
1. Kaupunginvaltuusto 

pungin toimesta oli asetettu komitea selvit-
telemään Suomenlinnan saarien vastaista 
käyttöä. Mikäli saarien käyttö tulevaisuudes-
sa tulisi vaatimaan suuremman liikennöimis-
tarpeen, jouduttaisiin koko liikennöimisky-
symys, sen organisaatio ja tariffit ottamaan 
uudelleen harkittavaksi. Kaupunginhallitus 
ilmoitti 22.4.1968 päättäneensä oikeuttaa Suo-

menlinnan Liikenne Oy :n saamaan koululaisil-
le myymistään alennuslipuista korvausta kau-
pungilta saman periaatteen mukaan kuin 
yhteistariffin osalliset liikenteenharjoittajat-
kin. Valtuusto katsoi nämä lausunnot riit-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (29.5. 
382 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kertomusvuoden aikana ta-
pahtuneiden palkankorotusten takia kau-
punginvaltuusto oikeutti teurastamolaitok-
sen lautakunnan käyttämään talousarviossa 
määrätystä osoituksesta poiketen teurasta-
molaitoksen tilapäisten viranhaltijain palk-
kaamiseen 38 110 mk sekä v:n 1967 talous-
arviossa määrätystä osoituksesta poiketen 
eläkkeisiin ja hautausavustuksiin 297 070 
mk (18.12. 800 §, 21.2. 145 §). 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti korottaa teurastus-
palkkiot 26.2., 1.6. ja 1.12. lukien viranhal-
tijoille myönnettyjen yleiskorotusten mukai-
sella määrällä. Teurastuspalkkioihin lisätään 
teurastamolaitoksen määräämästä ajankoh-

dasta lukien korvauksena laitokselle sen 
yleismenoista 25 % teurastuspalkkioista 
(3.4. 248 §, kunn. as. kok. n:o 45). 

Hankinnat. Teurastamolaitoksen lauta-
kunta oikeutettiin käyttämään kertomus-
vuoden talousarvioon kuljetusvälineiden han-
kintaa varten merkitystä määrärahasta 
24 180 mk yleisen teurastamon erinäisiä 
laitteita varten (2.10. 606 §). 

Elintarvikekeskus 

Elintarvikekeskuksen huoneistossa suori-
tettavien töiden loppuun suorittamista var-
ten kaupunginvaltuusto myönsi 9 000 mk 
pääomamenoihin kuuluvista käyttövarois-
taan (24.1. 57 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ylimääräisen koron suorittaminen kaupun-
gin liikkeelle laskemille obligaatioille. Talou-
dellisen kehityksen turvaamisesta v. 1968— 
1969 annetun lain eli ns. vakauttamislain 3 
§:n 3 mom:n nojalla valtioneuvosto antoi 
samana päivänä, eli 9.4.1968 päätöksen in-
deksiehdon soveltamisesta eräissä velkasuh-
teissa. Päätöksen 1 §:n mukaan vakauttamis-
lakia ei toistaiseksi eli kunnes valtioneuvosto 
toisin päättää, sovelleta myöskään muun kuin 

valtion ennen vakauttamislain voimaantuloa 
liikkeelle laskemassa obligaatiossa olevaan 
indeksiehtoon. Tarkoituksena oli lain 3 §:n 
3 mom:n nojalla säilyttää yksityisten obli-
gaatioiden indeksisidonnaisuus tietyksi yli-
menokaudeksi. Suomen Pankin laatimasta 
selvityksestä ilmeni kuitenkin, että obligaa-
tioiden takaisinmaksuarvo indeksikorotuk-
sineen olisi jo maaliskuun 1968 pisteluvun 
mukaan ollut keskimäärin 10.5 % nimellis-
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