
2. Kaupunginhallitus 

Paluu: 
aikuiset 0.70 — 0.70 
lapset 4—11 v ja 0.30 — 0.30 
invalidit sekä hel-
sinkiläisten koulu-
laisryhmien jäse-
net iästä riippu-
matta (1.4. 987 §). 

Linja-autojen käyttö. Liikennelaitos luo-
vutti kertomusvuonna linja-autoja eri tar-
koituksiin, kuten kongresseihin ja muihin ti-
laisuuksiin saapuneiden ulkomaalaisten vie-
raiden kuljettamiseen ym. 

Vahingonkorvaukset. Kalevi Vainiolle pää-
tettiin suorittaa 407 mk v:n 1967 vahingon-
korvauksena hänen v. 1948 sattuneen louk-
kaantumisensa vuoksi (yjsto 7.3. 5479 §); 
pakkamest. Johan Riihelän kuolinpesälle 
hautauskuluja 676 mk (yjsto 22.2. 5365 §) 
ja rva Hellevi Heinoselle liikennevaurion ai-
heuttamia auton korjauskustannuksia 346 
mk (yjsto 29.2. 5416 §). 

Kansainvälisen Julkisen Liikenteen Liiton 
kokouksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti liikennelaitoksen toimitusjohtajan 
Laamasen kutsumaan em. liiton hallituksen 
jäsenet Helsinkiin liiton v. 1969 syksyllä pi-
dettävää hallituksen kokousta varten (21.10. 
3800 §). 

Puutavara- ja 
polttoainetoimisto 

Oman auton käyttö virka-ajoihin. Jaosto 
päätti, että 1.3. lukien saatiin puutavara- ja 
polttoainetoimiston palveluksessa oleville 
henkilöille suoritettavissa oman moottoriajo-
neuvon käytön kilometrikorvauksissa noudat-
taa yksityisen puunjalostusteollisuuden käyt-
tämiä kilometrikorvausmääriä (ppjsto 4.3. 
8005 §, 25.11. 8014 §, yjsto 4.12. 7622 §). 

Eräät puutavara- ja polttoainetoimiston 
palveluksessa olevat, jaoston esittämät hen-
kilöt oikeutettiin käyttämään omaa moottori-
ajoneuvoa työasioissa v:n 1969 aikana (ppjsto 
25.11. 8015 §, yjsto 4.12. 7621 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 1969 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava 
polttoaineiden hinnat seuraavasti: koivu- ja 
havuhalot 29 mk/m3, sekahalot 21 mk/m3, 
sahaus 2—3 osaan 3.50 mk/m3, sahaus 4 osaan 
4 mk/m3, pilkkominen 3 osaan 5.50 mk/m3, 
pilkkominen 4 osaan 6.50 mk/m3 ja ajo 
3.50 mk/m3 (ppjsto 4.3. 8004 §). 

Puutavara-ja polttoainetoimiston liittyminen 
Päijänteen vesistöalueen tukinostajien osto-
neuvottelukuntaan, Päijänteen tukkiyhtymään. 
Jaosto päätti, ettei toimisto ainakaan tässä 
vaiheessa liittyisi mainittuun neuvottelukun-
taan ja kehotti toimiston johtajaa olemaan 
yhteydessä ao. tukinostajapiireihin sekä seu-
raamaan kehitystä asiassa (ppjsto 16.9. 
8012 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 
teurastamolaitoksen apul.joht. Torsten Tro-
bergille eron virasta 26.8. alkaen. Virkaan 
valittiin 1.10. lukien tarkastuseläinlääkäri 
Sakari Toivola 32. pl:n mukaisella palkalla 

tavanmukaisin ehdoin (4.6. 2583 §, 16.9. 
3468 §). 

Teurastamolaitoksen 29. pl:n tarkastus-
eläinlääkärin virka ja 13. pl:n esimiehen virka 
päätettiin julistaa haettavaksi (28.10. 3865 §, 
3.1. 51 §). 

Laitoksen takavarikoimisaseman hoitajan 
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2. Kaupunginhalli tus 

palkkio päätettiin 1.1. 1968 lukien korottaa 
40 mk:ksi/kk (26.2. 641 §). 

Erään rakennuksen siirtäminen teurastamo-
laitoksen lautakunnan hallintoon. Työpajan-
katu 2:ssa teurastamon alueella sijaitseva, 
maidontarkastamon käytössä ollut rakennus 
päätettiin 1.1.1969 siirtää teurastamolaitok-
sen lautakunnan hallintoon 231 836 mk:n 
pääoma-arvoisena (6.5. 2251 §). 

Liikevaihtoveroa koskeva valitus. Liikevaih-
toverotoimisto oli v. 1966 vahvistanut teu-
rastamolaitoksen v:n 1965 myynnin verotus-
arvon, mistä vero oli aikaisemmin jäänyt 
määräämättä, 364 404 mkrksi, sekä siitä 
10 %:n mukaan menevän veron 36 440 mk:ksi 
säädettyine viivästyskorkoineen. Liikevaih-
toverokonttori oli v. 1967 hylännyt kaupun-
gin valituksen. Korkein hallinto-oikeus, jolle 
kaupunginhallitus päätöksestä valitti, oli 8.2. 
hylännyt kaupungin valituksen (25.3. 914 §). 

Autot. Laitoksen käytössä ollut Fargo-
merkkinen kuorma-auto päätettiin poistaa 
kalustoluettelosta sekä luovuttaa vähintään 
1 500 mk:n hinnasta osamaksuna uutta autoa 
hankittaessa (yjsto 18.1. 5141 §). 

Teuraseläinten laatuluokittelun aloittaminen 
ja luokitusmaksun vahvistaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti, että teurastamolaitos saa 
teuraseläinten laatuluokittelusta periä laitok-
sen asiakkailta 10 penniä ruholta (11.11. 
4014 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kunnallisten Teu-
rastamoiden Yhdistykselle päätettiin maksaa 
kertomusvuoden jäsenmaksu 1 042 mk (yjsto 
4.12. 7600 §). 

Elintarvikekeskus 

Vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen. 
Kaupunginhallitus kehotti 1) elintarvikekes-
kusta olemaan täyttämättä laitoksessa va-
paana olevia ja vapautuvia virkoja ja työ-
sopimussuhteisia toimia ilman kaupunginhal-
lituksen lupaa, 2) kaupungin kaikkia viras-
toja ja laitoksia toistaiseksi pidättäytymään 

ruoan valmistukseen ja jakeluun sekä niihin 
liittyviin tehtäviin kuuluvien virkojen ja työ-
sopimussuhteisten toimien täyttämisestä, el-
lei valitseva viranomainen ole hankkinut jär-
jestelytoimistolta lausuntoa siitä, ettei vir-
kaan tai toimeen ole saatavissa sopivaa hen-
kilöä elintarvikeKeskuksen henkilökunnasta 
sekä 3) järjestelytoimistoa ryhtymään tarvit-
taviin toimenpiteisiin elintarvikekeskuksesta 
vapautuvan henkilökunnan sijoittamiseksi 
muihin virastoihin ja laitoksiin sekä yksityis-
kohtaisesti määrittelemään 2) kohdassa mai-
nitut virat ja toimet (14.10. 3733 §). Elintar-
vikekeskuksen lautakunta oli myöhemmin 
tiedustellut, miten em. asia oli tullut kaupun-
ginhallituksen ratkaistavaksi ilman, että lau-
takunta oli käsitellyt asiaa. Kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa elintarvikekeskuksen lau-
takunnalle, että rakennustointa johtava apu-
laiskaupunginjohtaja oli lautakunnan esi-
tyksestä päättänyt kehottaa järjestelytoimis-
toa yhteistoiminnassa, elintarvikekeskuksen 
lautakunnan kanssa suorittamaan laitoksen 
rationalisoimis- ja kannattavuustutkimuk-
sen. Tutkimuksen valmistuttua ja lautakun-
nan pyydettyä varoja tutkimuksesta aiheu-
tuviin kokeiluihin oli järjestelytoimisto pitä-
nyt aiheellisena saada aikaan elintarvikekes-
kuksen virkojen täyttämistä koskevan pää-
töksen. Koska tutkimus oli tehty yhteistoi-
minnassa elintarvikekeskuksen kanssa ja lau-
takunnan esityksestä, ei rakennustointa joh-
tava apulaiskaupunginjohtaja ollut pitänyt 
tarpeellisena hankkia lautakunnan lausuntoa 
järjestelytoimiston kiireellisestä esityksestä 
(18.11. 4103 §). Kaupunginhallitus myönsi 
60 000 mk elintarvikekeskuksen ruokalatoi-
minnan kehittämistä edellyttävän tutkimuk-
sen ja kokeilusuunnitelman toteuttamista 
varten (14.10. 3727 §). 

Ruokalatoiminnan järjestäminen metron-
suunnittelutoimistossa. Kaupunginhallitus oi-
keutti elintarvikekeskuksen järjestämään 
metronsuunnittelutoimiston ja koulutustoi-
miston henkilökunnalle ruoka-, kahvi- ja vir-
voketarjoilun metronsuunnittelutoimiston 4. 
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2. Kaupunginhallitus 

kerroksesta sitä varten varaamissa tiloissa 
(X8.3. 838 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Keskuspesulan johtajalle 
Tuure Lehdolle myönnettiin palkatonta vir-
kavapautta 1.1.1969 lukien ja kauintaan ker-
tomusvuoden loppuun hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnan työelimen päällikkönä 
toimimista varten (23.12. 4466 §). 

Pesula-apulaiset Sylvi Salminen, Mirjam 
Pahkamäki, Aune Winqvist ja Aleksandra 
Friberg olivat kaupunginhallitukselle lähet-
tämässään hakemuksessa lausuneet joutu-
neensa v. 1959 siirtymään kaupungin muista 
laitoksista, joissa he olivat olleet virkasuh-
teessa kaupunkiin, vastaaviin tehtäviin kes-
kuspesulassa, jossa he olivat työsuhteessa, ja 
että heille oli henkilökohtaisesti kaupungin-
valtuuston päätöksellä taattu mm. kulloinkin 
voimassa olevan virkasäännön mukaiset edut 
heidän ollessaan keskuspesulan palveluksessa 
niitä tehtäviä vastaavissa tehtävissä, mitkä 
heillä virkasuhteessa oli ollut siirron tapah-
tuessa. Heidän palkkaustaan ei kuitenkaan 
ollut korotettu siten kuin oli korotettu vas-
taavia tehtäviä virkasuhteessa hoitavien vi-
ranhaltijain palkkoja. Kolme ensiksi mainit-
tua olivat pyytäneet, että heidän palkkansa 
korotettaisiin 4. ja 5. pl:n erotusta vastaavalla 
määrällä ja että heille maksettaisiin erotusta 
vastaava määrä takautuvasti 1.3.1965 alkaen. 
Fribergin palkka anottiin korotettavaksi 5. ja 
6. pl:n erotusta vastaavalla määrällä taan-
nehtivasti 1.3.1965 lukien. Kaupunginhalli-
tus hylkäsi hakemuksen, jolloin asianomaiset 
valittivat päätöksestä lääninhallitukseen. Tä-
mä oli hylännyt valituksen katsoen, että va-
littajilla kaupunginhallituksen päätöksen es-
teenä olematta oli oikeus saattaa asia ali-
oikeuden tutkittavaksi. Korkein oikeus oli 
tutkinut ko. päätöksestä tehdyn valituksen 
ja katsonut, ettei ollut esitetty syytä muuttaa 
lääninhallituksen päätöstä (13.5. 2342 §). 

Eräiden vakiovaatekappaleiden siirtäminen 
keskuspesulan omistukseen. Kaupunginhalli-
tus päätti, että Auroran sairaalan omistuk-
sessa olevat 5 509 vakiovaatekappaletta siir-
retään 31.12.1967 lukien keskuspesulan omis-
tukseen ja kantaomaisuuteen yht. 12 794 
mk:n arvoisina sekä Sofianlehdon vastaan-
ottokodin omistuksessa olevat 3 552 vakio-
vaatekappaletta samasta ajankohdasta lukien 
keskuspesulan omistukseen ja kantaomaisuu-
teen 9 104 mk:n arvoisina (8.1. 105 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Työaika. Kaupunginhallitus päätti vah-
vistaa tietojenkäsittelykeskuksen koneosas-
ton tietokoneryhmän työajat. Samalla kau-
punginhallitus määräsi, että sellaisella vii-
kolla, jona kirkollinen juhlapäivä, itsenäi-
syyspäivä tai vapunpäivä sattuu muuksi 
arkipäiväksi kuin lauantaipäiväksi, on myös 
lauantaipäivä säännönmukainen työpäivä, 
jolloin työaika on sama kuin maanantai-, 
tiistai-, torstai- ja perjantaipäivinä (2.9. 
3276 §, 25.11. 4165 §). 

Oman auton käyttö virkatehtävissä. Yleis-
jaosto päätti peruuttaa v. 1964 tekemänsä 
päätöksen siltä osin kuin se koski tietojenkä-
sittelykeskuksen pääll. Reijo Mäkelälle myön-
nettyä oikeutta käyttää omaa autoa virka-
tehtävissä (yjsto 23.10. 7225 §). 

Tietokoneita koskevat asiat. Yleisjaosto 
päätti, että tietojenkäsittelykeskukselle han-
kittavia uusia tietokoneita koskevassa asiassa 
saatiin pyytää lausunto kahdelta ulkopuoli-
selta asiantuntijalta (yjsto 13.11. 7422 §) ja 
näiden palkkioiden maksamista varten myön-
nettiin yht. 1 500 mk (yjsto 27.12. 7738 §, 
31.12. 7773 §). 

Tietojenkäsittelykeskuksessa v. 1961 käyt-
töön otetun pienemmän tietokoneen vuokra-
sopimus päätettiin sanoa irti 1.6. alkaen. 
Keskuksen koneosaston työt saatiin samasta 
ajankohdasta lukien tarpeen mukaan järjes-
tää kolmeen vuoroon ja maksaa koneosaston 
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2. Kaupunginhallitus 

työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. 
lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä 
iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta makse-
taan 10 % asianomaisen saaman kuukausi-
palkan mukaisen yksinkertaisen tuntipalkan 
perusteella laskettuna ja että säännöllisessä 
yövuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 
20 % em. tavalla laskettuna. Rahatoimistoa 

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tie-
tojenkäsittelykeskuksen tietokoneiden vaih-
toon liittyvät hankinta-asiat ja saattamaan 
ne kaupunginhallituksen päätettäviksi (6.5. 
2215 §). 

J äsenmaksut. Tietokoneyhdistykselle pää-
tettiin suorittaa v:n 1967 jäsenmaksu 150 mk 
(yjsto 29.2. 5390 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ulkomaisen obligaatiolainan liikkeelle laske-
minen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
kaupunginvaltuuston 29.5. liikkeelle lasket-
tavaksi päättämän 50 milj. Saksan markan 
määräistä ulkomaista obligaatiolainaa koske-
vat lainaehdot, merkintäsopimuksen ja mak-
supaikka- ja hoitosopimuksen. Siinä tapauk-
sessa, että kaupunki saisi kertomusvuoden 
heinäkuussa Länsi-Saksasta em. obligaatio-
lainan, saataisiin kaupungin kassavaroja si-
joittaa tilapäisesti valtiolle em. lainan mää-
rään saakka sidottuna Saksan markan ar-
voon ja korolla, joka kattaa kaupungin laina-
kustannukset ja muuten kaupunginjohtajan 
määräämillä ehdoilla (24.6. 2799 §, 1.7. 
2885 §). 

Lainan anominen Kansaneläkelaitokselta. 
Merkittiin tiedoksi, että Kansaneläkelaitos 
oli hylännyt kaupungin laina-anomuksen 
(6.4. 1048 §). 

Merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen 
ilmoitus sen kaupungille myöntämien laino-
jen koron muuttamisesta (19.8. 3142 §). 

Kaupunginjohtajalle päätettiin ilmoittaa, 
että kaupunginhallituksella on kaupungin-
valtuuston päätöksen mukaisesti v. 1969 oi-
keus ottaa määrääminsä ehdoin tarvittaessa 
lyhytaikaista luottoa enintään 70 mmk:n mää-
rään saakka (23.12. 4442 §). 

Kaupungin myöntämien indeksiehtoisten lai-
nojen koron tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että kaupungin indeksiin sidottujen 
antolainojen korko tarkistetaan 1.9. lukien 

siten, että lainoista peritään taloudellisen ke-
hityksen turvaamisesta v. 1968—1969 anne-
tun lain jäljellä olevan voimassaoloajan, kui-
tenkin kauintaan 31.12.1969 asti, lisäkorkona 
yksi prosenttiyksikkö vuodessa ja että kau-
pungin korottomina myöntämistä indeksi-
ehtoisista lainoista peritään 1 %:n suuruinen 
korko 1.9. lukien em. lain voimassaoloajan 
päättyessä, kuitenkin viimeistään 31.12.1969 
(5.8. 3003 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen sakko- ja 
viivästyskorkojen vahvistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa kaupungin myöntä-
mien lainojen viivästyskoron suuruudeksi 
1.1.1969 lukien edelleen 8 % kuitenkin niin, 
että viivästyskorko on aina 2 % varsinaista 
lainakorkoa suurempi ja sakkokoron suu-
ruudeksi edelleen 10 % kuitenkin niin, että 
sakkokorko on aina 4 % varsinaista laina-
korkoa korkeampi ylimmän sovellettavan ko-
ron, viivästys- ja sakkokorko mukaan luet-
tuna ollessa kuitenkin korkeintaan 12 % 
vuodessa velan maksamattomalle pääomalle 
(30.12. 4493 §). 

Kaupungin ottamien eräiden lainojen 
koron korottaminen. Kaupunginhallitus päätti 
korottaa Helsingin kaupungin lahjoitus-
rahastojen kaupungille myöntämien, yht. 
195 000 mk:n määräisten lainojen koron 
7 %:sta 8 %:iin 1.9. lukien lainan jäljellä ole-
vaksi voimassaoloajaksi, kuitenkin kauintaan 
31.12.1969 saakka, koska myöskin huolto-
kassan myöntämien asunnonhankkimislaino-
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