
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kau-
punginhallitukseen kuuluivat v. 1971 kau-
punginjohtajana ylipormestari Teuvo Aura 
sekä apulaiskaupunginjohtajina: opetus- ja 
sivistystoimenjohtaja fil.maist. Aarre Loima-
ranta, rakennustoimenjohtaja valtiot.kand. 
Veikko Järvinen, kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötoimenjohtaja varat. Aatto Väyry-
nen, teollisuustoimenjohtaja dipl.ins. Gunnar 
Smeds, henkilöasiain ja sosiaalitoimenjohtaja 
valtiot.maist. Pentti Pusa ja sairaalatoimen-
johtaja Aarne Leskinen sekä kaupunginval-
tuuston valitsemina jäseninä toim.joht. Erkki 
Hara, toim.joht. Raimo Ilaskivi, toimits. 
Pentti Kauhanen, piirisiht. Aulis Leppänen, 
rva Hellä Meltti, talousjoht. Kaarlo Pettinen, 
dipl.ins. Kari Rahkamo, tied.siht. Reino 
Tuomi, pankinjoht. Erik Witting, uutispääll. 
Eila Vuokko ja valtiot.maist. Aarne Välikan-
gas. 

Kaupunginkanslian kansliapäällikkönä toi-
mi kanslianeuvos Sulo Hellevaara; hallinnol-
lisen osaston hallintopäällikkönä varat. Yrjö 
Salo; talous- ja suunnitteluosastossa rahoitus-
johtaja varat. Erkki Linturi ja ao. toimiston 
talousarviopäällikkönä valtiot.maist. Erkki 
Kokkonen; kuntasuunnittelutoimiston vt. 
suunnittelupäällikkönä arkkit. Jaakko Tolo-
nen; organisaatiotoimiston vt. organisaatio-
päällikkönä dipl.ins. Pertti Forsström; lain-
opillisen osaston kaupunginlakimiehenä va-
rat. Pekka Alanen; yleisen osaston osasto-
päällikkönä varat. Harri Sormanen; taide-

asiainsihteerinä fil.maist. Marja-Liisa Bell; 
tiedotustoimiston vt. tiedotuspäällikkönä f il. 
maist. Mirja Lappi-Seppälä ja matkailutoi-
miston matkailupäällikkönä Mikko Nuppo-
nen. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuon-
na 50 ja sen yleisjaostolla 52 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku 
oli 5 946, siitä kaupunginhallituksen yleis-
ten kokousten 3 563 ja sen yleisjaoston 2 383, 
mistä verotusasioita koskevia 295. 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus vahvisti 
30. pl:n reviisorin virkaan valitun kauppat. 
maist. Vesa Ikäheimon vaalin (25.10. 2 834 
§). Yleisjaosto valitsi 17. pl:n laskentatark-
kaajan virkaan merkon. Pirjo Lyytikäisen 
sekä 10. pl:n toimistoapulaisen virkaan Mar-
ja-Terttu Rantasen (yjsto 3.11. 6737 §, 
6.10. 6600 §). 

Seuraaville laskentatarkkaajille myönnet-
tiin ero virastaan: Monica Turulle 12.7.1971 
lukien, Jaakko Hyypiälle 1.9.1971 lukien ja 
Kaj Enströmille 15.1.1972 lukien (yjsto 30.6. 
6048 §, 11.8. 6312 §, 22.12. 7010 §) sekä 10. 
pl:n toim.apul. Sisko Niemiselle 23.9.1971 
lukien (yjsto 18.8. 6341 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoi-
tukset v:n 1970 IV neljänneksen sekä kerto-
musvuoden kolmen ensimmäisen neljännek-
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sen kassantarkastuksista merkittiin tiedoksi 
(15.3. 802 §, 10.5. 1374 §, 16.8. 2175 §, 8.11. 
2967 §). 

Viraston 60-vuotisjuhlajulkaisun painatta-
minen. Yleisjaosto päätti, viitaten 15.9.1971 
tekemäänsä kaupungin virastojen ja laitos-
ten vuosipäiviä koskevaan päätökseen (ks. s. 
—), hylätä revisio viraston ko. esityksen ja 
ilmoittaa virastolle, että se voi monistuttaa 
60-vuotista toimintaansa koskevan kerto-
muksen käytettävissään olevia määrärahoja 
käyttäen (yjsto 29.9. 6568 §). 

Vuositilintarkastajien ilmoitus jakautumi-
sestaan jaostoihin päätettiin toimittaa kai-
kille hallintoelimille sekä virastoille ja laitok-
sille tiedoksi kehotuksin toimia tilintarkasta-
jien esittämien toivomusten mukaisesti (15.2. 
500 §, 1.11. 2913 §). 

Yleisjaosto päätti sen neuvottelun tulok-
sena, joka oli käyty 30.3. kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajien, ylipormestarin, vuosi-

tilintarkastajien puheenjohtajien ja sihteerin 
sekä kaupunginreviisorin kesken, että vuosi-
tilintarkastajien sen jaoston jäsenille, joka 
tarkastaa kaupunginhallituksen ja kaupun-
ginkanslian toimintaa, lähetetään kertomus-
vuoden alusta lukien jäljennökset yleisjaos-
ton pöytäkirjoista ja kaupunginjohtajan pää-
tösluettelosta (yjsto 31.3. 5531 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien v:n 1970 
kertomuksen johdosta kaupunginhallitus ke-
hotti kaikkia niitä hallintoelimiä sekä viras-
toja ja laitoksia, joiden hallinnassa on kiin-
teää omaisuutta, samoin kuin niitä virastoja, 
jotka huolehtivat kaupungin rakennuttamien 
rakennusten suunnittelusta, kiinnittämään 
vakavaa huomiota kiinteän omaisuuden tar-
kastajien esittämiin huomautuksiin ja toivo-
muksiin (1.11. 2913 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien sih-
teerin palkkioksi vahvistettiin 250 mk/kk 
1.1.1971 lukien (18.1. 155 §). 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Eräiden valtuustoaloitteiden lopullista käsit-
telemistä koskevasta kaupunginvaltuuston 
26.2.1969 tekemästä päätöksestä aimettava 
lausunto. Uudenmaan lääninhallitus oli pyy-
tänyt kaupunginvaltuuston lausuntoa vt 
Jokisen tekemästä, em. päätöstä koskevasta 
valituksesta. Valittaja oli todennut, että 
valtuusto päätti 47 äänellä 29 ääntä vastaan 
katsoa valittajan v. 1967 tekemän aloitteen 
tulleen lopullisesti käsitellyksi siitä huolimat-
ta, ettei kaupunginhallitus ollut lainkaan aloi-
tet ta valmistellut siten, kuin kunnallislaki 
ja Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjes-
tys edellyttivät. Valtuuston enemmistö oli 
siten estänyt yksityisen valtuutetun aloitteen 
tulemisen valtuuston käsiteltäväksi ja rat-
kaistavaksi sellaisessa asiassa, jonka päättä-
minen kuului yksinomaan valtuuston toimi-

valtaan. Valittaja totesi lisäksi, ettei aloitteen 
sisältöä eikä sen ponsiehdotusta lainkaan 
saatettu esityslistalla val tuutet tujen tietoon, 
joten valtuusto ei edes ollut tietoinen siitä 
asiasta, mistä se oli päät tänyt . Mikäli val-
tuuston v. 1969 tekemä päätös (ks. s. 3) 
jäisi voimaan, merkitsisi se sitä, että valtuus-
to voisi täysin mielivaltaisesti päät tää äänes-
tyksellä, kenen aloite otetaan valtuuston 
käsiteltäväksi ja kenen ei. Valittaja oli pyy-
tänyt päätöksen kumoamista ja kaupungin-
hallituksen velvoittamista valmistelemaan 
aloite ja esittämään se valtuuston käsiteltä-
väksi. 

Vs. kaupunginjohtaja totesi mm., e t t ä 
työjärjestyksen 18 §:n määräyksen perusteella 
kaupunginhallitus oli 26.2.1969 esittänyt val-
tuustolle luettelon, joka sisälsi 137 sellaista 
aloitetta, joita v:n 1968 loppuun mennessä 
ei ollut lopullisesti käsitelty. Kaupunginhalli-
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