
1. Kaupunginvaltu usto 

Kaupunginvaltuusto myönsi seuraaville 
henkilöille eron kaupunginvaltuutetun tehtä-
västä: apul. kaup. joht. Pentti Pusalle 
1.1.1970 lukien; v t Aarne Leskiselle 1.6. 
lukien hänen tul tua valituksi apulaiskaupun-
ginjohtajaksi sekä vt Pekka Tarjanteelle 1.7. 
lukien paikkakunnalta poismuuton takia. 
Tilalle tulivat vastaavasti varat. Eino Kihl-
berg, järjestelymest. Veikko Aalto ja valtiot, 
maist. Aarne Välikangas (7.1. 34 §, 27.5. 
367 §, 10.6. 413 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohta-
jakseen vt Saukkosen, ensimmäiseksi vara-
puheenjohtajakseen vt Rantalan ja toiseksi 
varapuheenjohtajakseen vt Londenin (7.1. 
3 § ) . 

Merkittiin tiedoksi vt Mäkinen-Ollisen 
ilmoitus, et tä hän on siirtynyt Helsingin Ko-
koomuksen valtuustoryhmään ja vt Donnerin 
ilmoitus, et tä hän ei enää ole SKDL:n val-
tuustoryhmän jäsen (17.6. 545 §, 14.10. 755 §). 

Kaupunginvaltuusto kokoontui 23 kertaa; 
sen pöytäkirjojen pykäläluku oli 982. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupungi n valtuust o 

Keskeneräiset aloitteet. Vuoden 1970 al-
kaessa oli käsittelemättä 139 aloitetta, joita 
kaupunginvaltuutetut edellisien vuosien ai-
kana olivat tehneet. Kaupunginhallituksen 
antamassa selostuksessa mainittiin ne toi-
menpiteet, joihin aloitteiden johdosta oli ryh-
dytty. Kun kaupunginhallitus voi rästiluet-
telon kaupunginvaltuustolle esitellessään teh-
dä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä luette-
loon sisältyvien aloitteiden johdosta, on kau-
punginhallitus lisännyt omat perustelunsa 
niiden aloitteiden kohdalle, jotka sen mie-
lestä voitaisiin katsoa käsitellyiksi. Nämä lä-
hinnä vanhat aloitteet voitaisiin siten jä t tää 
pois seuraavasta rästiluettelosta. Tämä toi-
menpide ei kuitenkaan merkitse aloitteessa 
olevien ehdotusten mitätöimistä, koska ne 
tulevat harkittaviksi lauta- ja johtokuntien 
sekä virastojen ja laitosten valmistellessa 
esityksiään näistä kysymyksistä. Kaupungin-
valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esi-
tyksen ja katsoi luettelossa mainittujen aloit-
teiden n:o 1—4, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 
25, 27, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 53—55, 59, 80, 
92, 97, 100, 103, 105, 136 ja 138 tulleen lopul-
lisesti käsitellyiksi ja merkitsi asian muilta 
osin tiedoksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
hyväksyi aloitteeseen 80) liittyvänä seuraa-

van toivomusponnen: »Kaupunginvaltuusto 
edellyttää kaupunginhallituksen edelleen tut-
kivan mahdollisuuksia moottoriajoneuvolii-
kenteen kieltämiseksi Merikannontiellä vä-
hintään Kesäkadun ja Linnankoskenkadun 
välisellä osuudella sekä muutoinkin huolehti-
van siitä, ettei moottoriajoneuvoliikennettä 
alueella lisätä sen tulevaa järjestelyä suunni-
teltaessa.» (18.3. 227 §). 

Alkoholitarjoilun lopettamisesta kaupungin-
valtuuston istuntosalin kahvilassa olivat vt 
Heilala ym. tehneet aloitteet, jossa huomau-
tettiin mm., että valtuuston istunnoissa lei-
maa-antavana oli »heikko mielenkiinto esillä 
olevia asioita kohtaan, tämä ilmenee varsin-
kin käsiteltäessä asioita, joissa käytetään 
runsaasti puheenvuoroja. Tällöin suuri osa 
valtuutetuista katsoi luottamustoimensa tu-
levan paremmin hoidetuksi istuntosalin kah-
viossa. Eräänä syynä ilmiöön oli kahvion 
erinomainen tarjoilu alkoholeineen. Koska 
työpaikoilla on alkoholijuomien nauttiminen 
kiellettyä, ei se sopine luottamusmiehillekään 
virantoimituksessa.» Kaupunginhallitus mai-
nitsi, et tä aloitteessa tarkoitettiin Kauputi-
ginkellari-nimistä ravintolaa, jolle oli myön-
net ty I luokan anniskeluoikeudet. Ravintola 
on avoinna vain valtuuston kokousten aikana 
ja sitä ovat oikeutetut käyttämään omalla 
kustannuksellaan vain valtuuston kokouk-
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sissa saapuvilla olevat valtuutetut, viran-
haltijat ja julkisen sanan edustajat. Kaupun-
ginkellari on toiminut samoin oikeuksin jo 
kaupungintalossa sen saneeraustöiden aloit-
tamiseen eli syksyyn 1965 saakka. Tarjoi-
lussa muodostavat pääosan lämminruoka-
annokset, voi- ja kahvileivät sekä kahvi ja 
virvoitusjuomat. Alkoholijuomien käyttö sen 
sijaan on aina ollut varsin vähäistä, eikä siitä 
ole aiheutunut haittaa valtuuston kokousten 
kulkua ja asioiden käsittelyä ajatellen. Sitä 
paitsi huomautettiin, että esim. v. 1969 val-
tuusto kokoontui 23 kertaa sekä että 17 ko-
kousta kesti yli kolme tuntia ja että kokous-
ten keskimääräinen kestoaika oli lähes viisi 
tuntia. Kaupunginhallituksen mielestä ei 
ollut paikallaan ryhtyä tarpeettomilta tuntu-
viin pakkotoimiin. Kaupunginvaltuusto kat-
soi lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (10.6. 459 §). 

Revisiolaitos 

Kaupungin v:n 1969 tilien ja hallinnon tar-
kastus. Kaupunginvaltuusto päätti v. 1962 
muuttaa Helsingin kaupungin talouden tar-
kastussääntöä ja revisio viraston johtosään-
töä. Valitusten johdosta ne tulivat voimaan 
vasta 1.1.1969. Uuden tarkastussäännön mu-
kaan vuositilintarkastajien on viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tilit 
on päätettyinä jätetty tarkastettaviksi, laa-
dittava tarkastukseen osallistuneiden vuosi-
tilintarkastajien allekirjoittama tarkastus-
kertomus. Revisio viraston johtosäännön mu-
kaan viraston tulee antaa vuositilintarkasta-
jille kolmannesvuosittain ilmoitus jatkuvan 
tilintarkastuksen yhteydessä todetuista puut-
teellisuuksista kaupungin talouden hoidossa. 
Viimeisen vuosikolmanneksen tarkastusta 
koskevaan ilmoitukseen tulee sisältyä mm. 
ilmoitus siitä, onko tilinpäätös oikea, ja huo-
mautukset siitä, ovatko ja missä kohdin toi-
meenpano- ja tilittäjäviranomaiset ilman ao. 
lupaa poikenneet vahvistetusta talousarvios-

ta. Revisioviraston on huhtikuun loppuun 
mennessä annettava kaupunginhallitukselle 
kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. 
Milloin kaupunginreviisori ei jonkin asian 
osalta ole yhtynyt vuositilintarkastajien ker-
tomukseen, hän voi esittää omat näkökan-
tansa erillisessä kirjelmässä vuositilintarkas-
tajien kertomuksen yhteydessä valtuuston 
tiedoksi. Uuteen järjestelmään siirtyminen 
merkitsee sitä, että valtuuston käsiteltäväksi 
tulee vain yksi yhtenäinen kertomus kaupun-
gin talouden tarkastamisesta. 

Entistä menettelyä noudattaen v:n 1969 
tilintarkastajat jakautuivat jaostoihin, joista 
jokainen sai tehtäväkseen perehtyä määrät-
tyihin hallinnonhaaroihin ja laitoksiin. Hei-
dän puheenjohtajanaan toimi kauppat.maist. 
Kurt Hjelt, varapuheenjohtajana työnjoht. 
Karl Andersson ja sihteerinä varat. Veikko 
Kanerva. Kertomuksessaan tarkastajat il-
moittivat tarkastaneensa rahatoimiston kas-
sat 27.1. sekä rahatoimiston holvissa säilyte-
tyt kaupungille kuuluvat obligaatiot, osak-
keet, talletustodistukset, lahjoitusrahastojen 
arvopaperit, yksityisten kaupungin haltuun 
tallettamat varat sekä kertomusvuonna anne-
tut velkakirjat ja osan vanhempia velkakir-
joja 24. ja 25.2. Kiinteistöviraston hallussa 
olevat velkakirjat ja vuokrasopimukset tar-
kastettiin 12.3. Tarkastusvuoden toiminta 
osoittaa 19.7 3 mmkin säästöä. Säästön syn-
tymiseen oli vaikuttanut ennen kaikkea me-
noylitysten vähäisyys ja menosäästöjen suuri 
määrä. Kaupungin maksuvalmius on ollut 
toistaiseksi hyvä, joskin kassavarojen ja tal-
letusten määrä on vuoden loppuun mennessä 
vähentynyt n. 28 mmk. Eräänä maksuval-
miutta eniten parantavana tekijänä on ollut 
verontasausrahaston kasvu n. 15 mmkrlla. 

Suoritettuaan eri laitoksissa ja virastoissa 
tavanomaiset tarkastuksensa tilintarkastajat 
tekivät huomautuksia mm. seuraavista asiois-
ta: kaupunginkansliassa teetetyistä ylitöistä; 
kaupungin valitusoikeuden käyttämättä jät-
tämisestä asiassa, joka koski rakennusviras-
ton työmaalla v. 1965 tapahtuneen työtapa-
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turman johdosta kaupungin eräille vastuulli-
sille viranhaltijoille ja kaupungille yhteisvas-
tuullisesti määrättyjä korvauksia; kiinteistö-
laskennan aiheuttamista kustannuksista; kau-
pungin eri virastojen ja laitosten virkamat-
kojen kustannuksista; lomien pitämisestä 
jaksoitellen, niin että lauantai on muodostu-
nut ylimääräiseksi vapaapäiväksi myös vuo-
silomien aikana; työsopimussuhteisille toimi-
henkilöille suoritetuista erilliskorotuksista; 
sanoma- ja aikakauslehtien tarkoituksenmu-
kaisesta tilaamisesta; että koordinointi eri 
lautakuntien ja virastojen sekä tilastotoimis-
ton välillä ei ole ollut kyllin joustavaa eikä 
suuristakaan tutkimuksista ole aina pyydetty 
tilastoneuvottelukunnan lausuntoa; kaupun-
gin yleisen järjestyksen jatkuvasta huonone-
misesta sekä toimenpiteisiin ryhtymisestä jär-
jestyksen palauttamiseksi kaupungin alueel-
le; Pihlajamäen alueen väestönsuojien raken-
nuskustannusten suuruudesta; äitiysneuvo-
loissa odottaville äideille suoritetun tutki-
muksen kustannuksista sekä kätilöiden työ-
panoksen tehokkaasta käyttämisestä; sai-
raalatoimen kustannuksista; kroonisesti sai-
raiden laitoshoidosta, avohoidon järjestämi-
sestä laajemmalle pohjalle sekä mahdollisen 
tutkimuksen suorittamisesta sairaansijojen 
rakentamisen tarpeellisuudesta pitkäaikais-
sairaille; Kivelän sairaalan eräiden vanhojen, 
rappeutuneiden rakennusten poistamisesta 
sairaalakäytöstä; Hesperian sairaalan uusien 
psykiatrian hoitopaikkojen kustannusarvioi-
den suurista eroavaisuuksista; sairaanhoita-
jien lisäkoulutuksen sekä apuhoitajien, mieli-
sairaanhoitajien, terapeuttien ja röntgentek-
nikkojen erikoiskoulutuksen lisäämisestä; sai-
raanhoidon jakaantumisesta liian monen hal-
lintokunnan kesken; koulurakennustoimin-
nassa todetuista virheistä; työväenopistojen 
oppilasyhdistysten saamien opintomaksujen 
käytön saattamisesta kaupungin valvontaan; 
nuorisotoimiston kerhohuoneistojen käytöstä 
ja nuorisokahviloissa todetuista epäjärjestyk-
sestä ja häiriöistä; raittiusvalistustyöstä; 
kaupungin leirintäalueiden ahtaudesta ja 

muista epäkohdista; rakennusviraston moot-
toriaj oneuvokorj aamon kannattavuudesta; 
Haagan ammattikoulun käyttömahdollisuuk-
sista kesäisin koulun ollessa suljettuna; ko-
neellisen lumensulatuksen kannattavuudesta 
ja katupuhtaanapitokustannusten suuruu-
desta; jäteöljyjen ja öljypitöisten jätteiden 
hävittämistä koskevasta sopimuksesta; ase-
makaavoituksen nopeuttamisesta; liikenne-
suunnittelun hitaudesta, hajanaisuudesta ja 
yhteistyön puutteesta eri kaupungin elinten 
välillä; satamalaitoksen eräistä investoin-
neista; sähkölaitoksen 60-vuotisjuhlakustan-
nuksista; Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitok-
sen rakennustyöstä ja välimiesmenettelyn 
käyttämisestä kaupungin asioissa; kaasulai-
toksen eräästä putkitilauksesta; liikennelai-
toksen liikennevakuutusmaksujen hoidon ja 
valvonnan järjestämisestä; elintarvikekes-
kuksen toiminnan tehostamisesta; kaupun-
gintalon saneerauskustannuksista ja Huopa-
lahden jalankulkusillan rakennuskustannuk-
sista. 

Edellä esitetyn ja tarkastuksen aikana teh-
tyjen havaintojen perusteella sekä ottaen 
huomioon, että tarkastusvuoden tilinpäätös 
oli oikein laadittu, tilintarkastajat ehdottivat, 
1) että ao. hallintoelimet velvoitetaan otta-
maan huomioon vuositilintarkastajien teke-
mät huomautukset ja ryhtymään niiden joh-
dosta asian vaatimiin toimenpiteisiin sekä 
2) että kaupunginvaltuusto hyväksyy kau-
pungin v:n 1969 tilinpäätöksen ja myöntää 
edellyttäen, että edellä tarkoitetut toimen-
piteet on hoidettu, vastuuvapauden kaupun-
ginhallitukselle ja muille tilivelvollisille v:lta 
1969. Kaupunginvaltuusto päätti kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvis-
taa kaupungin v:n 1969 tilinpäätöksen sekä 
myöntää vastuuvapauden kaupunginhalli-
tukselle ja muille tilivelvollisille v:lta 1969. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
seuraavan lisäponnen: hyväksyessään kau-
punginhallituksen ehdotuksen kaupunginval-
tuusto kehottaa kaupunginhallitusta merkit-
semään tulevan vuoden talousarvioehdotuk-
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seensa tarpeellisen määrärahan huoltolauta-
kunnan ehdottamien 22 kodinhoitajan ja 38 
kotiavustajan toimen perustamiseksi sekä ke-
hottaa myös kiirehtimään uusien sairaansijo-
jen rakentamista (28.10. 778 §, 11.11. 820 §, 
khn mtö n:o 5 ja 9). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajat antoivat 
kertomuksensa 31.3. Kertomuksessa oli tehty 
eräitä huomautuksia, joiden johdosta ao. hal-
lintoelimet olivat antaneet kaupunginhalli-
tuksen mielestä hyväksyttävät selitykset. 
Kaupunginhallitus tulisi lisäksi kehottamaan 
niitä hallintoelimiä sekä virastoja ja laitok-
sia, joiden hallussa on kiinteää omaisuutta, 
sekä niitä virastoja, jotka huolehtivat kau-
pungin rakennuttamien rakennusten suun-
nittelusta, kiinnittämään vakavaa huomiota 
kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin 
huomautuksiin ja toivomuksiin. Kaupungin-
hallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupun-
ginvaltuusto päätti, ettei kiinteän omaisuu-
den tarkastajien kertomus antanut aihetta 
enempiin toimenpiteisiin (28.10. 777 §, khn 
mtö n:o 8). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat to-
denneet, että kaupungin irtainta omaisuutta 
hoidetaan edelleen hyvin ja että siitä pidetty 
kirjanpito oli kunnossa eräitä yksityistapauk-
sia lukuun ottamatta. Tarkastajat olivat to-
denneet, että Lauttasaaren telakalla säilytet-
tiin talvisin myös yksityisten omistajien ve-
neitä. Heidän mielestään olisi selvitettävä, 
oliko menettely kaupungin edun mukaista. 
Lisäksi he olivat todenneet, että autot vii-
pyivät kaupungin autokorjaamossa pienenkin 
korjauksen takia kauan. Korjaustoiminnassa 
olisi pyrittävä noudattamaan kiireellisyys-
järjestystä ja jokapäiväisiä ajoja suorittavat 
autot asetettava etusijalle. Kaupungin ajo-
neuvokorjaamon toiminta olisi kokonaisuu-
dessaan tutkittava. Kaupungin omistamien 
työ- ym. koneiden taloudellista käyttöaikaa 
olisi myös entistä tehokkaammin seurattava. 
Kaupunginhallitus ilmoitti kehottavansa vi-
rastoja ja laitoksia kiinnittämään huomiota 
tarkastajien em. huomautuksiin. Kaupungin-

valtuusto päätti kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti, ettei irtaimen omaisuuden 
tarkastajien kertomus v:lta 1969 antanut ai-
hetta enempiin toimenpiteisiin (28.10. 776 §, 
khn mtö n:o 7). 

Kaupunginhallitus ja välittö-
mästi sen alaiset virastot 

Kaupunginhallituksen vuosijäseniksi v:ksi 
1970 valittiin kansak.op. Inkeri Airola, toim. 
joht. Erkki Hara, toim.joht. Raimo Ilaskivi, 
toimits. Pentti Kauhanen, piirisiht. Aulis 
Leppänen, sosiaalipääll. Aarne Leskinen, rva 
Hellä Meltti, talousjoht. Kaarlo Pettinen, 
dipl.ins. Kari Rahkamo, pankinjoht. Erik 
Witting ja valtiot.maist. Aarne Välikangas 
(7.1. 5 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi vt Aarne Les-
kiselle vapautuksen kaupunginhallituksen 
vuosijäsenen tehtävästä 1.6. lukien, jolloin 
hän ryhtyi hoitamaan apulaiskaupunginjoh-
tajan virkaa ja valitsi tied.siht. Reino Tuo-
men uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen 
kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (27.5. 368 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginvaltuusto 
valitsi apulaiskaupunginjohtajan virkaan vt 
Aarne Leskisen ja määräsi hänet hoitamaan 
sairaalatointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan toimialaan kuuluvia tehtäviä (29.4. 
307 §). 

Uudenmaan lääninhallitus oli 29.4. kehot-
tanut valtuustoa kiireellisesti antamaan kir-
jallisen selityksen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle valtiot.maist. Pentti Pusan 22.4. 
jättämästä valituksesta, jossa haettiin muu-
tosta lääninhallituksen 23.3. tekemään pää-
tökseen, millä oli kumottu valtuuston 10.12. 
1969 toimittama apulaiskaupunginjohtajan 
vaali. Valittaja oli kirjelmässään pyytänyt, 
että korkein hallinto-oikeus kiireellisesti rat-
kaisisi asian ja kumoaisi lääninhallituksen 
päätöksen. Kaupunginvaltuusto päätti il-
moittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle an-
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nettavassa selityksessään, viitaten samalla 
kaupunginhallituksen 20.4.1970 jättämään 
valituskirjeeseen sekä Kaupunkiliiton toi-
miston 2.3.1970 päivättyyn lausuntoon ja 
Turun Yliopiston hallinto- ja finanssioikeu-
den professorin Olavi Rytkölän 13.4.1970 
antamaan asiantuntijalausuntoon, pitävänsä 
valtiot.maist. Pentti Pusaa muodollisesti pä-
tevänä ja sopivana apulaiskaupunginjohtajan 
virkaan sekä näin ollen esittää, että läänin-
hallituksen 23.3.1970 antama valituksenalai-
nen päätös kiireellisesti kumottaisiin ja että 
valtuuston mainittu, joka suhteessa lainmu-
kainen päätös pysytettäisiin voimassa ja nou-
datettavana (13.5. 342 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli 19.11. kumonnut lääninoikeuden 
päätöksen siltä osin kuin siinä oli katsottu, 
ettei Pusa täyttänyt virkaan vaadittuja kel-
poisuusehtoja. Kun lääninoikeus oli muilta 
osin hylännyt valtuuston päätöksestä tehdyt 
valitukset, jäi valtuuston päätös näin ollen 
voimaan (9.12. 907 §). 

Valtuutetut Veikko ja Pekka Vennamo te-
kivät 1.4.1970 aloitteen lääninhallituksen te-
kemän, apulaiskaupunginjohtajan viran täyt-
tämistä koskevan päätöksen saattamisesta 
valtuuston tiedoksi. Aloitteessa huomautet-
tiin mm., että päätöksestä tehtiin useampia 
valituksia, jonka johdosta lääninhallitus 
23.3. kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen 
kunnallislain 86 §:n 2 mom:n ja 175 §:n no-
jalla ja palautti asian valtuuston uudelleen 
käsiteltäväksi. Lääninhallituksen päätöksen 
tultua julkiseksi oli kaupunginkansliasta an-
nettu lehdistölle tieto siitä, että kaupungin-
hallitus tulee päätöksestä valittamaan. Val-
tuutettu Veikko Vennamo tiedusteli aloit-
teessa, millä valtuuksilla tämä oli tehty, kos-
ka hänen mielestään valitustoimenpiteestä 
päättäminen kuului jättää valtuuston harkit-
tavaksi, joka on kaupunginhallitusta ylempi 
elin ja jonka päätöksen kumoaminen oli ta-
pahtunut ja jolle asia oli lääninhallituksen 
päätöksellä palautettu. Vennamo oli lähettä-
nyt asiaa koskevan kirjelmän kaupunginhal-

litukselle. Kaupunginhallituksen 31.3. pitä-
mässä kokouksessa kaup.joht. Aura ko. asioi-
den esittelijänä oli ilman mitään perusteluja 
ehdottanut, että kaupunginhallitus valittaisi 
lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen ja että vt Veikko Venna-
mon kirje merkittäisiin tiedoksi. Tämä me-
nettely osoitti aloitteentekijän mielestä sel-
västi sen, että kaupunginvaltuusto haluttiin 
pitää asiasta sivussa, vaikka asia sille kuului. 
Kun kaupunginvaltuustossa suoritetussa vaa-
lissa virkaan valittu Pentti Pusa sai vain 33 
ääntä, tuntui todennäköiseltä, että valtuu-
tettujen enemmistö ei halunnut valittaa lää-
ninhallituksen päätöksestä. Aloitteentekijät 
esittivät edellä esitetyn perusteella, että val-
tuusto kehottaisi kaupunginhallitusta anta-
maan valtuustolle 15.4. pidettävässä kokouk-
sessa tiedoksi lääninhallituksen koko päätök-
sen sekä jättämään valtuuston itsensä rat-
kaistavaksi, tyydytäänkö lääninhallituksen 
ko. päätökseen vai valitettaisiinko siitä. Kau-
punginhallitus ilmoitti päättäneensä 31.3. 
1970 valittaa mainitusta lääninhallituksen 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
sekä totesi samalla, että lääninhallituksen 
päätös oli annettu äänestyksin 2 äänellä 1 
vastaan. Valtuutettu Veikko Vennamon kir-
jeen johdosta kaupunginhallitus viittasi kau-
punginsihteerin kaupunginhallituksen toi-
meksiannosta laatimaan ja valtuutetuille 
monisteena 1.4. pidetyssä valtuuston ko-
kouksessa jaettuun perusteelliseen selvityk-
seen. Selvityksessä mainittiin mm., että vali-
tuksesta ja vt Vennamon kirjeestä päätet-
täessä ja asioita käsiteltäessä apul.kaup.joht. 
Pusa ja jäsen Pettinen eivät olleet kokouk-
sessa saapuvilla. Valtuutettu Vennamon kir-
jeen johdosta kaupunginhallitus päätti yksi-
mielisesti valittamista koskevan päätöksen ja 
kunnallislain 183 §:n perusteella, ettei kirje 
antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Kuuskosken—Hannuksen selitysteoksen ao. 
kohtien perusteella sekä myös Suomen Kau-
punkiliiton toimiston samoin kuin kaupungin 
asianomaisten lakimiesten yhtäpitävän käsi-
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tyksen mukaan on siis kaupunginhallituksella 
oikeus käyttää puheena olevassa asiassa vali-
tusoikeutta. Tämän perusteella ja kun kau-
punginhallitus oli pitänyt luonnollisena vel-
vollisuutenaan toimia siihen pyrkien, että 
sen laillisena pitämä kaupunginvaltuuston 
päätös jäisi pysyväksi, kaupunginhallitus oli 
tehnyt edellä selostetut päätöksensä. 

Kaupunginvaltuusto katsoi selostuksen 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(1.4. 274 §, 15.4. 295 §). 

Keskushallinnon organisaation kehittäminen. 
Kaupunginhallitus asetti 29.9.1969 komitean 
kiireellisesti valmistelemaan kaupungin kes-
kushallinnon toiminnan tehostamiseen täh-
tääviä organisatorisia muutoksia. Komitean 
7.4. valmistuneessa mietinnössä todettiin 
kaupungin tehtäväkentän jatkuvasti laajen-
tuvan. Tämän vuoksi olisi erityisesti keskus-
hallinnon piirissä pyrittävä toiminnan tehok-
kuuteen ja taloudellisuuteen sekä asiain hoi-
don nopeuttamiseen ja ruuhkautumisen estä-
miseen. Asioita voitaisiin huomattavasti pa-
rantaa tarkistamalla ja täydentämällä kau-
punginhallituksen ohjesääntöä. Komitea oli 
myös käsitellyt kaupunginjohtajan ja apu-
laiskaupunginjohtajien tehtäväjakoa, joiden 
ryhmittelyssä ja jakautumisessa esiintyi il-
meistä epätarkoituksenmukaisuutta. Kau-
punginhallitus asetti 11.5. komitean tar-
kistamaan kaupunginjohtajan ja apulaiskau-
punginjohtajien keskinäistä työnjakoa siten, 
että tehtävämäärittely saataisiin tarkoituk-
senmukaiseksi ja tehtävien jakautuminen eri 
johtajien kesken nykyistä tasaisemmaksi. 
Komitea laati oman ehdotuksensa kaupun-
ginhallituksen johtosäännöksi ja ehdotti sa-
malla kaupunginjohtajan ja apulaiskaupun-
ginjohtajien kelpoisuusehdot sisältävän kau-
punginhallituksen ohjesäännön 4 §:n selven-
tämistä. Komitea puolsi keskushallinnon or-
ganisaation kehittämiskomitean muita ehdo-
tuksia ja niiden hyväksymistä ja toteuttamis-
ta mahdollisimman pian. Kaupunginhallituk-
sen työn helpottamiseksi olisi kadun ja vie-
märin rakentamiskorvauksia koskevat asiat 

siirrettävä yleis jaostolle. Tämä johtui siitä, 
että korvaukset ovat pelkästään laskennalli-
sia toimenpiteitä. Kaupunginhallitus yhtyi 
kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjoh-
tajien keskinäistä työnjakoa tarkistamaan 
asetetun komitean ehdotuksiin ja muilta osin 
keskushallinnon organisaation kehittämisko-
mitean esityksiin. Kasvatusneuvoloita kos-
kevan asian osalta kaupunginhallitus kat-
soi, että koska valtion kasvatusneuvolakomi-
tean mietinnön johdosta ei ole tehty lopullisia 
päätöksiä kasvatusneuvoloiden uusista hal-
lintojärjestelyistä, olisi tarkoituksenmukaista 
asettaa väliaikaisena ratkaisuna kaupungin-
hallituksen kasvatusneuvolajaosto, joka toi-
misi valtioneuvoston päätöksessä tarkoitet-
tuna johtokuntana. Jaoston olisi tutkittava 
kasvatusneuvoloiden organisaatiota sekä val-
misteltava ohjesääntö. Kaupunginkanslian 
ja järjestelytoimiston lakkautettavaksi esi-
tetyistä viroista on pääosa avoinna olevia. 
Eräät virat ovat kuitenkin rinnastettavissa 
henkilöasiainkeskuksessa tarvittaviin virkoi-
hin. Nämä virat ja niiden haltijat on v:n 1971 
talousarvioon merkitty henkilöasiainkeskuk-
seen siirretyiksi. Kaupunginvaltuusto päätti: 

I. muuttaa kaupunginhallituksen ohjesään-
nön 4, 8, 12—13 §:t, muuttaa Helsingin kau-
pungin kaupunkisuunnittelulautakunnan joh-
tosäännön 6 ja 7 §:n. 

II. hyväksyä kaupunginhallituksen johto-
säännön liitteen 8 mukaisena muutoin paitsi, 
että 3 §:ssä mainituista henkilöasioista ja so-
siaalitointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan toimialaan kuuluvista asioista poistetaan 
kasvatusneuvoloita koskeva kohta sekä 
muuttaa 11 §:n. Helsingin kaupungin puu-
tavarakeskuksen johtosääntö hyväksyttiin 
liitteen n:o 5 mukaisena. Kaupunginvaltuus-
ton v. 1958 hyväksymä kaupunginhallituksen 
johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen päätettiin kumota ja hyväksyä 
puutavarakeskuksen johtosääntö liitteen 5 
mukaisena. 

III . Helsingin kaupunginkanslian johto-
sääntö hyväksyttiin liitteen 6 mukaisena, sa-
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maila kumottiin kaupunginvaltuuston v. 1958 
hyväksymä Helsingin kaupunginkanslian joh-
tosääntö siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen ja v. 1963 hyväksytty Helsingin 
kaupungin matkailutoimiston johtosääntö 
sekä v. 1962 hyväksytty Helsingin kaupun-
ginhallituksen asiamiestoimiston johtosääntö 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Kaupunginkanslian osalta hyväksyttiin seu-
raavat virkaj är j estelyt: 

a) 38. pl:aan kuuluva kaupunginsihteerin 
virka muutetaan samaan palkkaluokkaan 
kuuluvaksi kansliapäällikön viraksi, 

b) 35. pl:aan kuuluva talousarviopäällikön 
virka muutetaan samaan palkkaluokkaan 
kuuluvaksi rahoitusjohtajan viraksi, 

c) 34. pl:aan kuuluva apulaiskaupungin-
sihteerin virka, jonka haltijana on varatuo-
mari Yrjö Salo, muutetaan samaan palkka-
luokkaan kuuluvaksi hallintopäällikön vi-
raksi, 

d) 34. pl:aan kuuluva apulaiskaupungin-
sihteerin virka, jonka haltijana on varatuo-
mari Harri Sormanen, muutetaan samaan 
palkkaluokkaan kuuluvaksi osastopäällikön 
viraksi, 

e) kaupunginkansliaan perustetaan kaksi 
uutta 34. pl:aan kuuluvaa apulaiskaupungin-
sihteerin virkaa, 

f) kaupunginkansliaan perustetaan yksi 
uusi 30. pl:aan kuuluva konttoripäällikön 
virka, johon valitaan virkaa haettavaksi ju-
listamatta järjestelytoimiston 30. pl:aan kuu-
luva virastotutkijan viran haltija Aapeli Vuo-
risto, 

g) 34. pl:aan kuuluva kaupunginasiamie-
hen virka muutetaan samaan palkkaluokkaan 
kuuluvaksi apulaiskaupunginlakimiehen vi-
raksi, 

h) 31. pl:aan kuuluva apulaiskaupungin-
asiamiehen virka muutetaan samaan palkka-
luokkaan kuuluvaksi kaupunginasiamiehen 
viraksi sekä 

i) 31. pl:aan kuuluva asiamiehen virka 
muutetaan samaan palkkaluokkaan kuulu-
vaksi kaupunginasiamiehen viraksi. 

IV. Helsingin kaupungin henkilöasiain-
keskuksen johtosääntö hyväksyttiin liitteen 
7 mukaisena. Henkilöasiainkeskukseen pe-
rustettiin seuraavat virat: 34. pl:n henkilö-
asiainpäällikön virka, 32. pl:n koulutuspäälli-
kön virka, johon valittiin virkaa haettavaksi 
julistamatta kaupunginkanslian 32. pl:n kou-
lutuspäällikön viran haltija Urpo Ryönän-
koski, ja kaksi samoin 32. pl:n muuta osasto-
päällikön virkaa. Edelleen kumottiin kau-
punginvaltuuston v. 1968 hyväksymä Hel-
singin kaupunginhallituksen järjestelytoimis-
ton johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. Järjestelytoimiston seuraavat 
vakinaiset virat päätettiin lakkauttaa: toi-
mistopäällikön virka (35. pl), järjestelyinsi-
nöörin ja virastotutkijan virat (30, 29 ja 26) 
sekä toimistotutkijan virka (24). Kaupungin-
kansliasta päätettiin lakkauttaa koulutus-
päällikön virka (32). Järjestelytoimistossa ti-
lapäisinä viranhaltijoina palvelevat virasto-
tutkija, työntutkimusteknikko ja toimisto-
apulainen päätettiin siirtää muihin saman-
luonteisiin virkoihin. Järjestelytoimistossa ja 
kaupunginkansliassa koulutustehtävissä työ-
suhteessa palvelevat henkilöt päätettiin mah-
dollisuuksien mukaan siirtää muihin saman-
luonteisiin tehtäviin. Sähkölaitoksen hallinto-
ja talousosaston päällikön virkaan kaupun-
ginhallituksen v. 1969 tekemällä päätöksellä 
siirretylle dipl.ins. Alpo Salolle päätettiin 
maksaa 1.1.1970 lukien henkilökohtaisena 
palkanlisänä 35. ja 33. pl:n mukaisten loppu-
palkkojen välinen erotus. 

V. Kaupunginhallituksen ohjesäännön 
muutokset toteutetaan siitä lukien, kun sisä-
asiainministeriö on muutokset vahvistanut. 
Muut järjestelyt astuvat voimaan 1.1.1971 
lukien (25.11. 860 §, kunn. as. kok. n:o 180). 

Kunnallisen alkoholitarkastajan ja hänen 
apulaisensa uusitun ohjesäännön hyväksymi-
nen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 1969 
mainitun ohjesäännön, joka alistettiin so-
siaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi. 
Ministeriö oli 11.9.1969 palauttanut ohje-
säännön uudelleen käsiteltäväksi, koska se ei 
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ollut tarkoituksenmukainen mm. sen vuoksi, 
että tarkastajan ja hänen apulaisensa ottaa 
virkaan kaupunginhallitus eikä valtuusto. 
Lisäksi olisi ohjesäännössä otettava huo-
mioon raittiuslautakunnan tehtävä alkoholi-
lakien valvonnan seuraajana kunnassa. Koska 
ministeriön ehdottamat muutokset poikkesi-
vat kaupungin ohje- ja johtosääntöjen tavan-
mukaisista laatimisperusteista, kaupungin-
hallitus päätti valittaa asiasta korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus 
oli todennut 28.4.1970, että koska ministe-
riöllä on oikeus harkita valtuuston päätöksen 
tarkoituksenmukaisuutta ja todetessaan har-
kintavaltaansa käyttäen ohjesäännön epä-
tarkoituksenmukaiseksi oikeus jättää ohje-
sääntö vahvistamatta sekä kun ministe-
riön päätös ei näin ollen loukannut kau-
pungin oikeutta, korkein hallinto-oikeus ot-
taen huomioon muutoksenhausta hallinto-
asioissa annetun lain 4 §:n 1 mom:n oli 
harkinnut oikeaksi hylätä valituksen. Kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä kaupun-
ginhallituksen esittämän uusitun Helsingin 
kaupungin kunnallisen alkoholitarkastajan 
ja hänen apulaisensa ohjesäännön ja minis-
teriö vahvisti sen 27.10.1970 (30.9. 690 §, 
25.11. 858 §, kunn. as. kok. n:o 118). 

Asiamiestoimiston avoinna olevaan 36. pl:n 
kaupunginlakimiehen virkaan valittiin varat. 
Jussi Alanen tavanmukaisilla ehdoilla (25.11. 
861 §). 

Asiamiestoimistoon päätettiin perustaa 
1.1.1971 lukien kaksi 10. pl:n toimistoapulai-
sen virkaa (10.6. 421 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää varat. 
Pekka Sormuselle eron kaupunginlakimiehen 
virasta 20.10.1970 lukien (16.9. 644 §). 

Kaupunginarkisto. Kaupunginvaltuusto 
päätti perustaa kaupunginarkistoon 1.1.1971 
lukien yhden 12. pl:aan kuuluvan arkistojär-
jestäjän viran (10.6. 421 §). 

Tilastotoimistoon päätettiin 1.1.1971 lukien 
siirtää hankintatoimiston yksi 8. pl:n toimis-
toapulaisen virka ja sen haltija Taimi 
Laakso (17.6. 494 §). 

Rahatoimistoon päätettiin perustaa 1.1.1971 
lukien yksi 28. pl:aan kuuluva osastopäälli-
kön virka (10.6. 421 §). 

Verotustoi mi 

Verolautakunta ja tutkijalautakunta. Mer-
kittiin tiedoksi Helsingin veroviraston ilmoi-
tus valtiovarainministeriön Helsingin kau-
pungin vero- ja tutkijalautakuntiin varapu-
heenjohtajiksi ja muiksi jäseniksi sekä heidän 
varamiehikseen v:ksi 1970—1973 määrää-
mistä henkilöistä (4.3. 163 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa val-
tiovarainministeriölle, ettei sillä ollut huo-
mauttamista verolautakunnan varapuheen-
johtajan varamiehen ja jäsenen sekä tutkija-
lautakunnan varapuheenjohtajan määrää-
mistä koskevien ehdotusten johdosta eikä ko. 
lautakuntien kokoonpanoihin ehdotetuista 
muutoksista (18.3. 209 §, 14.10. 728 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikaista 29.10. 
1969 tekemäänsä tutkijalautakunnan jäsen-
ten ja varajäsenten vaalia koskevaa päätös-
tään siten, että tarkast. Erkki Sänkiahon 
varamieheksi valitaan ylivääpeli evp. Aarre 
Lehtonen (4.3. 198 §). 

Vi ranhaltijain ja työntekijäin 
työjärjestely-, palkka- y m. 

kysymyks et 

Viranhaltijain ja työntekijäin palkkojen 
yleiskorotus. Kaupunkiliiton ilmoituksen mu-
kaan neuvottelut suositukseksi kaupunkien 
ja kauppaloiden viranhaltijain ja työnteki-
jäin palkkojen yleistarkistuksista voitiin rat-
kaista vasta II vakauttamissopimuksen alle-
kirjoittamisen jälkeen. Sopimus allekirjoitet-
tiin 11.9.1969 ja se sisälsi määräykset työ-
markkinoilla v. 1970 tehtävistä palkkojen ja 
työehtojen tarkistuksen päälinjoista. Valtion 
viran- ja toimenhaltijain palkkausten tarkis-
tus aiheutti painetta erityisesti kaupunkien 
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ja kauppaloitten viranhaltijain palkkojen 
tarkistamiseksi vakauttamissopimuksen edel-
lyttämiä määriä enemmän. Tämä aiheutui 
ns. lähtötasotarkistuksesta, josta viimeinen 
osa tuli voimaan v:n 1970 alusta. Kunnalli-
sella viranhaltijapuolella katsottiin, että läh-
tötasotarkistus ei ainoastaan johtanut tavoit-
teeseensa, vaan aiheutti vuorostaan jälkeen-
jääneisyyttä kaupunkien ja kauppaloitten 
viranhaltijain palkkauksessa. Toisena painet-
ta aiheuttavana seikkana oli valtion suorit-
taman yksipuolisen palkkaratkaisun sisältö. 
Palkka-asiainneuvosto hyväksyi saavutetun 
neuvottelutuloksen 15.1. ja Kaupunkiliiton 
hallitus 23.1. Myös Kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain liiton (KTV), Kunnallis-
virkamiesliiton ja Akavan päättävät elimet 
hyväksyivät neuvottelutuloksen. Palkka-
lautakunnan ilmoituksen mukaan pyri.ttiin 
kaupungin neuvottelijain ehdotuksessa mah-
dollisimman tarkasti seuraamaan Kaupunki-
liiton hallituksen suosittelemia periaatteita. 
Kaupungin ehdotuksessa jouduttiin kuiten-
kin poikkeamaan Kaupunkiliiton hallituksen 
suosituksesta mm. sen tähden, että tämä ra-
kentui v. 1962 hyväksytyn virkasäännön mal-
lin ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten 
pohjalle, kun taas Helsingissä oli edelleen 
voimassa v. 1951 hyväksytty virkasääntö 
täydennettynä v. 1968 hyväksytyillä työ-
aikamääräyksillä. Myöskin eläkkeiden tarkis-
tamiseen nähden oli tehty poikkeus. Samaten 
erosi Kaupunkiliiton suosituksesta kaupun-
gin neuvottelijain ehdotuksessa oleva kohta, 
jonka mukaan määräys ilta- ja yötyökor-
vausten maksamisesta ainoastaan työaika-
lain alaisille viranhaltijoille ja toimihenki-
löille poistettaisiin. Neuvotteluissa mukana 
olleet järjestöt ilmoittivat Helsingin kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain yhteis-
järjestöä lukuun ottamatta hyväksyvänsä 
päätösehdotuksen mukaisen ehdotuksen. Yh-
tyen kaupungin neuvottelijain esitykseen 
yleiskorotuksen toteuttamisesta v. 1970 palk-
kalautakunta esitti, että viranhaltijain ja toi-
mihenkilöiden palkkoja ja eräitä etuuksia tar-

kistettaisiin esityksen mukaisesti. Kaupun-
ginhallitus yhtyi lautakunnan esitykseen ja 
ilmoitti sisällyttävänsä täytäntöönpanopää-
tökseen määräykset työpaikkatilojen käy-
töstä työntekijäin työpaikan palvelusehtojen 
käsittelyä koskevien kokousten pitämiseen. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen ponsien A, B ja C osalta 
sellaisenaan sekä ponnen D. Muut määräyk-
set, seuraavassa muodossa: 

»Samalla kaupunginvaltuusto päätti mer-
kitä tiedoksi Kaupunkiliiton yleiskirjeen 
n:o A 3/28.1.1970 D. 11) kohdassa olevan kan-
nanilmaisun ja periaatteessa hyväksyä sen 
pohjaksi erikseen käytäville neuvotteluille 
ponnen soveltamisen vaikutusten selvittämi-
seksi.» 

Samoin kaupunginvaltuusto päätti merkitä 
tiedoksi Kaupunkiliiton suositukseen sisälty-
vät ilmoitukset sen toimesta aloitetuista tai 
aloitettavista toimenpiteistä eräiden palve-
lusehtojen uudelleen järjestämiseksi ja niiden 
johdosta mahdollisesti annettavista suosituk-
sista. Raastuvanoikeuden ja maistraatin jä-
senten, maistraatinsihteerin, maistraatinno-
taarin, I ja II julkisen notaarin, kaupungin-
viskaalin ja ulosottoviraston kaupunginvou-
din virkojen osalta päätös alistettiin oikeus-
ministeriön vahvistettavaksi. Ministeriö vah-
visti päätöksen muuttamattomana (4.3. 196 §, 
10.6. 414 §, kunn. as. kok. n:o 17). 

Teknillisen korkeakoulun tai opistokoulutuk-
sen saaneiden viranhaltijain sopimuspalkkojen 
voimassaolon jatkaminen. Kaupunginvaltuus-
ton v. 1968 (ks. s. 8) tekemässä päätöksessä 
tarkoitettujen teknillisten korkeakoulu- tai 
opistokoulutuksen saaneiden viranhaltijain 
sopimuspalkkojen voimassaoloa päätettiin 
jatkaa toistaiseksi (9.12. 941 §). 

Ikälisään oikeuttava palvelusaika. Kaupun-
ginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kau-
pungin voimassa olevan virkasäännön 25 §:n 
2 mom:n sekä 36 §:n 3 mom:n. Uusien ikälisä-
määräysten mukaan viranhaltijalla on oikeus 
lukea ikälisään oikeuttavaan palvelusaikaan 
se aika, jonka hän 20 vuotta täytettyään on 
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ollut kaupungin, valtion ym. palveluksessa 
(13.5. 357 §, kunn. as. kok. n:o 49). 
Työaikajärjestelyt kunnallisissa oppilaitoksis-

sa. Kaupunkiliiton toimisto ilmoitti, että liiton 
palkka-asiainneuvosto oli 16.1. solminut Suo-
men kunnallisten työntekijäin ja viranhalti-
jain liiton kanssa sopimuksen työaikalain 
alaisten työntekijäin ja viranhaltijain työ-
aikajärjestelyistä kunnallisissa oppilaitok-
sissa. Sopimus perustui kunnallisten viran-
haltijain työajoista 16.10.1969 tehtyyn uu-
teen sopimukseen ja samana päivänä tehdyn 
ns. suositussopimuksen 9 §:ään. Uusi työaika-
sopimus korvaa toimiston yleiskirjeellä 
A 2/13.1.1969 kaupunkien ja kauppaloiden 
tietoon saatetun aikaisemman työaikasopi-
muksen ja on pääasiallisesti entisenlainen 
siten, että säännöllinen työaika on 15.8. tai 
1.9. alkavan, kauintaan vuoden pituisen ta-
soittumisajanjakson aikana keskimäärin 40 
tuntia viikossa ja että tänä aikana työntekijä 
tai viranhaltija saa keskimäärin 2 vapaapäi-
vää kalenteri viikkoa kohti. Kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä 7.5.1969 työaikalain 
alaisten toimihenkilöiden ja viranhaltijain 
työajan lyhentämisestä kunnallisissa oppilai-
toksissa tekemänsä päätöksen mukaisesti so-
pimuksen 1, 2, 7, 8 ja 10 §:ään niihin ehdote-
tut muutokset (27.5. 393 §, kunn. as. kok. 
n:o 53). 

Sopimuspalkkauksista aiheutuneista epä-
kohdista kaupungin palkkausjärjestelmissä te-
kivät vt Tuomi ym. 21.1.1970 seuraavan väli-
kysymyksen: 

»Kaupungin palkka- ja työsuhdeasiain hoi-
toa harjoitetaan kuukausipalkalla työskente-
levien osalta kahta eri järjestelmää — virka-
ja sopimustietä — noudattaen. Tämä kaksi-
jakoisuus on saamassa muotoja, jotka uhkaa-
vat viedä selväpiirteiseltä asioiden hoidolta 
pohjan pois. 

Vuoden 1969 aikana ja jatkuvasti on so-
sialidemokraattisia luottamusmiehiä kuiten-
kin hämmästyttänyt ja huolestuttanut val-
tuuston hyväksymän periaatteen vastainen 

korotussuunta etenkin korkeampipalkkaisten 
sopimussuhteisten työntekijäin kohdalla. 

On epäiltävää, että tämä kehitys yhdessä 
vallitsevan kahdenlaisen järjestelmän kanssa 
tulee jatkuessaan viemään kaupungin koko 
palkka- ja työsuhdepolitiikan täydelliseen 
umpikujaan. 

Edelläolevaan perustuen esitämme kau-
punginhallituksen vastattavaksi seuraavan 
välikysymyksen: 

Onko kaupunginhallitus tietoinen esittä-
mistämme epäkohdista kaupungin palkka- ja 
työsuhdeasioissa ? 

Ja jos on, mihin toimenpiteisiin se aikoo 
ryhtyä, jotta kaikilla tasoilla palkka- ja työ-
suhderatkaisuissa noudatetaan kaupungin-
valtuuston päätöksiä ja periaatteita ja että 
niitä hoidetaan nykyistä paremmin kunnallis-
lain edellyttämän luottamusmiesjärjestelmän 
valvonnassa, noudattaen tasa-arvoisuusperi-
aatetta kaikkiin työntekijöihin nähden?» 

Välikysymyksen johdosta palkkalautakun-
ta huomautti, että kaupungin palveluksessa 
on n. 15 500 virkasuhteessa olevaa, n. 4 500 
työsopimussuhteista kuukausipalkkaista toi-
mihenkilöä ja 7 000—8 000 työsopimussuh-
teessa olevaa tuntipalkkaista työntekijää. 
Virkasuhteessa olevien palvelusehdoista päät-
tää yleensä kaupunginvaltuusto. Lääkärien, 
kansakoulunopettajien, kodinhoitajien, hoito-
laitosten henkilökunnan ja eräiden muiden 
viranhaltijaryhmien, yhteensä n. 5 000 viran-
haltijan palkkaukset määräytyvät valtion 
tekemien päätösten perusteella. Toimihenki-
löiden palkat määritellään yleensä virastoissa 
ja laitoksissa, mutta yli 1 700 mk:n suuruisis-
ta kuukausipalkoista on pyydettävä palkka-
lautakunnan toimiston lausunto ja 31. pl:n 
loppupalkan ylittäville palkoille on saatava 
myös kaupunginhallituksen hyväksyminen. 
Tuntipalkkaisten työntekijäin palkkaus pe-
rustuu kaupunginvaltuuston vahvistamaan 
työehtosopimukseen ja palkkalautakunnan 
hyväksymään palkkahinnoitteluun. Kun vir-
kapalkkaus ei ole pystynyt tarjoamaan riit-
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tävän joustavia mahdollisuuksia mukautua 
niihin vaatimuksiin, jotka vaihteleva työ-
markkinatilanne asettaa pätevästä erikois-
työvoimasta kilpailtaessa, siirryttiin kaupun-
gin virastoissa ja laitoksissa mm. teknillisen 
korkeakoulun tutkinnon suorittaneen viran-
haltijaryhmän osalta kaupunginvaltuuston 
v. 1961 tekemän päätöksen perusteella ylei-
sesti sopimuspalkkaukseen, jotta kaupunki 
olisi tämän henkilökunnan palkkaetujen osal-
ta pystynyt kilpailemaan muiden työnanta-
jien kanssa. Ellei näin olisi menetelty, kau-
punki olisi menettänyt palveluksessaan ole-
vaa pätevää insinööri- ja arkkitehtityövoi-
maa. Työsopimussuhteisessa palkkauksessa 
noudatettavat menetelmät eivät missään 
suhteessa ole normaalista poikkeavia, joten 
on vaikea löytää tukea väitteelle, että omak-
suttu, yksityisillä työmarkkinoilla yksin-
omaisesti käytössä oleva työsopimussuhtee-
seen perustuva palkkaus käytännössä olisi 
viemässä pohjaa palkkausasioiden selväpiir-
teiseltä hoidolta. Lähinnä korkeampipalk-
kaisten toimihenkilöiden palkkojen osalta 
ovat tarkistukset yleensä perustuneet mm. 
toimihenkilön uuteen tehtävään siirtymiseen, 
tehtävien muuttumiseen ja asianomaisen 
edistymiseen tehtävässään. Vastaavaa me-
nettelyä noudatetaan myös alempipalkkais-
ten toimihenkilöiden osalta. Valtion viime 
vuosina suorittamat palkkojen järjestelyt 
varsinkin virka-asteikon yläpäässä ovat jär-
kyttäneet kaupungin ja valtion johtavassa 
asemassa olevien viranhaltijain palkkausten 
välillä aikaisemmin vallinnutta suhteellisen 
tasapainoista tilaa. 

Kaupungin tuntipalkkaisten työntekijäin 
palkoissa on myös tapahtunut kaupungin 
määräämisvallassa olevien virkapaikkojen 
noususta poikkeavaa kehitystä. Tuntipalk-
kaisten työntekijäin keskimääräinen tunti-
ansio säännöllisenä työaikana oli marras-
kuussa 1969 jo 35 penniä korkeampi kuin 
marraskuussa 1968, vaikka vakauttamis-
sopimus olisi edellyttänyt 16 pennin korotusta. 
Viranhaltijain ansiotason nousuun verrattuna 

oli heidän ansiotasonsa nousu em. aikana 
noin kaksinkertainen. Esittämänsä perus-
teella palkkalautakunta katsoi, että kaupun-
gin palkka- ja muiden työsuhdeasian hoidois-
sa on noudatettu kaupunginvaltuuston hy-
väksymiä suuntaviivoja ja periaatteita sekä 
että ratkaisut on tehty tasapuolisuus mah-
dollisuuksien mukaan huomioon ottaen kau-
pungin edun vaatimalla tavalla. Palkkalauta-
kunta katsoi, ettei välikysymyksen tulisi 
antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kau-
punginhallitus totesi, että erikseen käsiteltä-
väksi jää kysymys siitä, onko virka- ja työ-
sopimussuhteisen palvelussuhteen rinnakkai-
nen käyttö kaupungin kannalta jatkuvasti 
tarkoituksenmukaista, vai olisiko siirryttävä 
yksinomaan jomman kumman palvelussuhde-
muodon käyttämiseen. Välikysymyksen kä-
sittelyn osalta kaupunginhallitus viittasi kau-
punginvaltuuston työjärjestyksen 19 ja 30 
§:iin. Kaupunginhallituksen vähemmistön 
mielestä olisi kaupunginvaltuuston esityslis-
talle tullut ottaa ennen kaupunginhallituksen 
päätösehdotusta seuraava lisäteksti: »Viita-
ten ao. kaupunginjohtajan antamaan lausun-
toon, jossa todetaan selvittely- ja oikaisutar-
peiden olemassaolo, esitämme, että kaupun-
ginhallitus omalta osaltaan toteaa, ettei se 
ajan niukkuudesta johtuen ole voinut asiaa 
täydellisesti selvittää ja tähän perustuen se 
on antanut palkkalautakunnan kiireelliseksi 
tehtäväksi valmistaa edelleen kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi uuden järjestelmän, 
jossa tullaan ottamaan huomioon välikysy-
myksessä esitetyt näkökohdat.» Vastaus väli-
kysymykseen merkittiin tiedoksi (18.2. 144 §). 

Työehtosopimukset. Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö 
irtisanoi kaupungin ja järjestön välisen työ-
ehtosopimuksen ja siihen liittyvän palkka-
hinnoittelun päättymään 31.12.1969. Neu-
vottelut aloitettiin välittömästi ja yksimieli-
nen neuvottelutulos perustui Kaupunkiliiton 
suositukseen eräin vähäisin poikkeuksin. 
Kaupunkiliiton suosituksesta poiketen teh-
tiin työehtosopimuksen 2 §:n 2 kohtaan lisäys 

13 



1. Kaupunginvaltu usto 

työntekijän eroamisiästä. Kaupunginvaltuus-
to hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen kaupungin sekä Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön 
väliseksi työehtosopimukseksi (1.4. 268 §, 
kunn. as. kok. n:o 32). 

Kaupunkiliiton toimiston ilmoituksen mu-
kaan tulivat samoin kuin ulkomaanliikentees-
sä noudatetut työehtosopimukset kaupunkien 
satamajäänmurtajani laivan- ja konepäällys-
töä ja miehistöä koskevat työehtosopimukset 
irtisanotuiksi päättymään 31.1.1970. Satama-
jäänmurtajia koskevissa työehtosopimuksissa 
oli pääosiltaan noudatettu ao. työntekijäjär-
jestön ja Merenkulun Työnantajaliiton kes-
ken tehtyjen, ulkomaanliikenteessä olevia 
aluksia koskevien työehtosopimusten mää-
räyksiä ja sopimustuloksista päästiin ko. jär-
jestöjen kesken yksimielisyyteen siten, että 
uudet työehtosopimukset tulevat voimaan 
1.1.1970 lukien. Palkkalautakunta, ilmoitti 
että kaupunginvaltuuston 7.5.1969 hyväksy-
mään kaupungin eräiden alusten laivanpääl-
lystöä koskevaan työehtosopimukseen tehtä-
vistä muutoksista oli päästy yksimielisyyteen 
Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa. Muu-
tokset perustuivat Kaupunkiliiton suosituk-
seen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
kaupungin eräiden alusten kansipäällystön 
uuden työehtosopimuksen (10.6. 452 §, 
kunn. as. kok. n:o 90). 

Kaupunkiliiton ko. kirjeeseen viitaten 
palkkalautakunta ilmoitti, että kaupungin-
valtuuston 7.5.1969 hyväksymään konepääl-
lystön työehtosopimukseen tehtävistä muu-
toksista oli päästy yksimielisyyteen Suomen 
Konepäällystöliiton kanssa. Kaupunginval-
tuusto hyväksyi lautakunnan esittämän kau-
pungin alusten s/s Otson ja m/s Turson kone-
päällystön uuden työehtosopimuksen (10.6. 
453 §, kunn. as. kok. n:o 91). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.1969 
m/s Korkeasaaren sekä hinaajien H-3 ja H-4 
konepäällystön työehtosopimuksen. Suomen 
Konepäällystöliitto oli määräajassa sanonut 
irti työehtosopimuksen ja esittänyt muutos-
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ehdotuksensa. Konepäällystöliiton kanssa 
käydyissä neuvotteluissa oli päästy yksimieli-
syyteen sopimukseen tehtävistä muutoksista. 
Lautakunnan ehdotuksen mukaisesti kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä kaupungin 
alusten m/s Korkeasaaren ja hinaajien H-3 
ja H-4 konepäällystön uuden työehtosopi-
muksen (10.6. 455 §, kunn. as. kok. n:o 92). 

Samaten oli kaupunginvaltuuston v. 1969 
hyväksymään satamaj äänmurt aj ain väen 
työehtosopimukseen tehtävistä muutoksista 
päästy yksimielisyyteen Suomen Merimies-
unionin kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä mainitun työehtosopimuksen esite-
tyssä muodossa (10.6. 454 §, kunn. as. kok. 
n:o 93). 

Helsingin kaupungin maataloustyönteki-
jäin ammattiosasto irtisanoi 27.11.1969 maa-
taloustyöni ekij äin työehtosopimuksen päät-
tymään 31.12.1969. Uutta sopimusta koske-
vat neuvottelut aloitettiin 16.3.1970, jolloin 
ammattiosasto esitti työehtosopimusta muu-
tettavaksi tuntipalkkaisten työntekijäin ylei-
seen työehtosopimukseen tehtyjä muutoksia 
soveltuvilta osin noudattaen. Lisäksi oli esi-
tet ty sopimuksen 5 §:n määräyksiä tarkistet-
taviksi perustuntipalkkojen osalta. Yksimie-
linen neuvottelutulos saavutettiin 18.3. Kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä Helsingin 
kaupungin ja Helsingin kaupungin maata-
loustyöntekijäin ammattiosaston kesken teh-
täväksi lautakunnan esittämän työehtosopi-
muksen allekirjoituspöytäkirj öineen (15.4. 
293 §, kunn. as. kok. n:o 39). 

Kaupungin palveluksessa työsuhteessa ole-
vien vuosilomasäännön muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti muuttaa ko. vuosiloma-
säännön 3 §:n 1 mom:n 3 kohdan. Siinä mää-
riteltiin lomapäivien määrä vuoro- ja yö-
työtä tekevien ym. osalta eräissä tapauksissa 
(27.5. 391 §, kunn. as. kok. nro 51). 

Kaupungin maksamien eläkkeiden tarkista-
minen ja eläkesääntöjen muuttaminen. Kau-
punkiliiton toimisto antoi yleiskirjeellään 
n:o A 5/5.2.1970 suosituksensa eläkkeiden 
tarkistamisesta ja eläkesääntöihin tehtävistä 
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muutoksista. Eläkkeiden tarkistamisesta jär-
jestöjen kanssa 5.5.1970 käydyissä virallisissa 
neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen mm. 
siitä, että kaupungin eläkesääntöjen eläkkei-
den tarkistusta koskevat pykälät muutetaan 
siten, että eläkkeiden tarkistus tulee sidotuksi 
yleisen palkkatason kehitykseen. 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti, että Helsin-
gin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 
8 ja 9 § sekä eräät leskieläke- ja kasvatus-
apusäännön ym. kohdat muutetaan ehdote-
tulla tavalla (27.5. 392 §, kunn. as. kok. 
n:o 52). 

Myöhemmin kaupunginvaltuusto päätti, 
että edellä päättämiensä eläkkeiden tarkis-
tuksesta aiheutuneita, palkkalautakunnan 
19.8. tekemässä esityksessä mainittuja, eräille 
kaupungin palveluksessa työsopimussuhtees-
sa palvelleille liikaa maksettuja eläke-eriä ei 
kohtuussyistä peritä kaupungille takaisin 
(16.9. 670 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi v. 1959 ja 
1961 ylimääräisen eläkkeen niille veroviraston 
palveluksessa olleille toimihenkilöille, jotka 
verohallinnon muuttamisen yhteydessä siir-
tyivät valtion palvelukseen kaupungilta saa-
maansa palkkaa pienemmälle palkalle. Mai-
nitut valtuuston päätökset ovat osoittautu-
neet tulkinnanvaraisiksi siltä osin, miten on 
katsottava toisaalta valtion ja toisaalta kun-
nan toteuttamien viranhaltijain palkkojen 
tarkistusten va.ikuttavan maksettavien eläk-
keiden määrään. Tästä tulkinnasta on ollut 
seurauksena, että rahatoimisto on suoritta-
nut v:ien 1966—1968 aikana eläkettä, jonka 
kaupunginhallitus sittemmin on määrännyt 
suoritettavaksi takaisin. Kaupunginvaltuusto 
teki samanlaiset päätökset v. 1960 ja 1961 
myös kaupungin palveluksesta valtion palve-
lukseen siirtyneen työnvälitystoimiston hen-
kilökunnan osalta. Eräät veroviraston viran-
haltijat ym. olivat anoneet, että heidät va-
pautettaisiin näiden liikaa maksettujen yli-
määräisten eläkkeiden takaisinmaksuvelvolli-
suudesta. Kaupunginvaltuusto päätti koh-

tuussyistä myöntää anojille vapautuksen 
heille liikaa maksettujen ylimääräisten eläk-
keiden takaisinmaksuvelvollisuudesta. Vas-
taava vapautus myönnettiin myös työnväli-
tystoimistosta valtion palvelukseen siirtynei-
den osalta (10.6. 457 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Seuraaville 100 
vuotta täyttäneille henkilöille päätettiin 
myöntää ylimääräinen eläke: leskirva Aman-
da Koskelalle 141.85 mk/kk 28.8.1970 lukien 
(17.6. 526 §); leskirva Johanna Nyforsille 
141.85 mk/kk 9.8.1970 lukien (17.6. 525 §); 
rva Ida Saariselle 147.60 mk/kk 18.12. 1970 
lukien (28.10. 791 §); nti Maria Sjöholmille 
131.10 mk/kk 28.1.1970 lukien (21.1. 60 §); 
Antti Taivassalolle 147.60 mk/kk 21.2.1970 
lukien (28.10. 793 §); siht. Elsa Tawast-
stjernalle 147.60 mk/kk 19.12.1970 lukien 
(28.10. 792 §); pianisti Helena von Wenzelille 
131.10 mk/kk 21.1.1970 lukien. Sjöholmille ja 
Wenzelille 5.30 mk:n suuruisine erillisine lisi-
neen sekä kaikille eläkkeisiin tämän jälkeen 
kulloinkin tulevine korotuksineen (21.1. 59 §). 

Seuraavat raitiovaununkuljettajat oikeu-
tettiin lukemaan hyväkseen Viipurin Sähkö-
laitos ja Raitiotiet Oy:ssä ja Viipurin kau-
pungilla palvelemansa ajat: Harri Erpilä 
26.4.1933—15.5.1936 sekä 16.5.—24.10.1936 
väliset ajat ja Eino Viljakainen 10.12.1933— 
4.5.1934, 20.4.1935—14.5.1936 sekä 15.5.1936 
—7.10.1939. Oikeus myönnettiin Helsingin 
kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 58 
ikä- ja 27 palvelusvuotta edellyttävän poik-
keusluokan mukaisesti (7.1. 27 §, 2.9. 613 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Karl 
Sjöholmin kuolinpesälle 23.4.1970 kuolleelle 
Sjöholmille ajalta 1.9.1969—23.4.1970 kuu-
luvan ylimääräisen eläkkeen 1.9.1969 alkaen 
524 mk:n suuruisena ja 1.1.1970 alkaen tar-
kistettuna 567 mk:n suuruisena kuukaudelta 
sekä Sjöholmin leskelle Eudokia Sjöholmille 
284 mk:n suuruisen ylimääräisen leskieläk-
keen kuukaudelta 1.5.1970 alkaen (30.9. 
706 §) sekä palosotilaan leskelle Matilda Täh-
delle 222 mk:n suuruisen ylimääräisen eläk-
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keen kuukaudelta 1.7.1970 alkaen (14.10. 
746 §). 

Kaupunginvaltuusto ei ollut katsonut voi-
vansa myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen 
saamista koskeviin anomuksiin, joita olivat 
tehneet sähkölaitoksen ent. työntek. Rolf 
Floesselly (14.10. 746 §); vahtimest. Aleksi 
Lehtinen (9.12. 940 §); yhteiskuntatiet, 
maist. Lauri Lahtinen ja ent. työnjoht. Yrjö 
Nieminen (18.2. 142 §); farmaseutti Sara 
Lindholm (18.3. 225 §, 28.10. 794 §); ent. 
koneenhoit. Eino Saastamoinen (4.3. 195 §) 
ja lääket. Iis. Thorolf Weber (29.4. 328 §). 

Muut asiat 

Eläkkeelle siirtyneiden ottaminen kaupun-
gin palvelukseen. Vt Tuomen ym. v. 1969 
tekemän, mainittua asiaa koskevan aloit-
teen johdosta kaupunginvaltuusto päät-
ti, että kaupunginhallituksen tulee hankkia 
pätevä lainopillinen selvitys siitä, onko 
hallitusmuodon 5 §:n vastaista ottaa kau-
pungin virkasääntöön määräys, ettei kau-
pungin virkoihin nimitetä eläkettä saavia 
henkilöitä. Lausunto päätettiin pyytää Hel-
singin yliopiston hallinto-oikeuden professo-
rilta Veli Merikoskelta, joka asiaa koskevassa 
tarkastelussaan päätyi siihen, ettei virka-
sääntöön voida työllisyysnäkökohtiin no-
jautuen ottaa eläkeläisiä diskriminoivaa 
säännöstä. Päätelmää ei ollut johdettu vä-
littömästi hallitusmuodon 5 §:stä, vaan 
muista oikeudellisista näkökohdista. Lau-
sunto merkittiin tiedoksi (16.9. 667 §, khn 
mtö n:o 6). 

Ohjeiden antaminen eräiden maksujen kan-
tamisesta. Kaupunginvaltuusto oli v. 1955 
päättänyt kaupungin viranomaisten toimi-
tuskirjoista perittävistä lunastuksista, joita 
oli korotettu viimeksi v. 1965. Vastaavaa 
päätöstä kaupungin viranomaisten oikeiksi 
todistamattomien jäljennösten valmistami-
sesta kannettavista maksuista ei ollut tehty. 

Nyt valtuusto vahvisti ohjeet ko. maksujen 
kantamisesta siten, että päätöstä olisi so-
vellettava 1.7.1970 lukien (17.6. 493 §, 
kunn.as.kok. n:o 62). 

Yhteiskuntatutkimusta koskeva yhteistoimin-
ta Helsingin seudulla. Kaupunginhallitus va-
litsi v. 1969 (ks. s. 157) kolme edustajaa ko. 
asiaa valmistelevaan yhteistyöelimeen. Kau-
pungin tilastoneuvottelukunta oli hyväksy-
nyt asettamansa työryhmän valmisteleman 
sopimusehdotuksen kyseisten kuntien kes-
keisestä yhteistoiminnasta yhteiskuntatutki-
muksen ja tilastoinnin kehittämiseksi sekä 
sopimuksessa edellytetyn yhteistyöelimen, 
Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen 
neuvottelukunnan, sääntöehdotuksen ja or-
ganisaatio- sekä kustannusarvioehdotuksen. 
Neuvottelukunnan tehtävänä tulisi olemaan 
mm. tietojen kerääminen ja ylläpitäminen 
Helsingin seutua koskevista, suoritteilla ole-
vista tutkimuksista ja tilastoista, seudun 
kuntien yhteisten yhteiskuntatutkimusten 
tarpeiden selvittäminen ja sellaisten yhteis-
kunnallisten tutkimusten suorituttaminen, 
joista seudun kunnille olisi yhteistä hyötyä. 
Neuvottelukunta oli asettanut työryhmän 
toimimaan v:n 1970 loppuun asti. Sen teh-
tävänä oli tutkimussuositusten valmistelu, 
kokonaissuunnitelman laatiminen kuntien ja 
korkeakoulujen välisestä tutkimusyhteistyös-
tä sekä sihteerin töiden valvominen. Vuoden 
1971 alusta esitettiin perustettavaksi eri-
tyinen tutkimusjaosto, jonka tehtävänä olisi 
Helsingin seutua koskevien yhteiskuntatut-
kimusten kokonaisvaltainen suunnittelu, suo-
situsten tekeminen tutkimusprojekteista ja 
käynnistettyjen neuvottelujen hoitaminen 
alusta loppuun. Yhteistoimintasopimuksessa 
mainittujen tehtävien hoitamisesta aiheutu-
vat kustannukset, lukuun ottamatta varsi-
naisten tutkimusprojektien suorittamisesta 
aiheutuvia menoja, jaetaan ehdotuksen mu-
kaan kuntien kesken neuvottelukunnassa ole-
vien edustajien lukumäärien suhteessa. Kau-
punginvaltuusto päätti, että Helsingin kau-
punki osallistuu kunnallislain 136 §:n mu-
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kaiseen yhteistoimintaan Espoon kauppalan 
ja Helsingin maalaiskunnan kanssa yhteis-
kuntatutkimuksen ja tilastoinnin kehittä-
miseksi Helsingin seudulla. Samalla kaupun-
ginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen 
hyväksymään asiaa koskevat sopimukset 
sekä vahvistamaan Helsingin seudun yhteis-
kuntatutkimuksen neuvottelukunnan sään-
nöt (16.9. 647 §). 

XIX kaupunkipäivät. Helsingissä 21.— 
22.8.1970 pidettäville X I X kaupunkipäiville 
valittiin kaupungin edustajiksi valtuuston 

puh.joht. Jussi Saukkonen, ensimmäinen 
varapuh. joht. Yrjö Rantala ja toinen vara-
puh. joht. Carl-Gustaf Londen, v t t Erkki 
Heikkonen, Anna-Liisa Hyvönen, Henrik 
Kalliala, Olavi Laine, Gustaf Laurent, Rakel 
Lehtokoski, Pentti Poukka, Tert tu Raveala, 
I r ja Salmela, Reino Tuomi, Veikko Venna-
mo ja Aarne Välikangas sekä varaedustajiksi 
vt t Inkeri Airola, Juho Antikainen, Kari 
Rahkamo, Pekka Vennamo, Erik Witting 
ja ennakontarkastaja Raimo Larjola (10.6. 
417 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito ja järjestys-
tehtävät 

Rakennustarkastusvirastoon päätettiin 1.1. 
1971 lukien perustaa seuraavat virat (palk-
kaluokka mainittu suluissa): tarkastusinsir 
nööri (31), kaksi insinööriä (27), rakennus-
mestari (25), rakennusmestari (22), kaksi 
toimistoapulaista (8) ja toimistoapulainen 
(7) (10.6. 421 §). 

Merkittiin tiedoksi, et tä lääninhallitus oli 
9.12.1969 vahvistanut kaupunginvaltuuston 
päätöksen, joka koski rakennustyön val-
vonnasta kaupungille perittäviä maksuja 
(7.1. 19 §)• 

Ulosottoviraston avoinna oleva 12. pl:n 
ulosottoapulaisen virka päätettiin muut taa 
samaan palkkaluokkaan kuuluvaksi apulais-
kirjanpitäjän viraksi 1.4.1970 lukien (18.3. 
223 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneu-
vosmiehen virkaan valittiin ylimääräinen 
vanhempi oikeusneuvosmies Raili Rekola ja 
nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan yli-
määräinen nuorempi oikeusneuvosmies Helge 
Rontu (29.4. 325 §, 18.2. 140 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitokseen päätettiin 1.1.1971 lukien 
perustaa 20. pl:aan kuuluva paloteknikon 
virka ja 7. pl:aan kuuluva toimistoapulaisen 
virka (10.6. 421 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi palopääll. Olli 
Lylylle eron palopäällikön virasta 1.9.1970 
alkaen (10.6. 424 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisten töi-
den lautakunnan laaditut tamat Kallion palo-
aseman saneerausta koskevat luonnospiirus-
tukset (TRO 1109) n:o 1—9/27.1.1970 palo-
aseman rakentamiseksi palolautakunnan 7.4. 
1970 hyväksymän huoneohjelman n:o 2 mu-
kaiseksi toiminnalliseksi keskukseksi (2.9. 
586 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1969 talousarvion pääomamenoihin 
asuntoalueiden yhteisiä väestönsuojia varten 
merkitystä määrärahasta 320 000 mk Erotta-
jan kalliosuojan rakennustöihin (21.1. 63 §). 

Kaupunginvaltuusto päätt i muut taa v. 
1969 Maunulan saneerattavan alueen kallio-
suojasta tekemäänsä päätöstä siten, et tä 
kalliosuojaan rakennettava suojahuoneala 
on 1 300 m2:n suuruinen (17.6. 497 §). 
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