
1. Kaupunginvaltuusto 

Järjestelytoimiston mielestä olisi eläkkeellä 
olevia henkilöitä valittava kaupungin vir-
koihin ja toimiin vain, jos he ovat selvästi 
kanssahakijoitaan soveliaampia kulloinkin 
kysymyksessä oleviin tehtäviin. Asiamiestoi-
misto huomautti, et tä Helsingin kaupungin 
virkasääntö sen enempää kuin ohje- ja johto-
säännötkään eivät sisällä sellaista määräystä, 
jonka mukaan eläkkeelläolo estäisi virkaan 
ottamisen. Myöskään työsuhteessa olevien 
osalta ei tällaista ehtoa ole. Hallitusmuodon 
5 §:ään sisältyvä yhdenvertaisuusperiaate 
estää virkasäännön muuttamisen sellaiseksi, 
ettei eläkkeellä olevia voitaisi ottaa kau-
pungin virkaan. Tätä tarkoittavien yleisten 
määräysten antaminen muullakaan tavoin 
esim. ohjesäännöissä ei hallitusmuodon vas-
taisena ole mahdollista. Ehdotetuilla ohjeilla 
voisi näin ollen olla vain merkitystä suosituk-
sena. Sitä vastoin voidaan kussakin yksi-
tyistapauksessa harkita, onko eläkkeellä 
olevan hakijan ottamista kaupungin palve-
lukseen pidettävä tarkoituksenmukaisena. 
Kaupunginvaltuusto päätt i edellyttää, et tä 
kaupunginhallitus hankkii pätevän lainopil-
lisen selvityksen siitä, onko hallitusmuodon 
5 §:n vastaista ottaa kaupungin virkasään-
töön määräys, et tä kaupungin virkoihin ei 

nimitetä eläkettä saavia henkilöitä. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto päätt i hyväksyä seuraa-
van toivomusponnen: Valtuusto päätti, e t tä 
kaupunginhallituksen olisi kiinnitettävä lau-
ta- ja johtokuntien sekä virastojen ja lai-
tosten huomiota poikkeuksellisen työllisyys-
tilanteen synnyttämiin erityisnäkökohtiin 
sekä kehotettava niitä mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon nykyisen työlli-
syystilanteen asettamat vaatimukset viran-
haltijoita, toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
kaupungin palvelukseen otettaessa (29.1. 
103 §, 17.9. 660 §). 

Kaupungin liittyminen Helsingin kauppa-
kamarin jäseneksi. Helsingin kauppakamari, 
jonka tehtävänä on elinkeinonhaaraan ja 
yritysmuotoon katsomatta kaikin tavoin 
edistää elinkeinoelämää omassa toiminta-
piirissään, oli esittänyt, että myös Helsingin 
kaupunki liittyisi kauppakamarin jäseneksi, 
kuten useat Uudenmaan kunnat ja kauppa-
lat jo olivat tehneet. Vuotuinen jäsenmaksu 
oli 400 mk. Koska yhteistoiminta kauppa-
kamarin kanssa sekä taloussuunnittelun et tä 
maankäytön suunnittelun kannalta oli tuot-
tanut hyviä tuloksia, valtuusto päätti, et tä 
Helsingin kaupunki liittyy Helsingin kaup-
pakamarin jäseneksi (26.2. 157 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito- ja järjestys-
tehtävät 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi, et tä lää-
ninhallitus oli 8.2. vahvistanut Helsingin kau-
gin maistraatin työjärjestyksen 1, 3, 4, 5, 7, 
8, 11 ja 18 §:n muuttamisen ja uuden 4 a §:n 
lisäämisen sanottuun työjärjestykseen siten, 
et tä vahvistuksessa oli otettu huomioon val-
tuuston 11.12.1968 tekemässä päätöksessä 
mainitut huomautukset (26.3. 240 §, kunn.as. 
kok. n:o 23). 

Kaupunginvaltuusto asetti ehdolle maist-
raatin asemakaava- ja rakennusasiain käsit-
telyä varten tarvit tavan lisäjäsenen toimeen 
3-vuotiskaudeksi 9.9.1969—8.9.1972 arkki-
tehdit Mikko Karjanojan, Gunnar Hietasen 
ja Pentt i Kauppilan, luetellussa järjestykses-
sä (1.10. 698 §). 

Maistraattiin päätettiin 1.1.1970 lukien pe-
rustaa yksi 7. pl:n toimistoapulaisen ja yksi 
arkistoapulaisen virka (25.6. 502 §). 

Rakennustarkastusvirasto oikeutettiin teke-
mään 1.3. lukien arkkit. Seppo Pitkäsen 
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kanssa palkkaussopimus rakennuslupaosas-
ton 29. plraan kuuluvan arkkitehdin viran 
hoitamisesta 2 850 mk:n suuruisella kuukausi-
palkalla. Sopimus oli tehtävä kaupunginhalli-
tuksen hyväksymää lomaketta käyttäen, mo-
lemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk (12.2. 
115 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Hel-
singin kaupungille rakennustyön valvonnasta 
suoritettavat uudet maksut ja samalla kumo-
ta 9.3.1966 ko. maksujen vahvistamisesta 
tekemänsä päätöksen, jonka lääninhallitus 
oli vahvistanut 30.3.1966 (17.9. 643 §, 
kunn.as.kok. n:o 178). 

Valtuusto päätti muuttaa rakennusjärjes-
tyksen eräitä pykäliä, lisätä siihen joitakin 
uusia pykäliä ja kumota 7 §:n 2 mom:n 
(29.10. 770 §, khn mtö n:o 8). 

Osuuskunta Suomen Messut anoi v. 1967, 
että Messuhallin ns. Kansojen hallin maa-
pohjaa koskenut, 31.3.1967 päättynyt vuok-
rasopimus uusittaisiin 5 vrksi tai ainakin 
siihen saakka, kunnes messutoiminta voitai-
siin siirtää toisaalle. Valtuusto pidensi vuok-
ra-aikaa ensin v:n 1968 loppuun ja myöhem-
min v:n 1972 loppuun. Sisäasiainministeriö 
hyväksyi rakennusluvan ensin olemaan voi-
massa v:n 1968 loppuun asti ja myöhemmin 
v:n 1971 loppuun. Rakennustarkastusvirasto 
oli laskuttanut osuuskunnalta rakennusval-
vontamaksua 4 227 mk tariffin mukaisesti 
ja myöhemmän pidentämisen yhteydessä 
4 090 mk. Osuuskunta katsoi maksun uudel-
leen perimisen kohtuuttomaksi ja pyysi 
vapautusta siitä. Valtuusto vapautti osuus-
kunnan maksun suorittamisesta (26.2. 
1965 §). 

Raastuvanoikeuden kahteen vanhemman 
oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin yli-
määräiset vanhemmat oikeusneuvosmiehet 
Sten Ifström ja Nils-Erik Nyman sekä kah-
teen nuoremman oikeusneuvosmiehen vir-
kaan ylimääräiset nuoremmat oikeusneuvos-
miehet Martti Salonen ja Oiva Nikupaavo 
(12.3. 207 §, 21.5. 369, 370 §, 26.11. 841 §). 

Poliisilaitos. Ratakatu 10:ssä sijaitsevan 

Eiran piirin poliisiaseman saneeraustyön 
loppuun suorittamiseen päätettiin käyttää 
v:n 1966 talousarvion pääomamenoihin Kal-
lion paloaseman hälytyskeskuksen uusimi-
seen merkitystä siirtomäärärahasta enintään 
56 000 mk, määrarahan käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen (26.3. 257 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Väestönsuojelu. Valtuusto päätti v. 1966 
muuttaa Helsingin kaupungin väestönsuoje-
lu järjestyksen 4 §:ään liitteenä kuuluvan 
aluejakokartan 1.3.1966 lukien Vuosaaren 
kaupunkiin liittämisen takia. Sisäasiainmi-
nisteriö oli 14.5.1969 vahvistanut valtuuston 
päätöksen, mikä merkittiin tiedoksi. Myö-
hemmin valtuusto vielä päätti muuttaa em. 
aluejakokartan 1.1.1970 lukien suojeluloh-
kojen 25, 111 ja 56 osalta. Päätös alistettiin 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (18.6. 
446 §, 17.9. 641 §, kunn.as.kok. n:o 68). 

Maunulan saneerattavan alueen väestön-
suojatarvetta varten päätettiin kortteliin nro 
28274 rakentaa kalliosuoja, jonka pinta-ala 
oli n. 800 m2 ja joka olisi suunniteltava siten, 
ettei se estä Maunulan koko vanhan osan 
tarvetta vastaavan suojan mahdollista myö-
hempää rakentamista samaan kallioon (1.10. 
694 §). 

Valtiolliset vaalit. Valtuusto päätti aset-
taa v:n 1970 kansanedustajien vaaleja varten 
keskusvaalilautakunnan sekä valita siihen 
jäseniksi varat. Seppo Horstin, isänn. Väinö 
Ahteen, os.pääll. Jalo Lepolan, vanhemman 
oikeusneuvosmiehen Karl Molinin ja toim. 
joht. Heikki Niemelän sekä varajäseniksi 
varatuomarit Seppo Jyrkämän ja Tapani 
Mäntysaaren, järj.pääll. Anssi Kärkisen, 
lainopin kand. Hemmi Pääkkösen ja dipl. 
ins. Per-Erik Paneliuksen. Puheenjohtajaksi 
valittiin varat. Horsti ja varapuheenjohta-
jaksi isänn. Ahde (25.6. 499 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätt i jakaa kau-
pungin 195 äänestysalueeseen v. 1970 suori-
tettavia valtiollisia vaaleja varten (29.1. 
6 8 § ) . 

Yleisjaoston käytettäväksi myönnettiin 
250 000 mk v. 1970 toimitettavista kansan-
edustajien vaaleista aiheutuvien kustannus-
ten suorittamista varten (15.10. 746 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
sairaalain ulkopuolella 

A mmattientarkastustoimisto. Kaupunginval-
tuusto valitsi dipl.ins. Jouko Ketosen 31. 
pl:n ammattienylitarkastaj an virkaan 1.2. 
1969 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi, palkka 
3 200 mk/kk ja 26. pl:n tp. ammattientarkas-
ta jan virkaan 1.3.1969 alkavaksi 5-vuotis-
kaudeksi dipl.ins. Keijo Kaittolan, palkka 
2 100 mk/kk. Asianomaisten kanssa saatiin 
tehdä sopimukset toistaiseksi voimassa ole-
vina, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 
kk, kaupunginhallituksen vahvistamaa vi-
ranhaltijain palkkaussopimuslomaketta käyt-
täen sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla 
(15.1. 20 §, 29.1. 70 §); 22. pl:aan kuuluvaan 
kahteen ammattientarkastajan virkaan valit-
tiin ammattientark. Gustaf Johansson ja 
ins. Liisa Kuronen 1.6.1969 alkavaksi 5-
vuotiskaudeksi (18.6. 451 §) sekä 20. pl:n 
ammattientarkastajan virkaan 1.1.1969 lu-
kien alkavaksi 5-vuotiskaudeksi ins. Veikko 
Mäkeläinen. Vaaleista päätettiin ilmoittaa 
valtion ammattientarkastuksen I piirille 
(15.1. 21 §). 

Neuvolatoimisto. Valtuusto päätt i muut taa 
1.1.1970 lukien neuvolaylilääkärin palkkio-
viran 32. pl:aan ja I I I kielitaitoluokkaan 
kuuluvaksi kokopäivätoimiseksi neuvolayli-
lääkärin viraksi. Samalla valtuusto päätt i 
muut taa 1.1.1970 lukien terveydenhoito vi-
raston johtosäännön 35 §:n. Muutos koski 
neuvolaylilääkärin kelpoisuusehtoja (10.12. 
895 §, kunn.as.kok. n:o 180). 

Valtuusto päätti , et tä 28. pl:n tilapäisen 

neuvolalääkärin viran haltijan kanssa teh-
dään palkkauksesta sopimus siten, että hä-
nelle maksetaan palkkaa 2 941 mk/kk 1.1. 
1969 lukien. Sopimus saatiin tehdä olemaan 
voimassa toistaiseksi (9.4. 285 §). 

Kotisairaanhoitotoimiston kotisairaanhoi-
don ylilääkärin palkkiovirka päätettiin sa-
moin 1.1.1970 lukien muut taa 32. pl:aan ja 
I I I kielitaitoluokkaan kuuluvaksi kokopäivä-
toimiseksi kotisairaanhoidon ylilääkärin vi-
raksi. Samasta ajankohdasta päätettiin muut-
taa terveydenhoitoviraston johtosäännön 43 
§, joka koski kotisairaanhoidon ylilääkärin 
pätevyysvaatimuksia (10.12. 894 §, kunn.as. 
kok. n:o 180). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. 34. pl:aan 
kuuluvaan elintarvikehygieenikon virkaan 
valittiin eläinlääket. lis. Toimi Hämmäinen 
tavanomaisilla ehdoilla (15.1. 19 §). 

Eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 
päivystys. Valtuusto päätt i muuttaen v. 
1967 (ks. s. 21) tekemäänsä päätöstä oikeut-
taa terveydenhoitolautakunnan tekemään 
Helsingin Eläinlääkäriseuran kanssa eläin-
lääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien päivys-
tyksen järjestämistä koskevaan sopimukseen 
seuraavat muutokset: 

S o p i m u s 

2) Päivystys suoritetaan sunnuntai- ja 
juhlapäivinä, itsenäisyys- ja vapunpäivinä. 
Päivystys alkaa perjantaisin ja viikoilla, 
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