
1. Kaupunginvaltuu sto 

minta saataisiin kaupungin toimesta edelleen kehitetyksi ja laaj annetuksi vastaa-
maan tosiasiallista tarvetta. 

5) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta mahdollisuuksiensa mu-
kaan kiirehtimään sen vanhainkodin valmisteluja, jota varten talousarvioehdotuk-
sen pääomamenoihin oli merkitty 10 mmk. Samalla kaupunginhallituksen olisi teh-
tävä ehdotus tarvittavien rakennusmäärärahojen myöntämisestä siten, että koti 
saataisiin käyttökuntoon v:n 1963 kuluessa. 

Kunnallislain 112 §:n mukaisesti talousarvioehdotus palautettiin kaupungin-
hallitukselle, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen 
ehdotuksen (12.12. 835 §, 20.12. 875 §m khn mtö n:o 15, 16, 17 ja 31). 

Talousarvion rakenteen muuttamisen takia ei kertomusvuoden talousarvion ja 
v:n 1962 talousarvioehdotuksen välistä vertailua ole voitu suorittaa. 

Eri liikelaitosten keskinäiset taloudelliset suhteet. Vt Hakulinen ym. olivat v. 1960 
tehneet aloitteen, missä ehdotettiin, että kaupunginhallitus asettaisi toimikunnan 
joka selvittäisi eri liikelaitosten keskinäiset taloudelliset suhteet, määrittelisi niiden 
maksamat korot sekä tarkistaisi voimassa olevat poistomenetelmät. Samalla aloit-
teentekijät olivat viitanneet kaupunginvaltuuston v. 1957 (ks. s. 24) tekemään, 
ko. asiaa koskevaan päätökseen sekä siihen samana vuonna (ks. s. 96, 168) tehtyyn 
epäedulliseen muutokseen. Teollisuuslaitosten lautakunta oli ilmoittanut pitävänsä 
ko. kaupunginvaltuuston päätöksen sisältämää periaatetta terveen liiketaloudellisen 
menettelyn mukaisena, sikäli kuin se koski käyttöomaisuuden arvioimista jälleen-
hankintahintaan poistoja ja korkoja laskettaessa. Samoin piti kaupunginhallituk-
sella olla harkinnanvaraa korkoa määriteltäessä. Lautakunnan käsityksen mukaan 
kuuluu kunkin laitoksen johdon varsinaisiin tehtäviin mahdollisesti tarvittavien 
esityksien tekeminen poistoaikojen ja poistosuunnitelmien muutoksista. Lautakunta 
ei puoltanut toimikunnan asettamista. Liikennelaitoksen lautakunnan mielestä oli 
järjestelytoimisto se elin, jonka tuli tarvittaessa tutkia ko. asioita. Liikennelaitos-
komitea oli ilmoittanut työnsä aikana ainakin osittain selvittelevänsä ko. kysymyk-
siä liikennelaitoksen osalta. Kaupunginhallitus huomautti kaupunginvaltuuston 
v. 1960 ( s. 101) päättäneen, ettei liikennelaitoksen tileissä kertomusvuoden alusta 
oteta käyttöomaisuuden korkoa huomioon menoeränä. Laitoksen tulos omakustan-
nuslaskelmien mukaan on kuitenkin ilmoitettava. Kaupungin liikelaitosten talou-
denhoidossa noudatettavat yleiset periaatteet olivat kaupunginhallituksen mielestä 
täysin ajanmukaisia. Liikennelaitoksessa sovellettua menettelyä olisi kaupungin-
hallituksen mielestä sen sijaan vielä tarkistettava. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (20.9. 637 §). 

Testamenttilahjoitus. Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ottaa vastaan ins. 
Nikolai Russoffin testamenttaaman omaisuuden ja kehottaa kaupunginhallitusta 
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin kaupungin etujen valvomiseksi asiassa sekä 
testamentatun omaisuuden tulouttamiseksi kaupungille (6.9. 513 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginvaltuusto päätti asettaa ehdolle maistraatin asemakaava-
ja rakennusasiain käsittelyä varten tarvittavan lisäjäsenen toimeen kolmivuotis-
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kaudeksi 1962—1964 asemakaavapääll. Väinö Tuukkasen, asemakaava-arkkit. 
Olavi Terhon ja yleiskaava-arkkit. Olof Steniuksen (29.11. 758 §). 

Vaalit. Kaupunginvaltuusto oikeutti maistraatin ylittämään erinäisiin hallinto-
menoihin valitsijamiesvaaleja varten merkittyä määrärahaa enintään 3.6 5 mmk 
ilmoituskorttien laatimista, tarkastamista ja lähettämistä varten tasavallan presi-
dentin valitsijamiesvaalien yhteydessä sekä myönsi yleisistä käyttövaroistaan 
1 718 987 mk maistraatin käytettäväksi ilmoituskorttien laatimiseksi kansanedusta-
jan vaaleja varten (14.6. 493 §, 25.10. 699 §). 

Ulosottovirasto. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää ulosottoviraston III kaupun-
ginvoudin viran 30. palkkaluokasta 32. palkkaluokkaan marraskuun 1 pistä lukien 
ja muuttaa 23. palkkaluokkaan kuuluvan pääkirjanpitäjän viran 25. palkkaluokkaan 
kuuluvaksi kamreerin viraksi ja yhden 14. palkkaluokan toimistoapulaisen viran 
15. palkkaluokan apulaiskirjanpitäjän viraksi 1.1.1962 lukien (11.10.681 §, 25.10. 
697 §). 

Raastuvanoikeuden avoinna olleeseen nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan 
valittiin varat. Heikki Lasola (29.3. 216 §). 

Kunnallisneuvosmiehen virka päätettiin 1.6. lukien siirtää 26:nnesta 28. palkka-
luokkaan (14.6. 450 §). 

Raastuvanoikeuden jäsenet olivat valittaneet kaupunginvaltuuston v. 1960 
(ks. s. 9) tekemästä päätöksestä, joka koski eräiden virkojen siirtämistä ylempiin 
palkkaluokkiin ja eräiden virkanimikkeiden muuttamista, anoen raastuvanoikeuden 
jäsenten palkkojen korottamista neljällä palkkaluokalla. Palkkalautakunta oli anta-
massaan lausunnossa huomauttanut mm., että raastuvanoikeuden virkojen palkat 
tutkittiin v. 1960 käynnissä olleiden kuoppakorotusten yhteydessä, jolloin päätettiin, 
•että esitetyt palkkatarkistukset oli aiheellista toimittaa vain niissä tapauksissa, 
joissa voitiin todeta ilmeinen epäsuhde muihin kaupungin vastaaviin rinnastuskel-
poisiin virkoihin nähden tai milloin korotettavaksi ehdotetun viran voitiin selvästi 
osoittaa jääneen jälkeen siihen lähinnä verrattavien virkojen yleisestä palkkatasosta. 
Lisäksi palkkalautakunta oli huomauttanut, että lähiaikoina oli odotettavissa raastu-
vanoikeuden tehtävien uudelleen organisoiminen, joten ko. virat jo senkin takia olisi 
toistaiseksi jätettävä palkkatarkistuksen ulkopuolelle. Kaupunginvaltuusto päätti 
oikeusministeriölle annettavassa lausunnossaan esittää valituksen hylättäväksi 
palkkalautakunnan mainitsemilla perusteilla (1.3. 161 §). 

Raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijalle Gustaf-Adolf Sundströmille päätettiin 
niin kauan kuin hän toimii kaupunginpa!veli jana ilman haastepalkkioiden muodossa 
tulevia sivutuloja suorittaa henkilökohtainen palkanlisä, joka 1.3. lukien on 19. ja 
17. palkkaluokkien välinen erotus (14.6. 451 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että raastuvanoikeuden odotushuoneessa saatiin 
myyntiautomaateissa koko vuorokauden pitää kaupan v. 1960 (ks. s. 30) tehdyssä 
päätöksessä mainittujen valmisteiden lisäksi tupakkaa ja makeisia (29.11. 792 §). 

Kaupunginviskaalinviraston 16. palkkaluokkaan kuuluva kanslistin virka päätet-
tiin 1.5. lukien muuttaa samaan palkkaluokkaan kuuluvaksi kirjaajan viraksi. Sa-
malla päätettiin 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virka siirtää 14. palkkaluokkaan 
(26.4. 301 §). 

Poliisilaitos. Vt v. Frenckell oli v. 1960 tekemässään aloitteessa ehdottanut, että 
kaupunginhallitus tutkisi asian ja tekisi esityksen poliisin oikeudesta periä käteisellä 
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sakkoja pienemmistä rikkomuksista, kuten väärästä pysäköinnistä yms. Mainituilla 
toimenpiteillä vähennettäisiin mm. raastuvanoikeuden työtaakkaa. Poliisilaitos oli 
lausunnossaan todennut, että voimassa olevan rangaistusmääräysmenettelyn muut-
tamista tutkii valtion asettama komitea, joka lähiaikoina jättänee mietintönsä val-
tioneuvostolle. Saadun tiedon mukaan komitea on erikoisesti tutkinut vähäisissä 
liikennerikkomuksissa noudatettavaa menettelyä ja niistä aiheutuvia rangaistuksia. 
Poliisilaitos ei pitänyt tarpeellisena antaa aloitteesta perusteltua lausuntoa, koska 
em. komitea tutki juuri aloitteessa esitettyjä asioita. Kaupunkiliiton toimisto oli 
yhtynyt poliisilaitoksen lausuntoon. Kaupunginhallituksen mielestä asian ei tulisi 
antaa aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (15.3. 201 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Vt Vanhanen ym. olivat 1.3. tehneet aloitteen esi-
tyksen tekemiseksi Kaupunkiliitolle huoneenvuokrasäännöstelylain voimassaoloajan 
pidentämisestä Helsingissä, jonka asuntotilanne oli vaikein koko maassa. Vuokra-
säännöstelyn lopettaminen aiheuttaisi mm. vuokrien huomattavan kohoamisen, 
joka taas tekisi heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville mahdottomaksi hank-
kia asuntoa vapailta markkinoilta. Kaupunkiliiton toimisto oli asian johdosta ilmoit-
tanut, että sosiaaliministeriön 1.3. asettama toimikunta, jonka tehtävänä on laatia 
selvitys Helsingin ja Tampereen asunto- ja vuokratilanteesta, saisi todennäköisesti 
tehtävänsä suoritetuksi kevään kuluessa, joten yksityiskohtaisemman lausunnon 
antaminen ei ollut aiheellista. Myöskin kaupunginhallitus oli todennut, että koska 
valtion taholta oli jo ryhdytty asiassa toimenpiteisiin, ei esityksen tekemiseen kau-
pungin puolelta ollut aihetta. Kaupunginhallitus katsoi eo. riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (1.3. 171 §, 29.3. 247 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen eräiden virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan ks. s. 10. 
Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen. Pääpaloaseman Korkeavuorenkatu 39:ssä 

sijaitsevan asuintalon liittämiseksi kaukolämmitysverkkoon oli talousarvioon varat-
tu tarvittavat määrärahat. Lämmin vesi j ohtojen asennustyön yhteydessä oli havait-
tu, että vanhat vesi- ja viemärijohdot olivat niin huonossa kunnossa, että niiden 
uusiminen olisi suoritettava ensi tilassa. Kun lämpimän veden nousuj ohtoja varten 
j ouduttiin hakkaamaan putkisyvennykset, pidettiin tarkoituksenmukaisimpana 
uusia samalla talon vesi- ja viemärijohdot. Valtuusto myönsi tarkoitusta varten 
tarvittavan määrärahan, 13 mmk (20.9. 631 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston kansliaosastolle päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa kaksi 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa (6.9. 570 §). 

Elintarviketeollisuuden tarkastuksen ja valvonnan tehokkuuden tutkimiseksi teke-
mässään aloitteessa vt Hakulinen ym. ehdottivat, että kaupunginhallitus asettaisi 
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