
2. Ka upunginhallitus 

Puutavara- ja 
polttoainetoimisto 

Viranhaltijat. Puutavara- ja polttoaine-
jaosto päätti, et tä metsänhoit. Sakari Han-
nula siirretään keväällä v. 1970 entisestä 
toimipaikastaan Heinolan sahalla hoitamaan 
puutavara- ja polttoainetoimiston Helsingin 
toimistoa entisen toimistopäällikön eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi (ppjsto 1.12. 8012 §). 

Eräät puutavara- ja polttoainetoimiston 
palveluksessa olevat, jaoston esittämät hen-
kilöt oikeutettiin käyt tämään omaa mootto-
riajoneuvoa v:n 1970 aikana (yjsto 20.8. 
6776 §, ppjsto 18.8. 8009 §). 

Merkittiin tiedoksi jaoston ilmoitus, että 
kaupunginhallituksen v. 1965 tekemän pää-
töksen mukaisesti toimiston palveluksessa 
oleville henkilöille suoritetaan oman moot-
toriajoneuvon käytöstä kilometrikorvauksena 
1.3.1968 lukien jaoston 4.3.1968 päät tämät 
korvaukset, jotka noudattavat yksityisen 
puunjalotusteollisuuden. voimassa olevia ki-
lometrikorvausmääriä (yjsto 12.12. 7665 §, 
ppjsto 1.12. 8013 §). 

Ennakkovarat. Yleis jaosto vahvisti toimis-
ton postikassan ennakko varojen suuruuden 
v:ksi 1969 (yjsto 12.3. 5546 §). 

Autot. Yleisjaosto oikeutti puutavara- ja 
polttoainetoimiston myymään sen omista-

man kuorma-auton MC-643 (yjsto 12.3. 
5573 §). 

Heinolan saha. Jaosto päätt i palkkalauta-
kunnalle annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa puoltavansa Heinolan sahaa varten laa-
dittua työsääntöehdotusta siten, että 3 §:n 
lause muutetaan seuraavaksi: »Työpäiviä 
ovat maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai 
ja perjantai sekä arkipyhäviikolla lauantai» 
(ppjsto 17.3. 8005 §). 

Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen 
vuokrat päätettiin toistaiseksi jät tää sellai-
siksi kuin jaosto oli ne 14.12.1967 vahvista-
nut olemaan voimassa 1.1.1968 lukien (ppjsto 
1.12. 8014 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean työn-
antajan edustajiksi vuosiksi 1970-1971 valit-
tiin puutavara- ja polttoainetoimiston johta-
ja Jaakko Kivistö, varalle metsänhoit. 
Sakari Hannula sekä sahanhoit. Lauri Väli-
mäki, varalle piiriesimies Reino Nieminen 
(ppjsto 1.12. 8015 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1970 talousarviota 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/m 3 ja 
ajo 3.50 mk/m 3 (ppjsto 17.3. 8004 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Agroksen alueen siirtäminen teurastamolai-
toksen hallintoon. Kaupunginhallitus päät t i 
siirtää ns. Agroksen alueen teurastamolaitok-
sen hallintoon 1.1.1970 lukien. Lautakuntaa 
kehotettiin tekemään esitys alueen käyttö-
omaisuusarvosta (17.11. 3209 §). 

Jäsenmaksu. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan Suomen Kunnallisten 

Teurastamoiden yhdistyksen kertomusvuo-
den jäsenmaksun 1 150 mk (yjsto 12.12. 
7638 §). 

Kalatukkukeskus. Kaupunginhallitus päät-
ti, että kalatukkukeskuksen ulkoalueiden ra-
kennuskustannukset, yht . 462 231 mk, pois-
tetaan kantaomaisuuden kirjanpidosta pois-
tomäärärahaa käyt tämät tä 1.1.1968 lukien 
(27.1. 290 §). 

Kaupunginhallitus päät t i hyväksyä teu-
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rastamolaitoksen laadituttamat kalatukku-
keskuksen laatikkosuojan 20.2.1967 päivätyt 
muutospiirustukset (24.2. 602 §). 

Elintarvikekeskus 

Toiminnan uudelleen järjestely. Kaupun-
ginhallitus päätti merkitä tiedoksi järjestely-
toimiston 19.11.1969 päivätyn tutkimusselos-
tuksen elintarvikekeskuksen organisaation, 
virkojen, työsopimussuhteisten toimien ja 
toiminnan uudelleen järjestämisestä tehdystä 
tutkimuksesta sekä kehottaa elintarvikekes-
kuksen lautakuntaa aikanaan tekemään siitä 
aiheutuvat esitykset. Samalla kaupunginhal-
litus päätti kumota 14.10.1968 tekemänsä 
päätöksen elintarvikekeskuksen virkojen ja 
työsopimussuhteisten toimien täyttämisen 
kieltämisestä (1.12. 3373 §). 

Elintarvikekeskuksen kannattavuuden pa-
rantaminen. Kaupunginhallitus päätti 

1) kehottaa elintarvikekeskuksen lauta-
kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin elintar-
vikekeskuksen johtosäännön muuttamiseksi 
siten, että elintarvikkeiden yhteishankinta 
siirretään hankintatoimistolle. Siihen asti kun 
johtosäännön muutos on vahvistettu, elintar-
vikekeskuksen elintarvikkeiden hankinta-
toiminta on siirrettävä hankintatoimistolle 
1.1.1970 alkaen siten tapahtuvaksi, että han-
kintatoimisto suorittaa hankintojen käytän-
nölliset toimenpiteet ja antaa lausunnot han-
kinnoista elintarvikekeskuksen lautakunnal-
le, jonka tulee tehdä päätökset hankinnoista 
huomioon ottaen em. lausunnot, 

2) kehottaa niitä virastoja ja laitoksia, 
joissa toimii elintarvikekeskuksen hoitama 
henkilökuntaruokala, avustamaan elintar-
vikekeskusta ruokaloitten toiminnan kannat-
tavuuden parantamisessa hankkimalla ko. 
henkilökuntaruokaloissa tarvittavia koneita 
ja laitteita sekä toteuttamalla ruokaloissa 
käyttöön ehdotetut itsepalvelu- ym. menetel-
mät, 

3) kehottaa virastoja ja laitoksia niiden 
suunnitellessa uusia tai saneeratessa vanhoja 
henkilökuntaruokaloita pyytämään elintar-
vikekeskukselta asiantuntij alausunnon, 

4) kehottaa elintarvikekeskukselta han-
kintatoimistolle siirtyviä elintarvikkeitten 
yhteishankintatehtäviä varten hankintatoi-
mistoa palkkaamaan elintarvikealaan pereh-
tyneen henkilön sekä tekemään asiasta tar-
peelliset esitykset, 

5) kehottaa hankintatoimistoa elintarvik-
keitten yhteishankinnoissa soveltamaan ny-
kyaikaisia, kunkin tuoteryhmän kannalta 
tarkoituksenmukaisia ja kaupungille edulli-
sia hankintamenetelmiä voimassa olevien 
hankintamääräysten puitteissa, 

6) kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoi-
minnassa elintarvikekeskuksen kanssa 

a) saattamaan valmiiksi rakennustointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan 1.7.1968 
antaman elintarvikekeskuksen toiminnan ra-
tionalisointitutkimustehtävän ja tekemään 
sen perusteella laitoksen organisaatiota, vir-
kojen, toimien ja toiminnan uudelleen järjes-
telyä koskevat ehdotukset sekä 

b) kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoi-
minnassa elintarvikekeskuksen kanssa kehit-
tämään laitokselle sen toiminnan kannatta-
vuuden valvontaa palvelevan sisäisen las-
kentajärjestelmän, 

7) kehottaa elintarvikekeskuksen lauta-
kuntaa tekemään aikanaan esityksen uudel-
leenjärjestelyn aiheuttamista muista muu-
toksista laitoksen johtosääntöön, tehosta-
maan ruokatehtaan toimintaa nykyisten toi-
mintamahdollisuuksien puitteissa, paranta-
maan elintarvikekeskuksen hoitamien hen-
kilökuntaruokaloiden toiminnan kannatta-
vuutta rationalisointi- ja uudelleenjärjestely-
toimenpiteiden avulla yhteistoiminnassa nii-
den virastojen ja laitosten kanssa, joissa ruo-
kalat toimivat, 

järjestämään uudelleen elintarvikekeskuk-
sen ompelu- ja pesulatoiminnan järjestely-
toimiston ehdotuksen mukaisesti ja järjestä-
mään elintarvikekeskuksen oman hankinta-
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ja varastointitoiminnan uutta tilannetta vas-
taavaksi (13.10. 2835 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 
toim.joht. Toivo Ekbergille 15.4.1969 alkaen 
eron elintarvikekeskuksen toimitusjohtajan 
virasta (17.2. 533 §). Kamreeri Eino Raitinen 
määrättiin 16.4. lukien oman virkansa ohella 
hoitamaan toimitusjohtajan virkaa, siksi 
kunnes valittava uusi toimitusjohtaja ottaa 
viran vastaan, oikeuksin saada tältä ajalta 
toimitusjohtajan viran mukainen peruspalk-
ka omine ikälisineen (28.4. 1251 §). Virka 
päätettiin julistaa viipymättä haettavaksi ja 
ilmoittaa viranhakukuulutuksessa, että vir-
kaan valittavalta vaaditaan, että hän on suo-
rittanut yliopistossa maatalous-metsätieteen 
kandidaatin tutkinnon, jossa pääaineena on 
elintarvikekemia ja -teknologia tai vastaavan 
yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suori-
tetun tutkinnon, joka soveltuu elintarvike-
alan tietopuoliseksi koulutukseksi. Virkaan 
valittavalla tulee lisäksi olla useamman vuo-
den käytännön kokemus elintarviketeolli-
suuden tuotanto-, tuotekehittely-, jakelu-ym. 
alan esimies- ja hallintotehtävissä tai niitä 
vastaavissa muissa alan tehtävissä. Mikäli 
hakijalla on erittäin hyvä em. käytännön ko-
kemus, hänelle edellä asetetuista opillisista 
pätevyysvaatimuksista voidaan poiketa. Il-
moitus päätettiin julkaista erilliskuulutuk-
sena (3.3. 679 §). 

Toimitusjohtajan virkaan valittiin sittem-
min tekn. Risto Hovi 1.7.1969 lukien tavan-
omaisilla ehdoilla (16.6. 1846 §). 

Johtajan vaalista olivat maatalous- ja 
metsät.kand. Seija Mäkinen ja fil.maist. 
Heimo Peura kumpikin erikseen valittaneet 
lääninhallitukseen sillä perusteella, että he 
katsoivat päätöksen loukkaavan yksityistä 
oikeuttaan, koska he pitävät itseään valittua 
pätevämpänä. Lisäksi Hovi ei asunut Helsin-
gin kaupungin alueella. Elintarvikekeskuksen 
lautakunta oh asiamiestoimistolle antamas-
saan lausunnossa todennut, ettei viran eh-
dollepanossa ole tapahtunut virhettä eikä sitä 
ole tehty pätevyysvaatimusten tai kaupun-

ginhallituksen ohjeiden vastaisesti. Asiamies-
toimisto totesi, että virkojen kelpoisuusvaati-
mukset jaetaan muodolliseen kelpoisuuteen 
ja sopivaisuuteen. Muodolliset kelpoisuus-
ehdot täyttävien hakijoiden kesken suoritet-
tava henkilövalinta on tarkoituksenmukai-
suusharkintaa, josta ei ole valitusoikeutta. 
Kaupungin alueen ulkopuolella asumista kos-
kevan huomautuksen johdosta asiamiestoi-
misto viittasi hallitusmuodon 7 §:ssä säädet-
tyyn vapaaseen asuinpaikan valitsemisoikeu-
teen, joka on taa t tu Suomen kansalaisille. 
Korkein hallinto-oikeus on eräässä ratkaisus-
sa v. 1959 ottanut tämän kannan käsitelles-
sään vastaavanlaista asiaa. Kaupunginhalli-
tus kehotti asiamiestoimistoa antamaan lää-
ninhallitukselle sen pyytämän selityksen ja 
siinä esittämään valitukset hylättäviksi (8.9. 
2490 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestö oli esittänyt, että 
mikäli elintarvikekeskuksen rationalisointi-
tutkimukset johtaisivat ratkaisuun, jonka 
mukaan henkilökuntaa joudutaan vähentä-
mään, niin ketään ei irtisanottaisi, vaan hei-
dät siirrettäisiin johonkin muuhun kaupungin 
virastoon tai laitokseen palkka- ym. etuja 
huonontamatta. Kaupunginhallitus päätti 
täydentää 14.10.1968 tekemäänsä päätöstä 
elintarvikekeskuksen henkilökuntaan kuulu-
vien siirrosta seuraavasti: »4) elintarvikekes-
kuksesta siirtyvän henkilön vastaanottavaa 
laitosta pyrkimään sijoittamaan ko. henkilö 
sellaisiin tehtäviin, joista voidaan maksaa 
hänelle hänen elintarvikekeskuksessa saa-
maansa palkkausta vastaavat palkkaedut» 
(10.2. 449 §). 

Kaupunginhallitus kehotti 27.5. järjestely-
toimistoa sijoittamaan Vakinaisten palo-
miesten osuusruokalasta vapautuvan hen-
kilökunnan kaupungin laitoksiin. Henkilö-
kunta vapautuisi tehtävistään 3.11., eikä 
heille ollut toistaiseksi löytynyt sopivia paik-
koja kaupungin laitoksissa. Koska elintar-
vikekeskuksen hallintaan oh liittynyt uusia 
ruokaloita, kaupunginhallitus oikeutti elin-
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tarvikekeskuksen ottamaan palvelukseensa 
Vakinaisten palomiesten osuusruokalan työs-
tä vapautuvat henkilöt (3.11. 3092 §). 

Käteiskassat. Yleisjaosto päätti muuttaa 
30.3.1965 tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa 
elintarvikekeskuksen pääkassan varojen ylä-
rajaksi 3 000 mk ja ruokaloiden vaihto-
kassojen yhteiseksi enimmäismääräksi 5 000 
mk (yjsto 12.11. 7406 §). 

Ruokalatoiminta. Kaupunginhallitus oi-
keutti elintarvikekeskuksen myymään koulu-
ruokaa Äggelby svenska samskola -nimiselle 
koululle samoin hintaperustein kuin muillekin 
ulkopuolisille kouluruokaa ostaville kouluille 
(5.5. 1312 §). 

Yleisjaosto hyväksyi sen toimenpiteen, 
että elintarvikekeskuksesta oli 7.9. myyty 
2 500 1 hernekeittoa Työmaahuolto Oy-nimi-
selle yhtiölle (yjsto 10.9. 6912 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto oikeutti 
asiamiestoimiston luopumaan enemmistä pe-
rimistoimenpiteistä Vakuutusosakeyhtiö Poh-
jolaa vastaan elintarvikekeskuksen auton 
BY-908 yhteenajossa saamien vaurioiden 
korvauslaskusta saamatta jääneen 600 mk:n 
osalta (yjsto 18.6. 6355 §). 

Työmies Paavo Poutiaiselle päätettiin suo-
rittaa 221 mk 5 %:n vuotuisine korkoineen 
12.11.1951 lukien häneltä elintarvikekeskuk-
sen autosta v. 1950 anastetuista rahoista pe-
rityn korvauksen palauttamiseksi (yjsto 20.8. 
6753 §). 

Keskuspes ula 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää dipl.ins. Tuure Lehdolle vapautuk-
sen keskuspesulan johtajan työsopimussuh-
teisesta toimesta 1.1.1970 ja määrätä käyttö-
pääll. Raili Hämäläisen edelleen 31.1.1970 
saakka toimimaan keskuspesulan johtajan 
toimessa sijaisena entisine palkkaetuineen 
(29.12. 3670 §). 

Keskuspesula oikeutettiin j är j estämään 

pesulan 10-vuotispäivänä 16.12.1969 henkilö-
kunnalleen kahvitarjoilu (yjsto 3.12. 7558 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Työaika. Kaupunginhallitus päätti kumo-
ten 2.9. ja 25.11.1968 tekemänsä päätökset 
vahvistaa tietojenkäsittelykeskuksen kone-
osaston koneryhmien työssäoloajat, joihin 
lepoaika on luettu mukaan, 14.4.1969 lukien 
toistaiseksi seuraaviksi: 

Koneryhmä Vuoro M a a ^ t a i Tiistai-Perjantai 

K l , K 2 1 ) 1 7 — 1 5 7 .00—14 .30 

K3 2) 
15—23 

8 — 1 6 
16—24 

14 .30—22 .00 
8 .30—16 .00 

16 .00—23 .30 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä, 
että sellaisella työviikolla, jona kirkollinen 
juhlapäivä, itsenäisyyspäivä tai vapunpäivä 
sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaipäi-
väksi, on myös lauantaipäivä säännönmukai-
nen työpäivä. Tällaisena lauantaipäivänä 
työssäoloaika on sama kuin tiistai-perjantai-
päivinä (14.4. 1080 §). 

Tietojenkäsittely koneet. Tietoj enkäsittely-
keskuksen konekapasiteetin lisäämiseksi kau-
punginhallitus päätti, että tietojenkäsittely-
keskukseen vuokrataan Saab Ab:lta Data-
saab D 22 -merkkinen tietokone tarpeellisine 
laitteineen viiden vuoden ajaksi. Rahatoi-
misto oikeutettiin tekemään vuokrausta kos-
keva sopimus sekä siihen myöhemmin mah-
dollisesti tarvittavat pienehköt tarkistukset 
ja muutokset. Lisäksi oikeutettiin rahatoi-
misto aikanaan irtisanomaan tietojenkäsitte-
lykeskuksen käytössä nykyisin olevan tieto-
koneen vuokrasopimus. Sopimukseen olisi si-
sällytettävä määräys, jonka mukaan siitä ai-
heutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä (10.2. 436 §). 
x) Reikäkorttikoneryhmiä. 
2) Tietokoneryhmä. 
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