseen ko. vuoden talous-
arvioon merkittyä määrärahaa (khn jsto 17. 11. 6 794 §). 

Kaupungin tiedotustoimintaa varten päätettiin hankkia 500 englanninkielistä 
esittelykirjasta Helsinki ä la carte hintaan 100 mk/kpl. Tarkoitukseen myönnettiin 
50 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 10. 3. 5 419 §). 

/ . A. Ehrenströmin elämäkerran kirjoittamista koskeva fil. tri Yrjö Blomstedtin 
selostus merkittiin tiedoksi (khn jsto 17. 3. 5 464 §). 

Tietoja kaupungeista ja kauppaloista sekä Kaupunkiliitosta -nimistä vihkosta kos-
keva Kaupunkiliiton toimiston yleiskirje n:o 25/59 merkittiin tiedoksi (khn jsto 
21. 4. 5 685 §). 

Erääseen amerikkalaiseen julkaisuun toimitetuista, Helsinkiä kuvaavista kivipiir-
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roksista ja valokuvista aiheutunut lasku 2 700 mk saatiin maksaa kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 1. 9. 6 334 §). 

Joulu- ja maisemakorttien hankkiminen. Yleisjaosto oikeutti kaupunginjohtajan 
painattamaan käyttöönsä uusia eri kielisiä, taiteilija Martti Mykkäsen piirtämiä 
joulukortteja. Piirroksesta päätettiin taiteilija Mykkäselle suorittaa 15 000 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 24. 11. 6 859 §, 15. 12. 6 977 §). 

Tiedotuspäällikön käyttöön hankituista maisemakorteista aiheutunut lasku 
1 153 mk päätettiin myös suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 11.8. 6 229 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainojen ottaminen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuus-
ton 9. 9. (ks. s. 16) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungille otetaan 1 000 mmk:n 
obligaatiolaina seuraavilla ehdoilla: 

Helsingin kaupungin v:n 1959 I obligaatiolaina. 
Lainan määrä: 1 000 mmk. Obligaatioiden nimellisarvo on 1 mmk ja lukumäärä 

1 000 kpl. Liikkeellelaskemispäivä on 1.9. 1959. Laina-aika on 20 v. Obligaatiot 
lunastetaan siten, että v:na 1960—1979 suoritetaan 30. 11. obligaatioihin liittyviä 
maksulippuja vastaan lyhennystä 5 % obligaatioiden alkuperäisestä nimellisarvosta. 

Lainan korko: 7 %:n vuotuinen korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa/nimit-
täin 31. 5. ja 30. 11. maksulippuja vastaan, joista marraskuun maksulippu sisältää 
myös vuosittaisen lyhennyksen. Ensimmäisen kerran korko maksetaan 31. 5. 1960. 

Indeksiehto: Obligaatiolainan kulloinkin erääntyvä korko ja kuoletus ovat sido-
tut viralliseen elinkustannusindeksiin (v:n 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että 
jos tarkistusindeksi on perusindeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä 
korko- ja kuoletuserän perusmäärä yhtä monella prosentilla kuin luku kaksi täysiä 
kertoja sisältyy indeksin nousua osoittavaan prosenttilukuun. Jos tarkistusindeksi 
on perusindeksiä pienempi, ei tätä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä pidetään 
kertomusvuoden elokuun indeksilukua 133 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää 
(31/5 ja 30/11) edeltäneen toisen kuukauden (maaliskuun ja syyskuun) indeksiä. 
Siinä tapauksessa, että em. elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan tai las-
kentaperusteita muutetaan, saatetaan kysymys indeksiehdon soveltamisessa käy-
tettävistä laskentaperusteista Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
ratkaistavaksi, jota ratkaisua indeksiehdon toteuttamisessa tämän jälkeen nouda-
tetaan. 

Maksuliput lunastaa Helsingin kaupungin rahatoimisto, Helsingin Osakepankki, 
Kansallis-Osake-Pankki ja Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankki. 

Maksulippujen vanheneminen: Ellei erääntynyttä maksulippua ole esitetty lu-
nastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä, on oikeus maksun 
saantiin sen osalta rauennut. 

Maksulippujen kuolettaminen: Hukkaan joutunutta maksulippua ei voida kuo-
lettaa. 

Lisäksi on obligaatioiden myynnissä otettava huomioon, että obligaatioiden 
emissiokurssi on 100 % ja on ostajan suoritettava obligaatioiden arvon lisäksi lähinnä 
erääntyvästä maksulipusta korko ostopäivään saakka (8. 10. 2 599 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että ko. obligaatiolainaa saatiin myydä ni-
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