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lapsilisämaksut merkitään lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten talous-
arvioehdotuksissa kuhunkin ao. lukuun omana momenttinaan (19. 3. 943 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja 
ja laitoksia merkitsemään tilapäisiä virkoja v:n 1960 talousarviota koskevaan esityk-
seensä tai erillisessä luettelossa ilmoittamaan ehdotettujen uusien tilapäisten virkojen 
tärkeysjärjestyksen, jolloin esityksessä olisi lisäksi ilmoitettava, miten uudet virat 
liittyvät toisiinsa kokonaan uuden laitoksen tai osaston mahdollisen perustamisen 
johdosta. Uusia vakinaisia virkoja perustettavaksi ehdotettaessa oli noudatettava 
vastaavanlaista menettelyä ehdotettujen virkojen tärkeysjärjestyksen osoittamiseksi 
(23. 4. 1 242 §). 

Rahatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että talousarvion käsittelyn yhteydessä ilmoitettaisiin valtuutetuille kaupungin-
hallituksen siihen mennessä hyväksymä ohjelma tarpeen mukaan aloitettavista työt-
tömyystöistä (28. 10. 2 797 §). 

V:n 1960 talousarvion käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(17. 9. 2 397 §). 

Ko. talousarvion valmistelutehtävien suorittamisesta päätettiin kaup. siht. 
Lars Johansonille suorittaa 80 000 mk ja apul. kaup. siht. Seppo Ojalalle 120 000 
mk tarkoitusta varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 18. 8. 6 268 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus,, 
että Helsingin kaupunki kuntien taloudellisessa kantokykyluokituksessa oli edel-
leenkin sijoitettu korkeimpaan, eli 10. luokkaan (20. 8. 2 125 §). 

Rahoitustaseita, talousarvion toteutumista ja tilien asemaa koskevat rahatoimiston 
ilmoitukset merkittiin tiedoksi (2. 1. 36 §, 30. 4. 1 289 §, 30. 7. 2 007 §, 5. 11. 2 877 §r 

26. 11. 3 150 §, 30. 12. 3 442 §, khn jsto 28. 1. 5 167 §, 10. 3. 5 432 §, 31. 3. 5 571 §, 
7. 4. 5 583 §, 2. 6. 5 928 §, 30. 6. 6 087 §, 25. 8. 6 288, 6 311 §, 29. 9. 6 499 §, 13. 10. 
6 570 §). 

Kaupungin liikelaitosten konttokuranttitilien korko päätettiin pysyttää ennallaan 
(4. 6. 1 650 §). 

Kassavarojen ja palkkav arojen säilyttäminen. Kaupunginhallitus päätt i 
täydentää v. 1951 (ks. s. 133) kassavarojen ja palkkavarojen säilyttämisestä, 
antamiaan ohjeita (12. 11. 2 968 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa maistraatin suorittamaan maist-
raatin lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantun-
tijan kuukausipalkkion 24 800 mk:n suuruisena 1. 7. lukien (25. 6. 1 832 §). 

Maistraatille myönnettiin oikeus käyttää kertomusvuoden vuosilomakustannuk-
siin merkittyä määrärahaansa tilin perusteluista poiketen myös arkistonhoitajan 
vuosilomasijaisen palkkaamiseen (25. 6. 1 836 §). 

Ulosottovirasto. Kaupunginhallitus oikeutti ulosottoviraston edelleenkin pitä-
mään palveluksessaan huoneenvuokratoimiston ent. asunnontarkastajan Yrjö 
Ropposen toistaiseksi ja kauintaan v:n 1960 loppuun. Asianomaisen palkan maksa-
mista varten myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
yht. 1 372 260 mk. Ulosottovirastoa kehotettiin järjestämään haastetoimintansa 
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joko Ropposta käyttäen tai hänen palkkaamisensa johdosta toimeenpantavien jär-
jestelyjen avulla. Maistraattia kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin Ropposen 
sijoittamiseksi vapautuvaan ulosottoapulaisen virkaan (15. 1. 205 §, 28. 5. 1 554 §, 
30. 12.3 408 §). 

Ulosottoapulaiselle Tauno Hällströmille myönnettiin oikeus saada hänelle ajaksi 
1.—30. 9. myönnetyn virkavapauden aikana menettämistään johtosäännön mukai-
sista virkasivutuloista korvauksena 19. ja 22. palkkaluokkien loppupalkkojen väli-
nen erotus, 10 450 mk (khn jsto 8. 9. 6 377 §). 

Järjestelytoimiston työntutkija Kurt Nordman määrättiin edelleen tarvittaessa 
avustamaan johtavaa kaupunginvoutia ulosottoviraston toimistotöiden järjeste-
lyssä ja menetelmäuudistusten toimeenpanossa toistaiseksi ja kauintaan 30. 6. 
saakka (8. 1. 138 §). 

Viraston kahdelle vahtimestarille päätettiin hankkia työtuvilla tehtävät virka-
puvut ja työtakit, joiden maksamiseen myönnettiin 29 710 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 17. 11.6 787 §). 

Yleisjaosto oikeutti enintään 18 ulosottoviraston toimistoapulaista suoritta-
maan ylitöitä kertomusvuoden aikana enintään 300 tuntia kukin (khn jsto 6. 8. 
6 206 §). 

Kaupunginhallitus kehotti rakennusvirastoa suorittamaan ulosottoviraston 
pyytämät, n. 250 000 mk:aan nousevat muutostyöt Meritullinkadun virastotalossa. 
Töiden suorittamiseen saatiin käyttää talon jäljellä olevia rakennusmäärärahoja 
(3. 12. 3 189 §). 

Yleisjaosto oikeutti ulosottoviraston yhteistoiminnassa hankintatoimiston kanssa 
hankkimaan virastotaloon tarvittavan kaluston ja siirtämään sieltä riittävän mää-
rän vanhaa kalustoa talossa Karhutie 15 olevaan itäisten esikaupunkialueiden ulos-
ottoviraston vastaanottopaikkaan. Täydennyskaluston hankkimiseen saatiin käyt-
tää 105 200 mk viraston kaluston hankintamäärärahoista (khn jsto 20. 10. 6 610 §). 

Rakennustarkastustoimistoon päätettiin 1.3. lukien palkata viransijaisiksi neljä 
insinööriä, siksi kunnes ko. virat vakinaisesti täytettäisiin, kuitenkin kauintaan 
31. 12. saakka. Kolmelle insinöörille saatiin suorittaa enintään 110 000 mk:n ja 
yhdelle enintään 120 000 mk:n suuruinen palkka kuukaudessa, kuitenkin niin, että 
mikäli oli välttämätöntä, saatiin joku tai jotkut mainituista viranhaltijoista palkata 
osapäivätyöhön sitä vastaavalla palkalla (26. 2. 700 §, 27. 8. 2 169 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 'yli-insinööri Eero Peltoselle hänen pyytä-
mänsä eron virastaan 31. 12. lukien sekä myöntää erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista 70 213 mk lomakorvauksen suorittamista varten 
hänelle 13 p:ltä hänen v. 1958 pitämättä jääneestä vuosilomastaan (8. 10. 2 573 §, 
6. 5. 1 350 §). 

Rakennustarkastustoimiston eräiden viranhaltijain toimittua toimiston johto-
säännön vastaisesti kaupunginhallitus päätti kehottaa maistraattia pidättämään 
heidät heti virantoimituksesta (5. 2. 473 §, 12.2.555, 556 §, 19. 2. 645 §, 27.8. 
2 170 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti toimittaa asiassa kertyneet kuulustelu-
pöytäkirjat ja muun aineiston maistraatille asian vaatimiin toimenpiteisiin ryhty-
mistä varten. Maistraatin tuli ilmoittaa kaupunginhallitukselle asiassa tekemästään 
päätöksestä, minkä jälkeen kaupunginhallitus tulisi harkitsemaan, olisiko aihetta 
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ryhtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti todeta, 
että asiassa syntyneet asiakirjat eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta 
sisältävän asetuksen nojalla oli pidettävä salaisina, kunnes säännöksen ehto olisi 
täyttynyt. Myöhemmin merkittiin tiedoksi maistraatin mainittua asiaa koskeva 
päätös. Samalla todettiin, ettei asia antanut kaupunginhallituksen taholta aihetta 
enempiin toimenpiteisiin maistraatin ratkaiseman asian osalta (14. 5. 1 426 §, 
2. 7. 1 898 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 30 000 mk kor-
vauksen suorittamista varten asiamiestoimiston lainoppineelle avustajalle Pekka 
Sormuselle hänen rakennustarkastustoimiston viranhaltij ain väärinkäytöksistä 
suorittamistaan tutkimuksista (khn jsto 12. 5. 5 785 §). 

Raastuvanoikeus oikeutettiin maksamaan esityksensä mukaisesti kesäkuun 
palkka, eli 43 600 mk vt. rikosasiainnotaarille Risto Bergqvistille tämän oltua ko. 
aikana kertausharjoituksissa (30. 7. 1 976 §). 

Muuttaen v. 1957 (ks. s. 172) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
kehottaa raastuvanoikeuden yleisjaostoa suorittamaan oikeusneuvosmies Holger 
Boijelle 4 440 mk:n suuruisen lisäkorvauksen hänen v:n 1956 vuosilomastaan käyt-
tämättä jääneeltä osalta (30. 4. 1 256 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleis jaoston päätöksen siitä, ettei läänin-
hallituksen 2. 6. antamaan päätökseen nuoremman oikeusneuvosmiehen Börje 
Wiklundin lomakorvausta koskevassa asiassa haettaisi muutosta. Yleisjaosto myönsi 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 33 080 mk kaupungin maksettavaksi 
tuomitun vuosilomakorvauksen ja 1 000 mk oikeudenkäyntikulujen korvauksen 
suorittamista varten Wiklundille (30. 7. 1 975 §, khn jsto 21. 7. 6 125 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Yleisjaosto päätti, sillä edellytyksellä että oikeus-
kansleri vapauttaisi IX kaupunginviskaalin Gustaf-Adolf Bärlundin ns. Volkswagen-
jutun loppulausunnon laatimista varten muista virkatehtävistään ajaksi 19. 10. — 
15. 11., myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 89 404 
mk varat. Martti Mehdon palkkaamiseksi kaupunginviskaali Bärlundin viransijai-
seksi em. ajaksi (khn jsto 20. 10. 6 609 §). 

Raastuvanoikeuden arkisto ja puhtaaksikirjoituskanslia. Kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3 540 mk korvauksen suorittamista varten 
raastuvanoikeuden arkistossa vapunpäivänä päivystäneille neljälle viranhaltijalle 
(khn jsto 30. 6. 6 070 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 141 840 
mk tp. toimistoapulaisen palkkaamista varten raastuvanoikeuden arkistoon 1.1. — 
30. 4. väliseksi ajaksi 12. palkkaluokan mukaisella palkalla (khn jsto 14. 1. 5 078 §). 

Kaupunginhallitus päätti luopua vaatimasta asessori Folke Landgrenilta kor-
vausta raastuvanoikeuden tuomiokirjojen sitomisesta Uudenmaan Kirjapaino 
Oy:lle liikaa suoritetuista ennakkomaksuista aiheutuneesta korkotappiosta. Raas-
tuvanoikeuden yleisjaostoa kehotettiin valvomaan, ettei ko. menettely vastaisuu-
dessa uusiutuisi raastuvanoikeuden arkistossa (10. 12. 3 276 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 150 000 mk raas-
tuvanoikeuden vanhimpien tuomiokirjojen siirtämisestä kaupunginarkistoon aiheu-
tuneiden kustannusten suorittamista varten (khn jsto 23. 6. 6 031 §). 

Poliisilaitos. Lääninhallituksen pyydettyä lausuntoa poliisilaitoksen esityksestä, 
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joka koski uusien toimien perustamista ja autojen ym. kaluston lisäämistä, kau-
punginhallitus päätti kaupunginjohtajan esittämillä perusteilla ilmoittaa puolta-
vansa varsinaisen poliisikunnan lisäämistä tarpeelliseksi harkitussa määrässä, mutta 
toivovansa, että palkattavan työntutkijan toimesta suoritettaisiin selvitys siitä, 
oliko poliisilaitoksen sisäpalvelu- ja kansliatehtävien hoito nyt järjestetty edullisim-
malla tavalla. Samoin olisi selvitettävä olisiko oman kirjapainon ylläpitäminen kan-
nattavaa tai muista syistä välttämätöntä. Samalla kaupunginhallitus päätti uudel-
leen korostaa, ettei kaupunki osallistuisi autorekisterin pitämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin, eikä niin ollen myöskään siihen tarvittavan henkilökunnan palkko-
jen suorittamiseen. Kaluston lisäämistä tarkoittavasta esityksestä ei kaupungin-
hallituksella ollut huomauttamista (12. 3. 832 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 8. 6. antamallaan päätök-
sellä hylännyt kaupunginhallituksen moottoriajoneuvorekisterin pitämistä koskevan 
valituksen. Kaupunginjohtaja oli ilmoittanut, ettei kustannusten maksamista ollut 
ratkaistu em. päätöksen yhteydessä (2. 7. 1 895 §, ks. s. 350). 

Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä kaupunkia suorittamaan osuutensa 
poliisilaitoksen ylläpitokustannuksista viita 1958 kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rahatoimistoa suorittamaan ko. summan, 419 050 793 mk, lääninhallituksen posti-
siirtotilille. Sisäasiainministeriölle päätettiin samalla ilmoittaa, että kaupunki 
vastaisuudessa kieltäytyisi suorittamasta ruumiinkuljetuksista aiheutuvia kustan-
nuksia omina menoinaan, joten v:sta 1960 lukien ei talousarvioihin enää otettaisi 
määrärahaa ko. tarkoitusta varten (2. 7. 1 896 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan 22. 10. tekemän 
päätöksen, jonka mukaan asiamiestoimistoa oli kehotettu irtisanomaan kaupungin 
ja Helsingin Hautaustoimi ja Ruumisarkkuliike -nimisen toiminimen kesken sol-
mittu sopimus ruumiiden kuljettamisesta. Sopimus päättyisi kertomusvuoden 
lopussa (28. 10. 2 799 §). 

Kun kaupungin lääninhallitukselle suorittamasta em. summasta oli mm. vähen-
netty kaupungin osuus poliisilaitoksen yhteyteen perustetun moottoriajoneuvorekis-
terin menoista ja perustamiskustannuksista, kaupungin laskuttaman ja lääninhalli-
tuksen vähentämän määrän välinen ero valtioneuvoston jäsenten poliisilaitoksen 
autojen käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä 2/3 ruumiiden kuljettami-
sesta aiheutuneista kuluista, oli lääninkonttori pyytänyt lääninhallitusta velvoitta-
maan kaupungin suorittamaan vähentämänsä määrät, yht. 2 584 428 mk korkoineen. 
Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa 
pysyvänsä aikaisemmassa kannassaan ja esittää, että lääninkonttorin hakemus hy-
lättäisiin (28. 10. 2 800 §). 

Pidätettyjen ruoanvalmistajille suoritettava korvaus määrättiin 1.1. lukien 104 
mk:ksi tarjotusta ateriasta sekä ruoanvalmistaja Rauha Siltaselle suoritettava palk-
kio apulaisten palkkaamista varten 25 200 mk:ksi kuukaudelta, josta 2 700 mk 
korvauksena puuttuvasta asuntoedusta. Ruoanvalmistaja Raija Hyvöselle apulais-
ten palkkaamista varten suoritettu palkkio peruutettiin samasta ajankohdasta 
lukien (2. 1.4§). 

Haagan poliisivartioasemarakennuksen asuinhuoneistojen vuokrien suuruutta 
koskeva kiinteistöviraston ilmoitus merkittiin tiedoksi (29. 1. 345 §). 

Yleisjaosto päätti suostua hankintatoimiston esitykseen vesilaitoksen lähettämien 
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3 pistoolin, 29 panoksen ja 2 pistoolikotelon luovuttamisesta korvauksetta poliisi-
laitokselle (khn jsto 3. 3. 5 373 §). 

Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 100 000 mk juomavesilaitteiden asentamista varten Pengerkatu 5:ssä 
sijaitsevan poliisilaitoksen huolto-osaston kahteen pidätettyjen säilytyshuoneeseen 
(khn jsto 24. 2. 5 330 §). 

Holhouslautakunta. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
kaupunginhallitus myönsi 55 330 mk tp. palkkiovirassa olevan vahtimestarin palk-
kaamista varten ajaksi 1. 2. —31. 12. (12. 2. 554 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta oi-
keutettiin palkkaamaan hovioik. ausk. Pertti Kalla hoitamaan huoneenvuokratoi-
miston toimistopäällikön ja yleissihteerin tehtäviä 1.1. 1959 lukien toistaiseksi ja 
kauintaan 30. 6. 1960 saakka tilapäisessä palkkiovirkasuhteessa, josta hänelle saatiin 
suorittaa enintään 22 700 mk:n palkkio kuukaudelta (29. 1. 346 §, 26. 2. 696 §, 30. 12. 
3 404 §). 

Konttoripääll. Eino Fingerroosille päätettiin suorittaa 9 268 mk huoneenvuokra-
lautakuntien tarverahoista korvauksena hänen 14. 7. — 21.8. välisenä aikana suorit-
tamistaan haasteiden ja tiedoksiantojen perilletoimittamisesta (khn jsto 22. 12. 
7 029 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että huoneenvuokralautakuntien haasteiden perille 
toimittamisesta saatiin 1. 8. lukien suorittaa kantakaupungin alueella sijaitsevaan 
taloon toimitetusta haasteesta 100 mk ja esikaupunkialueella sijaitsevaan taloon 
toimitetusta haasteesta 120 mk sekä jokaisesta seuraavasta samaan taloon samalla 
kertaa toimitetusta haasteesta 20 mk (30. 7. 1 974 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön sunnuntaityökorvausperusteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti täydentää v. 1957 (ks. s. 173) tekemäänsä päätöstä siten, että palolaitoksen 
teknillisen osaston paloinsinöörille ja sammutusosaston apulaispalomestarille saatiin 
suorittaa sunnuntaityökorvausta silloin, kun he suorittavat palomestaripäivystystä 
koko siitä ajasta, minkä he sunnuntaina tai juhlapäivinä toimivat päivystäjinä sekä 
yhdestä viidennestä osasta sitä aikaa, minkä he näinä päivinä toimivat varapäivys-
täjinä. Korvaus on määrättävä paloinsinöörin ja apulaispalomestarin oman viran 
palkan perusteella (5. 2. 518 §). 

Sairaankuljetustoiminta. Vt Kauko Niemi ym. olivat v. 1957 (ks. s. 40) tehneet 
aloitteen, joka koski tutkimuksen suorittamista riittävän tehokkaan sairaankulje-
tustoiminnan aikaansaamiseksi nimenomaan esikaupunkialueita silmällä pitäen. 
Aloitteen johdosta kaupunginhallitus oli samana vuonna (ks. s. 135) asettanut komi-
tean tutkimaan asiaa. Komitean saatua mietintönsä valmiiksi 25. 6. 1958 oli siitä 
pyydetty eri lautakuntien ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton lausun-
not. Mietinnön johdosta kaupunginhallitus päätti, 

1) että palolaitos oikeutetaan palkkaamaan neljä sairaankuljetustehtäviin sopi-
vaa autonkuljettajaa työsopimussuhteessa kuukausipalkalla, mikä vastaa 15. palk-
kaluokan mukaista peruspalkkaa, palolaitoksen määrärahaa Muut palkkamenot 
käyttäen ja sitä tarvittaessa ylittäen sekä että palolautakuntaa kehotetaan aikanaan 
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