
1. Kaupunginvaltuusto^ 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Päätetti in laskea liik-
keelle 10 000 000 Yhdysvaltain dollarin mää-
räinen obligaatiolaina, korko enintään 6.5 %, 
laina-aika 12 v, alkuperäinen liikkeellelasku-
hinta yleisölle vähintään 97 % ja ostohinta 
välittäjälle vähintään 93 %. Lääninhallitus 
vahvisti 4.2. kaupunginvaltuuston päätöksen 
(13.1. 57 §, 28.4. 295 §). 

Kaupunginvaltuusto päät t i ottaa valtiolta 
seuraavat lainat jäljempänä mainittujen kal-
liosuojien rakentamista varten: Kanavapuis-
ton kalliosuojan rakentamisesta aiheutuvia 
kustannuksia varten 425 000 mk, Valpurin-
puiston kalliosuojan rakentamista varten 
520 000 mk, Katri Valan puiston kalliosuojan 
perusparannuskustannuksia varten 52 700 
mk, Tiilimäen kalliosuojan perusparannus-
kustannuksiin 25 100 mk, Klaaran tien kallio-
suojan perusparannuskustannuksiin 28 200 
mk, Vuorikadun kalliosuojan perusparannus-
työtä varten 105 000 mk ja Laajalahdentien 
kalliosuojan perusparannustyötä varten 
33 750 mk. Lainojen kuoletusaika oli 10 v ja 
korko 5 %. Kaupunginhallitus oikeutettiin 
sopimaan muista lainaehdoista (27.1. 72 §, 
ks. s. 252). 

Asuntolainojen välittämistä varten oma-
kotirakentajille päätettiin valtiolta vielä ot-
taa 400 000 mk:n suuruinen laina, maksu-
aika 5 v:ta pitempi ja muuten asunto-
tuotantolaissa edellytetyillä ehdoilla (15.12. 
865 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginvaltuus-
to päätti myöntää seuraavat eri tarkoituksiin 
käytet tävät lainat, joiden muut lainaehdot 
kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään: 
Lauttasaaren Vapaaehtoiselle Palokunnalle 
uuden paloasemarakennuksen rakentamista 
varten kaupunginhallituksen hyväksymää 
vakuutta vastaan 50 000 mk:n koroton laina, 
joka 50-prosenttisesti sidotaan kotimaisten 
tavarain tukkuhintaindeksiin. Laina-aika on 
40 v siten, että kuoletus alkaa 20 v:n kuluttua 
lainan myöntämisestä (8.9. 597 §); 

Kårkulla Centralanstalt, kommunalför-
bund -nimiselle kuntainliitolle 100 000 mk:n 
laina sen ylläpitämän vajaamielislaitoksen 
kolmannen rakennusvaiheen rakennuskustan-
nusten rahoittamista varten. Laina sidotaan 
viralliseen elinkustannusindeksiin, vuotuinen 
korko on 7 % ja maksuaika 15 v (27.1. 74 §); 

Kovaosaisten Ystävät yhdistykselle 200 000 
mk:n laina Asunto Oy Wladimirinkatu 19 
-nimisen yhtiön osakkeiden n:o 7—14 ja 36— 
45 ostamista varten, korko 3 % ja maksuaika 
25 v siten, että lainan kuoletus alkaa v. 1970 
(16.6. 451 §); 

Suoja-Pirtti yhdistykselle 65 000 mk:n lai-
na Solnantie 44:ssä sijaitsevan alkoholistiko-
din korjaus- ja muutostöitä varten. Laina-
aika on 15 v, korko 3 % (17.11. 772 §); 

Helsingin Invaliidien Yhdistykselle vai-
keavammaisille invalideille rakennettavaa 
vuokrataloa varten 400 000 mk:n laina, joka 
on 50-prosenttisesti sidottu kotimaisten tava-
rain tukkuhintaindeksiin. Lainan maksuaika 
on 25 v siten, että kuoletus alkaa v. 1970, kor-
ko 4 % % (8.9. 561 §); 

Vajaamielisten Tuki yhdistykselle 20 000 
mk:n laina yhdistyksen Porvoon maalaiskun-
nan Illbyn kylässä sijaitsevalla Wäfvars-
backa I -nimisellä tilalla RN:o 88 omistaman 
Kankurinmäen kesäsiirtola- ja hoitokodin 
uuden huoltorakennuksen rakennustöiden 
loppuun suorittamista varten, vuotuinen kor-
ko 3 %, maksuaika 20 v (6.10. 683 §); 

Mustalaislähetykselle Kotimäen lastenko-
din laajennustyön rahoittamista varten 
196 000 mk:n laina, maksuaika 30 v, korko 
4 % % (17.11. 771 §); 

Vihreä-Valkoinen Verkkopallokerho Hel-
singissä -nimiselle yhdistykselle 25 000 mk:n 
koroton laina 20 v:ksi pukusuojan rakenta-
mista varten kerhon Kulosaaressa olevalle 
tenniskenttäalueelle (12.5. 350 §); 

Finlands Svenska Söndagsskolförbund -ni-
miselle yhdistykselle v. 1962 vanhainkodin 
rakentamista varten myönnetty laina pää-
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tettiin siirtää käytettäväksi kertomusvuonna 
alkuperäiseen tarkoitukseensa (27.1.94 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että yksityi-
sille oppikouluille uusien opetustilojen raken-
tamiseen merkityistä määrärahoista lainoja 
myönnettäessä oli noudatettava seuraavia 
ehtoja: 

1) Lainamäärän suuruutta harkittaessa on 
otettava huomioon rakennettavien opetusti-
lojen suuruus, rakentamisen tarpeellisuus, ra-
hoitustarve ja käytettävissä oleva määrära-
ha. Lainaa voidaan samalle anojalle myön-
tää enintään 15 % rakennuskustannuksista. 
Lainaa ei kuitenkaan myönnetä anojalle, 
jonka uudis- tai lisärakennuksen rakennus-
työt on saatettu siihen vaiheeseen, että uudis-
tai lisärakennus on otettu taikka olisi voitu 
ottaa tarkoitettuun käyttöön ennen laina-
anomuksen tekemistä. Mikäli lainaa anotaan 
uudis- tai lisärakennukseen, jonka rakenta-
mista ei ole aloitettu ennen laina-anomuk-
sen tekoa, voidaan laina myöntää vain, jos 
esitetään riittävät takeet siitä, että rakennus-
työ saatetaan sen kalenterivuoden aikana, 
jolloin anomus on jätetty, vesikattovaihee-
seen tai että lisätilojen rakentamisen kysy-
myksessä ollessa suunnitelmasta toteutetaan 
mainittuna aikana vähintään 50 %. 

2) Lainan korkokanta määräytyy helsinki-
läisten säästöpankkien ensimmäistä kiinni-
tystä vastaan myöntämistä lainoista perimän 
koron mukaisesti. Mikäli mainittujen pank-
kien korkokannat vaihtelevat, kaupungin-
hallitus määrää lainan korkokannan. 

3) Laina-aika on 20 vuotta, joista 5 ensim-
mäistä vuotta on kuoletuksista vapaita. Kuo-
lettaminen tapahtuu 15 viimeisen vuoden 
aikana yhtä suurin vuotuisin kuoletusmak-
suin. Edellyttäen, että laina voidaan siirtää 
rahalaitokseen, on lainansaaja kuitenkin vel-
vollinen maksamaan kaupungin niin vaatiessa 
lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 6 
kuukauden irtisanomisajan jälkeen. 

4) Lainan korko ja kuoletus on suoritetta-
va puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä. 

5) Laina sidotaan kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksiin (1949 = 100) siten, että 
perusindeksinä pidetään kaksi kuukautta en-
nen velkakirjan allekirjoittamista sattuvan 
kuukauden pistelukua ja tarkistusindeksinä 
kutakin eräpäivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen 
maaliskuun ja vastaavasti syyskuun pistelu-
kua. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä 
suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä 
korko- ja kuoletuserän perusmäärä yhdellä 
(1) prosentilla indeksin kutakin kahden (2) 
prosentin nousua kohden. Jos tarkistusindek-
si on perusindeksiä pienempi, ei indeksiehtoa 
sovelleta. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu irtisano-
misen nojalla muulloin kuin edellä mainittui-
na säännönmukaisina maksupäivinä, pide-
tään tarkistusindeksinä sitä pistelukua, joka 
on laskettu kaksi kuukautta ennen maksu-
päivää sattuvalle kuukaudelle. 

Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindek-
sin laskeminen lopetetaan tai jos sen laskupe-
rusteita muutetaan sillä tavoin, että indeksi 
saa oleellisesti toisenlaisen sisällön, eivätkä 
lainanantaja ja lainanottaja voi sopia sen 
korvaamisesta jollakin muulla tavalla, on 
molemmilla oikeus irtisanoa laina heti takai-
sin maksettavaksi sen määräisenä kuin laina 
indeksin laskemisen loppuessa tai edellä mai-
nitulla tavalla muuttuessa pääomansa ja kor-
konsa suhteen oli. 

6) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
vakuudeksi on luovutettava asianomaiseen 
kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
joiden tulee nauttia sellaista kiinnitysetu-
oikeutta, joka yhdessä muiden kiinnitysten 
kanssa, oppikoulutontin kauppaehtoihin liit-
tyvän indeksiehdon vakuudeksi tarkoitettua 
kiinnitystä kuitenkaan huomioon ottamatta, 
nousee enintään 90 %:iin kaupunginvaltuus-
ton koulun rakennuslainojen takaisin maksa-
misesta annettavia kaupungin takauksia kos-
kevan päätöksensä yhteydessä hyväksymis-
tä koulukiinteistön hankintakustannuksista 
tontteineen ja rakennuksineen sekä kiinteine 
kalusteineen, mutta kouluirtaimistoa huo-
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mioon ottamatta. Mikäli kaupungin täyteta-
kausta ei ole pyydetty, lasketaan mainittu 
90 %:n määrä kaupunginhallituksen hyväk-
symistä, edellä tarkoitetuista hankintakus-
tannuksista. Indeksiehdon vakuudeksi luo-
vutettavan kiinnityksen tulee nauttia kau-
punginhallituksen hyväksymää etuoikeutta. 

Poikkeustapauksissa kaupunginhallitus voi 
hyväksyä lainan vakuudeksi myös pankkita-
kauksen tai muun varman vakuuden. 

7) Myönnetty laina saadaan maksattaa jo 
rakennusaikana ehdolla, että uudisrakennuk-
sen kysymyksessä ollessa on rakennuksen ol-
tava vähintään vesikattovaiheessa ja lisä-
tilojen rakentamisen kysymyksessä ollessa 
tulee suunnitelmasta olla toteutettuna vä-
hintään 50 % (24,2, 160 §, v:n 1958 kert. 
s. 15). 

Lainan siirtäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa 28.11.1963 tekemäänsä pää-
töstä, joka koski lainan myöntämistä Helsin-
gin yliopiston Eteläsuomalaiselle osakunnal-
le, siten että laina myönnetään Eteläsuoma-
laisten ylioppilaiden säätiölle, jonka tulee en-
nen lopullisen lainasopimuksen tekoa antaa 
luotettava selvitys Munkkiniemen kartanon 
korjauskustannuksista ja rahoitusmahdolli-
suuksista (27.1. 73 §). 

Lainaehtojen muuttaminen. Suomen Taitei-
lijaseuralle v. 1956 myönnetyn 5 milj. vmk:n 
lainan ehtoja päätettiin muuttaa siten, että 
lainan vuosittainen lyhennys ensimmäisten 8 
v:n aikana on 750 mk ja viimeisten 12 v:n 
aikana 3 666,67 mk (8.9. 560 §). 

Helsingin kotitalousopettajaopiston sää-
tiölle v. 1954 myönnetyn, sittemmin valtion 
vastattavaksi siirtyneen lainan ehtoja päätet-
tiin muuttaa siten, että lainan vakuuksista 
luovutaan (3.11. 737 §). 

Muuttaen 20.5.1953 asuntorakennustoimin-
nan tukemiseen varatusta määrärahasta 
myönnettävien lainojen koron ja muiden lai-
naehtojen vahvistamisesta tekemänsä pää-
töksen A. 4) kohtaa, kaupunginvaltuusto 
päätti, että osakepääoman tulee kaupungin 
kiinteistöyhtiömuotoisten vuokratalojen osal-

ta olla vähintään 5 % hankintakustannuk-
sista (17.11. 780 §). 

Lainojen takaaminen. Merkittiin tiedoksi, 
että lääninhallitus oli 8.12.1964 vahvistanut 
kaupunginvaltuuston päätöksen, joka koski 
Kalliolan Kannatusyhdistyksen 650 000 mk: 
aan nousevien rakennuslainojen takaamista 
(13.1. 23 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Ete-
lä-Kaarelan oppikouluyhdistyksen koulura-
kennuksen hankintakustannuksiksi kiinteine 
kalusteineen, kouluirtaimistoa lukuun otta-
matta 2.7 mmk ja 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistyk-
sen pääomamäärältään enintään 2.4 3 mmk: 
aan nousevien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että kaupunginhallitus hyväksyy koulu-
rakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset, 
työselityksen ja kustannusarvion, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun kouluton-
tin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, 
jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 2.4 3 mmk:n 
jälkeiset kiinnitykset, 

3) ettei kaupunki takaa valtion myöntä-
miä lainoja, 

4) että indeksiehtoisten lainojen ollessa 
kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäis-
tä lainamäärää sekä 

5) että täytetakaus rajoitetaan korkojen 
osalta puolen vuoden maksamattomaan kor-
koon. 

Lääninhallitus vahvisti 29.3. em. päätök-
sen (10.3. 216 §, 28.4. 296 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Var-
tiokylän Oppikouluyhdistyksen kouluraken-
nuksen II rakennusvaiheen hankintakustan-
nuksiksi kiinteine kalusteineen, kouluirtai-
mistoa lukuun ottamatta, 585 000 mk ja 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
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jo aikaisemmin myönnettyjen takausten li-
säksi kaupungin täytetakauksen tai harkitse-
miensa lainojen osalta kaupungin omavelkai-
sen takauksen Vartiokylän Oppikouluyhdis-
tyksen pääomamäärältään enintään 526 500 
mk: aan nousevien II rakennusvaiheen raken-
nuslainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta sillä ehdolla, 

1) että kaupunginhallitus hyväksyy koulu-
rakennuksen lopulliset II rakennusvaiheen 
piirustukset työselityksineen ja kustannusar-
vioineen ja 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun kouluton-
tin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, 
jotka pääomamäärältään nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 1 937 700 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. 

Muut ehdot ovat samat kuin edellä. Lää-
ninhallitus vahvisti 13.4. kaupunginvaltuus-
ton päätöksen (24.3. 246 §, 12.5. 344 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti 
vahvistaa Yhtenäiskouluyhdistyksen kou-

lurakennuksen toisen rakennusvaiheen han-
kintakustannuksiksi kiinteine kalusteineen 
1.098 mmk sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta omavelkaisen takauksen yh-
distyksen lainoille jo myönnettyjen takausten 
lisäksi, pääomamäärältään enintään 988 000 
mk:aan nousevien yhdistyksen kouluraken-
nuksen toisen rakennusvaiheen toteuttami-
seksi tarvittavien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta eh-
doilla, 

1) että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun 25. kau-
punginosan korttelin n:o 856 tontin n:o 3 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka 
pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1 768 500 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset. Läänin-
hallitus vahvisti 19.7. em. päätöksen (16.6. 
452 §, 8.9. 552 §). 

Myöhemmin kaupunginvaltuusto, muut-
taen Yhtenäiskouluyhdistyksen rakennus-
lainojen takaamisesta 23.5.1962 ja 16.6.1965 
tekemiään päätöksiä, oikeutti kaupunginhalli-
tuksen antamaan kaupungin täytetakauksen 
tai harkitsemiensa lainojen osalta omavelkai-
sen takauksen yhdistyksen pääomamääräl-
tään enintään 1.768 mmk:aan, mihin sisälty-
vät yhdistyksen lainoille aikaisemmin myön-
netyt takaukset, nousevien rakennuslainojen 
takaisin maksamisesta. Muut ehdot ovat sa-
mat kuin edellä (1.12. 813 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Ku-
losaaren Yhteiskoulun koulurakennuksen 
hankintakustannuksiksi kiinteine kalustei-
neen, kouluirtaimistoa lukuun ottamatta, 
1 292 900 mk ja oikeuttaa kaupunginhallituk-
sen antamaan kaupungin täytetakauksen tai 
harkitsemiensa lainojen osalta kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kulosaaren "Yhteis-
koulu Oy:n pääomamäärältään enintään 
1 163 610 mk:aan nousevien, lisärakennuksen 
rakentamisesta aiheutuvien lainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta siten, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan 
yhtiölle vuokratun koulutontin vuokraoikeu-
teen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 1.915 mmk:n jälkeiset kiinni-
tykset. Muut ehdot ovat samat kuin edellä 
(17.11. 770 §). 

Stiftelsen Botby svenska samskola -nimisen 
säätiön koulurakennuksen hankintakustan-
nuksiksi kaupunginvaltuusto vahvisti 2 . 965 

mmk sekä oikeutti kaupunginhallituksen an-
tamaan kaupungin täytetakauksen tai har-
kitsemiensa lainojen osalta omavelkaisen ta-
kauksen pääomamäärältään enintään 
2 668 500 mk:aan nousevien, koulurakennuk-
sen rakentamiseksi tarvittavien rakennuslai-
nojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta sillä ehdolla, että taattavien lainojen 
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vakuudeksi luovutetaan säätiölle vuokratun 
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
2 668 500 mk:n jälkeiset kiinnitykset ja muu-
ten tavanomaisilla ehdoilla (1.12. 814 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Helsingin kaupungissa v:n 1965 
tuloista toimitettavassa kunnallisverotukses-
sa lapsivähennyksen suuruus on 650 mk lasta 
kohden ja perusvähennyksen korkein määrä 
1 200 mk (17.11. 769 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin ehdottaa, että 
v:n 1966 kunnallisveron ennakkoperinnässä 
kaupungin osalta sovellettavan ennakkovero-
äyrin hinnaksi määrättäisiin 13 penniä (20.10. 
702 §). 

Vt Pettinen ym. olivat tehneet aloitteen 
yksityisten oppikoulujen vapauttamiseksi 
kunnallisverotuksen aiheuttamasta rasituk-
sesta. Verotuksesta aiheutui oppikouluille 
huomattavia lisämenoja, jotka voitiin kattaa 
vain lukukausimaksuja nostamalla. Kun yk-
sityisten oppikoulujen rakentamisella on voi-
tu suurin piirtein tyydyttää oppikouluihin 
pyrkivien tarve, on rakentamisesta ollut kau-
pungille suoranaista hyötyä, koska oppikou-
luihin siirtyminen on vähentänyt tarvitta-
vien kaupungin kansa- ja kansalaiskoulujen 
oppilaspaikkojen määrää. Helsingin verovi-
rasto oli lausunnossaan viitannut kunnallis-
hallituksesta kaupungissa annetun asetuksen 
53 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan myös 
aatteellinen yhdistys, laitos ja muu yhteisö 
on velvollinen suorittamaan veroa kunnalle 
kiinteistö- ja liiketuloistaan. Tämän vuoksi 
on jonkin oppikoulun kannatusyhdistystä tai 
osakeyhtiötä, joka omistaa koulun käytössä 
olevan kiinteistön ja perii siitä vuokraa kou-
lulta, verotettava kunnallisverotuksessa mai-
nitusta vuokratulosta. Mikäli yhteisö halu-
taan vapauttaa maksamasta veroa koululta 
saamastaan vuokratulosta, olisi em. asetuk-
seen tehtävä tätä tarkoittava muutos. Vero-
tuslain 125 §:n nojalla voidaan oikeushenki-

lölle harkinnan mukaan myöntää täydellinen 
tai osittainen verovapaus silloin, kun veron 
periminen siltä on jostakin syystä ilmeisesti 
kohtuutonta. Sellaisena erityisenä syynä ei 
kuitenkaan voida pitää yksinomaan sitä, että 
yhteisö on aatteellinen. Sellainen yhteisö, 
jota verotetaan oppikoululta saamastaan 
vuokratulosta, voi muuttaa toimintamuoton-
sa siten, että se pääsee verotuksessa samaan 
asemaan kuin yhteisö, joka itse ylläpitää kou-
lua. Kaupunginhallitus oli 10.6. tehnyt Kau-
punkiliitolle esityksen em. asetuksen 53 §:n 
1 momentin muuttamiseksi siten, että aat-
teellinen yhteisö, joka on verovelvollinen vain 
kiinteistö- ja liiketuloistaan, vapautettaisiin 
verovelvollisuudesta niiden kiinteistöjen tai 
kiinteistönosien osalta, joita käytetään val-
tionapua saavan oppilaitoksen toimintaa var-
ten. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausun-
not riittäväksi selvitykseksi (23.6. 524 §). 

Käyttörahaston sääntöjen muuttaminen. 
Käyttörahasto oli aikanaan perustettu tur-
vaamaan kunnan maksuvalmiutta ja rahas-
ton enimmäismääräksi säännöt määräsivät 
40 mmk. Ns. tilisääntökomitea oli suositellut 
rahaston varojen enimmäismääräksi 25 % ta-
lousarvioon merkityn kunnallisen tuloveron 
määrästä. Rahatoimiston käsityksen mukaan 
tulisi rahaston säännöistä erityisesti käydä il-
mi se periaate, ettei rahaston pääoma saa vä-
hentyä. Rahaston sääntöjen muuttaminen 
Kaupunkiliiton mallisääntöjen mukaisiksi 
soisi paremmat mahdollisuudet maksuvalmiu-
den säilyttämiseen taloudellisesti ehkä vaikei-
nakin vuosina. Kaupunginhallitus katsoi, 
että käyttörahastoon olisi siirrettävä tili-
säännön mukaan palautuvat siirtomäärä-
rahat kokonaisuudessaan. Kaupunginvaltuus-
to päätti muuttaa Helsingin kaupungin käyt-
törahaston säännöt ehdotuksen mukaisesti. 
Lääninhallitus vahvisti 8.6. em. päätöksen 
(12.5. 351 §, 8.9. 551 §, kunn. as. kok. n:o 69). 

V:n 1966 talousarvio. Kaupunginvaltuusto 
käsitteli kaupunginhallituksen ehdotuksen 
v:n 1966 talousarvioksi, joka hyväksyttiin 
eräin muutoksin. Talousarvioehdotus palau-
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t ett iin kunnallislain 112 §:n mukaisesti kau-
punginhallitukselle. Myöhemmin kaupungin-
valtuusto hyväksyi talousarvion kaupungin-
hallituksen ehdotuksen mukaisena (7.12. 
843 §, 8.12. 858 §, 15.12. 866 §, khn mtö 
n:o 14, 15, 16 ja 17). 

Talousarvioehdotusta laatiessaan kaupun-
ginhallitus oli todennut, että kaupunginval-
tuustossa oli tehty seuraavat aloitteet määrä-
rahojen merkitsemiseksi talousarvioon: 

Vt Meltti ym. tekivät v. 1961 aloitteen toi-
menpiteisiin ryhtymisestä yleisen syöpätar-
kastuksen aikaansaamiseksi sekä esityksen 
tekemiseksi maksuttomasta lääke- ja sairaan-
hoidosta sekä toipilasavustuksen maksami-
sesta. Kaupunginhallitus asetti v. 1962 komi-
tean selvittämään asiaa ja komitean mietin-
nön perusteella merkittiin talousarvioehdo-
tukseen 163 000 mk:n avustus Syöpäsäätiölle 
aloitteessa tarkoitetun toiminnan aloittami-
seksi Helsingissä. 

Vtt Friberg, Kauhanen ja Ruohonen ym. 
olivat tehneet aloitteita, joissa ehdotettiin, 
että talousarvioon otettaisiin entistä suurem-
pi määräraha asuntorakennustoimintaa var-
ten, sekä tutkittaisiin asuntopoliittisia, kun-
tainkeskeisiä yhteistyömahdollisuuksia ja toi-
mittaisiin tonttikeinottelua estävän lainsää-
dännön aikaansaamiseksi. Asuntotuotantoa 
varten kaupunginhallitus oli merkinnyt 15.09 
mmk, mikä vastasi v:n 1966—1975 talous-
suunnitelmaa ja oli 1 028 200 mk enemmän 
kuin kertomusvuoden talousarviossa. Lisäksi 
oli 10.6. asetettu toimikunta tutkimaan asun-
totilanteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä te-
kemään ehdotus asuntotuotannon kokonais-
ohjelmaksi. 

Vt Vesikansa ym. tekivät 27.1. aloitteen 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjas-
ton kirjahankintojen avustamiseksi. Samalla 
olisi tutkittava, oliko kaupungilla muita kei-
noja opiskelijain kurssikirjatilanteen helpot-
tamiseksi. Esitettyä tarkoitusta varten kau-
punginhallitus oli merkinnyt 20 000 mk sekä 
korottanut tuntuvasti kaupunginkirjaston 
kir j allisuusmäärärahoj a. 

Vt Meltti ym. olivat 10.2. tehneet aloitteen 
250 000 mk:n suuruisen määrärahan varaa-
miseksi itäiseen kaupunginosaan rakennetta-
van sairaala- ja poliklinikkarakennuksen 
suunnittelu- ym. alustavia töitä varten. Uu-
sien sairaalarakennusten suunnittelua ja ra-
kentamista varten oli kaupunginhallituksen 
ilmoituksen mukaan varattu 1 mmk. Itäisen 
alueen sivusairaala oli tarkoitus rakentaa v. 
1969—1970. 

Vt Vanhanen ym. olivat 2.6. tekemässään 
aloitteessa ehdottaneet riittävien määräraho-
jen varaamista v:n 1966 talousarvioon konei-
den ostoa varten. Kaupunginhallitus ei ollut 
voinut varata määrärahoja yleisten töiden-ja 
satamalautakunnan ehdottamia määriä, mut-
ta koska oli olemassa mahdollisuus vuokrata 
koneita ja kuorma-autoja, piti kaupungin-
hallitus ehdotettuja talousarvioehdotukseen 
otettuja määrärahoja riittävänä. 

Vt Salomaa ym. tekivät 16.6. aloitteen ly-
hyehköjen kodinhoito- ja kotiavun perus-
kurssien järjestämiseksi. Kaupunginhallituk-
sen ilmoituksen mukaan oli talous-ja ompelu-
alan ammattikoulussa järjestetty ns. koti-
avustajan kursseja. Myös talousarvioon oli 
otettu määräraha mainitun kurssitoiminnan 
järjestämiseksi, joten sitä voitiin jatkaa, mi-
käli halukkaita pyrkijöitä ilmaantuisi. 

Vt Jokinen ym. ehdottivat 23.6. tekemäs-
sään aloitteessa tarvittaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä Kontulan kansakoulun rakennus-
töiden kiirehtimiseksi sekä lastentarhan ja 
-seimen sijoittamista sen yhteyteen. Talous-
arvioon oli merkitty 1.5 mmk Kontulan-
Vesalan alueelle tulevan ns. Vesalan koulun 
rakentamista varten. Koulun rakennusohjel-
ma oli hyväksytty 2.12.1964 ja piirustukset 
olivat jo valmiina; sen yhteyteen oli myös 
suunniteltu äitiys- ja lastenneuvola. Lasten-
tarha- ja seimirakennusta varten oli merkitty 
erillinen 950 000 mk:n määräraha. 

Vt Mattssonin ym. 6.10. tekemässä aloit-
teessa ehdotettiin määrärahan merkitsemistä 
talousarvioon kaupungin kansakoulujen van-
hempainkokouksissa pidettävien esitelmien 
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ym. esitysten palkkioita varten. Samalla olisi 
korotettava kokouksia varten tarvittavia 
muita määrärahoja. Aloitteessa tarkoitettua 
toimintaa varten kaupunginhallitus oli va-
rannut määrärahan erikseen suomenkielisiä 
ja ruotsinkielisiä kansakouluja varten ja 
määrärahaa oli korotettu 16 % kertomusvuo-
den talousarvioon verrattuna. 

Esittämiinsä selvityksiin viitaten kaupun-
ginhallitus oli ehdottanut, etteivät vtt Fri-
bergin, Jokisen, Kauhasen, Mattssonin, Mel-
tin, Ruohosen, Salomaan, Vanhasen ja Vesi-
kansan aloitteet antaisi aihetta enempiin toi-
menpiteisiin (khn mtö 15). 

Menot 

Varsinaiset menot 

mk mk 
01 Yleinen kunnallishallinto 18 953 698 + 2 253 441 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 29 183 996 + 3 624 124 
03 Terveydenhoito 14 037 921 + 2 103 820 
04 Sairaanhoito 99 907 586 + 10 553 652 
05 Sosiaaliset tehtävät 105 717 699 + 12 999 023 
06 Opetustoimi 55 219 450 + 4 013 116 

07 Sivistystoimi 20 009 720 + 2 778 201 
08 Yleiset työt 63 715 364 + 8 616 296 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 24 784 419 + 3 680 488 
10 Satamat 30 149 600 + 3 322 507 
11 91 700 000 + 10 120 000 
11 Vesilaitos 27 648 000 + 4 277 000 
11 Kaasulaitos 25 371 300 + 771 300 
11 Liikennelaitos 77 224 000 + 2 820 000 
11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 7 807 850 + 400 850 
12 Teurastamolaitos 3 158 500 + 114 500 
12 Elintarvikekeskus 6 811 969 + 532 428 
12 Keskuspesula 3 528 550 + 214 750 

13 Rahoitusmenot: 
Kunnallisverojen poistot 8 862 500 + 5 992 879 
Muut rahoitusmenot 58 886 116 — 1 184 719 

Yhteensä 772 678 238 + 79 188 375 

Pääomamenot 

14 Pääomamenot 299 580 472 + 82 082 155 

Kaikkiaan 1 072 258 710 +161 270 530 
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Tulot 

Varsinaiset tulot mk mk 
01 Yleinen kunnallishallinto 3 090 530 + 412 330 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 8 938 237 + 885 968 
03 Terveydenhoito 1 875 321 + 174 431 
04 Sairaanhoito 29 442 886 + 2 301 672 
05 Sosiaaliset tehtävät 19 681 691 + 1 722 576 
06 12 785 747 + 1 431 514 
07 Sivistystoimi 3 302 200 + 1 263 350 
08 Yleiset työt 21 148 790 + 1 900 314 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 30 992 565 + 6 514 963 
10 35 280 000 + 4 983 687 
11 Sähkölaitos 111 100 000 + 16 100 000 
11 Vesilaitos 33 505 000 + 9 006 000 
11 Kaasulaitos 24 032 370 + 116 700 
11 Liikennelaitos 61 600 000 — 3 460 000 
11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 7 830 250 + 407 250 
12 Teurastamolaitos 2 916 000 — 9 600 
12 Elintarvikekeskus 6 851 847 + 436 847 
12 Keskuspesula 3 538 815 + 164 425 
13 Rahoitustulot: 

Kunnallisverot 445 524 715 + 90 720 692 
Muut rahoitustulot 136 315 736 + 14 402 997 

Yhteensä 999 752 700 +152 945 716 

Pääomatulot 

14 Pääomatulot 72 506 010 + 10 609 695 

Kaikkiaan 1 072 258 710 + 1 6 3 555 411 

12. Muut asiat 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto an-
toi kertomusvuonna lausuntonsa 40 anomuk-
sesta, jotka koskivat Suomen kansalaisoi-
keuksien myöntämistä yhteensä 63 henki-
lölle. Anomukset koskivat yhtä ent. Eestin 
kansalaista, yhtä Englannin kansalaista, 
yhtä Hollannin kansalaista, yhtä Italian kan-
salaista, yhtätoista kansalaisuutta vailla ole-
vaa, yhtä Latvian kansalaista, 20:ta Neu-
vostoliiton kansalaista, kahta Ranskan kan-
salaista, yhdeksää Ruotsin kansalaista, kol-
mea Saksan liittotasavallan kansalaista, kah-

deksaa Tanskan kansalaista, kahta Unkarin 
kansalaista ja kolmea ent. Venäjän kansa-
laista (13.1. 25 §, 27.1. 70 §, 10.3.215 §, 28.4. 
300 §, 12.5. 348 §, 2.6. 376 §, 16.6. 450 §, 23.6. 
508 §, 8.9. 557 §, 6.10. 656 §, 20.10. 698 §, 
3.11. 735 §, 1.12. 812 §). 

Väkijuomien anniskeluoikeudet. Kaupun-
ginvaltuusto päät t i Alkoholiliike Oy:n hal-
lintoneuvostolle annettavassa lausunnossaan 
puoltaa seuraavien anniskeluoikeuksien 
myöntämistä: A-anniskeluoikeuksia Raken-
nusmestarien Säätiölle Rakennusmestarien 

74 


