
12. Kaupunginhallitus 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuutetun sijaisen kokoukseen kutsumista koskeva kantelu. Vt. Heino-
selle oli myönnetty pyynnöstä vapautusta valtuutetun tehtävistä ajaksi 13. 1.— 
31. 12. 1960, minkä jälkeen valtuuston puheenjohtaja oli kutsunut hänen tilalleen 
ensimmäisen varajäsenen, toiminnanjoht. Elli Nurmisen. Kun sitten samaan ääni-
ryhmään kuuluneelle vt Leskiselle oli myöskin myönnetty väliaikaista vapautusta 
2. 6. lähtien vuoden loppuun, puheenjohtaja oli kutsunut hänen tilalleen toisena 
varajäsenenä olleen autoilija Toivo Uotisen. Heinonen oli kuitenkin myöhemmin 
ilmoittanut esteensä lakanneen sekä ryhtyvänsä hoitamaan valtuutetun tehtäviään 
21. 9. alkaen. Mainittuna päivänä pitämässään kokouksessa kaupunginvaltuusto oli 
merkinnyt ilmoituksen tiedoksi ja todennut Nurmisen siirtyneen varajäseneksi. 5. 10. 
pidettyyn valtuuston kokoukseen oli Leskisen tilalle kutsuttu Nurmisen sijasta vara-
jäsen Uotinen. Vt Hakulinen oli tästä menettelystä kannellut Uudenmaan läänin-
hallitukselle katsoen valtuuston puheenjohtajan menetelleen siinä virheellisesti ja 
vaatinut, että valtuuston puheenjohtaja velvoitettaisiin poistamaan varajäsen Uoti-
nen valtuustosta ja kutsumaan hänen tilalleen Leskisen sijaiseksi varajäsen Nurmi-
nen. Lääninhallitus oli tutkinut asian ja koska Uotisen, kunnallislain 3 §:n3mom:n 
säännökset huomioon ottaen, tuli toimia valtuutettuna niin kauan kuin Leskisen este 
kesti, eikä siis valtuuston puheenjohtajaa voitu laillisesti velvoittaa kutsumaan Les-
kisen sijaan Uotisen tilalle muuta varajäsentä, lääninhallitus katsoi, ettei Hakulisen 
vaatimus antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (1. 12. 3 166 §). 

Valtuustoryhmän nimen muuttaminen. Merkittiin tiedoksi vt Hakulisen kirjelmä, 
että Helsingin Sos. dem. Opposition valtuustoryhmän nimi oli muutettu Sos. dem. 
Liiton valtuustoryhmäksi (12. 5. 1 346 §). 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja 
asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti kokoontua varsi-
naisiin kokouksiinsa kertomusvuoden aikana torstaisin klo 15. o o ja ylimääräisiin 
kokouksiin tarvittaessa, kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontui tiistaisin klo 
15.30 ja veroasiain käsittelyä varten perjantaisin klo 8.30 ynnä kaupunginhallituk-
sen puutavara- ja polttoainejaosto sekä keskuspesulajaosto tarvittaessa. Kaupungin 
hallituksen ja sen jaostojen kokoontumisajoista samoin kuin siitäkin, että kokouk-
sessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena 
päivänä nähtävänä sekä kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien ja kaupun-
ginsihteerin päätösluettelot lauantaisin kaupunginkansliassa yleisesti nähtävinä, oli 
kuulutettava sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla (14. 1. 118 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että kokoukset pidetään kesä- ja elo-
kuun aikana entiseen tapaan torstaisin, mutta että heinäkuun aikana ei pidetä ko-
kouksia, lukuun ottamatta mahdollisesti heinäkuun 7 p:nä pidettävää kokousta 
(5. 5. 1 271 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Kaupunginhallituksen jäsenet Meltti ja Tuurna 
valittiin kertomusvuodeksi tarkastamaan vähintään kahdesti rahatoimiston hallussa 
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olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kaupunginhallituksen hoidossa olevat vakuus-
asiakirjat. Kokoonkutsujaksi määrättiin jäsen Meltti (14. 1. 124 §). 

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 
(14. 1. 123 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin. Kau-
punginhallituksen edustajiksi valittiin kertomusvuodeksi rahatoimenjohtaja huolto-
lautakuntaan ja sen hallintojaostoon, Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan, las-
tensuojelulautakuntaan, urheilu- ja retkeilylautakuntaan ja sen jaostoihin sekä 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 teolli-
suuslaitosten 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 alkoholistihuoltojaostoon ja raittiuslautakuntaan; jäsen Järvi-
nen huoltolautakunnan omaisuus- ja holhousjaostoon, huoltolaitosten johtokuntaan, 
työtupien johtokuntaan ja nuoriso työlautakuntaan; jäsen Lehto lastensuojelulauta-
kunnan suo jelukasvatus jaostoon, äitiysavustus- ja perhelisäjaostoon, elatusapu jaos-
toon, vajaamielisjaostoon, lastenkotien johtokuntaan, koulukotien johtokuntaan, 
ammattiopetuslaitosten johtokuntaan ja kotitalouslautakuntaan; jäsen Loppi las-
tensuojelulautakunnan lastenhuolto jaostoon ja musiikkilautakuntaan; jäsen Meltti 
huoneenvuokralautakuntien keskuslautakuntaan ja museolautakuntaan; jäsen 
Tuurna työnvälityslautakuntaan, työllisyyslautakuntaan ja kirjastolautakuntaan ja 
jäsen Östenson teurastamolautakuntaan ja elintarvikekeskuksen lautakuntaan 
(14. 1. 121 §). 

Kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien yhteistyö. Kuten aikaisemminkin kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa kaikille hallintoelimille, että niiden on hyvissä ajoin, 
kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, lähetettävä esityslistansa kau-
punginjohtajalle, ao. apulaiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen edusta-
jalle. Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on varmennettu jäljennös kokouksen 
pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle. 
Ellei pöytäkirja jostakin erityisestä syystä ole valmistunut em. ajassa, on esityslis-
taan liittyvä päätösluettelo sanotussa ajassa toimitettava kaupunginjohtajalle ja 
ao. apulaiskaupunginjohtajalle. Pöytäkirjan valmistuttua on jäljennös siitä viipy-
mättä toimitettava mainituille henkilöille. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, 
pöytäkirjat ja päätösluettelot on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon. Kau-
pungin hallintoelinten tulee tehdä päätös kokousajoistaan ja ilmoittaa siitä hankinta-
toimistolle asianmukaisen yhteiskuulutuksen julkaisemista varten (14. 1. 122 §). 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen, vielä ratkaisemattomien asiain luet-
telot tarkastettiin (30. 6. 1 824 §, khn jsto 4.8. 6 093 §). 

Kaupunginjohtajat. Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston kanslian ilmoitus siitä, 
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että tasavallan presidentti oli 25.5. suonut kaupunginjohtaja Lauri Aholle ylipor-
mestarin arvonimen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa lu-
nastamaan valtioneuvoston kirjaajankonttorista ko. arvonimestä annettavan avoi-
men kirjeen ja toimittamaan sen kaupunginkansliaan sekä maksamaan arvonimestä 
suoritettavan leimamaksun, 250 000 mk, kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (2.6. 1 567 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena hänen estyneenä 
ollessaan toimii kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja, kiinteistötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisena opetus- ja sairaalatointa johtava apu-
laiskaupunginjohtaja, rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisena kau-
punginjohtaja, opetus- ja sairaalatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijai-
sena teollisuus- ja rakennustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ja teollisuus-
ja rakennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisena rahatointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa toimii kaupungin-
hallituksen puheenjohtajana kokouksessa saapuvilla oleva virassa vanhin apulais-
kaupunginjohtaja (14. 1. 117 §). 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien lomien myöntämisestä ym. 
tehtiin useita päätöksiä (25.2. 596 §, 12.5. 1 345 §, 19.5. 1 413 §, 2.6. 1 568 §, 29.12. 
3 438 §, khn jsto 26.4. 5 597 §). 

Kaupunginkanslia. Kaupunginhallitus päätti siirtää virkasäännön 4 §:n 2 mo-
mentin perusteella virkaa haettavaksi julistamatta kaupunginkanslian tp. tiedotus-
päällikön Aarne Välikankaan kaupunginkanslian tiedotuspäällikön virkaan 1.1. 
1961 lukien tavanomaisilla ehdoilla ja yleisjaosto vahvisti 27.12. em. vaalin (3.3. 
672 §, khn jsto 27.12. 7 062 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tekemään ehdotuksen 
kaupunginkanslian johtosäännön muuttamiseksi siten, että rahatointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaa hoitavan apulaiskaupunginsihteerin viran päte-
vyysvaatimuksia ja virkanimikettä tarkistetaan. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
ettei ko. virkaa siinä vaiheessa täytetä vakinaisesti sekä että hakija Erkki Linturi 
määrätään hoitamaan mainittua virkaa 1.2. lukien toistaiseksi ja kauintaan kerto-
musvuoden loppuun oikeudella saada virkaan kuuluva palkka (28.1. 275 §). Myö-
hemmin kaupunginhallitus päätti valita kaupunginkanslian talousarviopäällikön 
virkaan 1.1.1961 lukien hakija Erkki Linturin tavanmukaisilla ehdoilla ja yleis-
jaosto vahvisti 29.11. kaupunginhallituksen em. päätöksen (10.11. 2 933 §, khn jsto 
29.11. 6 833 §) . 

Sen johdosta, että kaupunginkanslian avoinna oleva 34. palkkaluokan tp. kun-
nossapitotarkastajan virka oli ollut toistamiseen haettavana ja että kukaan virkaa 
hakeneista henkilöistä ei voinut tulla kysymykseen virkaa täytettäessä, yleisjaosto 
päätti määrätä dipl. ins. Kaarlo Tammilehdon oman suostumuksensa mukaisesti 
hoitamaan ko. virkaa 16.2. lukien, kuitenkin kauintaan v:n 1961 loppuun saakka 
viran mukaisilla palkkaeduilla sekä puoltaa palkkalautakunnalle annettavassa lau-
sunnossaan virkavapauden myöntämistä ins. Tammilehdolle talorakennusosaston 
insinöörin virasta mainituksi ajaksi (khn jsto 26.1. 5 117 §, 29.11. 6 834 §). 

Varat. Pentti Tarpila määrättiin edelleen v:n 1961 ajaksi hoitamaan 30. palkka-
luokan I kunnanasiamiehen tp. virkaa, joka hallinnollisesti kuuluu kaupunginkans-
lian alaisuuteen (8.12. 3 257 §). 

125 



12. Kaupunginhalli tus 

Yleisjaosto päätti vahvistaa v. 1959 (ks. s. 139) tekemänsä päätöksen rva Gunvor 
Staffansin valitsemisesta kaupunginkanslian 28. palkkaluokan kielenkääntäjän 
virkaan vuoden koeajaksi (khn jsto 8.11. 6 705 §). 

Tp. työmaiden tarkastajaksi päätettiin ajaksi 1.1.—30.6.1961 palkata tarkastaja 
Eero Eränpalo 16. palkkaluokan mukaisella palkalla. Tarkastajan tehtävänä oli 
yhteistoiminnassa valtion työvoimaviranomaisten kanssa valvoa, että ne yksityiset, 
joille kaupunki on asettanut velvollisuuden käyttää kaupungissa asuvaa työvoimaa, 
täyttävät velvollisuutensa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa järjestely-
toimistoa suorittamaan tutkimuksen sanotun valvontatehtävän tarpeellisuudesta 
sekä tekemään kaupunginhallitukselle 1.6.1961 mennessä esityksen sen tarkoituksen-
mukaiseksi järjestämiseksi vastaisuudessa (15.12. 3 359 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginkansliaan saatiin em. ajan-
kohdasta lukien palkata tp. apulaiskoulutuspäällikkö 28. palkkaluokan mukaisella 
palkalla sekä virastotyöntekijä 18. palkkaluokan mukaisella palkalla. Mainittujen 
virkojen tarpeellisuus otettaisiin uudelleen harkittavaksi sen jälkeen, kun niihin 
nyt sijoitettavat henkilöt ovat siirtyneet eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Apulais-
koulutuspäällikön virkaan määrättiin työnvälitystoimiston vs. ammatinvalinta-
psykologi Kalevi Takala ja virastotyöntekijän virkaan ko. toimiston vs. osastonhoi-
taja Martti Turunen, jonka tehtävänä aikana 1.1.—30.6.1961 olisi osallistua raken-
nusviraston henkilöasioiden hoitoon rakennusvirastossa (1.12. 3 196 §). 

Hovioik.ausk. Orjo Marttila päätettiin edelleen ajaksi 1.1.—30.6. palkata tp. 
kansliasihteeriksi (khn jsto 1.3. 5 303 §). 

Yleisjaosto päätti siirtää 1.7. lukien avoimeksi tulevaan 12. palkkaluokan toimis-
toapulaisen virkaan sitä haettavaksi julistamatta hankintatoimiston toim.apul. 
Sirpa Saariston (khn jsto 26.4. 5 603 §); 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan 
valittiin Ritva Halme ja Margit Holmström (khn jsto 5.7. 6 047 §, 27.9. 6 418 §); 
11. palkkaluokan tp. puhelunvälittäjän virkaan palkattiin rakennusviraston puhe-
linkeskuksessa työsopimussuhteessa palvellut Hilkka Malmivuori tehtävänään 
lähinnä hoitaa rakennusvirastosta tulevien puhelujen välitystä (khn jsto 22.11. 
6 787 §). Edelleen yleisjaosto päätti, että toim.apul. Ulla Nyman saatiin edelleen 
palkata kaupunginkansliaan ja sijoittaa rahatoimistoon ajaksi 1.1.—30.4.1961 
sillä edellytyksellä, että hän toimisi tilinpäätösosastolla tai muissa sellaisissa tehtä-
vissä, jotka voivat helpottaa hänen työskentelyään kaupunginkanslian talousarvio-
osastolla ja kanslian kirjanpidon hoitamisessa (khn jsto 20.12. 6 987 §). 

Seuraaville kaupunginkanslian viranhaltijoille päätettiin myöntää heidän ano-
mansa ero virastaan: tp. virastotyöntekijöille Valma Koskiselle ja Erik Saxbergille 
vastaavasti 30.4. ja 22.6. lukien (19.5. 1 435 §, khn jsto 3.6. 5 657 §, 31.5. 5 803 §) 
sekä toimistoapulaisille Anna-Liisa Autereelle, Tuula Kokolle ja Margaretha Wahl-
bergille vastaavasti 26.7., 15.7. ja 1.7. lukien (khn jsto 31.5. 5 796 §, 14.6. 5 875 §, 
26.4. 5 602 §). 

Kaupunginsihteerille ym. viranhaltijoille myönnettiin vuosilomaa (khn jsto 
1.3. 5 301 §, 19.4. 5 576 §), sairauslomaa (khn jsto 1.3. 5 304 §, 8.3. 5 349 §) tai 
palkatonta virkavapautta (9.6. 1 658 §, 6.10. 2 586 §, 22.12. 3 387 §, khn jsto 2.2. 
5 149 §, 31.5. 5 799 §, 14.6. 5 874 

Eräät kaupunginkanslian viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 
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tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 12.1. 5 034 §, 5.4. 5 490 §, 30.8. 6 273 §, 
8.11. 6 707 §). 

Kaupunginkanslian neljälle vahtimestarille päätettiin v:n 1961 aikana suorittaa 
5 000 mk:n palkkio kuukaudessa kullekin autojen aiheuttamasta ylimääräisestä 
työstä ja Kivelän sairaalan autotallissa säilytettävää henkilöautoa hoitavalle vahti-
mestarille 2 500 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa samalta ajalta. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää ko. vuoden talousarvioon kuuluvia kaupunginkanslian määrärahoja 
Muut palkkamenot (khn jsto 27.12. 7 056, 7 057 §). 

Kaupunginkanslian ylivahtimestarille, kahdelle vahtimestarille ja kahdelle 
vahtimestari-autonkuljettajalle päätettiin työtuvilta hankkia virkapuvut ja yhdelle 
vahtimestarille turkki ja kumisaappaat. Tarkoitukseen saatiin käyttää kaupungin-
kanslian tarverahoja (khn jsto 26.1. 5 116 §, 9.2. 5 194 §, 27.12. 7 059 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaup. siht. Lars Johansonin tai hänen estyneenä ollessaan 
apul. kaup. siht. Sulo Hellevaaran tai apul. kaup. siht. Pentti Lehdon hyväksymään 
kertomusvuoden ja v:n 1961 aikana kaupunginkanslian toiminnasta aiheutuvat ja 
kaupunginkanslian johtosäännön 2 §:n 13—15 kohdissa tarkoitetut laskut sekä eräät 
muut laskut ja maksuasiakirjat. Samalla yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslain 
hyväksymään kaupunginhallituksen käyttövaroista maksettavaksi kaupunginval-
tuuston jäsenten kotiinkuljetuksista aiheutuvat laskut (khn jsto 12.1. 5 033 §, 
5.7.6 046 §, 20.12.7 002 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslian tilaamaan v. 1961 yhteensä 107 kpl Suo-
men Kunnallislehti-ja Finsk Kommunaltidskrift -nimistä lehteä ja Svenska Stads-
förbundets Tidskrift -nimisen julkaisun lähetettäväksi kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen jäsenille sekä eräille kaupungin viranhaltijoille (khn jsto 
11.10. 6 512 §, 5.12. 6 883 §). 

Tiedotuspäällikön esityksestä päätettiin kaupunginkansliaan tilata seuraavat 
julkaisut: Das kleine Brockhaus -niminen tietosanakirja, 700 kpl »Helsinki ä la 
Carte» -nimistä julkaisua, joista 250 kpl englanninkielisenä, 250 kpl saksankielisenä ja 
200 kpl ruotsinkielisenä, 200 kpl Kaupunkisuunnittelusanasto - nimistä kirjasta sekä 
Argus International de la Presse S.A. -nimiseltä yhtymältä Genevestä 250 lehtileik-
keen sarja 122 Svfr:n hinnasta (khn jsto 29.3. 5 461 §, 28.6. 5 992 §, 14.6. 5 888 §, 
27.9. 6 420 §). 

Yleisjaosto hyväksyi kaupunginkanslian toimenpiteen Päivän Sanomat -nimisen 
päivälehden tilaamisesta kaupunginkansliaan kertomusvuoden loppuun saakka 
(khn jsto 7.9. 6 309 §). 

V:ksi 1961 saatiin kaupunginkansliaan tilata seuraavat sanoma- ja aikakausleh-
det: Helsingin Sanomat, Helsinki-lehti, Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, Kansan 
Uutiset, Kauppalehti, Kommunalteknisk Tidskrift, Maalaiskunta, Mercator, Nya 
Pressen, Päivän Sanomat, Sosiaalinen Aikakauskirja, Stockholms Tidningen, Suomen 
Sosialidemokraatti, Svenska Dagbladet A, Svenska Demokraten, Svenska stads-
förbundets tidskrift, Talouselämä ja Uusi Suomi. Tiedotuspäällikölle saatiin tilata: 
Economist, Helsingin Sanomat, Helsinki-lehti, Huvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, 
Kansan Uutiset, Kauppalehti, Kunnallislehti, Kunta ja Me, Maalaiskunta, Nya 
Pressen, Public Relations Journal (USA), Päivän Sanomat, Suomen Sosialidemo-
kraatti ja Uusi Suomi (khn jsto 4.10. 6 480 §). 
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Mannerheim-ristin ritarien säätiön johtokunnan tar jot tua kuvanveistäjä Kallion 
muovaileman Suomen Marsalkkan Mannerheimin korkokuvan luovutettavaksi vuo-
deksi eteenpäin kaupungin haltuun yleisjaosto päät t i ilmoittaa ottavansa vastaan 
korkokuvan. Luovutustilaisuus pidettäisiin 4.6. klo 12.40 Kaupungintalossa (khn jsto 
17.5. 5 715 

Yleisjaosto päätti anomuksesta lainata kuvanveistäjä Harry Kivijärvelle hänen 
veistoksensa »Piikaset» ja »Härkä», jotka kaupunki omistaa. Suostumus annettiin 
sillä ehdolla, että hakija vakuuttaa ko. veistokset siksi ajaksi, jonka ne ovat hänen 
hallussaan Turun Taidemuseossa pidettävää näyttelyä varten, »Piikaset» - nimisen 
veistoksen 70 000 mk:n ja »Härkä» -nimisen veistoksen 47 000 mk:n arvosta. Todistus 
vakuutuksen ottamisesta on toimitettava kaupunginkansliaan ennen kuin veistokset 
luovutetaan asianomaiselle (khn jsto 8.11. 6 698 §). 

Asiamiestoimisto. Yleisjaosto päätti vahvistaa kaupunginhallituksen v. 1959 
(ks. s. 142) tekemän päätöksen, jonka mukaan varat. Jarl-Erik Kuhlefelt oli valittu 
asiamiestoimiston kaupunginasiamiehen virkaan (khn jsto 26.1. 5 113 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 895 070 
mk tp. lainoppineen avustajan palkkaamista varten asiamiestoimistoon 28. palkka-
luokan mukaisella palkalla 1.2. lukien. Samalla kaupunginhallitus päätt i muuttaa 
asiamiestoimiston tp. asiamiehen virkanimikkeen nimikkeeksi lainoppinut avustaja 
ja todeta samalla, että ko. virka kuuluu 30. palkkaluokkaan. Kiinteistövirastoa 
kehotettiin järjestämään uudet virkahuoneet toimiston neljää lakimiestä varten. 
Asiamiestoimistoa kehotettiin julistamaan ko. virka haettavaksi, hakuaika 14 päi-
vää (7.1.47 §). 

Yleisjaosto päätti määrätä lakit, tri Bengt Bromsin 1.2. lukien ja kauintaan ker-
tomusvuoden loppuun hoitamaan asiamiestoimiston avoinna olevaa 30. palkkaluo-
kan tp. lainoppineen avustajan virkaa siihen kuuluvilla palkkaeduilla (khn jsto 26.1. 
5 114 §, 5.7. 6 037 §); 28. palkkaluokan tp. lainoppineen avustajan virkaan valittiin 
varat. Yrjö Kinnunen toistaiseksi, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun 
(khn jsto 2.2. 5 154 §); hovioik. ausk. Orjo Marttila määrättiin hoitamaan avoinna 
olevaa 30. palkkaluokan tp. lainoppineen avustajan virkaa 1.1.1961 lukien toistai-
seksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes virka on täyte t ty ja virkaan valittu ryhty-
nyt sitä hoitamaan, enintään kuitenkin kuuden kuukauden ajaksi (khn jsto 20.12. 
6 997 §); 24. palkkaluokan tp. virastotyöntekijä Lars Peränen määrättiin siirtymään 
ulosottovirastosta asiamiestoimistoon järjestelytehtäviin 1.4. lukien toistaiseksi ja 
oli hänen palkkansa suoritettava määrärahoista Veroviraston palveluksesta vapau-
tuneet ja muihin tehtäviin sijoittumattomat viranhaltijat (31.3. 970 §). Myöhemmin 
kaupunginhallitus päätti palkata Peräsen asiamiestoimiston 23. palkkaluokan tp. 
toimistoesimiehen virkaan sekä myönsi hänelle oikeuden saada henkilökohtaisena 
palkanlisänä 24. ja 23. palkkaluokkien välinen erotus (3.11. 2 890 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista 
ao. määrärahoista 450 000 mk tilapäisavustajana toimivan tuntipalkkaisen laki-
miehen palkkaamista varten asiamiestoimistoon kauintaan kertomusvuoden lop-
puun (7.7. 1 891 §). 

Yleisjaosto päätti määrätä vt. vahtimestarin Lars Lönnbergin 1.4. lukien edel-
leen hoitamaan asiamiestoimiston avoinna olevaa vahtimestarin virkaa siihen kuulu-
villa palkkaeduilla toistaiseksi ja siksi kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin (khn 
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jsto 8.3. 5 350 §). Sittemmin yleisjaosto päätti peruuttaa em. päätöksensä ja määrätä 
hankintatoimistossa palvelevan Pauli Levälammen hoitamaan em. virkaa 1.10.1960 
lukien toistaiseksi ja kauintaan 31.3.1961 saakka virkaan kuuluvilla palkkaeduilla 
(khn jsto 27.9. 6 428 §, 27.12. 7 055 §). 

Kaupunginlakimiehen vuosiloma vahvistettiin ja tp. lainoppineelle avustajalle 
Bengt Bromsille päätettiin suorittaa virkasuhteen päättyessä 31.12. pitämättä 
jääneestä vuosilomasta rahakorvaus (8.12. 3 237 §, khn jsto 29.3. 5 455 §, 21.6. 
5 925 §). 

Yleisjaosto päätti, että eläkkeelle siirtyneelle kaupunginlakimiehelle Einar Cavo-
niukselle luovutetaan uusi Helsinki-kuvateos (khn jsto 2.2. 5 144 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 50 000 mk asiamies-
toimiston käsikirjaston täydentämiseksi uudella lainopillisella ja varsinkin kunnal-
lisoikeutta ja -hallintoa koskevalla kirjallisuudella (khn jsto 9.2. 5 204 §). 

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa varat. Pekka Sormusen toimimaan v:n 1961 
ajan kaupungin asiamiehenä Helsingin raastuvanoikeuden II osastolla kaikissa 
kaupunkia koskevissa konkurssiasioissa (29.12. 3 437 §). 

Asiamiestoimiston lainoppineiden avustajien matkalaskut, yhteensä 31 712 mk, 
jotka olivat aiheutuneet kaupungin edustamisesta eri oikeudenkäynneissä, hyväk-
syttiin suoritettavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 
16.2. 5 231, 5 232 §, 22.3. 5 421, 5 422 §, 12.4. 5 525, 5 526 §, 3.5. 5 639 §, 14.6. 
5 873 §, 13.12. 6 929 §). 

Asiamiestoimistolle myönnettiin kaupunginkassasta 50 000 mk maistraatissa 
vireillä olevan, Salmisaaren Veneveistämö Oy:tä koskevan ulosottoasian pakko-
huutokauppakuluja varten (khn jsto 16.8. 6 214 §). 

Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunnan kokoonpano. Kaupunginhallitus päätti valita koulutustoi-
mikunnan jäseniksi kertomusvuodeksi kaupungininsinöörin, huoltotoimen toimitus-
johtajan ja palkkalautakunnan toimistopäällikön sekä vt t Backmanin, Lindgrenin, 
Loimarannan, Meltin, Mäkisen ja Saukkosen sekä opetusneuvos Antero Rautavaa-
ran. Kaupunginkanslian johtosäännön mukaan toimikunnan puheenjohtajana on 
kaupunginsihteeri ja itseoikeutettuna jäsenenä järjestelytoimiston päällikkö (14.1. 
125 §). 

Koulutustoimikunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti asettaa toimitus-
kunnan kunnallishallinnollisten kurssien opetuksen yhteydessä käytettävän oppi-
kirjan sekä suppeamman asiatietoja Helsingin kaupungista sisältävän kirjasen toi-
mittamista varten, 

nimetä toimituskunnan puheenjohtajaksi kaup.siht. Lars Johansonin sekä jäse-
niksi koulutuspäällikkö Urpo Ryönänkosken, tiedotuspäällikkö Aarne Välikankaan, 
kansakoulujen II tarkastajan Walter Erkon ja retkeilyasiamies Eero Koroman, 

määrätä toimituskunnan tehtäväksi suunnitella kaupungin kunnallishallintoa 
käsittelevän oppikirjan sisällön ja yksityiskohtaisen toimittamistavan samalla 
harkiten, olisiko kirja tai sen keskeiset osat käännettävä joillekin vieraille kielille 
käytettäväksi ulkomaille suuntautuvassa informaatiotoiminnassa, 

määrätä toimituskunnan tehtäväksi niin ikään mainittua oppikirjaa varten 
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koottavan aineiston pohjalla suunnitella suppeamman, asiatietoja Helsingin kau-
pungista sisältävän kirjasen, jota eri kielille käännettynä voitaisiin myös käyttää 
ulkomaille suuntautuvassa Helsingin kaupunkia esittelevässä informaatiotoimin-
nassa, 

määrätä toimituskunnan aikanaan tekemään esityksensä kaupunginhallitukselle 
sanottujen kirjojen kirjoittamisesta ja julkaisemisesta sekä 

oikeuttaa toimituskunnan ottamaan itselleen sihteerin ja kuulemaan asiantunti-
joita (18.8. 2 124 §). 

Kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia kehotettiin huolehtimaan siitä, että 
ne kaupungin palveluksessa virka- tai työsuhteessa olevat, esimiesasemassa toimivat 
henkilöt, jotka joutuvat neuvottelemaan ja sopimaan urakoista työntekijöiden 
kanssa, osallistuvat koulutustoimikunnan toimesta järjestettäville, 30—35 tuntia 
kestäville palkkausteknillisiä kysymyksiä käsitteleville kursseille v:n 1963 loppuun 
mennessä (27.5. 1 503 §). 

Koulutustoimikuntaa kehotettiin sopivassa tilaisuudessa järjestämään erillinen, 
lyhyt luentosarja käytännöllisine harjoituksineen virastojen ja laitosten irtaimisto-
luettelon hoitajille (27.10. 2 796 §, khn mtö n:o 10). 

Yleis jaosto päätti, että vastaisuudessa koulutustoimikunnan järjestämien kurs-
sien priimuksille saadaan kurssien todistustenjakotilaisuudessa luovuttaa kau-
pungin uusi kuvateos (khn jsto 7.6. 5 843 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin viranhaltijoille järjestettävien kurs-
sien sekä koulutustilaisuuksien luento- ja muut opetuspalkkiot saadaan vastaisuu-
dessa suorittaa kaupunginkanslian harkinnan mukaan kulloinkin enintään työväen-
opistoille vahvistettuja palkkioita noudattaen (30.6. 1 823 §). 

Merkittiin tiedoksi Suomen Kansan Ryhtiliikkeen kaupungin virastojen ja laitos-
ten asiakaspalvelusta suorittaman tutkimuksen tulokset, jotka päätettiin lähettää 
kaikkien hallintoelinten sekä virastojen ja laitosten ynnä koulutuspäällikön tiedoksi 
(18.2. 509 §). 

Koulutustoimikunnalle päätettiin v:ksi 1961 tilata seuraavat aikakauslehdet: 
Liiketalous, Tehostaja, Teollisuuslehti ja Yrke och utbildning (Meddelanden från 
arbetsmarknadens yrkesråd) (khn jsto 4.10. 6 480 §). 

Investointitoimikunta 

Sijoitusohjelman laatimista v:ksi 1962—1966 koskeva investointitoimikunnan 
kirjelmä, missä pyydettiin ao. tarkistetut tiedot lauta- ja johtokunnilta ym., mer-
kittiin tiedoksi (25. 2. 618 §). 

Nimistötoimikunta 

Kirjojen hankkiminen. Nimistötoimikunnan esityksestä yleisjaosto kehotti kiin-
teistövirastoa hankkimaan toimikuntaa varten Elias Lönnrotin suomalais-ruotsalai-
sen sanakirjan (facsimilepainos), Nykysuomen sanakirjan 5 jo ilmestynyttä osaa ja 
v. 1961 ilmestyvän 6. osan sekä Illustrerad svensk ordbok -nimisen teoksen. Kirjojen 
hankkimista varten myönnettiin 22 800 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 3. 5. 5 648 §). 
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Esikaupunkitoimik unta 

Toimikunnan asettaminen. Kaupunginhallitus päätti asettaa esikaupunkitoimi-
kunnan kertomusvuodeksi sekä valita sen puheenjohtajaksi kaupunginjohtajan ja 
jäseniksi toim. joht. Salme Katajavuoren Lauttasaaresta, prof. Aarne Laitakarin 
Pukinmäeltä, tal.hoit. Uuno Laurikaisen Maunulasta, sorvaaja Tuure Lohikiven 
Puistolasta, toimi tuspääll. Sulo Mannisen Tapanilasta, joht. Yrjö Rantalan Oulun-
kylästä, kouluneuvos Jussi Saukkosen Munkkiniemestä, kouluneuvos Klas Wallinin 
Malmilta ja oikeusneuvosmies Börje Wiklundin Kulosaaresta (14.1. 127 §)„ 

Järjestelytoimisto 

Viranhaltijat. Järjestelytoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): tp. apulaistoimisto-
päällikön virkaan (34) dipl. ins. Esko Pennanen 1.3. lukien kertomusvuoden loppuun 
(khn jsto 9.2. 5 195 §); virastotutkijan virkaan toimistotutkija Kurt Nordman 1.6. 
lukien (5.5. 1 265 §, khn jsto 7.6. 5 839 §); toimistotyöntutkijan tp. virkaan (29) 
lomakesuunnittelija Eero Ek 1.6. lukien (khn jsto 10.5. 5 681 §); toimistotyöntutki-
jan virkaan (27) Ilkka Koskinen (khn jsto 5.7. 6 045 §); tp. lomakesuunnittelijan 
virkaan kauppat. yo. Erkki Laakso ajaksi 1.8.1960—30.6.1961 (25,27) (khn jsto 
5.7. 6 044 §, 20.12. 7 003 §); toimistotyöntekijäksi 10.10. lukien valtiot, yo. Matti 
Haapala 80 000 mk:n palkalla (khn jsto 27.9. 6 417 §, 20.12. 7 004 §); työsopimus-
suhteessa olevaksi reikäkorttisuunnittelijaksi 1.2. lukien valtiot, yo. Kalle Piirainen 
83 000 mk:n kuukausipalkalla (khn jsto 19.1. 5 070 §, 2.2. 5 145 §); puolipäivätoi-
messa työsopimussuhteessa olevaksi ohjelmoitsija-harjoittelijaksi valtiot, yo. 
Miikka Jahnukainen 1.2. lukien 40 000 mk:n palkalla sillä ehdolla, että mikäli hän 
eroaa ennen vuoden loppua, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille takaisin 
kahden kuukauden palkan (khn jsto 2.2. 5 157 §). 

Järjestelytoimiston avoinna oleva 33. palkkaluokkaan kuuluva järjestelyinsinöö-
rin virka päätettiin toistaiseksi jättää vakinaisesti täyt tämät tä (19.5. 1 412 §). 

Yleisjaosto päätti, että järjestelytoimiston tilapäisten viranhaltijoiden: reikä-
korttiasiantunt. Otto Karttusen, toimistotyöntutk. Kurt Nordmanin, lomakesuun-
nit. Eero Ekin, työturvallisuustark. Lauri Tarkiaisen, työntutkimustekn. Jaakko 
Koskikallion ja toim.apul. Aliisa Huurinaisen virkamääräyksiä toimia sanotuissa 
tilapäisissä viroissa jatketaan edelleen 1.1. lukien kertomusvuoden loppuun (khn jsto 
5.1. 5 004 §). 

Myöhemmin yleisjaosto vielä päätti, että apul. toimistopääll. Esko Pennasen 
sekä edellä mainittujen Tarkiaisen, Koskikallion ja Huurinaisen virkamääräyksiä 
jatkettaisiin edelleen v:n 1961 loppuun (khn jsto 20.12. 6 993 §). 

Seuraaville viranhaltijoille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan: tp. 
työntutk. Eero Ekille 31.8. lukien ja työntutk. Kurt Nordmanille 1.1.1961 lukien 
(6.10. 2 585 §, khn jsto 5.7. 6 043 §, 30.8. 6 281 §). 

Lisäksi yleisjaosto teki eräitä viranhaltijoita koskevia päätöksiä, mm. myönsi 
oikeuden asua kaupungin ulkopuolella (khn jsto 17.5. 5 713 §, 15.11. 6 752 §). 

Laskujen hyväksyminen. Toim.pääll. Alpo Salo tai hänen estyneenä ollessaan 
apul.toim.pääll. Esko Pennanen oikeutettiin hyväksymään v:n 1961 aikana järjes-
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telytoimiston käytettävissä olevilta tileiltä maksettavat laskut ja muut asiakirjat 
(khnjsto 20.12. 7 002 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Järjestelytoimistoon päätettiin v. 1961 
tilata seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Advanced Management, Affärsekonomi, 
Arbeitsschutz, Arbetarskyddet, Das Rationelle Biiro, Harvard Business Rewiew, 
Kunnallistekniikka, Ledarskap och Lönsamhet, Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 
Liiketalous, Rationalisierung, Reikäkortti, Sairaala, Suomen Kunnallislehti, Svenska 
Stadsförbundets Tidskrift, Tehostaja, Teollisuuslehti ja Zeitschrift fiir Organisation 
(khnjsto 11.10. 6 521 §, 26.10. 6 615 §). 

Kaupungin laskulomakkeiden yhtenäistäminen. Yleisjaosto päätti suositella lasku-
lomakkeen Lv 272 käyttämistä yleislomakkeena kaupungin ulospäin suuntautu-
vassa laskutuksessa ja laskulomakkeen Lv 272a käyttämistä yleislomakkeena 
kaupungin laitosten välisessä laskutuksessa kuitenkin siten, että erikoiskoneilla 
ja -menetelmillä suoritettavassa laskutuksessa käytettävissä lomakkeissa oli mah-
dollisuuksien mukaan sovellettava samoja periaatteita kuin yleislomakkeissa. 
Hankintatoimistoa kehotettiin painattamaan ja pitämään mainittuja lomakkeita 
kaupungin laitosten saatavana. Niitä virastoja ja laitoksia, jotka ovat painat-
taneet omia laskulomakkeita kehotettiin uuden painoksen ottamisen yhteydessä 
muuttamaan lomakkeensa mainittujen yleislomakkeiden mukaisiksi (khn jsto 
29.11. 6 854 §). 

Uuden palkanpidätys- ja tarkkailukaavakkeen hyväksymistä koskeva valtio-
varainministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi (12.5. 1 356 §). 

Aloitetoiminta. Aloitetoiminnan kustannukset -nimisestä määrärahasta käytettiin 
kertomusvuonna eri aloitteiden palkitsemiseen yhteensä 390 213 mk. 

Seuraavat henkilöt päätettiin valita aloitetoimikunnan jäseniksi kertomusvuo-
deksi: puheenjohtajaksi kaup.ins. Walter Starck ja hänen varamiehekseen talo-
rakennusosaston työpääll. Esko Toivola; laitosten johtoa edustavaksi jäseneksi kaa-
sulaitoksen toim.joht. Aatu Pöntys, joka samalla määrättiin toimikunnan vara-
puheenjohtajaksi, ja hänen varamiehekseen liikennelaitoksen teknillinen johtaja 
Eino Laakso sekä hänen tilalleen 15.7. lukien ko. laitoksen teknillinen johtaja Matti 
Laamanen; insinöörikunnan edustajaksi sähkölaitoksen voimalaitostoimiston insi-
nööri Antti Itkonen ja hänen varamiehekseen sähkölaitoksen insinööri Pentti Rouk-
ka; työnjohtajakunnan edustajaksi rakennusvirastoon rakennusmestari Jalo Pirjola 
(KJ) ja hänen varamiehekseen liikennelaitoksen työnjohtaja Mauno Malmi (KV); 
toimistohenkilökunnan edustajaksi ulosottoviraston kanslianhoitaja Helmi Ojanne 
(KV) ja hänen varamiehekseen elintarvikekeskuksen kirjanpitäjä Helvi Heinonen 
(KJ) sekä työntekijäin edustajaksi liikennelaitoksen asentaja Kalle Parkkinen (KJ) 
ja hänen varamiehekseen ko. laitoksen asentaja Oiva Mättö (KJ) (3.3. 673 §, 9.6. 
1 655 §). 

Aloitetoimikunnan ilmoitettua, ettei Tampereella palkittujen aloitteiden luette-
loa enää lähetetä suoraan Helsingin kaupungille yleisjaosto päätti kumota v. 1957 
(ks. s. 120) tekemänsä päätöksen 1. kohdan, joka koski palkittujen aloitteiden luette-
lojen luovuttamista Tampereen kaupungin käyttöön (khnjsto 10.5. 5 678 §). 

Työturvallisuustoiminta. Kaupunginhallitus päätti valita työturvallisuustoimi-
kuntaan toimikaudeksi 1960—1962 kaupungin virastojen ja laitosten johtoa edusta-
vaksi jäseneksi kaup.ins. Walter Starckin ja hänen varamiehekseen toim. joht. 
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Unto Rytkösen sekä virastojen ja laitosten insinöörikuntaa edustavaksi jäseneksi 
piiri-ins. Johan Askin ja hänen varamiehekseen käyttöins. Veikko Komin (4.2. 391 §). 

Yleis jaosto päätti oikeuttaa työturvallisuustoimikunnan järjestämään työnjohta-
jajäsenten ja työntekijäjäsenten vaalit Kaupunginkellarissa 11.3. ja kehottaa kau-
pungin virastoja ja laitoksia lähettämään kertomusvuoden alussa asettamiensa työ-
turvallisuuselimien varsinaiset jäsenet ko. vaalitilaisuuteen. Virastot ja laitokset 
oikeutettiin suorittamaan työsopimussuhteessa oleville jäsenille täten menetetystä 
työajasta heidän keskituntiansionsa mukainen korvaus. Määrärahoja Työturvalli-
suustoiminnan kustannukset käyttäen saatiin ko. tilaisuuden osanottajille, n. 150 
henkilölle, järjestää kahvitarjoilu (khn jsto 1.3. 5 342 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia lähettämään työturval-
lisuuselintensä jäsenet ja varajäsenet Kivelän sairaalan asuntolan juhlasalissa 15.— 
16.12. pidettäville työturvallisuutta koskeville luento- ja neuvottelupäiville sekä 
korvaamaan työsopimussuhteessa oleville jäsenille ja varajäsenille tästä aiheutuvan 
ansiomenetyksen laskettuna keskituntiansion mukaan. Järjestelytoimisto oikeutet-
tiin käyttämään enintään 36 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
kahvitarjoilun järjestämiseksi toisen luentopäivän väliajalla (1.12. 3 165 §). 

Työtehotoiminta. Työtehoneuvottelukunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin 
vt Carl-Gustaf Londen, toimits. Olavi Kortealho, prof. Eino Niini, opetusneuvos 
Antero Rautavaara ja maist. Pentti Ruohonen (14.1. 126 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi työtehoneuvottelukunnan laskenta-
jaoston ilmoituksen eräiden virastojen ja laitosten laskentatehtävien koneellista 
suorittamista koskevasta tutkimuksesta ja toimintansa päättymisestä. Samalla kau-
punginhallitus muuttaen v. 1958 ja 1959 (ks. s. 315, 147) tekemiään päätöksiä 
kehotti rahatoimistoa ilmoittamaan ruotsinmaalaiselle Ab. Addo -yhtiölle ATK-ko-
neilla suoritettujen koeajojen tuloksista ja ennen IBM 1401 koneen tilauksen peruut-
tamisajan umpeenkulumista antamaan selostuksen ATK-suunnittelun silloisesta 
vaiheesta ja ATK-koneiden käytöstä saaduista kokemuksista sekä tekemään kau-
punginhallitukselle perustellun esityksen mahdollisesta muutoksesta kaupungin suo-
rittamaan ATK-koneen tilaukseen, 

antaa rahatoimistolle tehtäväksi yhteistoiminnassa ao. laitosten, revisioviraston 
ja järjestelytoimiston kanssa jatkaa rakennusviraston, satamalaitoksen, liikenne-
laitoksen, rahatoimiston ja teollisuuslaitosten laskentatehtävien tietojenkäsittely-
koneiden avulla tapahtuvan koneellisen suorittamisen tutkimusta ja yksityiskoh-
taista suunnittelua, tehdä suoritettavien koeajojen perusteella erillisiä esityksiä em. 
laitosten laskentatehtävien koneellistamisesta tietojenkäsittely koneiden avulla sekä 
suunnitella pitemmällä tähtäimellä kaupungin mahdollisesti muidenkin laskentateh-
tävien koneellista suorittamista tietojenkäsittely koneiden avulla ja laatia aikanaan 
esitys kaupungin laskentatehtävien koneellisen tietojenkäsittelyn organisoimisesta 
sekä 

antaa järjestelytoimistolle tehtäväksi jatkaa lävistystyön integroimisen tutki-
mista yhteistoiminnassa ao. laitosten ja rahatoimiston kanssa ja tehdä sen johdosta 
aikanaan esityksensä, samoin jatkaa mainittujen viiden laitoksen sellaisten laskenta-
tehtävien ja niihin liittyvien muiden tehtävien tutkimista, joihin rahatoimiston tila-
päisen tietojenkäsittelykeskuksen suunnittelutyö ei ulotu, pyynnöstä avustaa mai-
nittuja laitoksia koneellistamisen yhteydessä esille tulevien tehtävien suunnittelussa 
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ja toteuttamisessa sekä samoin avustaa laitoksia ja rahatoimistoa kustannusvertai-
luja varten tarvittavien tutkimusten ja selvitysten suorittamisessa (20.10. 2 747 §). 

Hankintatoimisto 

Hankinnat. Hankintatoimiston toimistopäällikölle myönnetyn ylimmän hankin-
tarajan arvoksi hänen suorittaessaan toimiston tehtäväksi määrät tyjä tarvikkeiden 
ostoja vahvistettiin 1 mmk (khn jsto 13.12. 6 939 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston myymään Kuvanauha 
Oy:lle käytöstä poistetun rotaprint koneen 301 000 mk:n hinnasta, käsikäyttöisen 
sentrifugin 3 100 mk:n hinnasta ja valotuslaatikon 36 000 mk:n hinnasta (khn jsto 
2.2. 5 156 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että kaupungin viras-
toille ja laitoksille v:ksi 1961 tilattavat ulkomaiset sanoma- ja aikakauslehdet saatiin 
tilata Akateemisesta Kirjakaupasta, kotimaiset aikakauslehdet Rautatiekirjakau-
pasta ja kotimaiset sanomalehdet hankintatoimiston välityksellä suoraan ao. sano-
malehtien toimistoista (khn jsto 26.10. 6 622 §). 

Yleisjaosto päätti, että hankintatoimistoon saatiin v:ksi 1961 tilata seuraavat 
sanoma- ja aikakauslehdet: Der Druckspiegel, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbla-
det, Kauppalehti, Liiketalous, Sairaala, Suomen Sosialidemokraatti, Talouselämä, 
Tehostaja, The British Printer ja Uusi Suomi (khn jsto 27.9. 6 419 §). 

Täydentäen v. 1959 (ks. s. 148) tekemäänsä päätöstä yleisjaosto oikeutti hankin-
tatoimiston tilaamaan toimistoon kertomusvuodeksi myös Sairaala-nimisen aika-
kauslehden (khn jsto 1.3. 5 307 §). 

Valokopio- ja painatustyöt. Yleisjaosto päätti, että kaupungin laitosten tarvitse-
mat valokopiotyöt on lukuun ottamatta sähkölaitoksen tai rakennusviraston hallin-
nassa olevilla koneilla suoritettavia töitä sekä niiden suoritettavaksi mahdollisesti 
myöhemmin annettavia lisätöitä, annettava v:n 1961 aikana Kopiopalvelu Oy:n 
suoritettavaksi yhtiön 14.11. päivätyn tarjouksen mukaisilla ehdoilla (khn jsto 13.12. 
6 938 §). 

Kaupunginvaltuuston painettujen esityslistojen ja mietintöjen painattaminen 
päätettiin edelleenkin suorittaa Mercatorin Kirjapaino ja Kustannus Oy:n kirja-
painossa 17.11. päivätyn tarjouksen mukaisesti (khn jsto 20.12. 6 988 §). 

Rakennusviraston työsäännöt, jotka sosiaaliministeriö 11.2. oli vahvisatnut, 
päätettiin painaa rotaprintmenetelmää käyttäen ilman kansilehteä. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää enintään 87 640 mk kaupunginkanslian määrärahoista Painatus ja 
sidonta (khn jsto 22.3. 5 452 §). 

Kookosmaton luovuttaminen eri tarkoituksiin. Yleisjaosto päätti , että n. 30 m 
kaupungin omistamaa kookosmattoa saatiin luovuttaa Intian varapresidentin vas-
taanottotilaisuutta varten Seutulan lentokentällä 3.2. sillä ehdolla, että maton 
käytöstä suoritettaisiin 5 000 mk:n kertakaikkinen korvaus ja kuljetus- ym. kus-
tannukset (khn jsto 2.2. 5 155 §). Ulkoasiainministeriön pyynnöstä päätettiin ko. 
matto luovuttaa myös Itävallan presidentin vastaanottojuhlallisuuksia varten 
9.4. (khn jsto 29.3. 5 463 §). 

Vielä päätettiin kookoskäytävämattoa luovuttaa hankintatoimistolle 3.7 m, 
kiinteistövirastolle 5.8 m ja rakennusvirastolle 15.3 m (khn jsto 23.2. 5 271 §). 
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K aupunginarkisto 

Arkistokansien hankkiminen. Yleis jaos to päätti myöntää kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 70 000 mk 1 000—1 100 kpl:n arkistokansierän hankki-
mista varten (khn jsto 18.10. 6 562 §). 

Temppeliaukion kalliosuojan lämmittämisestä päätettiin kaupunginarkiston erääl-
le vahtimestarille suorittaa 4 960 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa kertomus-
vuoden alusta lukien. Korotetun palkan suorittamista varten myönnettiin 1 800 
mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (khn jsto 14.6. 5 918 §). 

Tilastotoimisto 

Tilastoneuvottelukunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin toimistopääll. 
Gunnar Modeen, arkkit. Olof Stenius, työntutk. Inkeri Vauraste ja Helsingin 
Kauppakamarin edustajana toim. joht. Rauno Larsio. Tilastotoimiston johtosään-
nön mukaan toimii puheenjohtajana kaupunginjohtaja (14.1. 129 §). 

Kertomusvuonna suoritetun väestölaskennan hyväksikäyttäminen. Kaupungin-
hallitus päätti merkitä v:n 1961 ja 1962 talousarvioehdotuksiinsa yhteensä 7.5 
mmk:n suuruisen siirtomäärärahan kertomusvuoden väestölaksennan aineiston 
hyväksikäyttöä varten tilastoneuvottelukunnan esittämän suunnitelman mukai-
sesti (16.6. 1 700 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti tilastoneuvottelukunnan tekemään Ruotsin 
tilastollisen päätoimiston kanssa sopimuksen ko. väestölaskennan taulukkojen laa-
timisesta Ruotsin tilastollisen päätoimiston 26.1. tekemän tarjouksen mukaisilla 
ehdoilla, kuitenkin sellaisin tarkistuksin, jotka Ruotsin tilastollinen päätoimisto 
tilastotoimiston 13.4. tekemästä pyynnöstä mahdollisesti hyväksyy (16.6. 1 701 §). 

Kaupungin omien henkilökuljetusten tilastointi. Kaupunginhallitus päätti, ettei 
tilastotoimiston laatima tilasto kaupungin henkilökuljetuksista v. 1958 antanut siinä 
vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että virastoja ja laitoksia, joilla on 
hallinnassaan kaupungin omistamia autoja, kehotetaan täyttämään autojen kanta-
ja kustannuskortit tarkasti ja huolellisesti ohjeiden mukaisesti (13.10. 2 664 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että tilastotoimistoon 
saadaan v:ksi 1961 tilata Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosiali-
demokraatti ja Uusi Suomi-nimiset sanomalehdet (khn jsto 11.10. 6 520 §). 

Tilastotoimiston 50-vuotispäivä. Kaupunginhallitus päätti, että tilastotoimiston 
50-vuotispäivää vietetään 28.1.1961 siten, että Kaupungintalon juhlasalissa järjes-
tetään juhlatilaisuus sekä sen jälkeen Kaupunginkellarissa päivälliset n. 100 henki-
lölle. Tilastotoimiston julkaisuun »Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä» päätet-
tiin sisällyttää kuvitettu selostus toimiston tärkeimmistä vaiheista ja ottaa selostuk-
sesta eripainos. Eripainoksesta aiheutuvat kustannukset päätettiin sisällyttää kö. 
vuoden talousarvioehdotukseen (16.6. 1 699 §,3.11/2 860 §). 

Rahatoimisto 

Viranhaltijat. Veroviraston tp. apul. toimistopääll. Pentti Kyttälä määrättiin 
virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mukaisesti siirtymään 1.1. lukien rahatoimiston 
veronkanto-osastolle 23. palkkaluokan tp. virastotyöntekijän virkaan (14.1. 163 §); 
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sittemmin hänet määrättiin siirtymään 16.9. lukien rahatoimiston avoinna olevaan 
22. palkkaluokan kirjanpitäjän virkaan (23.6. 1 782 §); em. pykälän perusteella pää-
tettiin veronkanto-osaston lakkautetun apulaistoimentajan viran haltija Kaarina 
Ahtio siirtää rahatoimiston avoinna olevaan 14. palkkaluokan apulaiskirjanpitäjän 
virkaan 1.1.1961 lukien (khnjsto 22.11. 6 809 §); apul. kirjanpit. Greta Kaksonen 
määrättiin hoitamaan avoinna olevaa 22. palkkaluokan virkaa 16.6. lukien toistai-
seksi (khn jsto 14.6. 5 900 §); 14. palkkaluokan apulaiskirjanpitäjän virkaan valittiin 
toim.apul. May Tirronen, samalla määrättiin toim.apul. Greta Nyholm hoitamaan 
avoinna olevaa 14. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa 10.11. lukien toistaiseksi 
(khn jsto 15.11. 6 767 §, 20.12. 7 021 §); 14. palkkaluokan tarkkaajan virkaan valit-
tiin sosion. Ulla Stenius 5.2. lukien (khn jsto 12.1. 5 043 §); 12. palkkaluokan toimis-
toapulaisen virkaan valittiin 5.2. lukien merkonomi Olavi Sarlio (khn jsto 2.2. 5 169 §, 
7.6. 5 850 §, 16.8. 6 215 §); 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin valittiin 
seuraavat henkilöt 11. palkkaluokan mukaisella palkalla viransijaiseksi: Orvokki 
Nikander 16.8. lukien (khn jsto 5.7. 6 067 §, 20.12. 7 022 §); Märta Poppius ja Irma 
Tähtinen 1.6. lukien (khnjsto 7.6. 5 850 §); Mirja Sarkki 1.7. lukien (khnjsto 14.6. 
5901 §); Ines Vauhkonen ajaksi 1.4.—31.5. (khn jsto 29.3. 5 471 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.5. lukien kaksi 11. palkkaluokan tp. 
toimistoapulaisen virkaa ja 1.6. lukien yhden 11. palkkaluokan toimistoapulaisen 
viran sekä tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen rahatoimiston esittämien toimisto-
apulaisen virkojen lakkauttamisesta (17. 3. 831 §). 

Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston irtisanomaan 1. 1. 1961 lukien kaksi 12. palk-
kaluokan toimistoapulaista (khn jsto 22. 11. 6 808 §). 

Apul. kirjanp. Märta Fagerlundille ja toimistoapulaisille Nelly Kottelle, Lahja 
Lindénille sekä Agne Mömmölle myönnettiin heidän anomansa ero virastaan (khn 
jsto 4. 8. 6 142 §, 7. 6. 5 849 §, 28. 6. 6 006 §, 4. 10. 6 492 §). 

Yleisjaosto teki lisäksi eräitä päätöksiä, jotka koskivat mm.: viranhaltijain palka-
tonta virkavapautta (khn jsto 2. 2. 5 168 §, 16. 8. 6 216 §, 1 .11 .6 672 §); ylitöiden 
suorittamista (khnjsto 28. 6. 6 005 §); oikeutta asua kaupungin ulkopuolella (khn 
jsto 16. 2. 5 243 §, 23. 2. 5 281 §) ja sivutoimen hoitamista (khn jsto 20. 9. 6 400 §). 

Rahatoimiston eräät viranhaltijat oikeutettiin allekirjoittamaan shekkejä, posti-
lähetysvekseleitä yms. maksumääräyksiä (khnjsto 14.6. 5 898, 5 899 §, 26.4. 5 624 §). 

Erhelaskuista kassanhoitajille aiheutuneet vahingot, yhteensä 26 574 mk, päätet-
tiin suorittaa v:n 1959 talousarvion kassaylijäämien tililtä (khn jsto 19. 1.5 088 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Rahatoimistoon päätettiin v:ksi 1961 tila-
ta seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Affärsekonomi, Helsingin Sanomat, Huf-
vudstadsbladet, Liiketalous, Maalaiskunta, Suomen Kunnallislehti, Tehostaja, 
Verotus ja Virallinen lehti; tietojenkäsittelykeskukseen saatiin tilata Computers 
and Automation, Datamation, Harvard Business Rewiew, Journal of the Associa-
tion for Computing Machinery, Journal of Machine Accounting Systems and Mana-
gement, Office Execu tive, Systems and Procédures Quarterly, The Automatic 
Office, The Computer Journal, The Cost Accountant ja The Office (khn jsto 26.10. 
6 630 §). 

Tietojenkäsittelykeskuksen perustaminen. Kaupunginhallitus päätti perustaa 1. 6. 
alkaen tp. tietojenkäsittelykeskuksen, joka toistaiseksi päätettiin sijoittaa rahatoi-
mistoon kaupunginkamreerin alaiseksi. Seuraavat järjestelytoimiston viranhaltijat 
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päätettiin siirtää tietojenkäsittelykeskukseen siten, että palkat edelleenkin makset-
taisiin järjestelytoimiston ao. palkkatileiltä nykyisten perusteiden mukaan: 33. palk-
kaluokan tp. reikäkorttiasiantuntija tietojenkäsittelykeskuksen päälliköksi, työ-
suhteessa oleva EDP-suunnittelija suunnittelupäälliköksi, työsuhteessa oleva reikä-
korttisuunnittelija keskuksen suunnittelutehtäviin sekä työsuhteessa oleva puoli-
päivätyössä työskentelevä ohjelmoitsija-harjoittelija keskuksen ohjelmointitehtä-
viin kokopäivätoimeen. Rahatoimistolle myönnettiin lisäksi oikeus palkata työsuh-
teessa oleva suunnittelija ja harjoittelija em. ajankohdasta lukien. Uusien viranhal-
tijain palkkoja varten myönnettiin 1.3 mmk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista. Edelleen kaupunginhallitus päätti alistaa 
rahatoimiston reikäkorttiosaston 1. 6. lukien tp. tietojenkäsittelykeskuksen päällikön 
alaiseksi ja kehottaa rahatoimistoa tilaamaan tietojenkäsittelykeskusta varten 1.1. 
1962 mennessä toimitettavaksi työtehoneuvottelukunnan esittämät koneet sillä eh-
dolla, että tilaus voidaan peruuttaa neljä kuukautta ennen toimitusaikaa sekä kehot-
taa rahatoimistoa merkitsemään em. reikäkorttikoneita varten tarvittavan määrä-
rahan v:n 1962 talousarvioehdotukseensa. Tietojenkäsittelykeskusta käyttävien vi-
rastojen ja laitosten: rahatoimiston, tilastotoimiston, rakennusviraston, satama-, 
sähkö-, kaasu-, vesi- ja liikennelaitoksen sekä kaupunginkanslian, revisio viraston ja 
järjestelytoimiston edustajista päätettiin muodostaa neuvottelukunta, johon kau-
punginhallitus määrää puheenjohtajan. Neuvottelukunnan tehtäväksi annettiin kä-
sitellä automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä periaateluontoisia kysymyksiä ja 
tehdä niitä koskevia esityksiä sekä sopia yhteisistä menettelytavoista, tehdä esityk-
siä tietojenkäsittelykeskuksen käytöstä, uusien laskentatehtävien koneellistamisesta 
tietojenkäsittelykeskuksen avulla ja raportoinnista, suunnitella virkamieskunnalle 
annettavaa tietojenkäsittelykoulutusta ja informointia ja tehdä sitä koskevia esi-
tyksiä sekä tehdä kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esityksiä tietojenkäsittely-
keskuksen hinnoitteluperusteista. Tietojenkäsittelykeskuksen päällikkö määrättiin 
toimimaan mainitun neuvottelukunnan esittelijänä ja suunnittelupäällikkö sen sih-
teerinä. Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot päätettiin 
toistaiseksi maksaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta 
— ja komiteamenot. Em. virastoja ja laitoksia kehotettiin nimeämään edustajansa 
neuvottelukuntaan (4. 2. 367 §, 12. 5. 1 363 §, 19. 5. 1 436 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti nimetä tietojenkäsittelykeskuksen neuvot-
telukuntaan rahatoimiston apul.kaup.kamr. Ensio Mäkisen, tilastotoimiston edus-
tajana aktuaari Osmo Viitailan, rakennusviraston edustajana apul.kaup.ins. Lem-
mitty Salmensaaren, satamalaitoksen edustajana laskutuspääll. Mainio Kauppalan, 
sähkölaitoksen järjestelytoimiston pääll. Matti Myllyniemen, kaasulaitoksen edus-
tajana tp. kustannustutk. Bengt Janssonin, vesilaitoksen edustajana kamr. Tapio 
Suomen, liikennelaitoksen edustajana os.pääll. Unto Valtasen, revisioviraston edus-
tajana kaup.rev. Sigfrid Törnqvistin, järjestelytoimiston edustajana virastotutk. 
Aapeli Vuoriston sekä kaupunginkanslian edustajana vs. apul. kaup. siht. Erkki Lin-
turin, viimeksi mainittu 31. 12. saakka, minkä jälkeen kaupunginkanslian edustajana 
tulisi toimimaan talousarviopäällikön virkaan 1. 1. 1961 valittava henkilö. Neuvot-
telukunnan puheenjohtajaksi määrättiin kaup. kamr. Osmo Lehtosuo. Neuvottelu-
kunnan em. jäsenet ja puheenjohtaja määrättiin toimimaan tehtävissään ellei toisin 
määrätä siihen asti, kunnes tietojenkäsittelykeskuksen asema on lopullisesti järjes-
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tetty, kuitenkin kauintaan niin kauan, kuin he hoitavat nykyisiä virkojaan (1.9. 
2 270 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, 
1) että kaupungille tilataan tietojenkäsittelykone malli IBN 1401 sillä ehdolla, 

et tä tilaus voidaan peruuttaa 6 kk:n kuluessa tilauksen tekemisestä, 
2) että Ab. Addo -nimiselle yhtiölle Malmössä ja L. M. Ericsson Oyrlle Helsingissä 

ilmoitetaan työtehoneuvottelukunnan laskentajaoston toimesta, että ne voivat vii-
meistään 5 kk:n kuluessa tehdä yksityiskohtaisen tarjouksen edustamistaan elektro-
nikoneista sillä edellytyksellä, että tarjoojat ovat valmiit ohjelmoimaan koneillaan 
kaupungin asettaman koetehtävän ja koeajoilla osoittamaan koneittensa suoritus-
kyvyn, 

3) että rakennusviraston tuntipalkkalaskenta suoritetaan toistaiseksi IBM:n 
service-toimiston avulla käyttäen valmisteleviin ja täydentäviin tehtäviin rahatoi-
miston reikäkorttitoimiston apua ja tulee rakennusviraston ja rahatoimiston tehdä 
asiasta yksityiskohtainen ehdotus, 

4) että rahatoimistoon perustetaan 1. 4. lukien tilapäinen reikäkorttiosasto, jo-
hon palkataan työsopimussuhteeseen samasta päivämäärästä lukien osastopäällikkö 
sekä viimeistään 1. 1. 1961 lähtien kaksi lävistäjää ja kaksi tarkistuslävistäjää ja 
tulee rahatoimiston tehdä yksityiskohtainen ehdotus tarkoitusta varten kertomus-
vuonna tarvittavasta määrärahasta sekä 

5) että rahatoimistoon tilataan 1. 1. 1961 mennessä toimitettavaksi kaksi lävis-
tys- ja kaksi tarkistuslävistyskonetta (21. 1. 237 §). 

IBM:n myöhemmin ilmoitettua, ettei tilattua konetta voitaisi toimittaa sovittuna 
aikana kaupunginhallitus päätti tiedustella Postisäästöpankilta, olisiko kaupungilla 
mahdollisuus käyttää pankin käytössä olevaa IBM 650 konetta sekä minkälaiset ko-
neen vuokrausperusteet olivat. IBM:n Pariisin päämajalta päätettiin tiedustella ko-
neiden saapumisaikaa ja korvausta niissä tapauksissa, joissa kaupungille aiheutuu 
vahinkoa tilatun koneen toimitusajan lykkäytymisestä (30. 6. 1 852 §). 

Postisäästöpankin ilmoitettua voivansa varata tietojenkäsittely koneen käyttö-
aikaa kaupungille syyskuun alusta n. 15 minuutista 2 viikkotuntiin saakka 25 000 
mk:lla käyttötunnilta kaupunginhallitus päätti, muuttaen em. päätöstään, että ra-
kennusviraston tuntipalkkojen laskeminen saadaan toistaiseksi suorittaa Postisääs-
töpankin käytössä olevalla tietojenkäsittely koneella siten, että valmisteleviin ja täy-
dentäviin tehtäviin käytettäisiin tietojenkäsittelykeskuksen apua. Rahatoimiston 
olisi aikanaan yhteistoiminnassa rakennusviraston kanssa tehtävä asiasta yksityis-
kohtainen ehdotus (4. 8. 2 012 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rahatoimiston teettämään pienoisröntgen-
kuvauksen rekisteröinti- ja tilastointitehtävien hoitamisesta aiheutuvan suunnittelu-
työn tietojenkäsittelykeskuksen henkilökunnalla, lähinnä sen suunnittelu- ja kone-
osastojen päälliköillä, virka-ajan ulkopuolella suoritettavana laskutustyönä (7. 7. 
1 935 §). 

Tietojenkäsittelyalan kansallisen yhteiselimen perustamista tutkivan väliaikaisen 
toimikunnan kirjelmän johdosta yleis jaosto päätti antaa ko. asiasta kaupungin puo-
lesta lausunnon (khn jsto 5. 7. 6 042 §). 

Huoltokassan neuvottelukuntaan kertomusvuodeksi olivat Helsingin Kunnallis-
virkamiesyhdistys ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskus-
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järjestö ilmoittaneet valinneensa edustajakseen vastaavasti os.pääll. Veli Molanderin 
ja mittamies Erik Salmen sekä vm. varamieheksi pääluottamusmies Erkki Wester-
lundin (14. 1. 147 §, 11.2. 420 §). 

V:ksi 1961 valittiin ko. neuvottelukuntaan puheenjohtajaksi kaup. kamr. Osmo 
Lehtosuo sekä jäseniksi kaup. ins. Walter Starck ja valtiot, kand. Veikko Järvinen. 
Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistys oli valinnut neuvottelukunnan jäseneksi os. 
pääll. Veli Molanderin ja varalle apul.hankinta-asiamies Toivo Kivismäen ja Helsin-
gin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö mittamies Erkki Sal-
men sekä varalle pääluottamusmies Erkki Westerlundin (24. 11. 3 109 §, 1. 12. 
3 187 §, 8. 12. 3 266 §). 

Huoltokassan os. pääll. Heikki Koskinen ja hänen estyneenä ollessaan toim.apul. 
Lila Helmi oikeutettiin allekirjoittamaan huoltokassan maksumääräykset (khn jsto 
28. 6. 6 004 §). 

Rahatoimiston veronkanto-osaston 28. palkkaluokan osastopäällikön virkaan 
kuuluva os. pääll. Heikki Koskinen määrättiin siirtymään huoltokassaosaston 25. 
palkkaluokan osastopäällikön virkaan. Kaupunginvaltuustolle päätettiin tehdä esi-
tys ko. palkkaluokkien välisen erotuksen suorittamisesta asianomaiselle (3. 3. 693 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Revisioviraston avoinna olevaan laskentatarkkaajan virkaan valit-
tiin Raili Haltimo ja 14. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan Raija Tonttila 
tavanomaisilla ehdoilla (khn jsto 27. 9. 6 427 §, 18. 10. 6 568 §, 26. 10. 6 621 §). 

26. palkkaluokan tp. virastotyöntekijä Veikko Pellikka määrättiin revisioviraston 
saman palkkaluokan tp. kustannustutkijan virkaan ja 18. palkkaluokan tp. virasto-
työntekijä Iris Leinonen 16. palkkaluokan tp. laskentatarkkaajan virkaan sekä 
oikeutettiin hänet saamaan henkilökohtaisena lisänä 18. ja 16. palkkaluokkien 
välinen erotus (3. 11. 2 890 §). 

Laskentatarkk. Cajus Andström määrättiin apul.rev. Annikki Ilvosen viransijai-
seksi viran mukaisilla palkkaeduilla (khn jsto 22. 11. 6 793 §). 

Laskentatarkkaajille Paavo Manniselle ja Anita Weckmanille myönnettiin heidän 
pyytämänsä ero virastaan vastaavasti 1. 7. ja 19. 12. lukien (khn jsto 5. 7. 6 035 §, 
27.9. 6 415 §,29. 11. 6 832 §). 

Tilapäinen virastotyöntekijä Veikko Sallavo päätettiin sanoa irti virastaan 1.1. 
1961 lukien (29. 9. 2 539 §). 

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 lausumien toivomusten mukaan (11. 2. 401 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomuksen johdosta kaupunginhallitus päätt i 
kehottaa kaikkia hallintoelimiä sekä virastoja ja laitoksia ottamaan huomioon irtai-
men omaisuuden tarkastajien esittämät huomautukset ja toivomukset, jotka etu-
päässä koskivat irtaimiston luettelointia ja hoitoa (27. 10. 2 796 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat 14. 3. jättämässään kertomuksessa tehneet 
eräitä huomautuksia, jotka mm. koskivat vapautuvien rakennusten käytön suun-
nittelua, teollisuus- ja varastotonttien käyttöä, esikaupunkialueella olevien palokai-
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vojen hoitoa ja huonokuntoisten rakennusten purkamislupia. Huomautusten joh-
dosta kaupunginhallitus päätti kehottaa niitä kaupungin hallintoelimiä sekä viras-
toja ja laitoksia, joiden hallinnassa on kiinteää omaisuutta, kiinnittämään huomiota 
kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin huomautuksiin ja toivomuksiin (27. 10. 
2 796 §). 

Verovirasto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus teki joukon päätöksiä, jotka koskivat verovi-
raston viranhaltijain siirtämistä toisiin virkoihin sekä eron myöntämistä sellaisille 
viranhaltijoille, joita ei ollut voitu sijoittaa uusiin virkoihin. Samassa yhteydessä 
kaupunginhallitus päätti kehottaa järjestelytoimistoa edelleen seuraamaan pysyväi-
siin tehtäviin vielä sijoittamatta jäävien kaupunginhallituksen tp. virastotyönteki-
jäin sijoituksen tarkoituksenmukaisuutta sekä tekemään mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvia esityksiä heidän sijoittamisestaan toisella tavalla (14. 1. 171 §, 8. 2. 
542 §, 12. 5. 1 366 §, 7. 7. 1 924, 1 929 §, 29. 9. 2 539 §, 3. 11. 2 890 §, khn jsto 5. 1. 
5 015 §, 1.3. 5 321 §). 

Verovirastossa olevien, kaupungin omistamien konttorikoneiden ja kaluston luovut-
taminen valtiolle. Valtiovarainministeriön esityksestä yleisjaosto päätti luovuttaa 
verovirastossa olevat, kaupungin omistamat toimistokoneet ja -kalusteet valtiolle 
10 439 604 mk:n lunastushinnasta. Kauppaan sisältyivät kirjoitustarpeisto sekä am-
mattikirjallisuus, mutta eivät viraston käytössä olevat 45 puhelinosuutta. Samalla 
yleisjaosto päätti, että seuraavat verovirastossa olevat taideteokset saavat edelleen 
olla verovirastossa lainana toistaiseksi ja kunnes toisin määrätään: Eino Ruutsalo: 
Asetelma; Tuomas v. Boehm: Asetelma; Tuulikki Pietilä: La fantaisie urbaine ja 
Kalanperkaajia; V. Vionoja: Keväistä Helsinkiä; Erkki Talari: Satamasta; K. Ko-
roma: Töyräs; Lauri Ahlgren: Litografi; Aune Mikkonen; Pyykkärit; Erkki Hervo: 
Litografi; E. Granfelt: Litografi (khn jsto 16. 2. 5 245 §). 

Sittemmin yleisjaosto päätti muuttaa eo. päätöstään siten, että valtion on suori-
tettava mainitusta lunastushinnasta kaupungille välittömästi vähintään 5 439 604 
mk sekä loput 22. 3. 1960 lukien v:n 1961 loppuun mennessä, vuotuinen korko 7 % 
(khn jsto 22. 3. 5 435 §). 

Veroviraston kustannukset. Uudenmaan lääninkonttori oli lähettänyt kaupungille 
verotuslain 136 §:ssä tarkoitetun tilityksen veroviraston ensimmäisen vuosipuoliskon 
kustannuksista, jotka oli jaettava valtion, kaupungin, seurakuntien ja Kansaneläke-
laitoksen kesken. Kaupungin osuus tilityksestä oli 43 %, eli 89 169 407 mk. Revisio-
toimiston lausunnossa oli huomautettu, että jaettaviin kustannuksiin oli merkitty 
6 206 656 mk sellaisia kustannuksia, joita ei voitu pitää em. pykälän mukaisina vero-
toimiston koneiden vuotuisina kunnossapitokustannuksina. Merkittiin tiedoksi, et tä 
ko. tilitys oli verotusasetuksen 52 §:n mukaisessa järjestyksessä jätetty valtiovarain-
ministeriön käsiteltäväksi. Lääninkonttorille oli kuitenkin maksettu tilityksen mu-
kainen kaupungin osuus vähennettynä revisiotoimiston huomautuksen johdosta 
valtioneuvoston ratkaistavaksi jätetyllä määrällä, eli 89 169 407 mk — 2 668 862 mk 
(29.9. 2 537 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan siitä, että 
puolet veroviraston huoneistokustannuksista peritään valtiolta. Samalla kaupungin-
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hallitus määräsi, että sitä koskevat tilitykset oli toimitettava Uudenmaan lääninhalli-
tukselle kuukausittain välittömästi vuokranmaksun tapahduttua (21.4. 1 160 §). 

Valtiovarainministeriö oli lähettänyt kaupunginhallitukselle luonnoksen ohjeeksi 
reikäkorttikonekeskuksen kustannusten jakamisesta verotoimistojen kesken sekä 
pyytänyt lausuntoa kustannusten jakamisperusteista. Ohjeissa mainittiin mm., että 
verotoimiston, jonka yhteydessä toimii reikäkorttikonekeskus, tulee periä niiltä vero-
toimistoilta, jotka myös ovat käyttäneet ko. keskusta, niiden osuudet keskuksen 
kustannuksista tarkemmin määrättävän perusteen mukaan. Kustannusten jako ta-
pahtuu kuntien henkikirjoitettujen väkilukujen mukaisessa suhteessa. Kaupungin-
hallitus päätti ministeriölle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä ollut 
tässä vaiheessa esitettyjen jakoperusteiden suhteen huomauttamista (23. 6. 1 775 §). 

Valtiovarainministeriö oli ilmoittanut, että sillä ei ollut huomauttamista sen suh-
teen, että ne kustannukset, jotka aiheutuvat verovirastolle siitä, että valtion- ja kun-
nanasiamiehet saavat käyttää veroviraston toimistotiloja sekä siitä, että verovirasto 
antaa heille tarpeellista apua toimistotyössä, katsotaan veroviraston yleisiksi kus-
tannuksiksi sekä että jos Helsingin kaupungin verolautakuntaan määrättynä val-
tionasiamiehenä ja kunnanasiamiehenä toimii sama henkilö, valtio ja kaupunki suo-
rittavat kumpikin puolet hänelle maksettavasta kokouspalkkiosta. Palkkio suorite-
taan etukäteen valtion varoista ja kaupunki maksaa valtiolle osuutensa samassa 
yhteydessä kuin kaupunki suorittaa osuutensa veroviraston yleiskustannuksista. 
Ministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi (3. 3. 698 §). 

Verolautakuntaan määrättyjä valtionasiamiehiä ja heidän varamiehiään koskeva 
valtiovarainministeriön päätös merkittiin tiedoksi (18. 2. 531 §). 

Kaupungin puolesta tehtävien verovalitusten laatimisesta maksettava palkkio. Kau-
punginhallitus päätti oikeuttaa veroviraston osastosihteerit Veikko Mannion ja 
Antti Varhimon sekä I kunnanasiamiehen Pentti Tarpilan virka-ajan ulkopuolella 
laatimaan liikeyhtymien verotusta koskevien lääninverolautakunnan ja verolauta-
kunnan päätösten johdosta lääninhallitukselle kaupungin puolesta lähetettäviä vali-
tuskirjelmiä 800 mk:n suuruista kirjelmien laatimiseen käytettyä tuntia kohden mak-
settavaa erillistä palkkiota vastaan, sikäli kun valituksia on niin runsaasti, ettei I 
kunnanasiamies ehdi niitä virka-aikanaan hoitaa. Valituskirjelmien laatimiseen 
virka-ajan ulkopuolella käytetystä ajasta oli pidettävä tuntikirjaa, josta tuli käydä 
selville kunkin päivän osalta erikseen paitsi työhön käytetty tuntimäärä, myös työn 
alkamis- ja päättymisaika. Samalla kaupunginhallitus oikeutti kaupunginkanslian 
suorittamaan mainitut palkkiot tilapäisten kunnanasiamiesten palkkaamiseen vara-
tuista määrärahoista (15. 12. 3 356 §). 

I kunnanasiamies Pentti Tarpila oikeutettiin pitämään 10 000 mk:n suuruista 
käteiskassaa kertomusvuoden loppuun postimerkkien ostamista ja muiden pienem-
pien menojen suorittamista varten (khn jsto 19. 1. 5 067 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Puutavara- ja polttoainejaoston jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin puheenjohta-
jana toimivan kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lisäksi vt t Loppi, 
Tuurna ja Östenson sekä kaupunginhallituksen jäsen Jokinen. Lisäksi merkittiin tie-
doksi, että kaupunginhallituksen johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan jaoston 
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kokouksissa tulee kaupunginmetsänhoitajan ja kaupungininsinöörin tai tämän vara-
miehen olla asiantuntijana saapuvilla. Sihteeriksi valittiin apul.kaup.siht. Pentti 
Lehto (14. 1. 119 §, pp. jsto 28. 1. 8 001, 8 003 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston sekä eri laitosten välisten neuvottelutilaisuuksien 
järjestäminen. Muuttaen v. 1953 (ks. s. 100) tekemäänsä päätöstä jaosto päätti, että 
puutavara- ja polttoainetoimiston, rakennusviraston, sähkölaitoksen ja satama-
rakennusosaston edustajien kesken järjestettäisiin neuvottelutilaisuuksia vain tar-
peen vaatiessa (pp. jsto 28. 1. 8 005 §). 

Järjestelytoimiston suorittamista puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevista 
tutkimuksista aiheutuneiden Heinolan matkojen kulut, yhteensä 20 200 mk, saatiin 
suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista sekä määrärahoista Virka-
matkat (khn jsto 26. 4. 5 598 §, 28. 6. 5 981 §, 23. 8. 6 245 §). 

Viranhaltijat. Puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan toimen tultua avoi-
meksi kaupunginhallitus päätti valita metsänhoit. Jaakko Kivistön puutavara- ja 
polttoainetoimiston johtajan toimeen 1.11. lukien ja muuten tavanmukaisilla eh-
doilla. Jaosto vahvisti mainitun vaalin 1. 12. (20. 10. 2 744 §, pp. jsto 18. 8. 8 037 §, 
6. 10. 8 041 §, 13. 10. 8 043 §, 14. 10. 8 045 §, 1. 12. 8 048 §). 

Jaosto päätti valita Heinolan sahan isännöitsijäksi mets.hoit. Eino Hannulan 
135 000 mk:n kuukausipalkalla tavanmukaisilla ehdoilla (pp. jsto 1. 12. 8 049 §). 

Jaosto teki lisäksi eräitä viranhaltijain lomia ym. koskevia päätöksiä (pp. jsto 
28. 1.8 008 §, 11.2. 8 016 §, 27. 5 . 8 027 §, 30. 6 . 8 031,8 032 §, 1. 12.8 054 §). 

Kaupunginhallitus myönsi mets.hoit. Erkki Mäkelälle eron puutavara- ja 
polttoainetoimiston johtajan virasta 6. 7. lukien (30. 6. 1 844 §). 

Jaosto päätti mm., että Helsingin toimistosta vähennettäisiin henkilökuntaa sa-
nomalla irti kaksi toimistoapulaista 31. 1. 1961 lukien (pp. jsto 1. 12. 8 052, 8053 §). 

Pidättämättä jääneiden vero ennakkojen perimisen lykkääminen. Jaosto päätti esit-
tää kaupunginhallitukselle, että ennakkopidätysten tarkastuksessa v. 1953—1957 
pidättämättä jääneiksi katsottujen ennakkojen takaisin periminen verovelvollisilta 
saataisiin lykätä toistaiseksi ja ainakin siihen saakka, kunnes tarkastuslautakunta 
olisi antanut päätöksensä kaupungin asiasta tekemästä valituksesta. Yleisjaosto 
päätti suostua jaoston esitykseen (khn jsto 1.3. 5319§ , pp. jsto 28. 1. 8 010 §). 

Tilinpäätös, talousarvio ym. Edelleen jaosto puolestaan hyväksyi puutavara- ja 
polttoainetoimiston v:n 1959 tilinpäätöksen (pp. jsto 11.2. 8 014 §), v:n 1961 talous-
arvioehdotuksen (pp. jsto 27.5. 8 029 §, 18.8. 8 038 §) sekä kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajien v:n 1959 kertomuksesta annettavan lausunnon (pp. jsto 
30. 6. 8 033, 8 034 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että virastojen ja laitosten on v:n 1961 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraavasti: 
koivuhalot 1 500 mk/m3, havuhalot 1 350 mk/m3, sekahalot 1 200 mk/m3 , sahaus ja 
pilkkominen 375 mk/m3 sekä ajo 250 mk/m3 (pp. jsto 11. 2. 8 015 §). 

Sittemmin oli halkojen hintaa, yhdenmukaisesti Helsingin Halkokauppiaitten 
Yhdistyksen kanssa, korotettu 1. 12. lukien 75 mk:lla/m3 (pp. jsto 1. 12. 8 050 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston hankintoja, varastoimistilannetta, vientiä, sa-
hausta ja kustannuskysymyksiä koskevat puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan 
tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi (pp. jsto 1. 12. 8 056 §, 22. 12. 8 060 §). 
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Heinolan sahan tuotantokomitean työnantajan edustajiksi valittiin v. 1960—1961 
joht. Erkki Mäkelä ja mets.hoit. Jaakko Kivistö sekä varalle vastaavasti kontt.päälL 
Jukka Snellman ja piirimies Kaarlo Heikkonen (pp. jsto 28. 1. 8 006 §). 

Kaupunginhallitus päätti sittemmin suostua jaoston esitykseen ja oikeuttaa puu-
tavara- ja polttoainetoimiston itse hankkimaan Heinolan sahaa varten tarvikkeet ja 
laitteet (8. 9. 2 318 §, pp. jsto 28. 1. 8 007 §). 

Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Heinolan Konepaja Oy:lle 
myytäisiin Heinolassa sijaitseva telakka-alue irtaimistoineen ja hinaaja Kosken-
saari 4.5 mmk:n yhteishinnasta. Samalla päätettiin esittää, että laiturin ja varasto-
suojan rakentamiseksi sahan rantaan saataisiin 500 000 mk ja suuremman koneen 
hankkimiseksi moottorihinaaja H K P P l:een 2.5 mmk, eli yhteensä 3 mmk. Ko. 
kone päätettiin tilata Heinolan Konepaja Oy:ltä (pp. jsto 28.1. 8 011 §, 31.3. 8 020 §). 

Kaupunginvaltuusto oli 9.3. (ks. s. 6) suostunut jaoston em. ehdotukseen ja 
myöntänyt samalla 3 mmk tuloa tuottaviin pääomamenoihin kuuluvista käyttö-
varoistaan edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten ehdotetun laiturin ja varas-
tosuojan rakentamiseksi ja suuremman koneen hankkimiseksi moottorihinaaja 
H K P P l:een (pp. jsto 31.3. 8 018 §). 

Jaosto päätti sittemmin hyväksyä telakka-alueen kauppakirjan irtaimistoluette-
loineen seuraavan sisältöisenä: 

Kauppakirja 

Helsingin kaupunginvaltuuston maaliskuun 9 päivänä 1960 tekemän päätöksen 
nojalla myy ja luovuttaa Helsingin kaupungin puutavara- ja polttoainetoimisto 
Heinolan Konepaja Oy. nimiselle yhtiölle Telakka nimisen tilan RN:o l316 Heinolan 
kaupungin Jyrängön kylässä neljänmilj oonan (4 000 000) markan kauppahinnasta 
sekä Koskensaari nimisen hinaaja-aluksen viidensadantuhannen (500 000) markan 
kauppahinnasta ja muuten seuraavin ehdoin: 

1) Kauppahinta, yhteensä 4 500 000 markkaa, kuitataan kokonaisuudessaan 
käteisellä maksetuksi. 

2) Myydyn omaisuuden vastaanotto tapahtuu heti. 
3) Myyjä vastaa siitä, että myyty omaisuus siirtyy ostajalle kiinnityksistä ja 

muista rasituksista vapaana. 
4) Kiinteistön ohella luovutetaan samalla seuraava irtain omaisuus: 2 Jap 

moottoria, 1 imuletku, 2 laivakelloa, 3 laivapotkuria, 29 lyhtyä, 2 varakettinkiä, 
1 paja-alasin, 8 patjaa, 8 peitehuopaa, 15 pelastusliiviä, 15 pelastusrengasta ym. 
irtaimistoa sekä laivaveneet n:o 21, 23, 24 ja 26. 

5) Vuolenkosken rakentamisesta ja siihen liittyvästä Ruotsalaisen järven sään-
nöstelemisestä myydylle tilalle aiheutuvasta vahingosta tämän j älkeen ehkä saata-
vat lisäkorvaukset sekä tiealueen mahdollisen luovutuksen johdosta alueesta, raken-
nuksista ja laiturista saatavat korvaukset kuuluvat ostajalle. 

6) Julkisen kaupanvahvistajan palkkion maksaa ostaja. 
Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi ostajalle, yksi 

myyjälle ja kolmas julkiselle kaupanvahvistajalle. 
Samalla jaosto päätti, että telakka-alueella oleva käypä tavara, joka ei liity 

kauppaan, on siirrettävä Heinolan sahan varastoihin sekä romut ja muut sellainen 
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omaisuus myytävä telakka-alueella pidettävässä huutokaupassa (pp. jsto 31.3. 
8 019 §). 

Merkittiin, että 7.6. toimitetussa irtaimiston huutokaupassa oli saatu n. 250 000 
mk (pp. jsto 30.6. 8 035 §). 

Rutalahdessa olevan alueen ostamista koskeva asia. Jaoston puollettua periaat-
teessa alueen ja laiturin ostamista tukkien pudotuspaikaksi Leivonmäen kunnan 
Rutalahdesta kaupunginhallitukselle päätettiin esittää, että ko. n. 8 000 m2:n suu-
ruinen määräala ostettaisiin 500000 mk:n hinnasta (pp. jsto 1.12. 8 051 §, 22.12. 
<8 059 §). 

Palkkalautakunta 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 
1 215 270 mk palkkalautakunnan käytettäväksi kahden diplomi-insinöörin tutkin-
non suorittaneen henkilön palkkaamiseksi työsopimussuhteessa palkkalautakunnan 
toimistoon urakkatöiden hinnoitteluun liittyvien kysymysten hoitamista varten 
(17.3. 853 §). Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti palkkalautakunnan palkkaa-
maan toimistoonsa ko. tehtäviä varten tarvittaessa sellaisenkin henkilön, joka ei ole 
suorittanut diplomi-insinöörin tutkintoa, mut ta omaa muutoin erityisen ansiokkaan 
käytännöllisen kokemuksen mainituissa tehtävissä (1.9. 2 290 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin t y ö j ä r j e s t e l y p a l k k a -
y m. kysymykset 

3 %:n palkankorotuksen suorittaminen viranhaltijoille ja työsopimussuhteessa 
kuukausipalkalla oleville. Kaupunginhallitus päätti, 

1) että kaupunginvaltuuston 11.5. (ks. s. 8) tekemä päätös pannaan täytäntöön 
heti mahdollisista valituksista huolimatta, 

2) että kaupunginvaltuuston ko. päätöksellään myöntämät palkkojen, eläkkei-
den ja kasvatusapujen korotukset maksetaan yhtenä eränä ajalta 1.1.—31.5. suorit-
tamalla siitä prosentuaalinen veronpidätys, 

3) kehottaa palkkalautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle kaupungin-
valtuuston 11.5. päättämän ponnen edellyttämän esityksen, joka koski vanhan 
palkkausjärjestelmän valinneiden kansakoulunopettajien saamatta jääneiden pal-
kankorotusten maksamista sekä 

4) kehottaa virastoja ja laitoksia ryhtymään valmisteleviin toimenpiteisiin 
Kaupunkiliiton toimiston 18.3. päivätyssä yleiskirjeessä n:o 10/60 (ks. khn mtö n:o 4) 
tarkoitettua, virkasäännön uudistamisen yhteydessä esille tulevaa työaikalain 
alaisten viranhaltijain työajan muutosta silmällä pitäen, niin että asiasta aikanaan 
mahdollisesti tehtävän päätöksen jälkeen uusia työaikoja voidaan välittömästi 
ryhtyä noudattamaan (19.5. 1 447 §). 

Viranhakuilmoitusten julkaisemista koskevat määräykset. Kaupunginhallitus 
oikeutti lauta- ja johtokunnat päättämään siitä, milloin virastojen ja laitosten 
päälliköiden tai osastopäälliköiden avoimena olevat virat saadaan julistaa haetta-
vaksi erillistä kuulutusta käyttäen ja siitä, millä paistajia ilmoitus julkaistaan. 
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Samalla kaupunginhallitus päätti, että julistaessaan muita virkoja haettavaksi päät-
tää yleisjaosto siitä, saadaanko ilmoitus julkaista erillisenä kuulutuksena ja muulla 
kuin varsinaisella kuulutuspalstalla (27.5. 1 554 §). 

Ulkokuntalaisten ottamista kaupungin palvelukseen koskevien määräysten muutta-
minen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin palvelukseen saatiin työsopimus-
suhteessa kuukausipalkalla ottaa ulkokuntalainen vain milloin hän on Helsingissä 
asuvaa hakijaa huomattavasti ansioituneempi ja hänen asuntokysymyksensä on 
järjestyksessä sekä että edellä sanotun estämättä saadaan kaupungin pysyväisessä 
palveluksessa ennestään oleva, kaupungin ulkopuolella asuva henkilö ottaa toiseen 
kaupungin pysyväiseen toimeen työsopimussuhteessa kuukausipalkalla, mikäli hä-
nen asumisensa toisen kunnan alueella ei voida katsoa hait taavan toimen hoitamista 
(1.9. 2 254 §, 10.11. 2 935 §, v:n 1958 kert. s. 125). 

Henkilökortistojen saattaminen ajan tasalle. Kaupunginhallitus päätti velvoittaa 
kaikkien kaupungin virastojen ja laitosten päälliköt ryhtymään toimenpiteisiin 
virastojen ja laitosten henkilökortistojen saattamiseksi ajan tasalle 30.6. mennessä, 

vahvistaa palkkalautakunnan esityksen mukaiset ohjeet virastojen ja laitosten 
noudatettaviksi henkilökortiston pidossa, 

velvoittaa kaikkien virastojen ja laitosten päälliköiden lisäksi myös ne muut 
viranhaltijat, joilla on oikeus ottaa viranhaltijoita kaupungin palvelukseen, merkit-
semään viranhaltijoiden palvelussuhteita koskevat asiat päätösluetteloon, 

velvoittaa kaikki lauta- ja johtokunnat sekä virastojen ja laitosten päälliköt 
ja ne muut viranhaltijat, joilla on oikeus ottaa viranhaltijoita kaupungin palveluk-
seen, lähettämään pöytäkirjan- tai päätösluettelonotteen kaikista valitsemis- ja 
eropäätöksistä ja muista viranhaltijoiden palvelussuhteita koskevista asioista 
palkkalautakunnan toimistolle henkilökorttiin tehtäviä merkintöjä varten, lukuun 
ottamatta vuosi- ja sairauslomia sekä viraston sisäisiä väliaikaisia sijaisuuksia, 
jotka eivät edellytä uusia ikälisäanomuksia sekä 

määrätä, että mainitulla tavalla on ilmoitukset viranhaltijoiden palvelussuhtei-
siin liittyvistä asioista tehtävä palkkalautakunnan toimistolle viimeistään 1.5. 
alkaen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa, että annettaessa palvelustodistuk-
sia kaupungin palveluksesta eroaville viranhaltijoille ja työntekijöille on noudatetta-
va kaupunginhallituksen v. 1951 (ks. s. 110) tekemää päätöstä sekä kaupungin-
hallituksen ko. vuonna kiertokirjeessä n:o 1471 annettuja ohjeita siten muutettuna, 
että todistusten allekirjoittamiseen on oikeutettu viraston tai laitoksen päällikön 
lisäksi vain se henkilö, joka voimassa olevien ohje- ja johtosääntöjen mukaan on 
oikeutettu ottamaan kaupungin palvelukseen ko. henkilöitä (3.3. 716 §). 

Virka-ajan noudattaminen. Kaikkia virastoja ja laitoksia kehotettiin seuraamaan, 
että vahvistettua virka-aikaa noudatetaan (27.10. 2 796 §). 

Sivutoimien pitämistä koskevat määräykset. Kaupungin kaikkia virastoja ja laitok-
sia kehotettiin kiinnittämään huomiota virkasäännön 12 §:n määräyksiin siinä mie-
lessä, että virkasäännön mukaiset, kaikkien sivutoimien pitämistä koskevat lupa-
anomukset todella tehdään luvista päättäville kaupungin elimille (27.10. 2 796 §). 

Ylitöiden suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palkkalautakunnan 
ehdottaman luettelon niistä viranhaltijoista, jotka eivät ole oikeutettuja ylityö-
korvauksiin siten muutettuna, että luettelosta oli poistettava rakennusviraston 
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puhtaanapito-osaston vakinaisen ja tilapäisen käyttöinsinöörin virkanimike. Samal-
la kaupunginhallitus päätti vahvistaa seuraavat yleiset periaatteet: 

1) Viranhaltijalle, jonka työajan pituus ei ole laissa, virkasäännössä tahi eri 
päätöksellä määrätty, ei virkasäännön 31 §:n 1 momentin mukaan makseta ylityö-
korvausta. 

2) Virkasivutuloja nauttivat viranhaltijat eivät asemasta riippumatta ole oikeu-
tet tuja ylityökorvauksiin. 

3) Viranhaltijat, jotka nauttivat erityistä johtajanpalkkiota, kuten esimerkiksi 
opetuslaitoksen johdossa olevat, eivät tämän palkkion osalta ole oikeutettuja yli-
työkorvauksiin. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa palkkalautakuntaa tekemään jatku-
vasti enintään kahden vuoden väliajoin esityksen ko. luettelon tarkistamisesta 
(9.6. 1 689 §). 

Muuttaen v. 1956 (ks. s. 124) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä lomakkeet Kh 47 ja 47a sekä niihin liittyvät ohjeet ylitöiden valvontaa 
ja laskuttamista varten sekä kehottaa kaikkia virastoja ja laitoksia, teollisuuslaitok-
sia, satamalaitosta ja elintarvikekeskusta lukuun ottamatta, joilla edelleen on oikeus 
käyttää entisiä viranhaltijain ylityölomakkeitaan, menettelemään sanottujen ohjei-
den mukaisesti niin pian kuin se käytännöllisistä syistä on mahdollista (10.3. 774 §). 

Vuosilomasijaisten käyttäminen kertomusvuonna. Kaupunginvaltuuston päätettyä 
kertomusvuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä velvoittaa kaikki ne lauta- ja 
johtokunnat sekä virastot ja laitokset, joiden talousarvioehdotuksiin on liittynyt 
vuosilomasijaisten palkkaamiseen varattuja määrärahoja, noudattamaan näiden 
määrärahojen käytössä yleisjaoston antamia yksityiskohtaisia ohjeita. Lisäksi yleis-
jaosto päätti, koska lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten antamia lau-
suntoja, jotka koskivat vuosilomasijaisia käsittelevän komitean ehdotuksia, ei ollut 
ehditty käsitellä, että vuosilomasijaisia kertomusvuodeksi palkattaessa oli mahdol-
lisuuksien mukaan pyrittävä noudattamaan ko. komitean ehdotuksia sijaisten palk-
kaukseen ja lukumäärään nähden. Sijaisuudet olisi joka tapauksessa järjestettävä 
siten, että talousarvioon tarkoitusta varten merkityt määrärahat riittäisivät. Sa-
malla yleisjaosto päätti kehottaa virastoja ja laitoksia lomakauden päätyttyä anta-
maan yleis jaostolle yksityiskohtaisen selvityksen määrärahojen käytöstä. Selvitys 
oli liitettävä asiassa kertyneisiin asiakirjoihin ja lähetettävä järjestelytoimistolle 
lopullisen esityksen tekemistä varten (khn jsto 12.4. 5 546 §). 

Palkkaetujen myöntäminen eräissä virkavapaus- ja lomatapauksissa. Kaupungin-
hallitus päätti muuttaa v. 1958 (ks. s. 126) vahvistamiensa, palkkaetujen myöntä-
mistä viranhaltijoille eräissä virkavapaus- ja lomatapauksissa koskevien ohjeiden 
4) ja 7) kohdan (21.4. 1 175 §, 23.6. 1 817 §, kun. as. kok. n:o 34 ja 80, ks. myös 
sähkölaitos). 

Lentotapaturmavakuutusten ottaminen. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1958 (ks. s. 128) tekemäänsä päätöstä, vahvistaa matkustussäännön 4 §:n nojalla 
kaupungin kustannuksella otettavan lentotapaturmavakuutuksen käsittämään 

a) luottamusmiehille 5 mmk:n korvauksen kuolemantapauksessa, 5 mmk:n 
korvauksen pysyvästä työkyvyttömyydestä ja 2 500 mk:n korvauksen päivässä 
ohimenevästä työkyvyttömyydestä sekä 

b) kaupungin palveluksessa oleville 5 mmk:n korvauksen kuolemantapauksessa 
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ja 5 mmk:n korvauksen pysyvästä työkyvyttömyydestä, mutta ei korvausta ohime-
nevästä työkyvyttömyydestä (10.11. 2 934 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti Tapaturmavakuutusyhtiö Kullervon tar-
jouksen perusteella tehdä yhtiön kanssa sopimuksen kaupungin luottamusmiesten 
ja kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden ryhmävakuutuksesta v:ksi 1961 
lentotapaturmien varalta siten, että korvaussummat ovat kaupunginhallituksen em. 
päätöksen mukaiset sekä että kaupunginkanslia huolehtii lentomatkoja suorittanei-
den henkilöiden luettelon laatimisesta taannehtivasti kuukausittain ja sen toimitta-
misesta vakuutusyhtiölle. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Virkamatkat myönnettiin 30 000 mk ennakkovakuutusmaksun suorittamista varten 
vakuutusyhtiölle vakuutuskirjaa vastaan. Asiamiestoimistoa kehotettiin laatimaan 
lopullinen ryhmävakuutusta koskeva sopimus (1.12. 3 164 §). 

Kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöitsijäin ja toimistohenkilökunnan 
eläke- ym. sosiaaliset edut. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajia 
kiinteistöyhtiöiden kokouksissa ja hallituksissa toimimaan siten, että sellaisissa 
kiinteistöyhtiöissä, jonka osakkeista kaupunki omistaa vähintään 98 %, isännöitsi-
jäin ja toimistohenkilökunnan eläke-, sairausloma-, vuosiloma-, hautausapu-, leski-
eläke- ja kasvatusapuetujen suhteen noudatetaan niitä määräyksiä, mitä kulloinkin 
on määrätty kaupungin palveluksessa oleviin työntekijöihin nähden (15.12. 3 335 §). 

Talonmiesten viikkolepoa koskevat määräykset. Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain keskusjärjestön esitettyä, että talonmiesten viikkolepoa koskevan 
asetuksen johdosta annettaisiin uudet ohjeet, kaupunginhallitus päätti, ettei esitys 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että järjestölle lähetetään jäljennös 
palkkalautakunnan antamasta lausunnosta. Lausunnon mukaan palkkalautakunnan 
ohje sijaisen palkkauksesta on samansisältöinen kuin ministeriön ohje, eli että sijai-
selle on maksettava talonmiehen peruspalkka kuukaudessa jaettuna 25:11a, joten 
esim. kansakouluissa, joissa käytetään samaa sijaista useissa eri kouluissa, olisi 
päiväpalkka laskettava sen viran peruspalkan mukaan, jota sijainen kulloinkin hoi-
taa. Sunnuntaityökorvauksesta lautakunta oli huomauttanut, että uusi asetus talon-
miehen viikkolevosta jo sinänsä merkitsi huomattavaa parannusta, joten uuden 
asetuksen tultua voimaan ei enää olisi aiheellista säilyttää vanhoihin ohjeisiin perus-
tuvaa kiinteää 2 tunnin sunnuntaityökorvausta. Korvaus olisi maksettava vain 
sellaisissa tapauksissa, jolloin asianomainen todella joutui olemaan työssä sunnun-
taina. Kun käydyissä neuvotteluissa oli todettu, etteivät kansakoulujen talonmiehet 
olleet tyytyväisiä siihen, että viikkolepo pyrittiin antamaan sunnuntaisin, olisi 
kansakoulujen taloudenhoitajien ja johtajien harkittava koulutoimen tarkoituksen-
mukaisen järjestelyn kannalta sopivimmat viikkolepopäivät kuitenkin siten, että 
ne asetusta noudattaen olisi pyrittävä sijoittamaan sunnuntaiksi. Koska kysymyk-
sessä oli annetun asetuksen noudattaminen käytännössä, ei lautakunnan mielestä 
ollut syytä neuvotella asiasta järjestön edustajien kanssa (1.12. 3 212 §). 

Konekirjoituspikakirjoitus- ja konekirjanpitolisien korottaminen. Kaupungin-
hallitus päätti kaupunginvaltuuston v. 1956 ja 1957 (ks. s. 10, 11) antamien valtuu-
tusten nojalla korottaa 1.6. lukien suoritettavat konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja ko-
nekirjanpitolisät (19. 5. 1 408 §, kunn. as. kok. n:o 50). 

Kansainvälisen näppäimistön ottaminen käytäntöön kaupungin kirjoituskoneissa. 
Yleisjaosto päätti, että kaupungille 1.3. lukien hankittaisiin yksinomaan kansain-
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välisellä näppäimistöllä varustettuja kirjoituskoneita ja että kaupungin palveluk-
sessa olevia, kirjoituskoneita käyttäviä henkilöitä kehotettaisiin valmistumaan siir-
tymistä varten mainitun näppäimistön käyttöön viimeistään ao. kirjoituskonetta 
uusittaessa (khn jsto 1.3. 5 311 §). 

Sittemmin yleis jaosto päätti muuttaa eo. päätöstään siten, ettö eräät eri viras-
tojen toimistoapulaiset saivat edelleen käyttää konekirjoitustyössä Remington-
näppäimistöllä varustettua kirjoituskonetta ja suorittaa konekirjoituslisien saamista 
varten tarvittavat kokeet mainitulla näppäimistöllä varustetuilla koneilla. Samalla 
yleisjaosto päätti ilmoittaa virastoille ja laitoksille, että ennen em. päätöstä kau-
pungin palveluksessa oleville viranhaltijoille tai työsuhteessa oleville toimistoapulai-
sille, joilla on vähintään 7 000 nettolyönnin nopeus, myöhemmin hankit tavat kir-
joituskoneet saadaan varustaa Remington-näppäimistöllä mikäli ao. virasto tai 
laitos pitää sitä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena (khn jsto 31.5. 5 802 §). 

Virka-ajan ulkopuolella suoritettavasta puhtaaksikirjoitustyöstä maksettavat palk-
kiot. Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön esitettyä 
virka-ajan ulkopuolella suoritetuista komiteamietintöjen ja niihin verrattavien 
asiakirjojen puhtaaksikirjoittamisesta, joista ei suoriteta virkasäännössä määrättyä 
korvausta, maksettavien palkkioiden korottamista, yleisjaosto päät t i vahvistaa 
sanotunlaisia konekirjoitustöitä koskevan taksan seuraavaksi: 

Puhtaaksikirjoitustyöstä 60 mk sivulta, sanelukoneesta kuunneltavan tekstin 
puhtaaksikirjoitustyöstä 80 mk, toistoista (hiilipaperijäljennöksistä) 12 mk sekä 
vahapaperille ja liitupaperille kirjoittamisesta 90 mk sivulta. 

Mainitut palkkiot saadaan maksaa, mikäli sivulla yleensä on vähintään 28 riviä. 
Jos rivejä yleisesti on vähemmän, on palkkio alennettava samassa suhteessa kuin 
rivien lukumäärä on mainittua 28 pienempi. Jos taas rivejä yleisesti ottaen on enem-
män kuin 28 riviä sivulla, saadaan palkkiota vastaavasti korottaa. 

Sellaisesta komiteoiden konekirjoitustyöstä, jota työn laadun (esim. matemaat-
tisia kaavoja tai laajoja taulukoita) vuoksi ei voida järjestää kirjoitettujen sivujen 
lukumäärän mukaan maksettavaksi, saadaan maksaa enintään 230 mk/t . 

Mainittuja palkkioita saadaan korottaa jäljempänä mainituissa tapauksissa seu-
raavasti: epäselvästä käsikirjoituksesta 5—10 %:n korotus, elite-kirjaimistomallista 
15 %:n korotus; 

vieraista kielistä maksetaan seuraavat korotukset: ranskankieli käsikirjoitus 
25 %, konekirjoitus 20 % ja vastaavasti englanninkieli 20 %, 15 %, saksankieli 
20 %, 15 %, tanskankieli 15 %, 15 %, norjankieli 15 %, 15 %, vanha ruotsinkieli 
15 %, 15 % ja venäjänkieli käsikirjoitus 50 %, konekirjoitus 35 % (khn jsto 3.5. 
5 647 §). 

Kuulakärkikynien käyttö. Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1950 tekemäänsä 
päätöstä siten, että kuulakärkikynien käyttö on sallittu kaupungin viranomaisissa, 
ei kuitenkaan arkistoon jäävissä, pysyvästi säilytettävissä asiakirjoissa eikä sopi-
muksissa ja velkakirjoissa (31.3. 949 §). 

Matkakulujen ja ateriakorvauksen suorittaminen kaupungin ulkopuolella toimiville 
viranhaltijoille kaupungissa järjestettyjen kurssien ajalta. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen v. 1958 (ks. s. 193) tekemäänsä päätöstä, että sellaisissa tapauksissa, jol-
loin kaupungin ulkopuolella sijaitsevan viraston ja laitoksen viranhaltijoita määrä-
tään osallistumaan sellaisille Helsingissä järjestettäville kursseille, joiden toimeen-
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panosta huolehtivat kaupungin viranomaiset tai ao. viranhaltijain toimialaa edusta-
vat ammatti- tai koulutuselimet, näille viranhaltijoille suoritetaan kultakin kurssi-
päivältä matkakulut kurssipaikkakunnalle ja takaisin sekä 200 mk:n ateriakorvaus, 
mikäli kurssipaikkakunnalla ei yövytä (3.3. 711 §). 

Viranhaltijain omien autojen sekä vuokra-autojen käyttöä virka-ajoissa koskevat 
määräykset. Kaupunginhallitus päätti muuttaen v. 1958 (ks. s. 147) tekemäänsä pää-
töstä 

1) poistaa Helsingin kaupungin viranhaltijain omistamien moottoriajoneuvojen 
käyttöä koskevista ohjeista näin kuuluvan 1. kohdan: »Viranhaltija sitoutuu käyttä-
mään vuodenajasta riippumatta omaa moottoriajoneuvoaan virantoimituksessa 
silloin, kun se on kaupungin etujen mukaista, elleivät viranhaltijasta riippumatto-
mat syyt ole esteenä», sekä korvata sen näin kuuluvalla uudella kohdalla: »Viran-
haltijalla on oikeus käyttää omistamaansa moottoriajoneuvoa virkatehtävissä vain 
silloin, kun tämä yleisten Uikennevälineiden käyttömahdollisuuden ja muut asiaan 
vaikuttavat tekijät huomioon ottaen on kaupungin edun mukaista», 

2) oikeuttaa virastot ja laitokset luovuttamaan oman auton käyttöoikeuden 
saaneille viranhaltijoille tarvittaessa liikennelaitoksen alennuslippuja, 

3) määrätä, että viranhaltijain omistamien moottoriajoneuvojen käytöstä vir-
katehtävissä maksettava korvaus suoritetaan seuraavasti: 

a) oman auton käytöstä virkatehtävissä maksetaan korvausta kunkin kalenteri-
vuoden aikana ajetulta 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 25 mk/km, 5 000 seuraa-
valta kilometriltä 20 mk/km, 5 000 seuraavalta kilometriltä 18 mk/km sekä seu-
raavilta kilometreiltä 16: 50 mk/km, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana 
suoritetusta ajosta maksetaan kilometrikorvaus yhdellä markalla korotettuna, 

b) oman moottoripyörän käytöstä virkatehtävissä maksetaan kunkin kalenteri-
vuoden aikana ajetulta 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 7 mk/km, 10 000 seuraa-
valta kilometriltä 5 mk/km sekä seuraavilta kilometreiltä 4 mk/km, 

c) oman moottoripolkypyörän käytöstä virkatehtävissä maksetaan kilometri-
määrästä riippumatta 3: 50 mk/km, 

4) oikeuttaa virastojen ja laitosten päälliköt yksittäistapauksessa sallimaan 
viranhaltijan käyttää tämän omistamaa moottoriajoneuvoa virkatehtävissä, 
milloin tämä on kaupungin edun mukaista, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 
km:n määrään saakka vuodessa ja maksamaan enintään vahvistettujen normien 
mukainen korvaus, 

5) huomauttaa uudelleen virastoille ja laitoksille kaupunginhallituksen v. 1958 
(ks. s. 129) tekemästä päätöksestä, jonka mukaan esitykset omien autojen käyttämi-
sestä virkatehtävissä on tehtävä vuosittain talousarvioesityksen yhteydessä ja 
kehottaa virastopäälliköitä ehdottomasti huolehtimaan siitä, ettei hyväksytä edellä 
4) kohdassa mainittuja yksittäistapauksia lukuun ottamatta viranhaltijain omien 
autojen käytöstä aiheutuneita laskuja sellaisissa tapauksissa, joissa ao. viranhaltija 
ei ole saanut kaupunginhallituksen yleisjaoston lupaa oman auton käyttämiseen 
virkatehtävissä tai aikaisemmin annettua lupaa ei ole asianmukaisessa järjestyk-
sessä uusittu, 

6) varata kaupungin hallintoelimille sekä välittömästi kaupunginhallituksen 
alaisille virastoille ja laitoksille tilaisuuden tehdä vuosittain kaupunginhallituksen 
yleisjaostolle osoitettava, varsinaiseen talousarvioehdotukseen liittyvä esitys myös 
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siitä, että ao. virastolle ja laitokselle annettaisiin vuokra-autojen käyttöoikeus, 
jota virastopäällikön nimeämä osastopäällikkö, kamreeri, taloudenhoitaja tai muu 
vastaavanlaisessa esimiesasemassa oleva henkilö viraston nimissä käyttää antamalla 
taksikuitteja yksittäistapauksissa viranhaltijoille silloin, kun hän harkitsee sen 
tarkoituksenmukaiseksi, jolloin taksikuiteissa tulee olla viraston leiman lisäksi kui-
tin antajan ja matkustajan nimikirjoitukset sekä 

7) määrätä, että vuokra-autojen henkilökohtainen käyttöoikeus on myönnettävä 
lähinnä vain johtavassa asemassa oleville viranhaltijoille, joiden viranhoito sitä 
vaatii ja joiden työkohteet sijaitsevat laajalla alueella eri puolilla kaupunkia (7.1. 
46 §). 

Työehtosopimusten irtisanomista koskevat Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston 
yleiskirjeet merkittiin tiedoksi (4. 2. 383 §, 31. 3. 1 002 §). 

Neuvotteluoikeuksien myöntämistä koskeva anomus. Helsingin Kunnanteknikot ja 
Työnjohtajat -niminen yhdistys oli anonut, että sille myönnettäisiin neuvottelu-
oikeus. Kaupunginhallitus päätti sosiaaliministeriölle annettavassa lausunnossaan 
esittää anomuksen hylättäväksi palkkalautakunnan esittämillä perusteilla. Lauta-
kunta oli huomauttanut, että neuvotteluoikeus oli jo myönnetty 20 järjestölle, eikä 
järjestöjen lukumäärää ollut enää syytä lisätä, koska neuvotteluja vaikeutti jo nyt-
kin järjestöjen osallistuminen niihin monikymmenlukuisten edustajiensa välityk-
sellä. Lisäksi neuvottelivat pääjärjestöt Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistys ja 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö mainittujen 
virkojen palkka- ym. järjestelyistä (10. 3. 775 §). 

Vuokrien vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi palkkalautakunnan tiedotus virka-
asuntojen neliömetrikorvauksen vahvistamisesta 165 mk:ksi kuukaudessa 1. 3. lukien 
(khn jsto 2. 2. 5 152 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi talo-osaston kirjelmä viranhaltijoille ja työnteki-
jöille virka- tai työsuhteeseen kuuluvien, käyvästä vuokrasta luovutettujen asunto-
jen vuokran korottamisesta 206 mkiksi m2:ltä kuukaudessa 1. 3. lukien (khn jsto 
16.2. 5 228 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston yleiskirje, joka koski korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöstä kunnalliseen luottamustoimeen valittavan kansakoulun-
johtajan vaalikelpoisuudesta, mikäli tämän tehtäviin liittyy lunastusten perimisvel-
vollisuus (7. 7. 1 894 §). 

Ikälisät. Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto myönsivät kertomusvuonna eräille 
viranhaltijoille oikeuden lukea hyväkseen ikälisiä varten aikaisemmat palvelusvuo-
tensa joko kokonaan tai osittain, mikäli oli kyseessä sairaaloissa ym. palveltu aika. 
Eräissä tapauksissa annettiin epäävä lausunto. 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan 
19. 8. tekemän päätöksen, joka oli alistettu tutkittavaksi sekä kehottaa lautakuntaa 
myöntämään työkaluviilaaj a Armas Mattssonille hänen palvelusvuosiaan vastaavan 
osaeläkkeen (25. 8. 2 195 §, 13. 9. 2 414 §). 

Samaten kaupunginhallitus, kumoten palkkalautakunnan 7. 10. tekemän päätök-
sen, päätti kehottaa lautakuntaa myöntämään kihlakunnanneuvos Väinö Vienolalle 
täyden eläkkeen 1.1. lukien, vähennettynä kuitenkin hänelle myönnetyn ylimääräi-
sen eläkkeen määrällä sekä 1.8. lukien valtion maksaman eläkkeen määrällä (15. 12. 
3 372 §). 
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Edelleen kaupunginhallitus, kumoten palkkalautakunnan 25. 3. tekemän pää-
töksen, päätti kehottaa lautakuntaa tarkistamaan sähkölaitoksen ent. apul.joht. 
Ragnar Lindbohmin eläkkeen siten, että se 1. 1. alkaen vastaisi ko. laitoksen osasto-
päällikön virasta maksettavaa palkkaa (23. 6. 1 818 §, khn jsto 4. 8. 6 173 §). 

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

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt dir.mus. Lepo Laurilan, ent. 
raitiovaununkulj. Karl Sjögrenin ja lääket.lis. Jorma Tuohimäen eläkkeen myöntä-
mistä koskevat valitukset (22. 9. 2 471 §, 28. 4. 1 230 §, 4. 2. 375 §) sekä että korkein 
hallinto-oikeus oli hylännyt II kaupunginvoudin Äke Pirklenin eläkettä koskevan 
valituksen (21. 4. 1 174 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitali ja Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin 
hankkia eri virastojen ja laitosten esitysten mukaisesti niiden eräille viranhaltijoille 
sekä kunnallisissa luottamustoimissa ansioituneille eräille henkilöille. Myönnettyjen 
ansiomerkkien aiheuttamat kulut, yht. mk 3 190 153 mk, päätettiin suorittaa kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Virastojen ja laitosten pitäminen suljettuna jouluaattona ja loppiaisen jälkeisenä 
lauantaina. Kaupunginhallitus päätti, että ne virastot ja laitokset, joiden toiminta 
ei vaadi muunlaista järjestelyä, pidetään kuluvana vuonna jouluaattona suljettuina. 
Samaten saatiin mainitunlaiset virastot ja laitokset pitää poikkeuksellisesti suljet-
tuina lauantaina 7. 1. 1961, kuitenkin siten, että tällöin otetaan huomioon työsopi-
mussuhteessa olevain työntekijäin työehtosopimukseen perustuva oikeus olla työssä, 
mikäli ao. viraston tai laitoksen ja työntekijäin välillä ei toisin sovita (8. 12. 3 234 §, 
29. 12. 3 434 §). 

Laosissa tarjolla olevat kunnallis- ja yleishallinnon asiantuntijain tehtävät. YK:n 
teknillisen avun hallinnon ilmoitettua Kaupunkiliiton välityksellä, että Vientianessa, 
Laosissa, oli tarjolla useita kunnallis- ja yleishallinnon asiantuntijain tehtäviä, joissa 
vaaditaan ainakin ranskankielen hallitseminen ja 12 kk:n toimikausi, yleisjaosto 
päätti ilmoittaa asiasta kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille (khn jsto 12. 4. 
5 532 §). 

Elinkustannusindeksiä v:n 1959 joulu- ja kertomusvuoden tammi-marraskuulta 
koskevat sosiaalisen tutkimustoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi (21. 1. 220 §, 
25. 2. 590 §, 24. 3. 872 §, 28. 4. 1 196 §, 19. 5. 1 411 §, 23. 6. 1 758 §, 4. 8. 1 987 §, 
25. 8. 2 196 §, 22. 9. 2 436 §, 20. 10. 2 724 §, 24. 11. 3 096 §, 22. 12. 3 384 §). 

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 1959 
määrä-

Virasto tai laitos rahasta, mk 

Kaupunginvaltuuston pu-
heenj ohtaj an huone ^ ... 275 000 

Hankintatoimisto 2) 515 000 

V:n 1960 
määrä-

rahasta, mk 

Asiamiestoimisto 3) 353 995 
Hankintatoimisto 4) 722 027 
Rahatoimisto 5) 520 024 
Tietojen käsittelykeskus 6) .. 1 267 245 
Tilastotoimisto 7) 690 746 

V:n 1960 
määrä-

Virasto tai laitos rahasta, mk 

Revisio virasto 8) 907 170 
Ulosottovirasto 9) 2 308 050 
Huolto virasto10) 2 125 241 
Väestönlaskentatoimikunta11) 865 168 
Lastentarhat12) 359 550 
Kiinteistövirasto13) 1 181 581 
Rakennusvirasto14) 23 505 782 
Satamalaitos 15) 302 400 
Virastotalo Katariinankatu 

1—316) 750 000 

Yleisjaosto myönsi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 109 000 mk 
palveluskutsulaitteiden hankkimista varten revisioviraston huoneistoon Unionin-
katu 22 (khn jsto 16. 8. 6 199 §). 

Kaupunginhallitus päätti sairaalalautakunnan ehdotuksesta tehdä lääkintöhalli-
tukselle esityksen, että hankintatoimiston valmistelemat kalustoesineiden hankinta-
ehdotukset rinnastettaisiin eri liikkeiltä pyydettyihin tarjouksiin siten, että han-
kintatoimiston kulloinkin valmisteleman hankintaehdotuksen katsottaisiin vastaa-
van vähintään kolmelta liikkeeltä pyydettyjä tarjouksia (20. 10. 2 756 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti hankintatoimiston hankkimaan yhteishan-
kintamenettelyä noudattaen sairaaloille yms. erilaisia vanulaatuja, sidetarvikkeita 
ja kuumemittareita sekä ruiskuja ja ruiskujen kärkiä sekä, mikäli myöhemmissä tut-
kimuksissa ilmenee sairaanhoitovälineissä ja -tarvikkeissa yhteishankintakelpoisia 
nimikkeitä, suorittamaan myös tällaisten yhteishankintoja sovittuaan yksityiskoh-
dista niitä käyttävien virastojen ja laitosten kanssa (4. 8. 2 031 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa v. 1959 (ks. s. 168) erinäisten yhteishankintasopimus-
ten hyväksymisestä tekemäänsä saippuan hankintaa koskevaa päätöstä. Vuoden 
1961 yhteishankinnat hyväksyttiin suoritettavaksi ehdotuksen mukaisesti. Liikkei-
siin nähden saatiin tarvittaessa tehdä poikkeuksia (khn jsto 17. 5. 5 727 §, 27. 12. 
7 064 §). 

Seuraaville hankintaelimille päätettiin antaa tehtäväksi suorittaa jäljempänä 
mainittujen tavarain yhteishankinnat seuraavasti: 

Hankintatoimisto: paperitavarat, toimisto- ja koulutarvikkeet, toimistokoneet 
ja niiden huolto erikoiskoneita lukuun ottamatta, puhelinlaitteet, toimistokalusto, 
huoneistojen yleiskalustot, valaisimet, soittimet, talouskalusto, talouskoneet ja 
-kojeet, puhdistus- ja kiilloitusvälineet sekä -aineet, talouslasi-, talousposliini- ja 
muoviteollisuuden tuotteet, sanoma- ja aikakauslehdet, painatus- ja kirjansidonta-

!) khn jsto 19.1. 5 068 §. — 2) s:n26.1. 5 106 §. — 3) s:n 14.6. 5 881 §, 30.8. 6 283 §. — 4) s:n 15.3. 
5 390 §, 7.6. 5 844 §, 13.9. 6 352 §, 8.11. 6 710 §. — 5) khs 16.6. 1 726 §, khn jsto 26.10. 6 631 §. — 6) s:n 
21.6. 5 958 §, 30.8. 6 287 §, 1.11. 6 673 §, 13.12. 6 970 §. — 7) s:n 3.5. 5 643 §. — 8) s:n 22.3. 5 427 §, 
5.7. 6 030 §, 4.8. 6 115 §. — 9) s:n 22.3. 5 428 §, 29.3.5 459 §, 1.11. 6 652 §. — 10) s:n 14.6. 5 907 §, 21.6. 
5 962 §, 5.12. 6 903 §. — n ) s:n 13.12. 6 943 §. —1 2) s:n 13.12. 6 972 §. — 1 3 ) s:n 1.3. 5 318 §, 7.6. 5 846 §, 
22.11. 6 796 §. — 14) s:n 2.2. 5 184 §, 9.2. 5 216 §, 22.3.5 447, 5 448 §, 4.10. 6 506, 6 507 §, 1.11. 
6 685 §, 15.11. 6 777 §, 20.12. 7 051 §, 27.12. 7 097 §. — 15) s:n 5.12. 6 919 §. — 16) s:n 26.4. 5 616 §. 
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työt sekä monistustyöt laitoksille, joilla ei ole omaa monistuskonetta. Lisäksi toimis-
ton tehtävänä on kaupunginhallituksen määräämien laitosten erikoishankintojen 
valmistelu sekä omaa hallintoelintä omaamattomien laitosten avustaminen erikois-
hankinnoissa. 

Rakennusviraston hankintaosasto: rakennuskoneet ja -työkalut, rakennusaineet 
ja -tarvikkeet, standardityökoneet ja -välineet, polkupyörät, puutavarat kaupungin 
pienkuluttajalaitoksille, polttoöljyt sekä, liikennelaitoksen tarvetta lukuun otta-
matta, autot, autotarvikkeet, autojen ja työkoneiden renkaat, moottorien poltto- ja 
voiteluaineet. 

Puutavara- ja polttoainetoimisto: polttopuut ja puutavarat kaupungin suur-
kulut taj alaitoksille. 

Elintarvikekeskus: ruokatarvikkeet. 
Huoltolautakunnan työtuvat: tekstiili ja tekstiilituotteet, nahat ja nahkatuot-

teet, kumijalkineet, -vaatteet ja -käsineet. 
Sähkölaitoksen hankintatoimisto: erilaiset sähkötarvikkeet ja sähkölamput sekä 

kivihiili omaa tarvetta varten. 
Kaasulaitoksen kaupallinen toimisto: koksit ja kivihiilet, sähkölaitosta lukuun 

ottamatta, kaasu valmistuksen muut sivutuotteet ynnä kaikki kaupunkikaasukojeet. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti määrätä, 
että rakennusviraston hankintaosaston, elintarvikekeskuksen, huoltolautakun-

nan työtupien, sähkölaitoksen hankintatoimiston ja kaasulaitoksen kaupallisen toi-
miston määräajaksi solmimat yhteishankintasopimukset on esitettävä asianomaisen 
hankintaelimen toimintaa johtavan lauta- tai johtokunnan hyväksyttäviksi, 

että henkilöautojen ostoa koskevat esitykset on rakennusviraston hankintaosas-
ton toimesta saatettava kaupunginhallituksen yleisjaoston ratkaistavaksi sekä 

että hankintatoimiston on suoritettava myös sairaalain erikoishankintojen val-
mistelu yhteistoiminnassa sairaalalautakunnan määräämien edustajien kanssa 
(17. 11. 3 005 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä hankintatoimiston v:n 1959 joulukuussa ja kerto-
musvuoden aikana suorittamat kertahankinnat ja myöntää niiden maksamiseen ao. 
määrärahoista yht. 11 287 511 mk (khn jsto 26. 1. 5 108 §, 23.2. 5 266 §, 29.3. 
5 458 §, 26. 4. 5 599 §, 24. 5. 5 765 §, 14. 6. 5 885 §, 5. 7. 6 028 §, 16. 8. 6 195 §, 13. 9. 
6 345 §, 18. 10. 6 566 §, 22. 11. 6 788 §, 20. 12. 7 000 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin v:n 1961 aikana maksamaan ao. tililtä suoritetta-
via kaluston kertahankintoja korkeintaan 150 000 mk:n sekä lasku- ja kirjoituskonei-
den osalta 200 000 mk:n määrään saakka ja vastaavasti kaluston kunnossapitomää-
rärahoista maksettavia kaluston kunnossapitokustannuksia 150 000 mk:n määrään 
saakka. Hankinnat oli kuukausittain alistettava yleisjaoston hyväksyttäväksi (khn 
jsto 29. 11. 6 836 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä v:n 1959 joulukuussa ja kertomusvuoden aikana ta-
pahtuneet kaluston korjaukset sekä myöntää tarkoitukseen varatuista määrärahoista 
yht. 730 012 mk niiden kustannusten suorittamista varten (khn jsto 26. 1. 5 107 §, 
29. 3. 5 457 §, 24. 5. 5 766 §, 5. 7. 6 029 §, 13. 9. 6 346 §, 22. 11. 6 789 §). 

Puhelimet. Kaupunginhallitus päätti, että sairaalalautakunnan, lastensuojelu-
lautakunnan, ammattiopetuslaitosten johtokunnan ja teollisuuslaitosten lautakun-
nan alaisten laitosten sekä Koskelan sairaskodin, satamalaitoksen, liikennelaitoksen,. 
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keskuspesulan ynnä puutavara- ja polttoainetoimiston puhelinmenot merkitään 
v:sta 1961 alkaen talousarvioon kunkin laitoksen kohdalle kahtena ryhmänä, joista 
toinen sisältää puhelinlaitteiden hankinnan, johon sisältyy puhelinvaihteiden ja hen-
kilöhakulaitteiden hankinta, mutta ei puhelinosuuksien hankintaa ja toinen puhelin-
menot, johon sisältyvät varsinaisten puhelinmaksujen lisäksi puhelimien vuokra-, 
huolto-, korjaus ja siirtomaksut (19. 5. 1 438 §). 

Yleisjaosto hyväksyi kertomusvuonna joukon puhelimien hankkimista, siirtoja 
ym. koskevia esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tarvittavat varat. Kaikkiaan 
käytettiin kertomusvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun 
Erinäiset hallintomenot sisältyvistä määrärahoista Puhelinmaksut 64 344 125 mk 
ja tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta 
puhelinosuuksia varten varatusta määrärahasta 790 600 mk. Edelleen määrättiin 
eräitä puhelimia virastopuhelimiksi. 

Vielä yleisjaosto päätti, että mikäli puhelinmaksut kaupungin virastojen ja lai-
tosten jonkin puhelinvaihteen tai suoran puhelimen kohdalla osoittavat kohtuutonta 
nousua, hankintatoimiston on ryhdyttävä suorittamaan ko. puhelinliikenteessä tar-
peellisia estämistoimenpiteitä, tarkoitukseen erikseen annettavien määräysten puit-
teissa, että kaikkia virastoja ja laitoksia kielletään lisäämästä vaihteiden alanume-
roja ilman hankintatoimiston suostumusta, että puhelinvaihteiden ja -verkostojen 
laajentaminen saa tapahtua vain kaupunginhallituksen tai yleisjaoston suostumuk-
sella ja niihin liittyvien töiden tilaaminen hankintatoimiston välityksellä sekä että 
virastot ja laitokset velvoitetaan kieltämään henkilökunniltaan yksityiset kauko-
puhelut, ellei niistä ole mahdollista periä tilaajalta maksua (khn jsto 26. 1. 5 100 §). 

Sittemmin yleisjaosto päätti muuttaa eo. päätöstään siten, että sähkölaitokselle 
myönnettiin oikeus rinnan teknillisen valvontaverkon kanssa kehittää myös hallin-
nollista puhelinverkostoaan. Puhelinvaihteiden laajentamiseen oli kuitenkin saatava 
yleisjaoston lupa ja oli puhelinkeskuksen alanumeroiden lisäämisestä neuvoteltava 
hankintatoimiston kanssa (khn jsto 26. 4. 5 634 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos kuulu-
vista käyttövaroista myönnettiin 724 580 mk teollisuuslaitosten lautakunnan käy-
tettäväksi Kaupungintalon puhelinvaihteen kytkemistä varten oikoliikenteeseen 
teollisuuslaitosten vaihteen kanssa kaupunginhallituksen v. 1959 (ks. s. 169) tekemän 
päätöksen mukaisesti (14. 1. 187 §). 

Ruskeasuon vaunuhallia varten päätettiin hankkia liikennelaitoksen esityksessä 
mainittu vuokrattava puhelinvaihde AHD 10/80. Vaihteen keskusjohdoiksi saatiin 
siirtää vapaana olevat 10 puhelinosuutta ja saatiin asennuksesta aiheutuvat kustan-
nukset, 760 000 mk, suorittaa em. pääluokan lukuun Liikennelaitos Ruskeasuon 
vaunuhallien rakentamista varten merkitystä määrärahasta. Liikennelaitoksen oli 
merkittävä mainitut puhelinosuudet kirjanpitoonsa (khn jsto 13. 9. 6 362 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin Uusia puhelinkeskuksia varten merkitystä määrä-
rahasta myönnettiin 116 456 mk keskuspesulan liittämisestä Koskelan sairaskodin 
puhelinvaihteeseen aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten (khn jsto 14. 6. 
5 903 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston vuokraamaan ja asentamaan rakennus-
viraston autokorjaamoon Neha 3/15-mallisen automaattisen puhelinvaihteen ja käsin 
hoidettavan henkilöhakulaitteen sekä siirtämään vaihteen keskusjohdoiksi rakennus-
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viraston autokorjaamon entiset kolme suoraa puhelinlinjaa. Kustannuksia varten 
saatiin käyttää enintään 371 000 mk em. määrärahoista (khn jsto 12. 4. 5 568 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että rakennusviraston virastotalo, Kasarmikatu 21, 
saatiin kytkeä kaupunginhallituksen puhelinvaihteen 12 531 yhteyteen siten, että 
rakennusvirasto säilyttää oman puhelinnumeronsa ja erillisen puhelinvälityksen kau-
punginhallituksen vaihteen huoneistossa, että rakennusviraston tarpeita varten saa-
daan kaupunginhallituksen entistä vaihdetta laajentaa Puhelinyhdistyksen 14. 4. 
päivätyn tarjouksen nro D 1765 mukaisesti 20 keskusjohdolla ja 200 sivupuhelimella, 
että keskusjohdoiksi saadaan kytkeä rakennusviraston käytössä olevia, vapautuvia 
osuuspuhelimia 20 kpl sekä että tarvittava laajennusmateriaali saadaan tilata Puhe-
linteollisuus Oy:ltä 10. 3. päivätyn tarjouksen n:o 87 mukaisesti ja asennustyöt Pu-
helinyhdistykseltä samoin kuin virastotalon ja kaupunginhallituksen vaihteen yh-
distämiseen tarvittavat kk-johdot, yhteensä 203 kpl, joista 200 sivupuhelinta ja 3 
henkilöhakulaitteen ohjausta varten. Em. hankintoja ja töitä varten saatiin käyttää 
5 134 600 mk ao. siirtomäärärahasta (khn jsto 7. 6. 5 860 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupungin laitosten puhelinluettelosta otetaan 3 500 
kpl:n painos entisen mallin mukaisesti, että hankintatoimisto yhteistoiminnassa jär-
jestelytoimiston ja kaupunginkanslian tiedotuspäällikön kanssa uusii mainitun luet-
telon vuosittain. Painattamisesta aiheutuneet kustannukset saatiin suorittaa erinäi-
siin halhntomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (khn jsto 15. 11. 6 755 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että niille rakennusviraston puhtaanapito-osaston ka-
tujen puhtaanapidosta huolehtiville työnjohtajille ja autonkuljettajille, joilla ei ole 
kaupungin puhelinta, saadaan suorittaa korvauksena päivystykseen liittyvästä pu-
helimen käytöstä työnjohtajille 4 500 mk vuodessa ja autonkuljettajille 500 mk kuu-
kaudessa päivystyskuukausien ajalta (7. 1. 89 §). 

Komiteat ja opintomatkat 

Komiteat. Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1959 (ks. s. 170) tekemäänsä 
päätöstä, joka koski komitean asettamista tarkistamaan kaupungin liikelaitosten 
talousarviolaskelmat, niin että ne entistä paremmin täyttäisivät kunnallisten liike-
laitosten talousarvioasetelmille asetettavat vaatimukset. Mainitun komitean tehtävä 
laajennettiin koskemaan talousarvioasetelman uusimista kokonaisuudessaan (31. 3. 
976 §). 

Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat komiteat ja toimikunnat, 
jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 

toimikunta harkitsemaan keinoja revisiotoiminnan tehostamiseksi ja esittämään 
kunnallisiin johtosääntöihin ja kunnallislakiin mahdollisesti tarvittavia muutoksia. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teuvo 
Aura sekä jäseniksi kaupunginvaltuuston I varapuh.joht. Yrjö Rantala ja I I vara-
puh.joht. Gunnar Modeen, ylipormestari Lauri Aho, vuositilintarkastajien puh.joht. 
Matti Kaleva ja sihteeri Veikko Kanerva (23. 6. 1 761 §); 

toimikunta tarkistamaan uuden poliisitalon huoneohjelman ja erityisesti otta-
maan huomioon ulkomailta saadut kokemukset. Toimikunnan puheenjohtajaksi ni-
mettiin kiinteistöviraston päällikkö Alpo Lippa ja jäseniksi poliisikoment. Erik 
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Gabrielsson, varat. Per-Erik Gustafs, poliisiylitark. Valter Halme, järjestelytoimis-
ton päällikkö Alpo Salo ja II apul.kaup.arkkit. Ferdinand Salokangas (18. 8. 2 126 §); 

komitea tutkimaan, onko tarkoituksenmukaista ja missä muodossa ja laajuudessa 
ottaa käyttöön erityinen ylempää viranhaltijakuntaa koskeva palkkataulukko sekä 
voitaisiinko entistä paremmin turvata kaupungin tarvitseman pätevän teknillisen 
työvoiman saanti palkkaamalla insinöörit ja arkkitehdit ala- ja keskiportaassa työ-
sopimussuhteeseen. Komitean puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Teuvo Aura, varapuheenjohtajaksi palkkalautakunnan puheenjohtaja 
Tapani Virkkunen sekä jäseniksi valtuuston varapuheenjohtajat Rantala ja Modeen 
sekä vtt Hakulinen, Laine ja Loimaranta. Komitean pysyviksi asiantuntijoiksi 
määrättiin kaup.siht. Lars Johanson sekä palkkalautakunnan toimist.pääll. Erkki 
Salmio (10. 11. 2 977 §); 

väestönlaskentatoimikunta v:n 1961 henkikirjoituksen yhteydessä toimeenpan-
tavaa väestölaskentaa varten. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin tilastotoimis-
ton pääll. Karl-Erik Forsberg sekä jäseniksi poliisilaitoksen rekisteriosaston vs. joht. 
Oiva Mäkelä ja evankelisluterilaisten seurakuntien keskusrekisterin pääll. Axel 
Palmgren (28. 4. 1 197 §); 

toimikunta selvittämään, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä potilaiden sai-
raalakustannusten vähentämiseksi kiinnittämällä erikoisesti huomiota kunkin sai-
raalan henkilökuntarakenteeseen ja henkilökunnan lukumäärään. Samalla olisi otet-
tava huomioon myös ne toivomukset, jotka on mainittu talousarvion tarkistuskomi-
tean mietinnön 8) ja 9) ponsissa. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin opetus- ja 
sairaalatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ja varapuheenjohtajaksi vt Erkki 
Leikola sekä jäseniksi hallintojoht. Alpo Asteljoki, toim.joht. Reino Oksanen, lää-
kintöhallituksen edustajana yleissairaalain tarkastaja Yrjö Hongisto, järjestelytoi-
miston pääll. Alpo Salo, apul.ylilääk. Mikko Virkkunen, sairaanhoitajaopiston op. 
Ingrid Hämelin ja tal.hoit. Veikko Kääriäinen. Toimikunta oikeutettiin asettamaan 
keskuudestaan jaostoja. Lisäksi kaupunginhallitus päätti peruuttaa 30. 1. ja 18. 9. 
1958 järjestelytoimistolle ja sairaalavirastolle antamansa kehotukset suorittaa tutki-
muksia eräistä em. toimikunnalle nyt selvitettäväksi annetuista kysymyksistä (22. 9. 
2 468 §); 

komitea 1) laatimaan huoneohjelma Kivelän sairaalan alueelle Välskärinkadun 
kohdalle lähelle ns. tornitaloja sijoitettavaa, pitkäaikaisesti sairaille potilaille raken-
nettavaa n. 200 hoitopaikkaa käsittävää sairaalarakennusta varten, 

2) laatimaan huoneohjelma Välskärinkadun ja Kammiokadun kulmatontille si-
joitettavan Kivelän sairaalan silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien 
osastoryhmille rakennettavaa, kaikkiaan n. 45 hoitopaikkaa käsittävää lisäraken-
nusta varten siten, että samalla otettaisiin huomioon mahdollisuudet sijoittaa sanot-
tuun lisärakennukseen myös sairaalan röntgenosasto ja kuntouttamisosasto sekä 

3) suunnittelemaan Kivelän sairaalan silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osastoryhmien käytössä aikaisemmin olleiden rakennusten muuttamista em. 
lisärakennuksen valmistumisen jälkeen n. 100 hoitopaikkaa käsittäviksi kroonikko-
osastoiksi. Komitean puheenjohtajaksi valittiin apul.kaup.joht. Eino Uski sekä jäse-
niksi vt. kaup.arkkit. Erkki Koiso-Kanttila, professorit Erkki Leikola ja Pauli Soi-
salo. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston 16. 11. (ks. s. 38) hyväksymän 

156 



12. Kaupunginhalli tus 

asian 2) ponnen johdosta, joka koski sopivien paikkojen varaamista Auroran ja Mal-
min sairaalan alueelta pitkäaikaisesti sairaiden hoitorakennuksia varten (29. 12. 
3 482 §); 

komitea laatimaan suunnitelma kaupungin 16 v täyttäneiden vajaamielisten 
huollon vastaista järjestelyä varten. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin raha-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja sekä jäseniksi vtt Backman, Järvinen, Lei-
kola ja Meltti sekä apul.ylilääk. Turo Niemi ja lastensuojelu viraston toimitusjohtaja, 
huolto viraston I apulaisjohtaja ynnä Helsingin mielisairaanhuoltopiirin johtava lää-
käri (28. 1. 298 §); 

toimikunta kolmivuotiskaudeksi 1961—1963 käsittelemään kaupungin sairaaloi-
den ja huoltolaitosten vaateasioita. Toimikunnan jäseniksi nimettiin liinavaateva-
rastonhoit. Lyli Blomgren, apul.ylihoit. Inkeri Kyrö, työtuvan hoitaja Aino Roering, 
työntutk. Ahti Laitinen, ylihoitajat Annemarie van Bockhoven ja Leena Lautia sekä 
apul.ylihoit. Eeva Terho ja varalle vastaavasti ylimest. Birger Sjöberg, liinavaate-
varast.hoit. Taimi Taisto, os.hoit. Helme Wickström, sair.työntutk. Inkeri Vauraste 
sekä os.hoitajat Terttu Pietiläinen ja Kaija Kujala. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan sekä oikeutetaan kuulemaan asiantuntijoita. Toimikunnan menot suoritetaan 
keskuspesulajaoston käyttövaroista (15. 12. 3 361 §); 

komitea harkitsemaan yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärä-
rahan jakoa. Puheenjohtajaksi valittiin apul.kaup.joht. Eino Uski ja jäseniksi val-
tuuston varapuh.joht. Gunnar Modeen sekä vtt Eero Harkia, Lempi Lehto, Veikko 
Loppi ja Hellä Meltti. Anomuksista oli hankittava ao. hallintoelinten lausunnot 
(11.2. 447 §); 

komitea selvittelemään keskustan maanalaisten tilojen käyttöä. Puheenjohta-
jaksi määrättiin virastopääll. Alpo Lippa sekä jäseniksi toim.joht. Kalle Alakari, toi-
mistopääll. Reino Castren, väestönsuojelupääll. Väinö Karanko, as.kaavapääll. 
Väinö Tuukkanen ja katurak.pääll. Yrjö Virtanen (17. 11. 3 023 §); 

komitea, apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius puheenjohtajana, harkitsemaan työlli-
syyslaissa tarkoitettujen töiden tarkoituksenmukaista järjestämistä työllisyysvuo-
tena 1960/61 ja selvittämään työllisyyslaissa ja sen nojalla annettujen säännösten 
soveltamista kaupungin toimesta järjestettyihin sekä suunniteltuihin töihin ja teke-
mään kaupunginhallitukselle tarpeelliset ehdotukset ko. asioista. Komitean vara-
puheenjohtajaksi valittiin kaup.ins. Walter Starck sekä jäseniksi katurak.pääll. Yrjö 
Virtanen, kaupunginarkkitehdin virkaa hoitava henkilö, as.kaavapääll. Väinö 
Tuukkanen, kaup.geod. Lauri Kärkkäinen, vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajaste, 
liikennelaitoksen toim.joht. Kalle Alakari, satamarak.pääll. Veli Rahikainen ja tont-
tiosaston pääll. Kalevi Korhonen (8. 9. 2 325 §); 

komitea selvittämään, missä laajuudessa työväenopiston toimintaa voitaisiin 
ylläpitää kaupungin eri asuma-alueilla ja mitkä työmuodot siellä johtaisivat parhai-
siin opinnollisiin saavutuksiin. Komitean puheenjohtajaksi valittiin valtuuston 
varapuh.joht. Yrjö Rantala sekä jäseniksi suomenkielisen työväenopiston johtokun-
nan puh.joht. Aimo Halonen, kouluneuvos Paavo Kuosmanen, vt t Armi Hosia ja 
Christoffer Schildt sekä suomenkielisen työväenopiston johtaja Toivo Wuorenrinne 
{22.9. 2 461 §); 

komitea tutkimaan ja selvittämään kaupunginkirjaston rationalisoimiskysymys-
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tä. Puheenjohtajaksi valittiin apul.kirjastonhoit. Sven Hirn sekä jäseniksi kansak.op. 
Inkeri Airola ja toim.työntutk. Friedrich Kaltamo (7. 7. 1 949 §, 1. 12. 3 210 §); 

toimikunta selvittämään kysymystä, joka koski valtion ja muunkin ulkopuolisen 
tuen saamista teatteritalohankkeen rahoittamista varten. Toimikunnan puheenjoh-
tajaksi nimettiin sos.joht. Yrjö Rantala sekä jäseniksi vtt Loppi, Meltti, Modeen ja 
Tuurna (4. 2. 377 §); 

komitea tutkimaan liikennelaitoksen tariffeihin ja pääoman arvostukseen liitty-
viä sekä mahdollisesti muita liikennelaitoksen taloudelliseen tulokseen vaikuttavia 
kysymyksiä. Puheenjohtajaksi määrättiin pääjoht. Teuvo Aura ja jäseniksi hallitus-
neuvos Wäinö Häkkinen, varat. Rauno Laisaari, kanslianeuvos Gunnar Modeen, 
sos.joht. Yrjö Rantala, ins. kenr.majuri Reino Rissanen ja dipl.ins. L. I. Suuria. 
Pysyväksi asiantuntijaksi määrättiin liikennelaitoksen toim.joht. Kalle Alakari 
(28. 4. 1 202 §); 

komitea laatimaan paikallisia liikennemääräyksiä ja raitiovaunusääntöä koskevia 
ehdotuksia. Puheenjohtajaksi määrättiin kunnallispormestari Weio Henriksson sekä 
jäseniksi liikenneins. Antti Koivu, liikennetoim.joht. Viljo Lehkonen ja hallitussiht. 
Mauno Satuli (27. 10. 2 808 §); 

3-jäseninen, satamalautakunnan alaisena toimiva Sörnäisten sillan rakennustoi-
mikunta, jonka tehtävänä on 

a) neuvotella satamalautakunnan Sörnäisten sillan rakennustöitä suorittamaan 
valitsemien urakoitsijoiden kanssa solmittavan urakkasopimuksen yksityiskohdista 
ja esittää urakkasopimusehdotuksensa satamalautakunnan hyväksyttäväksi, otta-
malla mahdollisuuksien mukaan huomioon lautakunnan kaupunginhallitukselle 
osoittamassa, komitean asettamista koskevassa esityksessä mainitut seikat, 

b) laadituttaa ja tarkastuttaa Sörnäisten sillan lopulliset työpiirustukset ja 
c) valvoa, että siltatyö suoritetaan urakkasopimuksen ja siihen liittyvien teknil-

listen määräysten mukaisesti ja tarpeen vaatiessa tehdä satamalautakunnalle ehdo-
tuksia mahdollisista muutoksista, jotka työn kuluessa voivat osoittautua tarpeelli-
siksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti 1) valita toimikunnan puheenjohtajaksi raken-
nusneuvos Beato Kelopuun ja jäseniksi katurak.pääll. Yrjö Virtasen ja vt. apul. 
satamarak.pääll. Per Dunckerin, 

2) oikeuttaa toimikunnan palkkaamaan myös valvontatyön edellyttämät hen-
kilöt sekä 

3) oikeuttaa satamalautakunnan suorittamaan Sörnäisten sillan rakentamiseen 
talousarvioihin merkityistä määrärahoista toimikunnalle tulevat kokouspalkkiot 
sekä toimikunnan hyväksymät edellisen kohdan edellyttämät palkat ja palkkiot sekä 
samoin toimikunnan puheenjohtajalle ko. työhön liittyvistä asiantuntijatehtävistä 
käytössä olevan insinöörit aksan edellyttämän ja yleis jaoston hyväksymän korvauk-
sen (31. 3. 1 001 §); 

6-jäseninen, teollisuuslaitosten lautakunnan alaisena toimiva Silvolan tekojärven 
rakennustoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa urakkasopimusten laatimista ja nou-
dattamista sekä rakennustyön suorittamista ja hyväksyä työtä koskevat urakoitsi-
jain laskut. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin teollisuuslaitosten lautakunnan 
jäsen Kauko Hjelt sekä jäseniksi lautakunnan jäsenet Jooseppi Kuusikoski ja Tor 
Nessling, vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajaste varamiehenään laitoksen apul.joht. 
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Kauko Tammela sekä diplomi-insinöörit Esko Arhippainen ja Mauno Juhola. Lauta-
kunta oikeutettiin palkkaamaan itselleen kaksi sihteeriä, joista toinen lainopillisia 
ja toinen teknillisiä tehtäviä varten. Teollisuuslaitosten lautakunnalle myönnettiin 
oikeus suorituttaa rakennustoimikunnan ja sen sihteerien kokouspalkkiot Silvolan 
tekojärven rakentamista varten talousarvioihin merkityistä määrärahoista. Yleis-
jaosto oikeutettiin hyväksymään maksettavaksi ko. määrärahoista ulkopuolisten 
asiantuntijain ja toimikunnan sihteerien palkkiot (17. 11. 3 056 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan asettaman, alue-
lääkäreiden yhteisvastaanottojen laajentamiskysymystä tutkivan ja valmistelevan 
jaoston kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantuntijoita. 
Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa, että terveydenhoitoviraston asiamie-
hen virkatehtäviin kuuluu toimia sihteerinä myöskin lautakunnan jaostoissa (7. 4. 
1 039 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin asettamaan kertomusvuodeksi hankintatoimi-
kunta, johon lautakunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Toimikunnan yh-
deksi jäseneksi määrättiin hankintatoimiston pääll. Arvo Aalto (28. 1. 309 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan asettamaan keskuudestaan 3-
jäsenisen jaoston selvittämään Helsingin mielisairaanhuoltopiirin organisaation 
muuttamista nykyisiä olosuhteita vastaavaksi. Kaupunginhallitus oikeutti jaoston 
kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa, kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan 
sihteerin (25. 2. 625 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan asettamaan keskuudes-
taan ja alaisistaan viranhaltijoista 4-jäsenisen jaoston harkitsemaan sairaalatoimen 
edelleen kehittämistä ottamalla erityisesti huomioon sairaanhoito-osaston ja sen 
ylilääkärin ja johtavan ylihoitajan tarpeellisuuden sairaalavirastossa. Jaosto oikeu-
tettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa sekä kuulemaan asiantuntijoina 
lääkärikunnan ja hoitohenkilökunnan edustajia (29. 12. 3 477 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1958 (ks. s. 132) asettanut neuvottelukunnan lääkäreitä 
koskevan yhdenmukaisen palkkausjärjestelmän aikaansaamiseksi. Neuvottelukun-
nan jätettyä mietintönsä kaupunginhallitukselle, kaupunginhallitus päätti tehdä 
valtioneuvostolle esityksen toimikunnan asettamisesta laatimaan ehdotuksen sai-
raalalääkärien palkkauksen uudelleen järjestämiseksi, toimittaa samalla valtioneu-
vostolle sairaalalääkärien palkkausta tutkineen neuvottelukunnan mietinnön sekä 
luovuttaa mahdollisesti asetettavan toimikunnan käytettäväksi neuvottelukunnan 
toimesta kerätyn, asiaa koskevan tilasto- ym. aineiston (7. 1. 93 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää Stadion-Säätiötä ryhtymään toimenpiteisiin 
8-jäsenisen rakennustoimikunnan asettamiseksi Stadionin pohjoiskaarteeseen suun-
nitellun retkeilymajan rakennushankkeen toteuttamiseksi ja nimetä kaupungin edus-
tajiksi ko. toimikuntaan kiinteistöviraston päällikön Alpo Lipan, rakennusviraston 
työpäällikön Esko Toivolan, urheilu- ja retkeilytoimiston päällikön Esko Paimion 
sekä retkeily asiamies Eero Koroman (1. 12. 3 189 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunnan asettama tilapäinen jaosto, 
jonka tehtävänä on valmistella lausunnon antamista asuntotuotantotoimintaa kos-
kevista valtuustoaloitteista sekä niihin liittyvistä asunto-, tontti- ja maapolitiikkaa 
koskevista kysymyksistä, saa kokoontua enemmän kuin kolme kertaa. Jaosto oikeu-
tettiin ottamaan itselleen sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita (1. 12. 3 183 §). 
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Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin asettamaan keskuudestaan rakennus-
viraston organisaation muutosehdotusta tutkiva 5-jäseninen jaosto,joka oikeutettiin 
kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa, kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan 
itselleen sihteeri (3. 3. 721 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakunnan asettamat 
seuraavat jaostot kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa: jaosto, jonka tehtä-
vänä oli valmistella Silvolan tekojärven maapatojen, pohjan ja järvelle johtavan tien 
nrakointia koskevaa kysymystä sekä jaoston, jonka tuli valmistella teollisuuslaitos-
ten tekemiä, osastopäällikön viran ja eräiden toimistopäällikön virkojen perustamista 
vesilaitokseen ja laitoksen eräiden virkojen muuttamista toimistopäällikön viroiksi 
sekä toimistopäällikön virkojen perustamista kaasu- ja sähkölaitokseen koskevia esi-
tyksiä (20. 10. 2 776 §). 

Merimiesten muistomerkkiä valmistelevaan komiteaan määrättiin kaupungin edus-
tajaksi teollisuus- ja rakennustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (18. 2. 507 §). 

Lastenlinnan lisärakennuskustannusten lopullista korvaamista koskevan luon-
noksen laatimista suunnittelevaan toimikuntaan nimettiin kaupungin edustajiksi 
kaupunginlakimies Seppo Ojala ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen (khn jsto 
1.3. 5 331 §). 

Siihen valtion komiteaan, jonka tehtäväksi tulisi tutkia Taideteollisen oppilaitok-
sen taloudellista asemaa sekä laatia ehdotus sen järjestämisestä silmällä pitäen sitä, 
olisiko oppilaitoksen valtion haltuun ottaminen tarkoituksenmukaista, nimettiin 
kaupungin edustajaksi apul.kaup.joht. Eino Uski (13. 4. 1 108 §). 

Kaupunginhallituksen keskuspesulajaoston jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin 
puheenjohtajana toimivan rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lisäksi v t t 
Backman, Järvinen, Meltti ja Tuurna (14. 1. 120 §). 

Hankintaneuvottelukunnan puheenjohtajaksi kertomusvuodeksi valittiin kau-
punginjohtaja ja varapuheenjohtajaksi teollisuus- ja rakennustointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja (11. 2. 403 §). 

Lyhytelokuvatoimikunnan ilmoitus työnsä päättymisestä merkittiin tiedoksi 
{29. 12. 3 439 §). 

Komiteain täydentäminen. Laamanni Cavoniukselle myönnettiin ero ratkaisuval-
lan siirtämistoimikunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen määrättiin kaupunginlaki-
mies Seppo Ojala (18. 2. 508 §). 

Auroran sairaalan uudisrakennus- ja korjaustöiden suunnittelutoimikunnan jäse-
niksi edesmenneen kaup.arkkit. Lauri Pajamiehen tilalle valittiin vt . kaup.arkkit. 
Erkki Koiso-Kanttila ja työpääll. Esko Toivolan tilalle dipl.ins. Toivo Paasio (23. 6. 
1 798 §). 

Rakennusten kunnossapitotoimikuntaan valittiin kaupungin palveluksesta eron-
neen dipl.ins. Reino Tuomarlan tilalle talo-osaston päällikkö Erkki Puolakka (17. 11. 
3 054 §). 

Rakennusten hallinnon ja hoidon uudelleen järjestelyn yksityiskohtien ratkaise-
miseksi perustettuun yhteistyöelimeen valittiin talorakennusosaston edustajaksi 
dipl.ins. Toivo Paasio dipl.ins. Kaarlo Tammilehdon tilalle (25. 2. 646 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa apul.kaup.joht. Hjalmar Krogiuksen metro-
toimikunnan varapuheenjohtajan tehtävästä 1. 1. 1961 lukien sekä nimetä hänen 
tilalleen dipl.ins. Carl-Gustaf Londenin samasta ajankohdasta lukien (29. 12. 3 432 §). 
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Muuttaen v. 1958 (ks. s. 133) tekemäänsä päätöstä, kaupunginhallitus päätti 
valita Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakentamista varten asetetun 
rakennustoimikunnan jäseneksi dipl.ins. Matti Laamasen dipl.ins. Eino Laakson 
tilalle (7. 7. 1 914 §). 

Lauttasaaren siitätoimikunnan jäsenelle, prof. O. Hanneliukselle päätettiin 
myöntää ero toimikunnan jäsenyydestä (31. 3. 998 §). 

Vesihuoltotoimikunnan edesmenneen jäsenen, toim.joht. Osmo Makkosen tilalle 
valittiin dipl.ins. Pentti Erkola (25. 2. 637 §). 

Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta, 
joissakin tapauksissa v:n 1959 vastaavalta tililtä, maksettiin seuraavat palkkiot: 

mk 

Ratkaisuvallan siirtämistoimikunnan sihteerin palkkio *) 110 208 
Toimisto virkojen pätevyysvaatimusluokittelua selvittävän komitean sih-

teerin palkkio 2) 145 000 
Revisiotoiminnan tehostamistoimikunnan sihteerin palkkio 3) 74 000 
Raastuvanoikeuden järjestelykomitean sihteerin palkkio 4) 110 000 
Paloturvallisuuskomitean sihteerin palkkio 5) 25 000 
Auroran sairaalan uudisrakennus- ja korjaustöiden suunnittelutoimi-

kunta6) 6 413 
Marian sairaalan kirurgisten osastojen K I ja K II korjauskysymystä selvi-

tellyt jaosto 7) 30 000 
Sairaalalääkärien palkkausta tutkimaan asetettu jaosto 8) 112 375 
Sairaalatoimikunta 9) 123 865 
Sairaalalautakunnan apteekkijaosto 10) 32 900 
Naistyöttömyyskurssikomitea u ) 14 000 
Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunta12) 46 200 
Yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille myönnettävien apurahojen jaka-

mista valmistelleen komitean sihteerin palkkio 13) 25 000 
Kasavuoren hiihtokeskuksen yhteistoimikunnan sihteerin palkkio14) 8 524 
Urheilupaikkojen hoidon järjestelytoimikunnan sihteerin palkkio 15) 50 000 
Opettajien palkkasuhdekomitean sihteerin palkkio16) 82 000 
Kansakoulujen ohjesääntöehdotuksen laatimispalkkio 17) 42 838 
Koulurakennuskomitean sihteerin palkkio 18) 126 000 
Erikoisammattikoulujen huoneohjelmakomitean sihteerin palkkio 19) 29 000 
Leipuri-, laboratorio- ja kaupan ammattikoulua suunnittelemaan asetetun 

jaoston sihteerin palkkio 20) 72 908 
Kirjastolautakunnan rationalisoimisjaoston sihteerin palkkio 21) 17 600 
Kirjastolautakunnan 100-vuotisjuhlajaoston sihteerin palkkio 22) 24 800 
Suomalaiselle Oopperalle maksettavan kaupunginavustuksen maksamis-

tavan tarkoituksenmukaisuutta sekä radion ja musiikkilautakunnan 
välistä yhteistyötä tutkimaan asetetun toimikunnan sihteerin palkkio23) 10 000 

!) Khn jsto 20.12. 6 998 §. — 2) s:n 14.6. 5 919 §. — 3) s:n 20.12. 6 999 §. — 4) s:n 12.1. 5 025 §. — 
5) s:n 1.3. 5 340 §. — 6) khn jsto 28.6. 6 019 §. — 7) s:n 29.3. 5 473 §. — 8) s:n 12.1. 5 029 §. — 
9) s:n 5.12. 6 912 §, 20.12. 7 028 §. — 10) s:n 15.3. 5 406 §. — n ) s:n 19.1. 5 091 §. — 12) s:n 27.12. 7 079 §. 
— 13) s:n 5.7. 6 078 §. — 14) s:n 12.1. 5 042 §. — 15) s:n 20.12. 7 020 §. — 16) s:n 23.2. 5 285 §. — 17) s:n 
14.6. 5 914 §. — 18) s:n 5.1. 5 017 §, 28.6. 6 013 §. — 19) s:n 5.7. 6 077 §. — 20) s:n 12.1. 5 044 §, 26.4. 
5 631 §, 14.6. 5 913 §. — 21) s:n 27.12. 7 082 §. — 22) s:n5.12. 6 915 §. — 23) s:n 12.1. 5 047 §. 
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mk 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnan sihteerin palkkio "*•) 25 000 
Kuvaamataidetoimikunnan sihteerin palkkio 2) 30 000 
Kaupungin rakennusten kunnossapitotoimikunnan sihteerin palkkio 3) ... 29 236 
Esikaupunkitoimikunnan sihteerin palkkio 4) 20 000 
Yhteistoimintatoimikunnan sihteerin palkkio 5) 3 000 
Työtehoneuvottelukunnan laskentajaoston sihteerin palkkio 6) 20 496 
Nimistötoimikunnan sihteerin palkkio 7) 45 000 
Urakkakomitean sihteerin palkkio 8) 98 576 
Rakennusviraston organisaatiota tutkivan jaoston sihteerin palkkio 9) ... 29 896 
Liikennejärjestelykomitean sihteerin palkkio T0) 25 000 
Sörnäisten sillan rakennustoimikunnan puheenj ohtaj an palkkio u ) .. . . . . . . . 800 000 
Lauttasaaren siltatoimikunnan sihteerin palkkio 12) 193 000 
Tullihuoneistoneuvottelukunta 13) 20 000 
Vesihuoltotoimikunnan sihteerin palkkio 14) 47 691 
Lyhyt elokuvatoimikunnan sihteerin palkkio 15) 35 000 
Mustalaiskysymystä käsittelemään asetettu komitea 16) 93 709 

Asianomaisista rakennusmäärärahoista saatiin maksaa kokouspalkkiot seuraa-
ville toimikunnille: 

Kivelän sairaalan rakennustoimikunnan sihteerin palkkio 17) 11 682 
Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunta 18) 71 600 
Asuntotuotantokomitea sekä sen teknillinen jaosto ja työmaatoimikun-

nat 19) 945 800 
Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakennustoimikunta 20) 920 400 
Sörnäisten sillan rakennustoimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta ajalta 
1. 4.—31. 12. päätettiin apul.kaup.siht. Sulo Hellevaaralle suorittaa kokouspalkkioi-
den lisäksi 30 000 mk:n suuruinen kuukausipalkka, joka saatiin suorittaa ao. raken-
nusmäärärahoista (khn jsto 4. 8. 6 172 §). 

Sairaalalautakunnan ja sairaalaviraston määrärahoista Palkkiot saatiin suorittaa 
seuraavat kokouspalkkiot: m k 

Sairaalalautakunnan vaalitoimikunta 21) 37 800 
Sairaalalautakunnan hankintatoimikunta 22) 59 400 
Sairaalalautakunnan apteekkijaosto 23) 83 400 
Tuberkuloosijaosto 24) 256 500 
Kroonikkoj aosto 25) 156 600 
Marian sairaalan I ja II osaston korjauskysymystä selvittelevä jaosto 26) 7 800 
Mielisairaanhuoltopiirin organisaatioj aosto 27) 63 600 

!) Khn jsto s:n 3.5. 5 666 §. — 2) s:n 13.12. 6 928 §. — 3) s:n 17.5. 5 738 §, 28.6. 6 020 §, 27.12. 
7 093 §. — 4) s:n 5.1. 5 005 §. — 5) s:n 20.12. 7 044 §. — 6) s:n 27.9. 6 438 §. — 7) s:n 19.1. 5 082 §, 
21.6. 5 954 §, 20.12. 7 010 §. — 8) s:n 27.12. 7 094 §. — 9) s:n 31.5. 5 829 §. — 10) s:n 21.6. 5 953 §. 
— s:n 7.9. 6 338 §, 5.12. 6 923 §. — 12) s:n 8.11. 6 741 §. — 13) s:n 20.12. 7 043 §. — l4) s:n 5.7. 
6 084 §, 27.12. 7 092 §. — 15) s:n 13.12. 6 937 §. — 16) s:n 12.4. 5 548 §, 7.9. 6 321 §. — 17) s:n 5.1. 
5 019 §, 3.5. 5 664 §. — 18) s:n 4.8. 6 140, 6 141 §. — 19) s:n 5.1. 5 010 §, 5.4. 5 499 §, 4.8. 6 136 §, 
11.10. 6 535 §. — 20) s:n 12.1. 5 037 §, 19.1.5 081 §, 12.4. 5 545 §, 5.7. 6 062 §, 26.10. 6 628 §. — 21) s:n 
5.4. 5 509 §, 28.6. 6 010 §, 4.10. 6 496 §. — 22) s:n 5.4. 5 510 §, 28. 6. 6 010 §, 4.10. 6 496 §. — 23) s:n 
5.1. 5 018 §, 1.3. 5 334 §. — 24) s:n 5.1. 5 018 §, 22.3. 5 444 §, 24.5. 5 782 §. — 25) s:n 5.4. 5 512 §, 
28.6. 6 010 §. — 26) s:n 22.3. 5 440 §. — 27) 4.10. 6 495 
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Sairaalalautakunnan käyttövaroista päätettiin suorittaa 31 700 mk:n suuruinen 
palkkio lautakunnan sihteerille Arno v. Hertzenille tuberkuloosijaoston mietinnön 
ja tuberkuloositarkastusta koskevan osamietinnön kirjoittamisesta (khn jsto 31. 5. 
5 826 §). 

Ammattiopetuslaitoksissa kertomusvuoden syksyn kuluessa suoritettujen järjes-
telyjen aiheuttamasta työstä päätettiin ammattiopetuslaitosten johtokunnan sihtee-
rille Väinö Heinikaiselle suorittaa 30 000 mk:n palkkio em. määrärahoista (khn jsto 
5. 12. 6 911 §). 

Kaupunginhallituksen 22. 9. asettaman sairaalatoimikunnan päätoimiselle sih-
teerille päätettiin myöntää 317 970 mk:n suuruinen palkkio v:n 1961 talousarvioon 
kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komiteamenot ko. sihteerin tehtävien hoi-
tamisesta 1. 1. 1961 alkaen, kuitenkin kauintaan 31. 3. 1961 saakka (khn jsto 27. 12. 
7 083 §). 

Seuraavien jaostojen ym. palkkiolaskut päätettiin suorittaa ao. palkkamäärä-
rahoista: kirjastolautakunnan rationalisoimisjaoston 10 800 mk:n suuruinen lasku 
(khn jsto 27. 12. 7 081 §), musiikkilautakunnan ohjelmajaoston 19 200 mk:n suurui-
nen lasku (khn jsto 12. 4. 5 550 §) sekä koesoittoarvostelulautakunnan yhteensä 
24 400 mk:n suuruiset laskut (khn jsto 12. 4. 5 551 §, 28. 6. 6 011 §). 

Matka-apurahat, kaupungin edustus eri kongresseissa ym. Kertomusvuoden aika-
na myönnettiin seuraaville henkilöille matka-apurahat talousarvioon sisältyvistä 
määrärahoista: Opintomatkastipendit, Matkakustannukset tai Kaupunginhallituk-
sen yleiset käyttövarat: apul.kaup.joht. Eino Waroselle tutustumista varten Göte-
borgin kaupungin talousarviojärjestelmään (khn jsto 26. 4. 5 606 §); kaup.siht. Lars 
Johansonille osallistumista varten kaupunginsihteerien neuvotteluun Kööpenhami-
nassa, joka koski Tukholmassa v. 1961 pidettävää Pohjoismaiden pääkaupunkien 
kunnalliskokousta (khn jsto 20. 9. 6 394 §); koul.pääll. Urpo Ryönänkoskelle osallis-
tumista varten Ruotsin Kunnallisten Hallintolakimiesten vuosikokoukseen Öster-
sundissa (khn jsto 14. 6. 5 883 §); kaupunginkanslian tied.pääll. Aarne Välikankaalle 
osallistumista varten Berlinin kansainväliseen filmijuhlaan (khn jsto 14. 6. 5 864 §); 
kaup.siht. Lars Johansonille, apul.toim.pääll. Esko Pennaselle ja toim.pääll. Alpo 
Salolle osallistumista varten Pohjoismaiden pääkaupunkien Göteborgissa pidettä-
vään rationalisoimiskokoukseen (khn jsto 26. 4. 5 605 §) sekä viimeksimainitulle 
osallistumista varten konttorirakennusten suunnittelua koskevaan kurssiin Tukhol-
massa ja hankintatoimiston toim.pääll. Arvo Aallolle tutustumista varten Hanno-
verin konttorikoneisiin Länsi-Saksan teollisuusmessuilla (khn jsto 26. 1. 5 112 §, 
16.2. 5 224 §, 15.3. 5 384 §); virastotutkija Aapeli Vuoristolle ja toimistotyön-
tutkija Kurt Nordmanille integrointimahdollisuuksien soveltamista kaupungin 
laskentatehtävien koneellisen kehittämisen tutkimista varten Länsi-Saksassa sekä 
Ruotsissa (khn jsto 5.4. 5 501 §); arkistonhoitaja Orvo Pyykölle osallistumista 
varten Näringslivets arkivråd -nimisen järjestön vuosikokoukseen ja luento-
päiviin Västeråsissa (khn jsto 26.4. 5 593 §); kaup.arkistonhoit. Ragnar Rosén-
ille osallistumista varten Tukholmassa pidettävään arkistokongressiin (khn jsto 
28.6. 5 993 §); kaup. kamr. Osmo Lehtosuolle ja tietojenkäsittelykeskuksen suun-
nittelupääll. Eero Kostamolle osallistumista varten I pohjoismaiseen reikäkortti-
konferenssiin Kööpenhaminassa (khn jsto 4.8. 6 147 §); kaup. rev. Sigfrid Törn-
qvistille, apul. kaup. rev. Einar Lehdolle ja rev. Olavi Wickstrandille osallistumista 
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varten 4. pohjoismaiseen kunnallisreviisorien kokoukseen Saltsjöbadenissa (khn jsto 
30.8. 6 285 §); palolaitoksen ins. Äke Grönmarkille osallistumista varten pohjoismai-
seen paloteknikkokokoukseen Tukholmassa (khn jsto 4.10. 6 501 §); apul. kaup. joht. 
Eino Uskille ja sairaalatoimen toim. joht. Reino Oksaselle osallistumista varten 
Pohjoismaiden pääkaupunkien ja Göteborgin sairaalatoimen johtajien ja sairaala-
virastojen päälliköiden kongressiin Göteborgissa (khn jsto 4.8. 6 159 §); tri Tauno 
Wartiovaaralle osallistumista varten Pohjoismaiden kaupunginlääkärien kokouk-
seen Kööpenhaminassa (khn jsto 7.9. 6 329 §); kouluylilääk. Sakari Lahdensuulle 
osallistumista varten Pohjoismaiden kouluylilääkäreiden kokoukseen Oslossa 
(khn jsto 30.8. 6 294 §); elintarvikehygieenikko Bertel Österholmille ja laboratorion 
esim. Birgit Monnbergille osallistumista varten Kööpenhaminassa pidettävään 
Pohjoismaiden Elintarvikkeiden Metodiikkakomitean vuosikokoukseen (khn jsto 
4.8. 6 167 §) sekä ensin mainitulle juhlatilaisuuteen Baselissa (khn jsto 5.4. 5 505 §); 
sosiaalihoitajille Maila Sipilälle ja Ulla-Maija Suvikkaalle osallistumista varten 
kansainväliseen sosiaalityön konferenssiin (1.12. 3 165 §); neljälle lastensuo-
jelulautakunnan jäsenelle sekä lastensuojelun toimitusjohtajalle ja nuorison-
huolt. Kaarlo Helasvuolle osallistumista varten nuoriso-ongelmia käsittelevään 
neuvottelutilaisuuteen Tukholmassa (khn jsto 19.4. 5 583 §); retkeilyasiamies Eero 
Koromalle osallistumista varten Tukholmassa pidettävään Pohjoismaiden pääkau-
punkien matkailuelimien kokoukseen (khn jsto 23.2. 5 280 §, 19.4. 5 582 §); Korkea-
saaren intendent. Curt af Enehjelmille osallistumista varten Kansainvälisen Eläin-
tarhanjohtajien Liiton kokoukseen Kölnissä ja Pariisissa (khn jsto 28.6. 6 009 §); 
yhdelle urheilu- ja retkeilylautakunnan nimeämälle jäsenelle sekä urh.ohj. Esko 
Nummiselle osallistumista varten Sveriges Idrottsplatsförbund -nimisen yhdistyksen 
vuosikokoukseen Norrköpingissä (khn jsto 23.8. 6 256 §); suomenkielisten ja ruotsin-
kielisten kansakoulujen tarkastajille Aarne Huuskoselle ja Hilding Cavoniukselle 
osallistumista varten Pohjoismaiden pääkaupunkien kansakouluntarkastajien neu-
vottelutilaisuuteen Kööpenhaminassa (khn jsto 28.6. 6 015 §, 11.10. 6 516 §); am-
mattiopetuslaitosten johtokunnan talousasioita hoitavalle ekon. Lauri Kalliolle 
osallistumista varten Pohjoismaiden pääkaupunkien ammattikoulujen johtajien 
kokoukseen Tukholmassa (khn jsto 21.5. 5 971 §); lastentarhain tarkast. Kaarina 
Axelsonille osallistumista varten pohjoismaiseen lastentarhakokoukseen Askovissa 
Tanskassa (khn jsto 21.6. 5 957 §); kaupunginteatterin suunnittelukilpailun palkinto-
lautakuntaan kuuluville arkkitehdeille Erkki Koiso-Kanttilalle, Veijo Martikaiselle, 
Helmer Stenroosille ja Olavi Terholle osallistumista varten teatterirakennuksia ja 
teatteritekniikkaa koskeviin esitelmä- ja keskustelupäiviin Berliinissä (10.11. 2 966§); 
tonttiosaston pääll. Kalevi Korhoselle ja yleiskaava-arkkit. Olof Steniukselle osallis-
tumista varten pohjoismaiseen yhdyskuntasuunnittelukonferenssiin Oslossa (khn jsto 
21.6. 5 952 §); asemakaavapääll. Väinö Tuukkaselle osallistumista varten Svenska 
Lokaltrafikföreningen -nimisen yhdistyksen järjestämään liikennekysymyksiä käsit-
televään tiedotustilaisuuteen sekä Puerto Ricossa pidettävään kaupunkisuunnit-
telukongressiin sekä tutustumista varten New Yorkin, Bostonin, Philadelfian ja 
Washingtonin asemakaava-, liikenne- ja keskustasuunnitelmiin (10.3. 753 §, khn jsto 
4.10. 6 487 §); I apul. kaup. arkkit. Juri Sillanderille osallistumista varten konttori-
rakennusten suunnittelun luentopäiviin Tukholmassa (khn jsto 2.2. 5 182 §); puht. 
pitopääll. Erkki Saarennolle osallistumista varten kunnallisteknilliseen kongressiin 
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Lontoossa (khnjsto 13.9. 6 378 §); apul.kaup.ins. Lemmitty Salmensaarelle osallis-
tumista varten Hollannissa pidettävään ETK-seminaariin (khnjsto 8.3. 5 378 §); 
rakennusviraston konekorjaamon pääll. Erkki Katajistolle osallistumista varten 
hydrauliikkakokoukseen Lontoossa (khn jsto 5.4. 5 518 §); vs. kaup. arkkit. Erkki 
Koiso-Kanttilalle osallistumista varten pohjoismaiseen arkkitehtikokoukseen Norjas-
sa ja rakennuskonferenssiin Kööpenhaminassa (khn jsto 12.1. 5 057 §, 31 5. 5 831 §); 
liikennelaitoksen toim.joht. Kalle Alakarille osallistumiseksi liikennettä käsitteleviin 
kokouksiin Wienissä ja Tukholmassa (khn jsto 12.4. 5 541 §, 27.9. 6 429 §); katu-
rakennusosaston yli-ins. Martti Anttilalle, apul. kaup. siht. Pentti Lehdolle, dipl. 
ins. Matti Lavingolle ja dipl. ins. Erkki Ryynäselle osallistumista varten liikenne-
insinöörikonferenssiin Nizzassa (19.5. 1 429 §, 7.7. 1 916 §, khn jsto 4.8. 6 118 §); 
sähkölaitoksen toim. joht. Unto Rytköselle ja vs. os. pääll. Kari Bergholmille osallis-
tumista varten Maailman Voimakonferenssiin Espanjassa (11.2. 451 §); sähkölai-
toksen insinööreille Antti Itkoselle ja Martti Aholle osallistumista varten Vereinigung 
der Grosskesselbesitzer -nimisen järjestön vuosikokoukseen (19.5. 1 454 §); dipl. ins. 
Aulis Niemelälle osallistumista varten Cigren kokoukseen Pariisissa (khnjsto 15.3. 
5 410 §); kaasulaitoksen toim. joht. Aatu Pöntykselle osallistumista varten kansain-
välisen kaasu-unionin neuvoston kokoukseen (khnjsto 27.9. 6 459 §); suunn.ins. 
Sakari Suvannolle ja käyttöins. Reinhold Succolle osallistumista varten Ruotsin 
kaasulaitosyhdistyksen järjestämiin kokouksiin (khn jsto 9.2. 5 214 §, 17.5. 5 747 §); 
apul.kaup.joht. Hjalmar Krogiukselle ja sähkölaitoksen toim. joht. Unto Rytköselle 
osallistumista varten mm. Svenska Värmeverksföreningenin vuosikokoukseen 
Hälsingborgissa (khn jsto 14.6. 5 887 §, 27.9. 6 426 §, 7.9. 6 334 §). 

Kaupunginhallitus tai sen yleisjaosto oikeutti lukuisissa tapauksissa eri virasto-
jen ja laitosten viranhaltijat tekemään virkamatkoja mm. Skandinavian maihin, 
Länsi-Saksaan, Hollantiin jne. tutustumaan oman alansa vastaaviin laitoksiin, toi-
mintaan ja menettelytapoihin näissä maissa. Seuraavien virastojen ja laitosten hen-
kilökuntaan kuuluvat tekivät ulkomaisia virkamatkoja kertomusvuoden aikana: 
tietojenkäsittelykeskus (13.4. 1 088 §, 30.6. 1 853 §, khn j s to 4.8. 6 164 §,26.10. 
6 635 §), järjestely- ja hankintatoimisto (25.2. 593 §, 5.5. 1 263 §, khn j s to 16.8. 
6 235 §, 13.12. 6 935 §), terveydenhoitovirasto (khnjsto 9.2. 5 208 §), lastensuojelu-
virasto (khnjsto 3.5. 5 659 §), urheilu- ja retkeily- sekä väestönsuojelutoimisto 
(khnjsto 15.3. 5411 §, 21.6. 5 956 §, 23.8.6 257 §, 22.11. 6812 §), kirjapainokoulu 
ja lastentarhat (khnjsto 12.4. 5 554 §, 26.4. 5 626 §, 24.5. 5 780 §, 7.9. 6 322 §), 
kaupunginkirjasto ja musiikkilautakunta (khnjsto 26.10.6 641 §, 27.9. 6 451 §), 
kiinteistö- ja rakennusvirasto (4.2. 387 §, khnjs to 10.5. 5 687 §, 4.8. 6 138 §), liiken-
nelaitos (khn jsto 12.1. 5 027 §, 12.4. 5 540 §, 8.11. 6 713 §), satamalaitos (khn jsto 
12.1. 5 060 §, 7.9. 6 335 §), sähkö- ja kaasulaitos (25.2. 639 §, 21.4. 1 176 §, 
khn jsto 12.4. 5 565 §, 23.8. 6 263 §) ja keskuspesula (khn jsto 15.11. 6 768 §). 

Vielä yleisjaosto oikeutti tietojenkäsittelykeskuksen pääll. Otto Karttusen ja 
suunnittelupääll. Eero Kostamon osallistumaan kaupungin Sveitsistä ehdollisesti 
tilaamalla IBM 1401 -koneella suoritettavaan, kaupungin asettaman tehtävän koe-
ajotilaisuuteen sillä ehdolla, ettei siitä aiheutuisi kaupungille mitään kustannuksia 
(khnjsto 13.9. 6 366 §). 

Kotimaassa pidettyihin vuosi- ym. kokouksiin osallistumista varten myönnettiin 
apurahoja seuraaville henkilöille: Suomen Kunnallisteknillisen yhdistyksen kau-
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pungin palveluksessa oleville jäsenille, jotka osallistuvat yhdistyksen Lahdessa 
pidettävään vuosikokoukseen (2.6. 1 591 §); enintään 10:lle kaupungin viranhalti-
jalle osallistumista varten Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen 
vuosikokoukseen Porissa (khnjsto 12.4. 5 530 §); järjestelytoimiston toim. pääll. 
Alpo Salolle osallistumista varten VI pohjoismaiseen ekonomikongressiin (khn jsto 
21.6. 5 924 §); apul. kaup. siht: Erkki Linturille osallistumista varten Oy. Rastor 
Ab:n Helsingissä järjestämään laskentajohdon seminaariin (khnjsto 8.11. 6 711 §); 
työturvallisuustark. Lauri Tarkiaiselle, työntutkimustekn. Jaakko Koskikalliolle 
ja työntutk. Mauri Venesjärvelle osallistumista varten Työterveyslaitoksen järjestä-
miin VII työterveyspäiviin (khn jsto 20.9. 6 393 §); toim. pääll. Alpo Salolle, suun-
nittelupääll. Eero Kostamolle ja virastotutk. Aapeli Vuoristolle sekä rev. Olavi 
Wickstrandille osallistumista varten Oy. Rastor Ab:n järjestämiin kannattavuuden 
valvontaa käsitteleviin neuvottelupäiviin (khn jsto 11.10. 6 517 §, 26.10. 6 618, 
6 634 §); kaup. kamr. Osmo Lehtosuolle osallistumista varten kaupungin- ja 
kauppalankamreerien neuvottelupäiviin Tuusulassa (khnjsto 26.4. 5 621 §); oik. 
pormestari Niilo Luukaselle ja 10:lle Suomen Kaupunkituomariyhdistyksen jäsenelle 
osallistumista varten yhdistyksen Kajaanissa pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 
31.5. 5 804 §); enintään 15:lle Suomen Kaupunkien Tili virkamiehet -yhdistyksen 
kaupungin palveluksessa olevalle jäsenelle osallistumista varten yhdistyksen vuosi-
kokoukseen Rovaniemellä (khnjsto 5.7. 6 066 §); kaupungin kunnallisissa luotta-
mustehtävissä oleville naisille osallistumista varten Suomen Naisjärjestöjen Keskus-
liiton järjestämiin naisten yleisiin kunnallispäiviin Lahdessa (khn jsto 12.4. 5 536 §); 
rakennustarkastustoimiston arkkitehdeille Britta Anderssonille ja Taisto Vainiolle, 
insinööreille Pekka Löyttyniemelle, Bjarne Michelssonille ja Aulis Samuelssonille 
sekä rak. mest. Pentti Tapolalle osallistumista varten rakennusinsinöörien ja arkki-
tehtien täydennyskoulutuspäiviin (khnjsto 4.10. 6 472 §, 1.11. 6 654 §); ylihoit. 
Aino Hänniselle, sos. tarkkailija Pirkko-Liisa Peuralle ja sos.hoit. Saima Halkolle 
osallistumista varten sosiaaliministeriön ja Ryhmätyö- nimisen yhdistyksen Lohjalla 
järjestämään seminaariin (khnjsto 7.9. 6 330 §); kouluhoit. Linnea Rantalalle, 
terveyssisarille Terttu Haapasalolle ja Mirja Ekströmille, kotisair. hoit. Saara 
Paavilaiselle, kätilö Sirkka Äbergille, 5:lle lastensuojelu viraston viranhaltijalle ja 
yhdelle koulukodin opettajalle sekä sosiaalitarkkailijoille Maija Hailalle, Ulla 
Koivulalle ja sair.hoit. Liisa ja Leila Vuokkovaaralle osallistumista varten Lepo-
lammella järjestettyihin Mielenterveysvuoden opintopäiviin (khnjsto 14.6. 5 905 §, 
28.6. 6 012 §, 5.7. 6 065 §, 4.8. 6 165 §, 29.11. 6 859 §); terveystarkastajille Harry 
Ahlbladille ja Harry Äkerbergille osallistumista varten Suomen Terveystarkastajien 
Yhdistyksen Imatralla järjestämiin opintopäiviin (khnjsto 24.5. 5 786 §); maidon-
tarkastamon ylikats. Asko Rinteelle ja 7:lle muulle sen henkilökuntaan kuuluvalle 
osallistumista varten Vaasassa järjestettyihin opintopäiviin (khn jsto 16.2. 5 250 §, 
5.4. 5 506 §); järjestelytoimiston kahdelle viranhaltijalle osallistumista varten Sai-
raala-alan suunnittelutoimikunnan järjestämiin VII sairaalapäiviin Helsingissä 
(khnjsto 22.11. 6 791 §); terveydenhoitoviraston ylihoitajille Aino Hänniselle, 
Sylvi Könöselle ja Kaarina Närhille osallistumista varten lääkintöhallituksen jär-
jestämiin lääninterveyssisarten opinto- ja neuvottelupäiviin Espoon Matinkylässä 
(khnjsto 14.6. 5 910 §); sos. hoit. Helvi Mikkolalle osallistumista varten sosiaali-
ministeriön ja Vajaamielishuollon Keskusliiton järjestämään vajaamielisvalvojien 
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seminaariin Laajasalossa (khn jsto 31.5. 5 823 §); Laakson sairaalan ylihoit. Leena 
Lautiolle osallistumista varten keskusparantoloiden ylihoitajien vuosikokoukseen 
Satalinnan parantolassa (khn jsto 1.3. 5 335 §); kaupungin sairaalain taloudenhoita-
jille sekä sairaalaviraston kamr. Aarre Sinisalolle, siht. Arno v. Hertzenille ja os. siht. 
Raimo Kaarlehdolle osallistumista varten sairaala-alan talouspäälliköiden ja talou-
denhoitajien neuvottelupäiviin Tuusulassa (khn jsto 12.4. 5 553 §); Laakson sai-
raalan sosiaalihuoltajille Maija Linnakorvelle ja Anna-Liisa Saveliukselle sekä tuber-
kuloositoimiston sos. huolt. Kirsti Pajulalle osallistumista varten parantolain 
sosiaalityöntekijäin neuvottelupäiviin Kultatähkän Kiipulasäätiön ammattioppi-
laitoksessa Janakkalassa (khn jsto 10.5. 5 699 §); Laakson sairaalan ylilääk. Kaino 
Kivikanervalle osallistumista varten Tuberkuloosipiirien vuosikokoukseen Pai-
miossa (khn jsto 4.8. 6 161 §); huoltolautakunnan kokei le jäsenelle ja huolto-
viraston 15:lle viranhaltijalle osallistumista varten huoltopäiviin Porvoossa (khn jsto 
16.8. 6 219 §); sos. työntekijä Henrik Sieralle, sos.tarkk. Kirsti Suniselle ja huolto-
tark. Paula Sulkuselle osallistumista varten Kanneljärven kansanopistossa Lohjalla 
järjestettyyn seminaariin (khn jsto 14.6. 5 904 §, 4.8. 6 145 §, 7.9. 6 324 §); alkoholis-
tipoliklinikan sosiaalityöntekijöille Kirsti Pietariselle, Irja Rantaselle ja Henrik 
Sieralle osallistumista varten Ryhmätyö- nimisen yhdistyksen järjestämiin koulutus-
päiviin Lahdessa (khn jsto 1.11. 6 674 §); kolmelle alkoholistitoimiston ja -polikli-
nikan viranhaltijalle osallistumista varten Sosiaalihuollon Keskusliiton järjestämiin 
alkoholistihuollon neuvottelupäiviin Tampereella (khn jsto 22.11. 6 811 §); Hirvi-
haaran vanhainkodin joht. Rauha Heinolle ja Koskelan sairaskodin apul. ylih. Pirkko 
Koskiselle osallistumista varten sosiaaliministeriön ja Kunnalliskotien johtajien 
yhdistyksen järjestämiin luento- ja neuvottelupäiviin Tuusulassa (khn jsto 11.10. 
6 543 §, 1.11. 6 675 §); lastensuojelulautakunnan kolmelle jäsenelle ja viidelle 
viranhaltijalle osallistumista varten Lastensuojelun Keskusliiton Jyväskylässä 
pidettyyn kesäkokoukseen (khn jsto 3.5. 5 658 §); vajaamielishuollon työnteki-
jöille Maija Kariolle, Hillevi Hänniselle, Kyllikki Grönroosille, Rauha Ojalaiselle 
ja Anna Lehdolle sekä päivähuoltolan opett. Marianne Kallamaalle osallistumista 
varten Vajaamielishuollon Keskusliiton järjestämiin vajaamielishuollon opintopäi-
viin Turussa (khn jsto 16.8. 6 218 §); työnvälitystoimiston viidelle viranhaltijalle 
osallistumista varten Jyväskylässä pidettäviin neuvottelupäiviin (khn jsto 3.5. 
5 660 §, 10. 5. 5 710 §); raittiuslautakunnan puh.joht. Martti Voipiolle ja jäsenelle 
Mauri Halmeelle sekä ko. toimiston raittiustyönohj. Kerttu Varjolle ja neuvojalle 
Mauno Merilinnalle osallistumista varten neuvottelukokoukseen Turussa (khn jsto 
21.5. 5 969 §); nuorisoasiamies Heikka Niittyselle, nuorisoneuv. Maj-Lis Pohjolalle 
ja nuorisokahvilan isännälle. Martti Nevalaiselle osallistumista varten nuorisotyön-
tekijäin suhdetoimintakursseihin Kouvolassa (khn jsto 12.1. 5 045 §); kansakoulujen 
tai.hoitajille Matti Paasolle ja Henry Backmanille osallistumista varten kansakoulu-
jen taloudenhoitajien neuvottelupäiviin Kotkassa (khn jsto 7.6. 5 857 §); suomen-
kielisen työväenopiston johtajalle Toivo ^Vuorenrinteelle, työnjoht. Emil Lupuselle 
ja maist. Elvi Kahalalle osallistumista varten VIII kansansivistyskokoukseen Lah-
dessa (khn jsto 7.6. 5 856 §); museonhoit. Helmi Helmiselle osallistumista varten 
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Valkeakoskella, Suomen Museoliiton 37. 
vuosikokoukseen ja museopäiviin Kajaanissa sekä Skandinaavisen Museoliiton 
vuosikokoukseen Turussa (khn jsto 14.6. 5 915 §); ammattiopetuslaitosten johto-
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kunnan tal.hoit. Lauri Kalliolle osallistumista varten ammattiopetuslaitosten talou-
denhoitajille Kunnallisopistossa järjestettäviin luento- ja neuvottelupäiviin (khn jsto 
3.5. 5 665 §); ammattikoulujen rehtoreille Martin Fagerille, Armas Pajatille, Akseli 
Pöyhöselle, Mikko Rusamalle ja Inkeri Tarjanteelle sekä varareht. Simo Ansalle ja 
ekon. Lauri Kalliolle osallistumista varten kauppa- ja teollisuusministeriön Tuu-
sulassa järjestämiin kokouksiin (khn jsto 22.3. 5 442 §); kaup. ins. Walter Starckille, 
puht.pitopääll. Heikki Saarennolle, apul. katurakenn. pääll. Kaarlo Laurilalle ja 
piiri-ins. Aarne Forsblomille osallistumista varten Suomen Tieyhdistyksen järjestä-
miin talvitiepäiviin Tampereella (khn jsto 16.2. 5 258 §); apul. satamarak. pääll. 
Per Dunckerille, työpääll. Esko Toivolalle ja yli-ins. Martti Anttilalle osallistumista 
varten Suomen Kunnallisteknillisen yhdistyksen hallituksen kokoukseen Lappeen-
rannassa (khn jsto 5.1. 5 022 §); teurastamolautakunnan puh.joht. Juho Mehdolle 
ja lautakunnan jäsenelle Kaarle Sorkiolle sekä toim.joht. Björn-Ole Engdahlille 
osallistumista varten Suomen Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistyksen vuosi-
kokoukseen Lahdessa (khn jsto 3.5. 5 668 §). 

Määrärahoista Opintomatkastipendit myönnettiin anomusten perusteella matka-
apuraha jäljempänä mainituille 37 viranhaltijalle: apul. kaup. rev. Einar Lehdolle, 
piiri-ins. Eirik Krogeruskelle, halli- ja torikaupan valv. Paavo Kivelle, arkkit. Hely 
Ijäkselle, Uimastadionin konemest. Adolf Kososelle, paloins. Äke Grönmarkille, 
vesilaitoksen sähköins. Aarre Salolle, Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
apul. käyttöpääll. Antti Juntuselle, kaasumest. Martti Heinoselle, kaasulait, esi-
miehelle Sulo Timoselle, liikennelaitoksen tarkast. Pekka Nuojankoskelle, satama-
kapt. Georg Häggströmille, kontt.hoit. Bruno Lindroosille, terveydenhoitoviraston 
kats. Aarre Kuusistolle, terveyd. tutkimusten laboratorion esimiehelle Birgit 
Monnbergille, Marian sairaalan laboratoriohoit. Helvi Kuokkaselle, Kivelän sairaa-
lan kansl.hoit. Sirkka Tilvikselle. Hesperian sairaalan apul.lääk. Aarno Harengolle, 
Auroran sairaalan apul. ylihoit. Tuulikki Saariolle, lastensuojelulautakunnan vajaa-
mielishuolt. Maija Kariolle, psykologi Helka Mänty ojalle, sosiaalitarkk. Victoria 
Schaumanille, raittiusneuv. Mauno Merilinnalle, urh. ohj. Esko Nummiselle, kansa-
koulujen käsityönopettajille Kerttu Aholle ja Toini Niemelle, opettajille Kerttu 
Mattilalle, Keijo Syväniemelle ja Selim Smedsille, maalauksen ammattityönop. 
Reino Karpiolle, pukuompelun op. Lahja Oksaselle, lastentarhanjohtajille Greta 
Gahmbergille ja Ir ja Marvalalle, kaupunginkirjaston opisk. neuv. Mirjam Nybergille 
ja os. hoit. Kaija Saloselle, kaupunginorkesterin fagotinsoitt. Yrjö Pollarille ja basso-
viulunsoitt. Pekka Paasiolle. Ao. apurahojen saajia kehotettiin viipymättä ilmoit-
tamaan, jos he syystä tai toisesta eivät voisi käyttää heille myönnettyä apurahaa, 
jolloin apuraha voitaisiin myöntää toiselle hakijalle. Samalla olisi ilmoitettava, 
saako anoja samaa tarkoitusta varten muualta apurahaa (13.4. 1 080 §, 27.5. 1 506 §, 
30.6. 1 864 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa järjestelytoimiston hankkimaan kaksi koko ajaksi 
oikeuttavaa ja 10 yhdeksi päiväksi oikeuttavaa osanottajakorttia kaupungin viran-
haltijoiden lähettämiseksi Tuottavuusmiesten Kilta -nimisen yhdistyksen Kauppa-
korkeakoulussa järjestämiin tuottavuuden päiviin (khn jsto 2.2. 5 159 §). 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon lähetettiin säilytettäväksi ne matkaker-
tomukset, joita seuraavat henkilöt olivat laatineet kaupungin myöntämien matka-
apurahojen turvin tekemistään matkoista: apul. kaup. rev. Einar Lehto (khn jsto 
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29.11. 6 830 §); paloins. Äke Grönmark (khn jsto 20.9. 6 408 §); katsast. Aarre Kuu-
sisto (khnjsto 4.8. 6 170 §); asunt.tarkast. Urho Mäkelä (khn jsto 5.1. 5 020 §); 
apul. kaup. hygieenikko Maija Taka (khnjsto 9.2. 5 207 §); apul. ylihoit. Tuulikki 
Saario, sair. hoit. Irma Nyberg ja kanslianhoit. Sirkka Tiivis (khn jsto 8.3. 5 374 §, 
30.8. 6 298 §, 4.10. 6 499 §); väestönsuojelutoim. suunn. Erik Sandström (khnjs to 
10.5. 5 707 §); kansakoulunopettajat Selim Smeds, Keijo Syväniemi, Kerttu Aho, 
Toini Niemi, Kerttu Mattila ja Lahja Oksanen (khn jsto 21.5. 5 965 §, 13.9. 6 373 §, 
8.11. 6 730 §, 22.11. 6 819, 6 820 §); valmistavan poikien ammattikoulun työnop. 
Reino Karpio (khn jsto 5.12. 6 914 §); kirj.aman. Mirjam Nyberg ja os. hoit. Kaija 
Salonen (khnjsto 27.9. 6 450 §); I viulunsoitt. Usko Aro (khnjsto 1.3. 5 309 §); 
piiri-ins. Eirik Krogerus (khnjsto 30.8. 6 289 §); halli- ja torikaupan valv. Paavo 
Kivi (khnjsto 13.9. 6 358 §); talorakennusosaston arkkit. Hely Ijäs (khnjsto 11.10. 
6 552 §); katurakennusosaston rak. mest. Adolf Kosonen (khnjsto 5.12. 6 925 §); 
liikennelaitoksen autonasent. Oiva Mättö ja tarkast. Pekka Nuojankoski (khnjs to 
1.3. 5 320 §, 4.8. 6 139 §); satamalaitoksen piiri-ins. Vilho Rantapihla, varastoimis-
ja laiturihuolto-osaston kontt.hoit. Ernst Lindroos ja satamakapt. Georg Häggström 
(khn jsto 15.3. 5 407 §, 8.11. 6 734 §, 5.12. 6 924 §). 

Kaupungin edustajien lähettäminen Moskovaan. Nuorisotyölautakunnan esityk-
sestä kaupunginhallitus päätti lähettää Moskovaan kaupungin edustajina fil. maist. 
Annikki Mäkisen ja työntekijä Juho Pääkkösen aikana 4.—11.4. tutustumaan Mos-
kovan nuorisojärjestöjen toimintaan sekä kutsua samaksi ajaksi kaksi henkilöä 
Moskovasta vastavierailulle Helsinkiin. Vielä kaupunginhallitus oikeutti yleisjaoston 
vahvistamaan Moskovasta kutsuttujen vierailuohjelman sekä hyväksymään siitä 
aiheutuvat laskut (17.3. 817 §, khn jsto 10.5. 5 677 §). 

Kielin viikko. Kaupunginhallitus päätti lähettää apul. kaup. joht. Eino Uskin 
edustamaan kaupunkia 19.—26.6. välisenä aikana pidettävissä Kielin viikon tilai-
suuksissa ja tutustumaan Hampurin uusiin sairaaloihin. Samassa yhteydessä saatiin 
Kielin ylipormestarille Hans Muthlingille luovuttaa Helsingin uusi kuvateos( 5.5. 
1 272 §, 9.6. 1 659 §, khnjs to 14.6. 5 867 §). 

Tukholman kaupungin vieraaksi ajaksi 22.—24.8. matkustavaan valtuuskuntaan 
valittiin seuraavat henkilöt: kupunginvaltuuston puh.joht. Teuvo Aura, vara-
puh.joht. Gunnar Modeen, vt Liisa Mäkinen, varalle vt Hilja Vilkemaa, vt Kaarlo 
Pettinen, varalle vt Erkki Leikola, vt Yrjö Kivilinna, varalle Väinö Tattari, v t 
Bruno Gröndahl, varalle vt Carl-Gustaf Londen, vt Veikko Järvinen, Lauri Taski-
nen, Kauko Niemi, Martta Kulonen, apulaiskaupunginjohtajat Eino Waronen ja 
Eino Uski, kaup. siht. Lars Johanson ja kansliasiht. Harri Sormanen. Kaupungin-
kanslia oikeutettiin ostamaan sopiva lahjaesine, jonka kustannukset saatiin suorit-
taa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Vielä yleisjaosto päätti hyväksyä 
valtuuskunnan toimenpiteen 10 kuvateoksen jakamisesta tukholmalaisille isännille 
sekä oikeuttaa kaupunginkanslian toimittamaan Tukholman eräille kaupunginjohta-
jille 7 uutta kuvateosta (2.6. 1 569 §, 16.6. 1 704 §, khn j s to 28.6. 5 979 §, 30.8. 
6 282 §). 

Kunnallistilastollisen kokouksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
Pohjoismaiden suurkaupunkien tilastotoimistojen edustajia saatiin kutsua Helsin-
gissä 10.—12.8. välisenä aikana järjestettävään kunnallistilastolliseen kokoukseen, 
että kokousta varten tarvittavista huonetiloista olisi sovittava kaupunginsihteerin 
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kanssa, että kaupunki tarjoaa kokouksen n. 30 osanottajalle työlounaan Kaupungin-
kellarissa 10.8. ja päivälliset n. 50 henkilölle myöhemmin määrättävässä paikassa 
ja sovittavana aikana. Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään em. toimenpiteistä 
aiheutuvat laskut (17.3. 818 §, 31.3. 948 §, khn jsto 16.8. 6 203 §, 20.9. 6 389 §). 

Tukholmassa v. 1961 pidettävä kunnalliskokous. Kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä pohjoismaisten pääkaupunkien kaupunginsihteerien laatiman, Tukholmassa 
8.—10.5.1961 pidettävän kunnalliskokouksen suunnitelman tarkistetussa muodossa 
sekä nimetä alustajan ja lisäalustajat seuraavasti: yliporm. Lauri Aho lisäalustus: 
Luottamusmiesten ja virkamiesten välinen suhde kunnallisena itsehallinto-ongel-
mana, apul. kaup. joht. Eino Uskin alustus: Missä määrin voidaan sairaanhoidon 
alalla laitoshoito korvata avohoidolla ja kotisairaanhoidolla, reht. Leo Backmanin 
lisäalustus: Ammattiopetustoimen kehittäminen ja organisaatio (15.12. 3 322 §). 

Tasavallan Presidentin Urho Kekkosen 3.9. täyttäessä 60 vuot ta päätettiin 
häntä onnitella kaupungin puolesta ja luovuttaa hänelle kaupungin lahjana kaupun-
gin historiateos kokonahkaan sidottuna (25.8. 2 199 §). 

Juhla- ym. tilaisuuksiin päätettiin lähettää kaupungin edustajat seuraavasti: 
yliporm. Lauri Aho Aero Oy:n avauslennolle linjalla Helsinki—Oslo (khn jsto 18.10. 
6 570 §); satamajoht. Kristian Eiro Caravelle-koneen avauslennolle linjalla Helsinki 
—Pariisi—Helsinki (khn jsto 12.4. 5 563 §); apul. kaup. joht. Eino Uski Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalaliiton jäsenkuntien käyttöoikeutta keskussairaalassa 
koskevaan neuvottelutilaisuuteen ja ko. keskussairaalaliiton liittohallituksen edus-
tajana Stuttgartiin Länsi-Saksan 2. sairaalapäiville. Samassa yhteydessä saatiin 
luovuttaa Helsingin uusi kuvateos saksankielisenä Stuttgartin ylipormestarille sekä 
sairaala- ja kouluasioita hoitavalle kahdelle pormestarille (khn jsto 19.4. 5 585 §, 
10.5. 5 705 §); sairaalatoimen toim. joht. Reino Oksanen Uudenmaan mielisairaan-
huoltopiirin kuntainliiton liittovaltuuston kokoukseen (khn jsto 10.5. 5 704 §); 
reht. Leo Backman Ammattikoulunopettajien Liiton 30-vuotis juhlaan (19.5. 
1 414 §); kaupunginvaltuuston puh. joht. Teuvo Aura Suomen Partiotyttöjärjestön 
ja Suomen Partiopoikajärjestön juhlatilaisuuteen (19.5. 1 415 §); apul. kaup. joht. 
Eino Uski Suomen Leipuriliiton 60-vuotis juhlakokoukseen (7.7. 1 895a §); kaup. ins. 
Walter Starck vastaanottamaan liikenneturvallisuusviikon voittajalle annettava 
kunniakirja (khn jsto 22. 11. 6 795 §). 

Kaupunginkanslialle päätettiin toimittaa uut ta Helsinki-kuvateosta 50 kpl 
kullakin kielellä kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti jaettavaksi 
(khn jsto 8.11. 6 701 §). 

Helsingin historiateos päätettiin lahjoittaa seuraaville henkilöille: kenraalimaj. 
Niilo Sariolle (khn jsto 20.12. 7 005 §); 60-vuotislahjana prof. Erkki Leikolalle, 
Kivelän sairaalan ylilääk. Pauli Soisalolle ja Suomen Kaupunkiliiton toimiston 
lakimiehelle Edvard Murenille (khn jsto 4.8. 6 158 §, 19.1. 5 095 §, 15.3. 5 388 §, 
22.3. 5 420 §). 

Joulukuusien lahjoittaminen. Kaupunginhallitus päätti , että Utrechtin kaupun-
gille lahjoitettaisiin kertomusvuonna joulukuusi, jonka hankkimisesta ja kuljetuk-
sesta satamaan kiinteistöviraston metsäosaston tuli huolehtia yhdessä rakennus-
viraston kanssa. Joulukuusen huolinnasta ja kuljettamisesta Alankomaihin huoleh-
tisivat Oy. Victor Ek Ab. ja Suomen Höyrylaiva Oy. (17.11. 3 007 §). 

170 



12. Kaupunginhallitus 

Metsäosaston 26 000 mk:n ja rakennusvirsaton 41 770 mk:n suuruiset laskut jou-
lukuusen toimittamisesta Brysseliin päätettiin suorittaa v:n 1959 talousarvioon 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khnjsto 12.1. 5030 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Yleisjaosto päätti, että Suomen Marsalkan 
Mannerheimin patsaan paljastustilaisuudessa lasketaan kaupungin puolesta seppele. 
Samaten päätettiin sodissa kaatuneiden muistopäivänä 15.5. laskea kaupungin 
puolesta seppele sankarihaudalle (khn jsto 31.5. 5 810 §, 10.5. 5 685 §, 21.6. 5 934 §). 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus myönsi yleisistä 
käyttövaroistaan 1 955 273 mk sekä saman pääluokan tililtä Kaupungin edustus-
tilaisuuksia varten 10 083 754 mk erilaisten juhla- ym. tilaisuuksien järjestämistä 
varten seuraaville yksityisille henkilöille, järjestöille, kokouksille yms.: Gus-Hrustal-
nij -nimisen kaupungin edustajille (khnjsto 13.9. 6 356 §); alankomaalaiselle liike-
miesretkikunnalle (khnjsto 7.6. 5 841 §, 27.9. 6 414 §); burmalaiselle päätoimitta-
jalle U. Aung Theinille (khnjsto 15.11. 6 750 §); Glostrupin kunnan edustajille 
(khnjsto 24.5. 5 787 §, 5.7. 6 048 §); Hampurin kaupungin pormestarille (khnjsto 
24.5. 5 757 §); Hälsingborgin kaupungin edustajille (khnjsto 13.12. 6 934 §); Intouris-
tin virkailijoille (khnjsto 15.3.5 381 §, 13.12. 6 931 §); Itävallan liittopresidentille 
Adolf Schärfille (10.3. 742 §, khn jsto 19.4. 5 572 §, 26.4. 5 595 §, 17.5. 5 720, 5 721 §, 
31.5. 5 800 §); Jugoslavian Kunnallisliiton edustajille (khnjsto 31.5. 5 798 §, 21.6. 
5 923 §, 4.8. 6 099 §); Kööpenhaminan veroviraston tarkastajalle M. Reveronylle 
(khnjsto 20.9. 6 390 §); Lontoon entiselle Lord Mayorille (khnjsto 4.8. 6 100 §); 
New Orleansin International Housen retkikunnalle (khn jsto 15.3. 5 382 §, 3.5. 5 640 §); 
Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston valtuuskunnalle (khnjsto 10.5. 5 674 §, 
17.5. 5 718 §); Leningradin kaupunginvaltuuston n. 30 jäsenelle (khnjsto 30.8. 
6 271 §, 13.9. 6 348 §); Neuvostoliiton varaopetusministerille (khn jsto 5.12. 6 886 §); 
Oslon kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Brynjulf Bullille ja viidelle norjalai-
selle sanomalehtimiehelle (khn jsto 26.10. 6 623 §, 8.11. 6 699, 6 700, 6 701, 6 704 §); 
Oslon kaupungin edustajille (10.3. 743 §, 5.5. 1 273 §, khn j s to 17.5. 5 724—5 731 §, 
24.5. 5 752—5 756 §, 14.6. 5 882 §); tshekkiläiselle parlamenttivaltuuskunnalle 
(khn jsto 16.8. 6 196 §, 27.9. 6 413 §, 4.10. 6 476 §)'; Tukholman kaupunginvaltuuston 
varapuheenj ohtaj alle Eva Remensille (khn j sto 11.10. 6 513 §); itä-saksalaiselle 
parlamenttivaltuuskunnalle (khn jsto 31.5. 5 809 §); Sundsvallin kaupunginasia-
miehelle (khnjsto 10.5. 5 680 §); Varsovan kaupunginvaltuuston varapuheenjohta-
jalle (khn jsto 14.6. 5 868 §, 21.6. 5 923 §); virginialaiselle valtuuskunnalle (khn jsto 
28.6. 5 984 §); Malmön kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ymrlle (khnjsto 5.7. 
6 049 §); Miinchenin saksalais-suomalaisen yhdistyksen johtokunnan jäsenille 
(khnjsto 24.5. 5 767 §, 21.6. 5 923, 5 927 §, 4.8. 6 099 §); amerikkalaisille sanoma-
lehtimiehille (khnjsto 13.9. 6 354 §, 20.9. 6 387 §); Caravelle avauslentojen yhtey-
dessä saapuneelle kansainväliselle sanomalehtimiesryhmälle (khn jsto 16.8. 6 203 §); 
saksalaiselle sanomalehtimiesretkikunnalle (khn jsto 17.5. 5 717 §); länsi-saksalaisten 
taloustoimittajien retkikunnalle (khn jsto 20.9. 6 388 §, 4.10. 6 477 §); Pohjoismaiden 
pääkaupunkien finanssikokouksen osanottajille (21.4. 1 145 §, khn j s to 5.7. 6 048 §, 
23.8. 6 276, 6 278, 6 279 §, 20.9. 6 389 §); merimiesverotusta käsittelevän pohjois-
maisen konferenssin osanottajille (khn jsto 20.9. 6 391 §); tanskalaiselle reikäkortti-
keskuksen päällikölle (khn jsto 28.6. 6 003 §); kaupungin- ja kauppalanjohtajien neu-
vottelukokouksen osanottajille (22.9. 2 439 §, khn jsto 15.11. 6 749 §); Suomen kau-
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punkien ja kauppalansihteerien yhdistyksen hallituksen kokouksen osanottajille 
(khn jsto 2.2. 5 153 §); Kotkan kaupunginjohtajalle (khn jsto 4.8. 6 193 §); Turun 
kaupungin edustajille (khn jsto 5.7. 6 079 §); 27,8. Helsinkiin saapuville kunnallisille 
luottamusmiehille ja viranhaltijoille (khn jsto 23.8. 6 246 §); kaupunginlakimies 
Einar Cavoniuksen eläkkeelle siirtymisen johdosta (21.1. 225 §, khn jsto 22.3. 5424 §); 
Eduskuntatalossa kansanedustajille j ärj estetyn tiedotustilaisuuden osanottaj ille 
(khn jsto 12.4. 5 527 §); kaupunginvaltuuston jäsenille, v:n 1961 talousarvion käsit-
telyn yhteydessä ja kaupunginorkesterille sen palattua ulkomaiselta konserttimat-
kalta (20.10. 2 727 §, 1.12. 3 168 §, khn jsto 12.1. 5 026 §, 18.10. 6 596 §, 1.11. 
6 681 §,8.11. 6 724 §, 15.11. 6 748, 6 757 §, 20.12. 6991 §); pohjoismaisen 
kunnallis tilastollisen kokouksen osanottajille (khn jsto 16.8. 6203 §); eräiden 
vakuutuslaitosten ja pankkien edustajille (khn jsto 16.2. 5 227 §, 24.5. 5 788 §, 
4.8. 6 094 §, 13.9. 6 364 §); vuositilintarkastajille (20.10. 2 726 §, khn jsto 
20.12. 6 991 §); valtiovarainministeriön tulo- ja menoarvio-osaston sekä 
veroasiainosaston ynnä sisäasiainministeriön kunta-asiainosaston edustajien ja 
kaupunginjohtajien neuvottelutilaisuuden osanottajille (khn jsto 3.5. 5 646 §); 
Tampereen kaupungin hankintakysymyksiä käsittelevän komitean jäsenille 
(khn jsto 20.12. 6 986 §); kunnallisverotusta tutkimaan saapuneelle tanskalaiselle 
vieraalle (khn jsto 16.8. 6 204 §;) lääninverolautakuntien kokouksen osanottajille 
(khn jsto 5.12. 6 900 §); maaherrain kesäkokouksen osanottajille (khn jsto 5.7. 
6 041 §, 7.9. 6 306 §); poliisiviranomaisille ja sanomalehdistön edustajille (khn jsto 
29.11. 6 837 §); Kansainvälisen Oikeustieteiden Yhdistyksen kokouksen osanotta-
jille (khn jsto 4.8. 6 099 §); rikospoliisien opintopäivien osanottajille (khn jsto 26.10. 
6 617 §); Poliisiupseeriyhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 5.1. 
5 007 §); Pohjoismaiden keskinäisten palovakuutusyhtiöiden kongressin osanotta-
jille (5.5. 1 268 §, 20.9. 6 389 §); Trondheimin palopäällikölle K. I. Nilssenille 
(khn jsto 21.6. 5 932 §); sairaalahallinnon organisaation uudistamista ja sairaala-
toimen ohjesäännön muuttamista koskevan kaupunginvaltuuston jäsenille järjeste-
tyn tiedotustilaisuuden yhteydessä (10.11. 2 967 §, khn jsto 20.12. 6 991 §); ter-
veydenhoitoviraston terveydenhuolto-osaston neuvottelutilaisuuden yhteydessä 
(khn jsto 15.3. 5 402 §); Kätilöopiston opettajille ja osastonhoitajille (khn jsto 5.12. 
6 909 §); terveydenhoitolautakunnan ohjesääntökomitean jäsenille ja kaupungin 
eri laitosten kemisteille, terveydellisten tutkimusten laboratorion uuteen huoneis-
toon tutustumisen yhteydessä (khn jsto 2.2. 5 177 §, 16.2. 5 247 §); kunnanlääkärien 
jatkokoulutuskurssien osanottajille (khn jsto 13.9. 6 365 §); saksalaisen opettaja- ja 
lääkärivaltuuskunnan jäsenille (khn jsto 24.5. 5 768 §); ulkomaalaisille lääketieteen 
opiskelijoille (khn jsto 31.5. 5 801 §); Suomen Kasvatusneuvolain liiton neuvottelu-
päivien osanottajille (khn jsto 1.3. 5 310 §); Pohjoismaisen vajaamielishuoltotoimi-
kunnan neuvottelukokouksen osanottajille (khn jsto 3.5. 5 644 §); Suomen Kunnal-
lisen Terveydenhoitoyhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 1.3. 5 328§); 
Pohjoismaiden farmasianopiskelijain kongressin osanottajille (khn jsto 12.4. 5 537 §, 
24.5. 5 761 §); Turun kaupungin vanhainkodin huollettaville ja Kotkan kau-
pungin eläkeläisille Helsingin kaupungin eläkkeennauttijain yhdistyksen vie-
raaksi Ruotsista saapuvan retkikunnan osanottajille (khn jsto 24.5. 5 764 §, 
4.8. 6 119§, 13.9. 6 350 §); työllisyyslautakunnan viimeisen kokouksen osan-
ottajille (khn jsto 24.5. 5 777 §, 4.8. 6 094 §); työnvälityksen valtiolle siirty-
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misen johdosta (khn jsto 8.11. 6 723 §); XXVII Helsingin Hiihtojen osan-
ottajille (7.1. 48 §, khn jsto 16.2. 5 226 §); Puolan metsäministeriön edusta-
jille (khn jsto 5.7. 6 040 §, 4.8. 6 101 §); Kansainvälisen Amatöörinyrkkeilyliiton 
kokouksen osanottajille (khn jsto 26.1. 5 115 §); saksalaiselle nuorisotyöntekijäryh-
mälle (27.5. 1 546 §); XIII Pohjoismaisen IOGT nuorisokongressin osanottajille 
(khn jsto 10.5. 5 675 §); Helsingin ja Tukholman välisten nuorison kulttuurikil-
pailujen osanottajille (khn jsto 20.12. 6 990 §); amerikkalaisille koulumiehille 
(khn jsto 19.1. 5 079 §, 23.2. 5 289 §, 8.3. 5 353 §, 15.3. 5 405 §); Työnväenopistojen 
liiton henkisten kilpailujen osanottajille (khn jsto 29.3. 5 474 §); kaupunginkirjaston 
100-vuotisjuhlallisuuksiin saapuville ulkomaalaisille (khn jsto 20.9. 6 405 §, 11.10. 
6 514 §, 26. 10. 6 620 §, 1. 11.6 658 §); kaupunginkirjaston toimintaan tutustumaan 
saapuville Hälsingborgin kaupungin edustajille, Göteborgin kaupunginkirjaston joh-
tajalle sekä Prahan tieteellisen kirjaston johtajalle tri Grohinille (khn jsto 29. 11. 
6 863 §, 12. 4. 5 559 §, 8. 11. 6 725 §); Bambergin sinfonikoille (27.5. 1 544 §, khn 
jsto 4. 8. 6 099 §); Englannista saapuneen Groydonin torvisoittokunnan jäsenille 
(khn jsto 7. 9. 6 310 §); Socialinstitutet i Stockholm -nimisen laitoksen oppilasryh-
mälle (khn jsto 15. 3. 5 383 §); Reykjavikin piiri-ins. Gudlaugur Stefansonille (khn 
jsto 14. 6. 5 916 §); Helsingin Seutukaavaliiton valtuuskunnan kokouksen osanotta-
jille (khn jsto 23. 8. 6 255 §); amerikan-suomalaiselle kaupunkisuunnittelijalle Torsti 
Kulmalalle (khn jsto 23. 8. 6 249 §); Geodeettis-geofysikaalisen Unionin XII yleis-
kokouksen osanottajille (khn jsto 4. 8. 6 102 §); Kunnalliset Mittausvirkailijat 
-nimisen yhdistyksen luentopäivien osanottajille (khn jsto 15. 3. 5 398 §); Pohjois-
maiden maanmittariylioppilaiden kesäkokouksen osanottajille (khn jsto 5. 4. 5 488 §, 
4. 8. 6 099 §); talorakennustoimintaan tutustumaan saapuvalle kahdelle neuvosto-
liittolaiselle arkkitehdille (khn jsto 20. 9. 6 411 §); länsi-saksalaisille ja sveitsiläisille 
maatalousharjoittelijoille (khn jsto 28. 6. 5 985 §); Kaupunginpuutarhurien Seuran 
vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 5. 7. 6 081 §); kadunnimikomitean lopetta-
jaistilaisuudessa (khn jsto 26. 1. 5 110 §); Käpylän puutaloalueen aatekilpailun tu-
losten esittelytilaisuuden yhteydessä (khn jsto 13. 12. 6 968 §); YK:n alaisen Euroo-
pan taloudellisen neuvoston asuntokomitean Suomeen järjestämän vierailu- ja opin-
tomatkan osanottajille (4. 2. 357 §, khn jsto 4. 8. 6 099 §); Ranskan jälleenrakennus-
ja asuntoministeriön edustajille (khn jsto 31. 5. 5 813 §, 5. 7. 6 039 §, 4. 8. 6 099 §); 
asuntotuotantoa edustavan länsi-saksalaisen asiantuntijaretkikunnan jäsenille (khn 
jsto 3. 5. 5 645 §, 7. 6. 5 853 §, 5. 7. 6 038 §, 4. 8. 6 099 §); espanjalaisen arkkitehti-
retkikunnan jäsenille (khn jsto 7. 6. 5 840 §); rakennusviraston ja sen eri osastojen 
toimintaan tutustuville neuvostoliittolaisille vieraille (khn jsto 8. 11. 6 731 §); Köö-
penhaminan vapaasataman johtajalle (khn jsto 23. 8. 6 238 §); SKDL:n eri kaupun-
kien satamalautakuntien edustajien kokouksen osanottajille (khn jsto 2. 2. 5 148 §); 
satamakonttorin eräiden viranhaltijoiden palkoista käytyjen neuvottelujen yhtey-
dessä (khn jsto 17. 5. 5 719 §); Kumpulan radan kustannusten jakamisesta tehdyn 
sopimuksen allekirjoitustilaisuuden osanottajille (khn jsto 3. 5. 5 667 §); VII Poh-
joismaisen lämpö-, vesi- ja tuuletusteknillisen kongressin osanottajille (khn jsto 1.11. 
6 657 §); vedenottoa Hiidenvedestä koskevaan suunnitelmaan tutustumiseksi jär-
jestetyn kiertoajelun osanottajille (12.5. 1 344 §, khn jsto 21.6. 5 931 §, 28.6. 
5 987 §); Puolan valtion hiiliyhtiön edustajille (khn jsto 5. 7. 6 080 §); kansainvälisen 
ylioppilasviikon osanottajille (khn jsto 1. 11. 6 656 §, 29. 11. 6 835 §); Helsingin 
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Sotilaskotiyhdistyksen 40-vuotis juhlan osanottajille (15. 12. 3 323 §); 60. Kemian 
päiviin osallistuville ulkomaalaisille johtaville kemisteille (khn jsto 4. 10. 6 482 §);. 
Tukholman kummikuntaneuvostolle (13. 4. 1 082 §, khn jsto 26. 4. 5 604 §, 17. 5. 
5 722 §, 21. 6. 5 927, 5 929, 5 930 §, 28. 6. 5 990 §, 4. 8. 6 099 §); tukholmalaiselle 
intendentille Gösta Nilssonille (khn jsto 13. 12. 6 969 §); moskovalaisille nuoriso-
edustajille ja ammattimiehille (khn jsto 22. 3. 5 430 §, 29. 3. 5 475 §, 19. 4. 5 573, 
5 574 §, 26. 4. 5 601 §, 26. 1. 5 121 §); Moskovan suuren sirkuksen vierailuryhmän 
jäsenille (khn jsto 18. 10. 6 560 §); Norrköpingin urheilujohtajalle Gellerstedtille 
(khn jsto 22. 11. 6 813 §); Zurichin Yliopiston prof. Otto Jaagille (khn jsto 22. 3. 
5 445 §, 29. 3. 5 477 §); Friedrich Ebert säätiön opintoretkikunnalle (khn jsto 13. 9. 
6 355 §, 11. 10. 6 523 §); pakistanilaiselle YK:n stipendiaatille A. M. Rafiqul Islam 
Khanille (khn jsto 23. 2. 5 279 §); Federation Dentaire Internationalen 49. vuosi-
kokouksen osanottajille (19. 5. 1 416 §); Berliinin Teknillisen Yliopiston arkkitehti-
ylioppilaiden retkikunnalle (khn jsto 16.8. 6202 §); Graafisen Keskusliiton 60-
vuotisjuhlan osanottajille (khn jsto 18. 10. 6 565 §); Rautatieläisten 12. kansainväli-
sen esperantokongressin osanottajille (khn jsto 31.5. 5 811 §, 4. 8. 6 099 §); pohjois-
maisen kauppa-, teollisuus-, vakuutus- ja pankkikurssin osanottajille (khn jsto 9. 2. 
5 193 §); XIX Pohjoismaisten Kansantanssipäivien osanottajille (9.6. 1 657 §, 30.6. 
1 827 §, khn jsto 16.8. 6 204 §); Open Door International- nimisen järjestön XI kong-
ressin osanottajille (khn jsto 4.8. 6 099 §); Nordens Resebyräförbund -nimisen 
yhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 5. 12. 6 885 §); Suomen Paperi-
insinöörien Yhdistyksen kongressin osanottajille (khn jsto 21.6. 5 931 §); Pohjoismai-
den VI Ekonomikongressin osanottajille (5.5. 1 269 §, khn jsto 20.9. 6 389 §); II 
Pohjoismaisen Mainostoimistokongressin osanottajille (25.2. 597 §, khn jsto 21.6. 
5 931 §); Suurmessujen uiko- ja kotimaisille kutsuvieraille (25. 8. 2 198 §); kansain-
välisen standardisoimisjärjestön ISO:n konferenssin osanottajille (22. 12. 3 388 §); 
kansainvälisen hotelliliiton kokouksen osanottajille (17. 11. 3 006 §); Suomen van-
han väen veteraanien juhlan osanottajille (21. 4. 1 146 §, khn jsto 4. 8. 6 099 §); 
kansainvälisen kenneljärjestön yleiskokouksen osanottajille (khn jsto 20. 12. 6 989§); 
amerikkalaisen laivastovierailun johdosta (3. 3. 674 §, 10. 3. 741 §, khn jsto 5. 7. 
6 048 §, 16.8. 6 201 §); amerikkalaisen hävittäjän Barryn henkilöstölle (30.6. 
1 825 §, khn jsto 4.8. 6 098 §); englantilaisen laivastovierailun johdosta (28.4. 
1 198 §, khn jsto 24. 5. 5 752, 5 758—5 760, 5 776 §, 7. 6. 5 837 §, 14. 6. 5 872 §, 
21. 6. 5 931 §, 28. 6. 5 986 §); hollantilaisen fregatti de Bitterin henkilöstölle (23. 6. 
1 762 §, khn jsto 4. 8. 6 104, 6 106 §, 16. 8. 6 201 §); neuvostoliittolaisen laivasto-
osaston henkilöstölle (30. 6. 1 826 §, khn jsto 16. 8. 6 201, 6 202, 6 205 §, 23. 8. 
6 240 §, 7. 9. 6 307 §); ranskalaisen laivastovierailun johdosta (4. 8. 1 988 §, khn jsto 
23. 8. 6 239, 6 241, 6 243 §, 13. 9. 6 344 §); ruotsalaisen laivastovierailun johdosta 
(7. 7. 1 895 §, khn jsto 23. 8. 6 244 §, 30. 8. 6 274, 6 275 §); Helsinki-mitalien jako-
tilaisuuden osanottajille (khn jsto 4. 8. 6 094 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 25 000 mk vieraanvaraisuuden osoittamista varten Helsingin Maidon-
tarkastusyhdistyksen Kansainvälisen maidontarkastuskurssin osanottajille Terva-
lammen työlaitoksessa (khn jsto 10. 5. 5 696 §, 4. 8. 6 094 §). 
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Muut asiat 

Ajokirjan ottaminen käyttöön kaupungin moottoriveneissä. Kaupunginhallitus 
päätti määrätä, että 1. 6. lukien on kaupungin omistamissa moottoriveneissä otetta-
va käyttöön samanlaiset ajokirjat kuin kaupungin omistamissa autoissa sekä vah-
vistaa seuraavat ajokirjan käyttöä kaupungin omistamissa moottoriveneissä koske-
vat ohjeet. 

1. Jokaiseen moottoriveneeseen kuuluu kaksi ajokirjaa, joista toinen on käytössä 
parillisina ja toinen parittomina kuukausina. 

2. Merkinnät ajosta tehdään ajokirjan A-osaan seuraavasti: a) Sarakkeeseen 2 
merkitään ajettu reitti, b) Sarakkeisiin 3 ja 4 merkitään ne kellonajat, joina moot-
torivene on ollut käytössä ja poissa varsinaisesta sijaintipaikastaan, c) Sarakkeeseen 
5 merkitään 5 minuutin tarkkuudella se aika, jonka veneen moottori on ollut käyn-
nissä. d) Sarakkeisiin 6 ja 7 ei tehdä merkintöjä, e) Sarakkeeseen 8 merkitään ajettu 
matka kilometreissä arvioituna tai merikortin avulla laskettuna, f) Jokaisesta mat-
kasta tehdään merkintä erikseen. Jos kuitenkin samalla ajomatkalla suoritetaan 
samanlaisia kuljetuksia useampia kertoja perätysten samana päivänä, yksi yhteis-
merkintä riittää, jonka lisäksi merkitään kuljetusten luku sarakkeeseen 9. g) Sarak-
keeseen 10 ei tehdä merkintöjä, h) Sarakkeeseen 11 kuljettaja merkitsee nimikirjai-
mensa. i) Kuittauksen merkitsee moottoriveneen käyttäjä tai kuljetuksen tilaaja. 
Jos vene on jatkuvasti saman henkilön käytössä, ei kuittausta tarvitse merkitä joka 
matkasta erikseen, vaan voidaan tämä tehdä harvemmin, kuitenkin vähintään ker-
ran viikossa. 

3. Poltto- ja voiteluaineiden ostosta tehdään merkinnät ajokirjan B-osaan. 
Päättyneen kuukauden polttoainejäännös merkitään ajokirjan vaihdon yhteydessä 
molempien ajokirjojen B-osaan. 

4. Kuukauden päätyttyä lasketaan yhteen ajotunnit (A-osan sarake 5), ajokilo-
metri (A-osan sarake 8) sekä kulutetut poltto- ja voiteluaineet (B-osan sarakkeet 
2 ja 3). Lisäksi lasketaan poltto- ja voiteluaineiden kulutus yhtä ajotuntia ja 100 km 
kohden. Laskelma kirjoitetaan ajokirjan A-osaan kuukauden ajomerkintöjen jälkeen. 

5. Kuljetusten valvoja merkitsee em. laskelman alle tarkastuspäivämäärän ja 
nimensä (5. 5. 1 264 §, 19. 5. 1 409 §). 

Kaupungille tulevien maksujen perimistä koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa v. 1959 (ks. s. 192) vahvistamiensa, kaupungille tulevien maksujen perimi-
sestä annettujen ohjeiden laskujen erääntymispäivää ym. koskevat pykälät 3 ja 5 
(10. 3. 757 §, kunn.as.kok. n:o 23). 

Kunnallisvaalit. Yleis jaosto päätti myöntää henkikirjoittajalle kaupunginkas-
sasta ennakko varo ja 3 mmk tilitystä vastaan, käytettäväksi kunnallisvaalien luette-
loiden laatimisesta aiheutuneisiin kuluihin (khn jsto 2. 2. 5 170 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa kunnallisvaalien valmistelutöistä 
maksettavat palkkiot seuraaviksi: 

vaaliluetteloiden näyttäminen, tuntipalkkio 220 mk, 
kansliatyö, tuntipalkkio 220 mk ylityöstä maksettavine työaikalain 17 §:n mu-

kaisine korotuksineen, 
vaaliluetteloiden kuljettaminen maistraatista näyttöpaikalle ja takaisin, palkkio 

240 mk kerralta sekä 
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vaalikaluston ja muun materiaalin huolto sekä järjestely, kertakaikkinen korvaus 
kahdelle henkilölle yhteensä 50 000 mk (4. 8. 1 991 §). 

Helsinki-päivän vietto. Kaupunginhallitus päätti, että 12. 6. järjestettäisiin kun-
talaisille kaupungin perustamisen vuosipäivän johdosta eri puolilla kaupunkia ohjel-
maa, johon kuuluisi kierros kaupungin metsissä, kesäleikkitoiminnan esittely, kol-
men soittokunnan ulkoilmakonsertit, tutustumiskäyntejä eri laitoksiin, Helsingin 
historiaa esitteleviä kiertokäyntejä, Helsinki-aiheisten lyhytelokuvien esityksiä, 
palontorjuntanäytös, yhteislaulutilaisuus sekä Helsinki-mitalien jako Kaupungin-
talossa ja vapaa pääsy kaupunginmuseoon. Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen erityisen Helsinki-päivän vieton järjestämisestä 
pysyväisluontoisesti tällä kertaa kokeilumielessä järjestettävän nimikkopäivän anta-
mien kokemusten perusteella. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti yleis jaoston hyväk-
symään ohjelmaehdotukseen mahdollisesti tarpeelliseksi osoittautuvat muutokset 
:sekä järjestelystä aiheutuvat kustannukset (9. 6. 1 656 §, khn jsto 21. 6. 5 937 §, 
1. 11. 6 655 §). 

Helsinki-aiheiset valokuvat. Suomen Valokuvaajain liitto oli esittänyt, että niille 
valokuvaajille, jotka v. 1957 (ks. s. 151) osallistuivat kaupungin Helsingin uutta 
kuvateosta varten järjestämään valokuvauskilpailuun, palautettaisiin mainitut 
valokuvanegatiivit. Yleisjaosto päätti hyläten ko. esityksen ilmoittaa liitolle, että 
valokuvanegatiivit olivat saatavissa hankintatoimiston painatusosastolta kuittausta 
vastaan sillä ehdolla, että kaupunki saa kilpailusääntöjen mukaisesti uudelleen kor-
vauksetta käyttöönsä julkaistujen kuvien negatiivit, mikäli kaupunki niitä myöhem-
min tarvitsee (khn jsto 1.3. 5 312 §). 

Suomen Messut -yhdistyksen anomuksesta yleisjaosto myönsi kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista 70 000 mk yhdistyksen käyttöön Helsinki-aiheisten 
valokuvasuurennusten hankkimiseksi Zurichissä v:n 1961 helmikuussa järjestettävää 
Suomi-viikkoa varten sillä ehdolla, että suurennukset luovutettaisiin kaupungin 
.omistukseen tilaisuuden päätyttyä (khn jsto 27. 12. 7 061 §). 

Helsinki — Pohjolan Valkea Kaupunki -nimisen lyhytelokuvan kopioita päätettiin 
toimittaa ulkoasiainministeriölle ministeriön haluama määrä eri kielisinä 98 550 mk:n 
hinnasta kappaleelta (khn jsto 8. 3. 5 355 §). 

Fennada-Filmi Junior -nimisen yhtiön 1 096 535 mk:n suuruiset laskut em. lyhyt-
elokuvan eri kielisten kopioiden valmistamisesta päätettiin suorittaa yleisen kunnal-
lishallinnon pääluokkaan tarkoitusta varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 
10. 5. 5 676 §, 17. 5. 5 732 §, 7. 6. 5 845 §, 14. 6. 5 877 §, 4. 8. 6 103 §, 26. 10. 6 609 §, 
22. 11. 6 792 §). 

Kaupungin julkaisut. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsinki-kuvateoksen 
toimitustyötä varten v. 1957 asetetun toimituskunnan toimittamaan sanotusta 
teoksesta enintään 500 kappaleen suuruisen painoksen venäjän kielelle käännetyin 
tekstein käyttäen tarkoitukseen erinäisiin hallintomenoihin tarkoitusta varten mer-
kittyä määrärahaa (3. 11. 2 859 §). 

Erva-Latvala Oy:n 111 716 mk:n suuruiset laskut em. teoksen mainostamisesta 
saatiin suorittaa samoista määrärahoista (khn jsto 23. 2. 5 267 §). 

Yleisjaosto päätti, että ulkoasiainministeriölle saatiin myydä 500 kpl uut ta 
Helsinki-kuvateosta hintaan 1 500 mk/kpl (khn jsto 13. 12. 6 936 §). 
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2. Kaupunginhalli tus 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle päätettiin luovuttaa Helsinki-kuvateosta 100 kpl 
15 %:n alennuksella ja 500 kpl 25 %:n alennuksella, sillä edellytyksellä että ko. 
teokset toimitettaisiin ulkomaille (khn jsto 26. 4. 5 591 §). 

Uusi Helsinki-kuvateos päätettiin vielä luovuttaa seuraaville: Valtion kirjasto-
toimistolle arvostelukappaleena (khn jsto 19. 1. 5 075 §); kiinteistöviraston asema-
kaavaosastolle (khn jsto 8. 3. 5 351 §); Lomaliitolle edelleen Italiassa olevaan loma-
kylään toimitettavaksi (khn jsto 14. 6. 5 866 §); Suomen Kirjat äiteen komitealle 
asetettavaksi näytteille sekä kotimaassa että ulkomailla (khn jsto 18. 10. 6 571 §); 
Helsingissä ensi kertaa vierailevien suurten matkustaja-alusten kirjastoihin (khn 
jsto 2. 2. 5 151 §); Bibliografiska Institutet vid Kungliga Biblioteket -nimiselle lai-
tokselle Tukholmassa (khn jsto 8. 3. 5 352 §) ja siellä olevan Suomi-toimiston käyt-
töön (khn jsto 16. 8. 6 197 §); Uppsala Universitetsbibliotek -nimiselle kirjastolle 
(khn jsto 5. 4. 5 484 §, 26. 4. 5 600 §); eri henkilöille Länsi-Saksaan, Jugoslaviaan 
ym. saksan-, englannin- tai ruotsinkielisenä (khn jsto 15. 3. 5 387 §, 10. 5. 5 686 §, 
31.5. 5 805 §, 7.6. 5 853 §, 28.6. 5 982 §, 18.10. 6 597 §,1.11. 6 659 §); arkkit. Tony 
Kayananille San Juaniin Puerto Ricoon (khn jsto 5. 7. 6 033 §). 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun tutkimuslaitoksen anomuksesta yleisjaosto ke-
hotti hankintatoimistoa toimittamaan ko. laitokselle korvauksetta Kai v. Fieandtin 
teoksen: Helsingin paljasjalkaiset ja uusi asuttajapolvi, Sven-Erik Åströmin teoksen: 
Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors sekä Helsingin kau-
pungin historian (khn jsto 2. 2. 5 142 §). 

Vm. teos päätettiin vielä lähettää Chalmers tekniska högskolas bibliotek -nimi-
selle kirjastolle Göteborgissa (khn jsto 22. 3. 5 425 §). 

Finlands Svenska Landskommuners förbund- nimiselle liitolle päätettiin ano-
muksesta lähettää John E. Roosin kirjoittama teos Haga köpings historia (khn jsto 
22. 3. 5 426 §). 

Finlands svenska folkskollärarförbund -nimiselle liitolle päätettiin samoin ano-
muksesta lähettää 650 kpl Yrkesutbildning efter folkskolan -nimistä julkaisua (khn 
jsto 27. 12. 7 080 §). 

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun kirjastolle päätettiin korvauksetta 
toimittaa Helsingin historiateoksen osat I—IV: 2, Johan Roosin teos: Haagan kaup-
palan historia 1950, uusi Helsinki-kuvateos, Sven-Erik Åströmin teos Samhällsplane-
ring och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. Samalla yleisjaosto päätti ilmoit-
taa kirjastolle, että se voisi tilata toiset kappaleet em. teoksista kaupungin hankinta-
toimistosta 25 %:n alennuksella teosten kirjakauppahinnasta (khn jsto 19. 1.5 076 §, 
16.2. 5 225 §). 

Vs. kaupunginjohtajan esityksestä yleisjaosto myönsi 80 000 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista kiinteistöviraston käytettäväksi 1 000 kappaleen 
painoksen ottamista varten «Helsinki, Facts about City Planning, Housing and 
Technical Administration» -nimisestä kirjasesta englanninkielisenä (khn jsto 24. 5. 
5 769 §). 

Fil.tri Yrjö Blomstedtin selostus J. A. Ehrenströmin elämäkerran kirjoittamista 
varten suorittamistaan tutkimuksista merkittiin tiedoksi (khn jsto 2. 2. 5 143 §). 

Aful.kirj.joht. Mauri Närhin tutkimuksen lunastaminen. Kaupunginhallitus 
päätti ostaa apul.kirj.joht. Mauri Närhin perikunnalta tutkimuksen »Neljännesvuosi-
sata kansankirjastotyötä. Helsingin kansankirjaston perustava kausi 1860—1885 ja 
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muita 1800-luvun Helsingin kirjastoja» käsikirjoituksen täydellä omistusoikeudella 
lähdeaineistoineen julkaistavaksi v. 1961 Helsingin kaupungin julkaisuja-sarjassa 
sillä edellytyksellä, että kuolinpesä tyytyisi 500 000 mk:n hintaan, joka summa 
myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti antaa apul.kirj.joht. Sven Hirnin tehtäväksi käsikirjoituksen painatus-
kuntoon saattamisen kuvitustöineen ja oikolukuineen siten, että hän suorittaisi ko. 
työt osittain virka-ajan ulkopuolella kotitöinään ja osittain virka-aikana, mikäli hä-
nellä virkatehtävien ohella on sellaiseen mahdollisuus, 100 000 mk:n suuruisesta ko-
konaispalkkiosta, mistä määrästä saatiin suorittaa puolet silloin, kun käsikirjoitus 
olisi painatuskunnossa ja kuvat hankittu sekä puolet sitten, kun oikolukutyö olisi 
suoritettu ja julkaisu olisi täysin valmis. Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
yleisjaoston hyväksymään julkaisuun hankittavasta kuva-aineistosta aiheutuneet 
laskut sekä päättämään teoksen painattamisen ajankohdasta ja myöntämään tarvit-
tavan määrärahan painatustöitä varten (7. 4. 1 047 §). 

Erään julkaisun ostaminen. Aravan tekemän tarjouksen perusteella yleis jaosto 
päätti ostaa YK:n alaisen ECE:n Housing Committeen vierailun yhteydessä julkais-
tua kirjasta 100 kpl englanninkielisenä, 25 kpl ranskankielisenä ja 25 kpl venäjän-
kielisenä. Tarkoitukseen myönnettiin 45 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyt-
tövaroista (khn jsto 13. 12. 6 963 §). 

Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen avustaminen. Yhdistyksen anottua avus-
tusta julkaisemansa esittelylehtisen painatuskustannuksia varten yleisjaosto päätti, 
että kaupunki osallistuu yhdistyksen julkaiseman englanninkielisen esittelylehtisen 
painatuskustannuksiin puolella määrällä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 
mk:lla, joka maksettaisiin yhdistykselle vasta sen jälkeen kun mainittu esittelylehti-
nen on valmis ja yhdistys esittänyt kaupungille selvityksen sen painatuskustannuk-
sista (khn jsto 13. 12. 6 942 §). 

Erään kannatusmaksun suorittaminen. Yleisjaosto myönsi kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 3 000 mk kannatusmaksun suorittamista varten Kaatuneit-
ten Omaisten Liitolle sen julkaistessa Kaatuneitten Muistolle -nimisessä julkaisussa 
kaikkien kuntien yhteistervehdyksen kaatuneitten omaisille (khn jsto 16. 2. 5 233 §). 

Kaupungin vaakuna. Yleisjaosto kehotti kaupunginkansliaa tilaamaan kuvan-
veistäjä Armas Hutrilta kaksi kipsistä kaupungin vaakunaa hintaan 15 000 mk kap-
paleelta, joista toinen luovutettaisiin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin ruokasaliin 
Hyrylään. Lasku saatiin maksaa em. määrärahoista (khn jsto 11. 10. 6 527 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Lainan ottaminen. Kaupunginvaltuuston 23. 3. (ks. s. 14) tekemän päätöksen 
mukaisesti kaupungille päätettiin ottaa 100 mmk:n osavelkakirjalaina, joka nostet-
taisiin yhdessä tai useammassa erässä. Kaupunginhallitus vahvisti mm. seuraavat 
lainaehdot: 

Lainasta kulloinkin takaisin maksamatta olevalle lainamäärälle suoritetaan kor-
koa seitsemän ja yksineljäsosa (7% %) prosentin mukaan puolivuosittain huhtikuun 
ja lokakuun 1 päivänä. 

Laina on molemmin puolin irtisanomaton. 
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