
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kau-
punginhallitukseen kuuluivat v. 1972 kau-
punginjohtajana ylipormestari Teuvo Aura 
sekä apulaiskaupunginjohtajina opetus- ja 
sivistystoimenjohtaja fil.maist. Aarre Loima-
ranta, rakennustoimenjohtäja valtiot.kand. 
Veikko Järvinen, kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötoimenjohtaja varat. Aatto Väyry-
nen, teollisuustoimenjohtaja dipl.ins. Gunnar 
Smeds, henkilöasiain ja sosiaalitoimenjoh-
taja valtiot.maist. Pentti Pusa ja sairaalatoi-
menjohtaja sosiaalipääll. Aarne Leskinen 
sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseni-
nä kansak.op. Inkeri Airola, toim.joht. Rai-
mo Ilaskivi, toimitsija Pentti Kauhanen, toi-
minnanjoht. Aarne Laurila, piirisiht. Aulis 
Leppänen, rva Hellä Meltti, talousjoht. Kaar-
lo Pettinen, päätoimitt. Pentti Poukka, dipl. 
ins. Kari Rahkamo, pankinjoht. Erik Witting 
ja valtiot.maist. Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikkönä toi-
mi kanslianeuvos Sulo Hellevaara, hallinnol-

lisen osaston hallintopäällikkönä varat. Yrjö 
Salo, talous- ja suunnitteluosaston rahoitus-
johtajana varat. Erkki Linturi, taloussuunnit-
telutoimiston talousarviopäällikkönä valtiot, 
maist. Erkki Kokkonen, kuntasuunnittelutoi-
miston vt. suunnittelupäällikkönä arkkit. 
Jaakko Tolonen, organisaatiotoimiston or-
ganisaatiopäällikkönä dipl.ins. Pertti Fors-
ström, lainopillisen osaston vs.kaupungin-
lakimiehenä varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, ylei-
sen osaston osastopäällikkönä varat. Harri 
Sormanen, taideasiainsihteerinä fil.maist. 
Marja-Liisa Bell, tiedotustoimiston tiedotus-
päällikkönä fil.maist. Mirja Lappi-Seppälä ja 
matkailutoimiston matkailupäällikkönä Mik-
ko Nupponen. 

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

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku 
oli 6 248, siitä kaupunginhallituksen yleisten 
kokousten 3 697 ja sen yleisjaoston 2 551, 
mistä verotusasioita koskevia 370. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuustolle esiteltävien tärkei-
den ja suurten asioiden valmistelu. Kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja 
johtokuntia laatimaan luettelon sellaisista 

1.9.1972—30.6.1973 niiden toimesta käsitel-
täviksi tulevista, merkitykseltään tärkeistä tai 
sisällöltään laajamittaisista asioista, jotka oli 
esitettävä kaupunginvaltuuston ratkaistavik-
si sekä laatimaan aikataulun erikseen syys-
istuntokaudella 1972 ja erikseen kevätistun-
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tokaudella 1973 käsiteltävistä ko. asioista 
siten, että ne, sen jälkeen kun tarpeelliset lau-
sunnot niistä oli saatu, voitiin tähän astista 
tasaisemmin jakaa kaupunginvaltuuston eri 
kokouksiin (14.8. 2118 §). 

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja 
laitosten ilmoitukset kaupunginvaltuuston 
kevät-ja syysistuntokaudella 1972 käsiteltä-
väksi suunnitelluista, merkitykseltään tär-
keistä tai sisällöltään laajamittaisista asioista 
merkittiin tiedoksi (14.2. 482 §, 25.9. 2620 §). 

Päätettiin maalauttaa kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajan Jussi Saukkosen muoto-
kuva hänen erotessaan 31.12.1972 mainitusta 
tehtävästä (18.12. 3612 §). 

Revisio laitos 

Vuositilintarkastajien ilmoitus jakautumi-
sestaan jaostoihin päätettiin toimittaa kai-
kille kaupungin hallintoelimille sekä viras-
toille ja laitoksille tiedoksi kehotuksin toimia 
tilintarkastajien esittämien toivomusten mu-
kaisesti (14.2. 483 §). 

Vuositilintarkastajien tekemien eräiden 
huomautusten johdosta kaupunginhallitus 
päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä 
virastoja ja laitoksia rakennusten ja huoneis-
tojen ostoesityksiä tehdessään tarkoin selvit-
tämään hankittavien huonetilojen hankinnan 
tarpeellisuuden sekä tähänastista perusteelli-
semmin tutkimaan huonetilojen kaikinpuoli-
sen soveltuvuuden aiottuun tarkoitukseen. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rakennusvirastoa tähänastista tarkemmin val-
vomaan kaupungin etua ja oikeuksia urakka-
sopimusten ehtojen noudattamisessa ja kau-
punginkanslian lainopillista osastoa yhteis-
toiminnassa ao. virastojen kanssa suoritta-
maan perusteellisen selvityksen mahdolli-
suuksista ja menettelytavoista periä yksityis-
ten omistuksessa olevien tonttien osalta yh-
teiskalliosuojien rahoitusosuudet (25.9. 2617 

Revisioviraston viiteen avoinna olevaan 17. 

pl :n laskentatarkkaajan virkaan valittiin mer-
kon. Urpo Sailas, merkon. Marita Löfström, 
merkon. Maija-Liisa Leskinen ja valtiot.kand. 
Kari Salmi virkaa avoimeksi julistamatta sekä 
merkon. Terttu Ahlfors (yjsto 5.1. 5009 §, 
16.2. 5285 §, 31.5. 5973 §, 29.11. 6989 §), 
10. pl:n toimistoapulaisen virkaan toim.apul. 
Selma Pösö sekä 8. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan sitä haettavaksi julistamatta toim. 
koulul. Eine Sarkkinen (yjsto 4.10. 6648 §, 
5.12. 7025 §). 

Kustannustutkija Veikko Pellikalle myön-
nettiin ero 1.9. lukien eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi (yjsto 24.5. 5932 §). Lisäksi saivat seu-
raavat viranhaltijat anomansa eron viras-
taan : laskentatarkkaajat Marianne Lind-
ström 1.2. lukien, Iris Leinonen 1.5. lukien 
sekä Clara Mustonen ja Anna-Liisa Harju 
1.9. lukien (yjsto 12.1. 5045 §, 28.3. 5552 §, 
9.8. 6377, 6378 §) sekä toim.apul. Marja-
Terttu Rantanen 21.8. lukien (yjsto 2.8. 
6335 §). 

Yleisjaosto hyväksyi kaupunginreviisori 
Lehdon vuosilomanpitoajat ja myönsi hänelle 
sairauslomaa ajaksi 5.6.—18.6. täysin palkka-
eduin (yjsto 10.5. 5831 §, 28.6. 6128 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä toim.apul. 
Helvi Elovaaran valituksen palkkalautakun-
nan päätöksestä palkatonta virkavapautta 
koskevassa asiassa (13.11. 3197 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoi-
tukset v:n 1971 IV neljänneksen ja kertomus-
vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen 
kassantarkastuksista merkittiin tiedoksi (14.2. 
486 §, 15.5. 1438 §, 4.9. 2358 §, 13.11.3159 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajien ilmoitus 
tarkastuskohteiden jakamisesta merkittiin 
tiedoksi (10.4. 1076 §). 

Hyväksyessään rahatoimiston esityksen 
toimiston irtaimistoluettelon pidon uusimi-
sesta kaupunginhallitus päätti kehottaa kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa 
suorittamaan tutkimuksen mahdollisuuksista 
ottaa rahatoimiston esittämä järjestelmä ylei-
seen käyttöön sekä tekemään asiasta tarpeel-
lisiksi osoittautuvat ehdotukset (6.3. 716 §). 
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Irtaimen omaisuuden tarkastajien kerto-
muksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosastoa suorittamaan tutkimuksen ja 
sen perusteella tekemään kaupunginhallituk-
selle esityksen irtaimistoluettelointijärjestel-
män mahdollisesta uudistamisesta tarpeelli-
silta osin (23.10. 2922 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien kerto-
muksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
kehottaa niitä hallintoelimiä sekä virastoja ja 
laitoksia, joiden hallinnassa on kiinteätä 
omaisuutta, samoin niitä virastoja, jotka huo-
lehtivat rakennusten suunnittelusta, kiinnit-
tämään vakavaa huomiota kiinteän omaisuu-
den tarkastajien esittämiin huomautuksiin ja 
toivomuksiin (23.10. 2922 §). 

Kaupunginhallitus ja kaupun-
ginkanslia 

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen ko-
koukset. Kaupunginhallitus päätti, 

että se kokoontuu varsinaisiin kokouksiin-
sa v:n 1972 aikana maanantaisin klo 15 ja 
ylimääräisiin kokouksiinsa tarvittaessa, 

että kaupunginhallituksen yleisjaosto ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 10 ja veroasiain 
käsittelyä varten tarvittaessa keskiviikkoisin 
klo 13.30 ja 

että kaupunginhallituksen henkilöasiain-
jaosto, kaupunginhallituksen kasvatusneuvo-
lajaosto, kaupunginhallituksen kongressi- ja 
konserttitalojaosto, kaupunginhallituksen 
puutavarajaosto ja kaupunginhallituksen kes-
kuspesulajaosto kokoontuvat tarvittaessa 
sekä 

että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen 
kokousajoista samoin kuin siitä, että kokouk-
sissa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään 
kokousta seuraavana kahdeksantena päivänä 
sekä kaupunginjohtajan, apulaiskaupungin-
johtajien, kansliapäällikön ja osastopäälliköi-
den päätösluettelot perjantaisin kaupungin-
kansliassa yleisesti nähtävinä, kuulutetaan 

sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustau-
lulla (3.1. 38 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden 
viikottaisten kokoustensa tavanmukaista 
ajankohtaa juhlapyhien ym. johdosta sekä 
päätti olla pitämättä kokouksia heinäkuussa 
1972 (6.3. 722 §, 8.5. 1355 §, 11.12. 3471 §, 
27.12. 3634 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määräämi-
nen eri hallintoelimiin. Kaupungin eri hallinto-
elimiin valittiin edustajat seuraavasti: henki-
löasioita ja sosiaalitointa johtava apulaiskau-
punginjohtaja palkkalautakuntaan, huolto-
lautakuntaan, lastensuojelulautakuntaan ja 
lastentarhain lautakuntaan; sairaalatöin ta 
johtava apulaiskaupunginjohtaja palolauta-
kuntaan, terveydenhoitolautakuntaan sekä 
sairaalalautakuntaan ja sen jaostoon; ope-
tus- ja sivistystointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja urheilu- ja ulkoilulautakuntaan, 
suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
taan, ammattioppilaitosten johtokuntaan, 
ammattioppilaslautakuntaan ja koulusuun-
nittelutoimikuntaan; kaupunkisuunnittelu-
ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja kiinteistölautakuntaan ja sen jaostoi-
hin sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja 
sen jaostoon; rakennustointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja yleisten töiden lautakun-
taan; teollisuustointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja liikennelaitoksen lautakuntaan ja 
sen jaostoon, satamalautakuntaan, teurasta-
molaitoksen lautakuntaan, elintarvikekes-
kuksen lautakuntaan, teollisuuslaitosten lau-
takuntaan ja vesilautakuntaan; jäsen Airola 
huoltolautakunnan omaisuus- ja holhous-
jaostoon sekä lastensuojelulautakunnan ela-
tusapujaostoon, vajaamielishuoltojaostoon 
sekä lasten-ja nuorisonhuoltolaitosten johto-
kuntaan; jäsen Hara suomenkielisen työ väen-
opiston johtokuntaan ja kirjastolautakuntaan 
31.1. saakka ja 1.2. alkaen se kaupunginhalli-
tuksen jäsen, jonka kaupunginvaltuusto va-
litsee valtuutettu Haran tilalle kaupungin-
hallitukseen; jäsen Ilaskivi väestönsuojelu-
lautakuntaan; jäsen Kauhanen huoltolauta-
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kunnan päihdyttävien aineiden väärinkäyt-
täjien ja irtolaishuoltojaostoon sekä kotita-
louslautakuntaan; jäsen Laurila maatalous-
lautakuntaan ja tielautakuntaan; jäsen Lep-
pänen huoltolautakunnan työtupien johto-
kuntaan ja lastensuojelulautakunnan väestö-
asiainjaostoon; jäsen Meltti lastensuojelu-
lautakunnan suojelukasvatusjaostoon, rait-
tiuslautakuntaan ja museolautakuntaan; jä-
sen Pettinen huoltolautakunnan hallintojaos-
toon ja Tervalammen työlaitoksen johtokun-
taan sekä oikeusapulautakuntaan; jäsen Rah-
kamo huoltolautakunnan huoltolaitosten 
johtokuntaan ja nuorisotyölautakuntaan; jä-
sen Witting ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokuntaan ja ruotsinkielisen työväenopis-
ton johtokuntaan; jäsen Välikangas lasten-
suojelulautakunnan lastenhuoltojaostoon ja 
musiikkilau takun taan (17.1. 191 §). 

Kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien 
yhteistyö. Kaikille hallintoelimille päätettiin 
ilmoittaa, että niiden on hyvissä ajoin, vii-
meistään kaksi päivää ennen kokousta, lähe-
tettävä esityslistansa kaupunginjohtajalle, ao. 
apulaiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhal-
lituksen edustajalle. Kolmen päivän kuluessa 
kokouksesta lukien on jäljennös pöytäkirjas-
ta toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. 
apulaiskaupunginjohtajalle. Ellei pöytäkirja 
ole valmistunut em. ajassa, on mainituille 
henkilöille toimitettava sanotussa ajassa esi-
tyslistaan liittyvä päätösluettelo sekä jäljen-
nös pöytäkirjasta viipymättä sen valmistut-
tua. Samalla annettiin hallintoelimille tavan-
omaiset ohjeet pöytäkirjan laatimisesta, näh-
tävänä pitämisestä ym. Samaa asiaa koskeva 
päätös tehtiin myös v:ksi 1973 (3.1. 39 §, 
27.12. 3632 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Kaupungin-
hallituksen jäsenet Airola ja Rahkamo valit-
tiin tarkastamaan kertomusvuoden aikana 
vähintään kahdesti rahatoimiston hallussa 
olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kaupun-
ginhallituksen hoidossa olevat vakuusasia-
kirjat. Kokoonkutsujaksi määrättiin jäsen 
Airola (13.3. 796 §). 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kau-
punginhallituksen jäsenet Meltti ja Witting 
valittiin rahatoimiston varain hoidon tarkas-
tajiksi kertomusvuodeksi. Tänä aikana hei-
dän oli suoritettava myös rahatoimiston kas-
sojen tarkastus vähintään kerran. Kokoon-
kutsujaksi määrättiin jäsen Witting (13.3. 
795 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus 
päätti, että v:n 1973 aikana kaupunginjohta-
jan estyneenä ollessa toimii hänen sijaisenaan 
ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana 
kulloinkin saapuvilla oleva, virassa vanhin 
apulaiskaupunginjohtaja. Samalla kaupun-
ginhallitus määräsi apulaiskaupunginjohta-
jien sijaiset (27.12. 3633 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura oikeutettiin pi-
tämään vuosilomaa 16.2. alkaen niin kauan 
kuin pääministerin tehtävien hoitaminen kes-
ti ja siten, että hän tänä aikana toimi puheen-
johtajana kaupunginhallituksen ja kaupun-
ginhallituksen yleisjaoston kokouksissa (14.2. 
491 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kau-
punginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien 
vuosilomat lomanantokautena 1972 sekä 
myöntää sairauslomaa apulaiskaupunginjoh-
taja A. K. Loimarannalle ajaksi 23.—25.10. 
(6.3. 725 §, 23.5. 1512 §, 27.11. 3308 §). 

Sotakorkeakoulussa järjestettäville maan-
puolustuskursseille osallistumista varten 
myönnettiin apulaiskaupunginjohtajille Loi-
marannalle, Smedsille ja Pusalle virkavapaut-
ta täysin palkkaeduin (10.1. 109 §, 21.8. 2194 
§,11.12. 3475 §, yjsto 16.2. 5286 §). 

Kaupunginkanslia. Kaupunginhallitus päät-
ti väliaikaisena muutoksena 1.2.1971 (s. 121) 
tekemäänsä päätökseen määrätä, että kans-
liapäällikkö Hellevaaran sijaisena tämän vuo-
siloman johdosta toimii vs. kaupunginlaki-
mies J.-E. Kuhlefelt (5.6. 1665 §, yjsto 19.7. 
6284 §). Yleisjaosto päätti vahvistaa kanslia-
päällikkö Hellevaaran vuosiloman ajankoh-
dan (yjsto 6.6. 6011 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa apulaiskaupun-
ginsihteerien työnjaosta 28.4.1971 (s. 121) te-
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kemänsä päätöksen 5) kohdan siltä osin, kuin 
se koskee apulaiskaupunginsihteeri Simo So-
miskalle määrättyjä tehtäviä (yjsto 18.10. " 
6732 §). 

Yleisjaosto päätti vahvistaa kaupungin-
kanslian 14. pl:n kirjaajan ja 13. pl:n apulais-
ylivahtimestarin virkojen pätevyysvaatimuk-
set (yjsto 8.11. 6858 §). 

Kaupunginkanslian hallinnollisessa osas-
tossa avoinna ollut 12. pl:n autonkuljettaja-
vahtimestarin virka päätettiin julistaa haetta-
vaksi sekä kirjaamossa avoinna ollut 9. pl :n 
toimistoapulaisen virka uudelleen haetta-
vaksi (yjsto 8.3. 5425 §, 30.8. 6454 §). 

Hallinnolliseen osastoon 1.1.1973 lukien 
perustettuun kahteen vakinaisen apulaiskau-
punginsihteerin virkaan valittiin vastaavia 
tehtäviä hoitaneet tilapäiset viranhaltijat oi-
keus tiet. lis., varat. Rauno Kervinen ja varat. 
Pentti Sunila (4.9. 2356 §, yjsto 18.10. 6734 §, 
25.10. 6779 §), 30. pl:n kansliasihteerin vir-
kaan oikeustiet.kand. Ari Rautanen (25.9. 
2619 §, yjsto 25.10. 6780 §), 12. pl:n kanslistin 
virkaan sosion. Helena Lindström (yjsto 8.3. 
5424 §) sekä kunnallisen alkoholitarkastajan 
apulaisen virkaan merkon. Kauko Salmela 
(20.11. 3236 §). Talous-ja suunnitteluosastos-
sa avoinna olleeseen 34. pl:n tp. organisaatio-
päällikön virkaan valittiin tehtäviä työsopi-
mussuhteessa hoitanut dipl.ins. Pertti Fors-
ström (10.4. 1078 §). 

Tiedotuspäällikkö Mirja Lappi-Seppälälle 
myönnettiin ero kaupunginkanslian 28. pl:n 
tiedotussihteerin virasta 15.12.1971 lukien 
(20.3. 860 §), kansliasiht. Jorma Saloselle ero 
30. pl:n kansliasihteerin virasta 1.9.1972 lu-
kien (yjsto 23.8. 6422 §) sekä hallinnollisen 
osaston toim.apul. Marjatta Jerrmanille ero 
9. pl:n toimistoapulaisen virasta 1.8.1972 lu-
kien (yjsto 5.7. 6168 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää sairauslomaa 
kaupunginkanslian ylivahtimestari Grön-
holmille ja hallinnollisen osaston 12. pl:n 
kanslisti Ollikaiselle ja määräsi heille sijaiset 
(yjsto 11.10. 6692 §, 1.11. 6821 §, 4.10. 6651 §, 
18.10. 6733 §, 22.11.6933 §, 27.12.7160 §) sekä 

sairauslomaa ja palkatonta virkavapautta tp. 
kanslisti Joutselalle (yjsto 1.3. 5376 §, 20.4. 

^5681 §, 28.6. 6125 §5̂ 22̂ 11. 6934 §). 
Talous- ja suunnitteluosaston laskenta-

päällikölle Lauri Manniselle myönnettiin pal-
katonta virkavapautta 32. pl:n tp. laskenta-
päällikön virasta toisen viran hoitamista var-
ten (yjsto 20.12. 7100 §). 

Kaupunginkanslian ilmoitukset kaupun-
ginkansliassa suoritetuista ylitöistä v. 1971 ja 
1972 merkittiin tiedoksi (yjsto 9.2. 5256 §, 
10.5. 5812 §, 15.8. 6398 §, 18.10. 6731 §). Kau-
punginkanslia oli oikeutettu teettämään eräil-
lä autonkuljettajavahtimestareilla asian-
omaisten suostumuksella kullakin ylityötä 
enemmän kuin 350 tuntia vuosien 1971 ja 
1972 aikana (yjsto 9.2. 5257 §, 15.8. 6399 §). 

Kaupunginkanslian apulaisylivahtimesta-
rille, eräille autonkuljettaja-vahtimestareille 
ja vahtimestareille sekä postikeskuksenhoita-
jalle päätettiin hankkia virkapuvut ym. asus-
teita (yjsto 1.3. 5377 §, 31.5. 5981 §, 6.9. 6486 §, 
29.11. 6992 §). 

Kaupunginkanslian hallinnollinen osasto 
oikeutettiin poistamaan irtaimistoluettelosta 
apulaisylivahtimestari Havulle v. 1970 hanki-
tut virkapuvut ja korvauksetta luovuttamaan 
ne asianomaiselle. Myös autonkuljettaja-vah-
timestari Vermilälle v. 1971 hankitut virka-
puvut saatiin poistaa luettelosta ja luovuttaa 
ne asianomaiselle 80 mk :n korvauksesta 
(yjsto 20.12. 7112 §). 

Kaupunginkanslian ylikirjaaja Fagerlund 
ja hänen poissaollessaan kirjaaja Valtia oi-
keutettiin kuittamaan v:n 1973 aikana kau-
punginkansliaan saapuva arvoposti (yjsto 
27.12. 7159 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa kunnal-
liselle alkoholitarkastajalle laskuilla tositet-
tavista ravintolatarkastusmenoista maksetta-

' van korvauksen enintään 90 mk :ksi kuukau-
delta ja hänen apulaiselleen maksettavan kor-
vauksen enintään 60 mk:ksi kuukaudelta 
(9.10. 2784 §, 18.12. 3549 §). 

Kaupunginkanslia oikeutettiin vuokraa-
maan autotalleja virka-autoja varten (yjsto 
31.5. 5982 §, 13.9. 6535 §, 18.10. 6723 §). 
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Kaupunginkanslia oikeutettiin vuokraa-
maan käyttöönsä toinen IBM-MT malli IV 
sähkökirjoituskone. Konekirjoituskeskuksen 
toim.apul. Hilkka Nirolalle päätettiin mak-
saa 50 mk/kk IBM-tehokirjoitinkonelisää 
1.4. lukien (yjsto 2.2. 5202 §, 22.3. 5519 §). 

Lainopillisen osaston kaupunginlakimiehel-
le, varat. Pekka Alaselle kaupunginvaltuusto 
myönsi eron 1.2. alkaen. Sen johdosta kau-
punginhallitus päätti määrätä apul.kaup.-
lakimies Jarl-Erik Kuhlefeltin hoitamaan 
kaupunginlakimiehen virkaa viransijaisena ja 
julistaa viran haettavaksi 30. päivän haku-
ajoin erilliskuulutuksella (31.1. 333 §). Kau-
punginasiamies Helge Pekkarinen määrättiin 
viransijaisena hoitamaan apulaiskaupungin-
lakimiehen virkaa 1.2. lukien toistaiseksi ja 
kauintaan siihen saakka, kunnes kaupungin-
lakimiehen virka on täytettyjä virkaan valittu 
on ryhtynyt sitä hoitamaan (7.2. 401 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kau-
punginkanslian lainopillisen osaston suorit-
tamaan alaisilleen haastemiestehtäviä suorit-
taville vahtimestareille korvauksena kirjalli-
sen haasteen, kutsun tai tiedoksiannon toi-
mittamisesta 8 mk kutakin Kantakaupungin 
alueella ja 10 mk kutakin liitosalueella toimi-
tettua tiedoksiantoa kohti lopullista päätöstä 
seuraavan kuukauden alusta lukien ehdolla, 
ettei puheena oleville henkilöille suoriteta 
haastemiestehtävistä lisä-, yli-, ilta- eikä sun-
nuntaityökorvauksia (21.8. 2242 §). 

Kirjaaja Taimi Rauntiolle sekä apulaiskir-
jaaja Eija Mahlbergille myönnettiin oikeus 
kuitata osastolle tuleva arvoposti v:n 1973 
aikana (yjsto 20.12. 7111 §). 

Huoltomies Pekka Okkosen oikeuskansle-
rille tekemän kantelun tutkimista varten oli 
apulaisoikeuskansleri kehottanut kaupungin-
hallitusta antamaan tarpeelliset tiedot asias-
sa, joka koski kaupungin alueen määräämistä 
varten suoritettavaa rajankäyntitoimitusta 
aavaa merta vastaan Lauttasaaren, Töölön, 
Laajasalon, Santahaminan ja Liivasaarten 
kylien osalta. Kantelija oli pyytänyt tutki-
musta siitä, oliko asiaa kaupungin puolesta 

hoitanut virkamies toiminut sanotussa asias-
sa virheellisesti ja kaupungin edun vastaisesti, 
sekä oliko kaupunginhallitusta ja kaupungin-
valtuustoakin asiassa erehdytetty. Maata-
lousministeriö ym. valtion viranomaiset eivät 
olleet tyytyneet toimitusmiesten päätökseen, 
vaan hakivat muutosta siihen maanjako-oi-
keudelta. Maanjako-oikeudessa kaupungin 
edustaja ilmoitti, että toimitus tarkoitti hal-
linnollisen eikä omistusoikeudellisen rajan 
käyntiä, jolloin maanjako-oikeus 22.2.1968 
kumosi ja poisti toimitusmiesten päätöksen 
sillä perusteella, että hallinnollisesta rajasta 
määrää valtioneuvosto eikä maanjako-oi-
keus. Vesilautakunta teki aloitteen asian 
uudelleen vireille saamiseksi ja toimitusmies-
ten päätös annettiin 21.4.1971. Päätöksestä 
kaupunginhallitus päätti valittaa Turun 
maanjako-oikeuteen, vaikka kylien välisten 
käytyjen vesirajojen suhteen toimitusmiesten 
päätökseen tyydyttiin. Apulaisoikeuskansle-
rin 8.5.1972 pyytämänä lisäselvityksenä kau-
punginreviisori mainitsee lausunnossaan, 
ettei ao. kaupungin virkamiehen ilmoituk-
sesta ollut aiheutunut kaupungille sellaisia 
vahinkoja, joita kantelukirjeessä edellytettiin. 
Kaupunginhallitus päätti viitaten kaupungin-
reviisorin antamaan lausuntoon ja kunnallis-
lain 134 §:n säännöksiin esittää, ettei kantelu-
asian tulisi oikeuskanslerin viraston toimesta 
antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että 
asia ratkaistaisiin kiireellisesti. Apulaisoi-
keuskanslerin 3.10.1972 antama päätös asias-
sa merkittiin tiedoksi (4.4. 994 §, 29.5. 1594 §, 
5.6. 1662 §, 16.10. 2842 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että se esittä-
mättä huoltomies Pekka Okkosen kaupun-
ginlakimiehen vaalia koskevaa valitusta kau-
punginvaltuuston käsiteltäväksi, päättää lau-
sunnon ja selvityksen antamisesta Uuden-
maan lääninhallitukselle sen jälkeen, kun sa-
nottu asia oli asianmukaisesti valmisteltuna 
esitetty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 
(11.12. 3476 §). 

Kaupunginasiamies Kari Ruudun muistio 
kaupunginlakimiehen viran täyttämistä kos-
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kevan korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksen purkamisesta merkittiin tiedoksi (yjsto 
3.5. 5782 §). 

Matkailutoimisto. Kaupunginhallitus päät-
ti esittää maistraatille ja liikenneministeriölle, 
että ne asettaisivat Helsinki-kiertoajeluja kos-
keviin liikennelupiin ehdoksi yksinomaan 
koulutettujen Helsinki-oppaiden käyttöä kosr 
kevan kohdan (27.3. 908 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen 28.10. 
1964 (s. 106) tekemäänsä päätöstä siten, että 
matkailutoimisto oikeutetaan 1.1.1973 lukien 
perimään välittämistään opastuksista opas-
kohtaisen palkkion, joka on 3 mk ensimmäi-
seltä ja sen jälkeen 2 mk jokaiselta vajaalta tai 
täydeltä tunnilta sekä että kuljetusyritysten 
nettolaskutuksessa matkailutoimisto oikeu-
tetaan perimään bruttolaskutuksessa yleisesti 
saatavaa hyvitystä vastaava hyvityspalkkio 
(27.12. 3629 §). 

Matkailutoimisto oikeutettiin lopettamaan 
»Find the Finns» toiminta Helsingissä, ja sa-
malla sitä kehotettiin' ilmoittamaan toimin-
nan lopettamisesta kaikille helsinkiläisille 
matka-, lento- ja laivatoimistoille, hotelleille, 
kauppa-ja teollisuusministeriön alaiselle mat-
kailutoimistolle sekä kortistossa oleville isän-
täperheille ym. (yjsto 13.9. 6539 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Helsingin 
Matkailuyhdistyksen esitys pääkaupungin 
matkailututkimuksen suorittamisesta siinä 
vaiheessa antanut aihetta toimenpiteisiin. 
Samalla matkailutoimistoa kehotettiin ryhty-
mään toimenpiteisiin pitkän tähtäyksen 
markkinointisuunnitelman aikaansaamiseksi 
Helsingin matkailutoimen kehittämistä sil-
mällä pitäen samoin kuin sellaisen yhteistyö-
kaavion suunnittelemiseksi, jonka puitteissa 
olisi mahdollista laajentaa yhteistyötä kaik-
kien matkailuelinkeinon piirissä Helsingin 
matkailualueella toimivien yhteisöjen kanssa 
(27.3. 909 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsin-
gin Ortodoksiselle seurakunnalle, että vaikka 
se periaatteessa pitää tärkeänä ortodoksisten 
kirkkojen aukipitämistä ja opastuksen järjes-

tämistä, se ei kuitenkaan katso kaupungin 
olevan velvollinen vastaamaan näistä järjes-
telyistä aiheutuvista kustannuksista, ja esit-
tää, että seurakunta ryhtyisi neuvotteluihin 
Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien 
kirkkohallintokunnan kanssa Helsingin kirk-
kojen yhtenäisen aukiolokäytännön toteutta-
misesta ja opastuksen järjestämisestä (27.3. 
910 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei Ehrensvärd-Seura 
ry :n anomus avustuksen myöntämisestä opas-
tus- ja matkailupalvelua varten Suomenlin-
nassa antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin että anojalle myönnetään kertakaikkise-
na korvauksena 5 000 mk Suomenlinnassa 
tapahtuneen opastuksen aiheuttamien kus-
tannusten vajauksen peittämiseksi (yjsto 14.3. 
5478 §). 

Muu yleinen k u n nalli s-
hallinto 

Hankintatoimisto. Hankintatoimiston 33. 
pl :n toimistopäällikön virka päätettiin julis-
taa haettavaksi 30 päivän hakuajoin sekä 
määrätä virkaa hoitamaan painatusasiamies 
Lasse Koski aikana 1.—23.9. ja hankinta-
asiamies Toivo Kivismäki 24.9. alkaen tois-
taiseksi, kunnes toimistopäällikön virka täy-
tetään ja virkaan valittu on ryhtynyt sitä hoi-
tamaan kuitenkin kauintaan 31.12.1972 saak-
ka. Ostaja Raimo Valkonen määrättiin hoita-
maan 29. pl:n hankinta-asiamiehen virkaa 
sinä aikana, jona hankinta-asiamies Kivis-
mäki hoiti toimistopäällikön virkaa (4.9. 
2405 §, yjsto 6.9. 6515 §). 

Hankintatoimiston 33. pl:n toimistopäälli-
kön virkaan valittiin ekon. Heikki Saxen 
1.1.1973 lukien (4.12. 3423 §, yjsto 20.12. 7141 
§), 14. pl:n kirjanpitäjän virkaan merkon. 
Kaarina Valakari 1.2.1972 alkaen (yjsto 26.1. 
5177 §), 11. pl:n varastokirjanpitäjän virkaan 
merkon. Tuula Ropo 1.3. lukien (yjsto 1.3. 
5403 §), 10. pl:n toimistoapulaisen virkaan 
toim.apul. Aira Sten 1.4. alkaen (yjsto 5.4. 
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5617 §), 8. pl:n puhelunvälittäjän virkaan 
valittiin 1.7. lukien Saga Makaroff, joka hoiti 
virkaa viransijaisena 1.6. lukien (yjsto 31.5. 
6003 §, 21.6. 6115 §) sekä Gurli Andersen ja 
Pirkko-Liisa Mattila 1.1.1973 lukien (13.11. 
3183 §, yjsto 13.12. 7091 §). Ts. puhelunvälit-
täjän palkkaamiseksi ajaksi 1.9.—31.12. 
myönnettiin 3 720 mk (28.8. 2326 §). Toimis-
ton 9. ja 8. pl :n toimistoapulaisen virat pää-
tettiin jättää vakinaisesti täyttämättä v :n 1972 
loppuun saakka (29.5. 1624 §). 

Seuraaville henkilöille myönnettiin heidän 
anomansa ero viroistaan: ekon. Heikki Saxe-
nille 29. pl:n hankinta-asiamiehen virasta 
1.1.1973 lukien (27.12. 3680 §), Kaarina Vala-
karille 11. pl:n varastokirjanpitäjän virasta 
1.2.1972 lukien (yjsto 2.2. 5228 §), Tuula Ro-
polle 10. pl:n toimistoapulaisen virasta 1.3. 
lukien (yjsto 8.3. 5458 §), Ritva Sjöblomille 
9. pl:n painajan virasta 1.9. lukien (yjsto 2.8. 
6370 §), Tellervo Maaningalle 9. pl:n toimis-
toapulaisen virasta 1.4. lukien (yjsto 14.3. 
5505 §), Aira Stenille 8. pl:n toimistoapulai-
sen virasta 1.4. lukien (yjsto 11.4. 5660 §) sekä 
Margit Mattilalle ja Saga Makaroffille 8. pl :n 
puhelunvälittäjän viroista 1.6. ja 1.7. lukien 
(yjsto 10.5. 5872 §, 28.6. 6146 §). 

Merkittiin tiedoksi palkkalautakunnan il-
moitus palkattoman virkavapauden myön-
tämisestä hankinta-asiamies Heikki Saxenille 
ajaksi 1.1.—31.12.1972 (yjsto 2.2. 5233 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston jul-
kaisemaan eräitä toimiston toimia koskevat 
hakuilmoitukset erilliskuulutuksin valtuus-
ton v. 1969 päättämissä lehdissä sekä toi-
mistopäällikön virkaa koskevan hakuilmoi-
tuksen Kauppalehdessä (yjsto 13.9. 6568 §, 
27.9. 6640 §,15.11. 6922 §). 

Yleisjaosto myönsi sairauslomaa toimisto-
päällikkö Arvo Aallolle ja määräsi hänelle 
viransijaiset (yjsto 26.1. 5175 §, 8.3. 5459 §, 
22.3. 5543 §, 20.4. 5729 §, 10.5. 5873 §, 31.5. 
6002 §, 28.6. 6147 §) sekä vahvisti hänen vuosi-
lomansa erään osan ajankohdan (yjsto 16.2. 
5318 §). Toim.apul. Rakel Kaitosaarelle 

myönnettiin sairauslomaa ajaksi 25.10.— 
31.12. (yjsto 15.11. 6921 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin käyttämään 
vakinaisia virkoja varten merkitystä osamää-
rärahasta 21 583 mk työsuhteisia toimia var-
ten (yjsto 24.5. 5958 §) sekä hankkimaan toi-
miston työsopimussuhteiselle henkilökunnal-
le 31 työtakkia toimiston tarverahoja käyt-
täen (yjsto 8.3. 5457 §). 

Konekorjaamon mekaanikko Kalevi Kuk-
konen oikeutettiin käyttämään omistamaan-
sa autoa virka-ajoihin korvausta vastaan 1.9. 
lukien niin kauan kuin hän huoltaa ja korjaa 
talouskoneita, kuitenkin enintään 5 v tavan-
mukaisilla ehdoilla (yjsto 11.10. 6714 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin hyväksy-
mään kaupunginkanslian hallinnollisen osas-
ton painatus-ja sidontatililtä v. 1972 ja 1973 
maksettavat laskut (yjsto 5.1. 5010 §, 27.12. 
7177 §). 

Hankintatoimiston ilmoitukset toimiston 
varaston puolivuositarkastuksista merkittiin 
tiedoksi (yjsto 14.3. 5504§, 18.10.6766§). 

Yleisjaosto vahvisti hankintatoimiston toi-
mistopäällikön toimesta tehtävien hankinto-
jen arvon ylärajaksi 10 000 mk suoritettaessa 
v. 1973 toimiston tehtäväksi määrättyjä tar-
vikkeiden yhteishankintoja (yjsto 13.12. 7088 
§)• 

Hankintatoimiston ilmoitus talousarvion 
toteutumisesta toimiston osalta v. 1971 mer-
kittiin tiedoksi (yjsto 9.2. 5255 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston suo-
rittamaan hankintoja ja kunnossapitokustan-
nuksia v:n 1973 aikana kuukautta ja laitosta 
tai virastoa taikka sen osastoa kohti seuraa-
vasti : 

1) kaluston kertahankintoja enintään 4000 
mk :aan saakka, 

2) kojeiden sekä toimisto- ja talouskonei-
den hankintoja enintään 4 000 mk :aan saakka 
ja 

3) kaluston kunnossapitokustannuksia 
enintään 2 000 mk :aan saakka käyttäen tar-
koitukseen v:n 1973 talousarvion rahoitus-
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menojen pääluokkaan kuuluvia kaluston han-
kintamäärärahoja sekä 

4) teleteknillisten laitteiden töitä ja han-
kintoja enintään 4 000 mk:aan saakka käyt-
täen tarkoitukseen kertomusvuoden talous-
arvion muihin yleisiin hallintomenoihin mer-
kittyjä Teleteknilliset laitteet määrärahoja. 

Hankinnat ja menot oli kuukausittain alis-
tettava yleisjaoston hyväksyttäviksi (yjsto 
13.12. 7089 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston te-
kemään leimasimien ja leimasinalan tarvik-
keiden, lattianhoitoaineiden, pesuaineiden, 
taloustavaroiden sekä valojäljennös-ja repro-
töiden yhteishankintasopimukset v:ksi 1973 
toimiston esittämien yhtiöiden kanssa (yjsto 
8.3. 5455 §, 28.3. 5577 §, 27.9. 6638 §, 29.11. 
7017 §, 5.12. 7053 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston 
v:n 1971 marras-joulukuun sekä kertomus-
vuoden tammi-marraskuun aikana suoritta-
mat kertahankinnat ja myönsi niiden maksa-
miseen yht. 338 795 mk (yjsto 5.1. 5035 §, 2.2. 
5230 §, 9.2. 5270 §, 14.3. 5503 §, 20.4. 5727 §, 
17.5. 5912 §, 14.6. 6061 §, 19.7. 6279 §, 27.9. 
6636 §, 18.10. 6763 §, 15.11. 6919 §, 13.12. 
7087 §). 

Rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvista 
kaluston hankintamäärärahoista myönnet-
tiin seuraavat määrärahat: 

Virasto tai laitos mk 
Revisiovirasto (yjsto 26.1. 5136 §) . . 9 985 
Kaupunginkanslia (yjsto 26.1. 5150 

§, 2.2. 5203 §, 16.2. 5287 §, 1.3. 
5379 §, 1.11. 6817 §) 45 986 

Kluuvin galleria (yjsto 19.1. 5097 §) 1 497 
Hankintatoimisto (yjsto 12.1. 5081 

§, 9.2. 5271 §, 8.3. 5456 §, 27.9. 
6639 §, 5.12. 7052 §) 65 341 

Kaupunginarkisto (yjsto 23.2. 5337 
§) 10 250 

Rahatoimisto (yjsto 27.9. 6615 § ) . . 97 700 
Henkilöasiainkeskus (yjsto 26.1. 

5183 §, 1.3. 5406 §, 14.3. 5509 §) . . 28 350 

Palkkalautakunnan toimisto (yjsto 
2.2. 5245 §) 5 100 

Maistraatti (yjsto 1.3. 5407 §) 4 300 
Ulosottovirasto (yjsto 2.2. 5244 §) . . 4 710 
Kasvatusneuvola (yjsto 19.1. 5127 §) 25 800 
Huoltovirasto ja huoltotoimistot 

(yjsto 2.2. 5237 §, 5.4. 5621, 5622 §, 
17.5. 5924 §) 25 102 

Huoltolautakunnan työtuvat (yjsto 
10.5. 5878 §) 10 248 

Lastensuojeluvirasto (yjsto 9.2. 5277 
§, 22.3. 5546 §, 10.5. 5879 §, 17.5. 
5923 §, 14.6. 6073 §) 50 305 

Lastentarhain toimisto (yjsto 2.2. 
5236 §) 11000 

Kaupunginmuseo (yjsto 20.4.5702 §) 4 000 
Musiikkilautakunta ja kaupungin-

orkesterin kanslia (yjsto 5.7. 6191 
§) 9 960 

Bredablickin alueen kivirakennus 
(yjsto 2.2. 5206 §) 39 500 

Kiinteistövirasto (yjsto 2.2. 5224 §, 
23.2. 5357 §, 10.5. 5858 §) 20 898 

Asuntoasiaintoimisto (yjsto 10.5. 
5857 §) 4 900 

Kaupunkisuunnitteluvirasto (yjsto 
25.7. 6309 §) 158 800 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslian 
hankkimaan Kaupungintalon kokoushuo-
neeseen, huone n :o 250, uuden kaluston, joka 
on tarpeen ajatellen huoneen käyttöä valtuus-
ton puheenjohtajan tarkoituksiin ja kokous-
tiloina (yjsto 23.2. 5325 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin hankkimaan 
kopioraamin malli käyttäen tarkoitukseen 
enintään 12 731 mk sekä myymään käytetty 
kopioraamin malli hankkijayhtiölle 2 000 
mk :n hinnasta (yjsto 25.10. 6805 §). 

Kaupunginarkiston tiloihin Nilsiänkatu 6 
päätettiin tilata 163 000 mk :n hintaiset GWS-
liukuhyllystöt ja hankintatoimistoa kehotet-
tiin aikanaan tekemään eri esitys tarkoitusta 
varten myönnettävästä määrärahasta (13.11. 
3166 §). 
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Rahatoimisto oikeutettiin vuokraamaan 
pienoistietokone varusteineen ja ohjelmoin-
teineen kauintaan 31.12.1973 saakka (yjsto 
30.8. 6453 §). 

Vuosien 1970—1972 talousarvioon muihin 
yleisiin hallintomenoihin merkittyjä määrä-
rahoja »Teleteknilliset laitteet» käyttäen hy-
väksyttiin maksettavaksi raastuvanoikeuden 
III osaston istuntosalin äänen talletus- ja tois-
tolaitteiden hankkimisesta aiheutunut 5 652 
mk:n suuruinen lasku. Finlandia-taloon han-
kittavia konferenssilaitteita varten päätettiin 
myöntää 59 686 mk sekä Meilahden kartanon 
murtohälytyslaitteita varten enintään 6 693 
mk (yjsto 9.2. 5279 §, 3.5. 5776 §, 14.6. 6041 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin puhelin-
vaihteeseen päätettiin hankkia henkilöhaku-
laitteet käyttäen tarkoitukseen enintään 
36 953 mk (yjsto 16.2. 5320 §). 

Riihenkulman lastenkotiin päätettiin hank-
kia Salora Finlandia 26" -väritelevisio käyt-
täen tarkoitukseen enintään 2 270 mk (yjsto 
25.10. 6807 §). 

Yleisjaosto päätti, että Herttoniemen viras-
totaloon tulevaan peruskasvatusneuvolaan 
saadaan hankkia kalusteet ja koneet esitetty-
jen suunnitelmien mukaisesti käyttäen tarkoi-
tukseen enintään 44 700 mk myöhemmin 
erikseen määrättävältä tililtä (yjsto 25.10. 
6808 §). 

Kaupunginhallitus myönsi koulusuunnitte-
lutoimiston käytettäväksi 10 070 mk lisäka-
luston hankkimista varten laajentuneelle kou-
lusuunnittelutoimistolle (27.3. 923 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston 
suorittamat kaluston korjaustoimenpiteet ja 
myönsi tarkoitukseen yht. 16 016 mk (yjsto 
2.2. 5231 §, 14.3. 5502 §, 17.5. 5913 §, 19.7. 
6280 §, 27.9. 6635 §,15.11. 6920 §). 

Samaten yleisjaosto hyväksyi hankintatoi-
miston esittämät teleteknillisten laitteiden 
työt ja hankinnat sekä myönsi tarkoitukseen 
4 416 mk (yjsto 2.2. 5232 §, 19.7. 6278 §). 

Kaupunginkanslian henkilöautoon pää-
tettiin hankkia radiopuhelin 4 500 mk :n hin-
nasta (yjsto 13.9. 6525 §). Kiinteistöviraston 

geoteknillinen toimisto oikeutettiin hankki-
maan kaksi autoradioasemaa sekä neljä käsi-
radiopuhelinta lisävarusteineen käyttäen tar-
koitukseen yht. 27 176 mk (yjsto 1.11. 6838 §, 
22.11. 6966 §). 

Kaupungin omistamien Helsingin Puhelin-
yhdistyksen osuuksien kirjanpitoarvo pää-
tettiin korottaa 1 500 mk .ksi osuudelta 1.12. 
1971 (17.1.185 §). Kaasulaitoksen ja puutava-
rakeskuksen vapaat puhelinosuudet päätet-
tiin siirtää keskushallinnon kirjanpitoon 
(yjsto 10.5. 5871 §, 27.9. 6637 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei kaupunki käytä 
äänioikeuttaan Helsingin Puhelinyhdistyksen 
edustajiston vaalissa 16.—27.11.1972 (yjsto 
22.11.6931 §). 

Puhelinosuuksien hankkimiseen myönnet-
tiin kertomusvuonna 135 328 mk ja puhelin-
vaihteiden ym. laitteiden hankkimista varten 
1 670 832 mk. 

Yleisjaosto teki myös eräitä päätöksiä au-
tojen hankkimiseksi kaupungin eri virastoi-
hin ja laitoksiin sekä eräiden autojen poista-
misesta ja myymisestä. Koskelan sairasko-
dille anottiin vapautusta autoveron suoritta-
misesta sairaskotiin hankitun pienoisbussin 
osalta sekä valtioneuvoston päätös vapau-
tuksen myöntämisestä merkittiin tiedoksi 
(yjsto 22.3. 5547 §, 25.7. 6314 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston 
myymään eräät käytöstä poistetut irtaimisto-
esineet (yjsto 5.1. 5034 §, 24.5. 5959 §, 20.9. 
6604 §, 25.10. 6804 §). 

Yleisjaosto päätti eri virastoille ja laitok-
sille v:ksi 1973 tilattavista sanomalehdistä. 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginhallitus 
kunnioittaa toim.pääll. Aallon muistoa siu-
naustilaisuudessa kukkalaitteella (yjsto 23.8. 
6445 §). 

Kaupunginarkisto. Kaupunginhallitus va-
litsi fILmaist. Teemu Aallon 1.3. lukien kau-
punginarkiston arkistonhoitajan virkaan 
(21.2. 574 §). Valtiot.maist. Simo Kalke mää-
rättiin edelleen kauintaan 15.8. saakka, hoita-
maan 26. pl :n arkistontarkastajan virkaa, ja 
hänet valittiin myös mainittuun virkaan 
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(yjsto 6.6. 6018 §, 12.7. 6224 §). Arkiston 10. 
pl:n vahtimestarin virkaan valittiin toim. 
apul. Harri Mikkonen (yjsto 14.3. 5480 §). 

Amanuenssi Teemu Aallolle myönnettiin 
palkatonta virkavapautta ajaksi 1.1.—30.6. 
arkistonhoitajan viran hoitamista varten 
(yjsto 19.1. 5108 §). 

Vt. amanuenssi Simo Kalke oikeutettiin 
asumaan Espoon kaupungissa v:n 1972 lop-
puun saakka (yjsto 26.1. 5156 §). 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginarkistonhoi-
taja Sirkka Impolan vuosiloman pitoajat 
(yjsto 23.2. 5336 §, 8.3. 5435 §, 14.6. 6039 §). 

Tilastotoimisto. Helsingin seudun yhteis-
kuntatutkimuksen neuvottelukunnan työsuh-
teiseen tutkimussihteerin toimeen valittiin 
valtiot.kand. Pirkko-Leena Sainio 28. palk-
kaluokkaa vastaavin palkoin (yjsto 12.1. 5047 
§) sekä valtiot.kand. Tapani Kasso 2 000 mk :n 
suuruisin kuukausipalkoin (yjsto 23.2. 
5333 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin seudun yh-
teiskuntatutkimuksen neuvottelukunnan il-
moitukset kaupungin osuudesta neuvottelu-
kunnan kaikista menoista v:lta 1971, sekä 
päätettiin suorittaa em. osuus 39 486 mk neu-
vottelukunnalle saman vuoden talousarvioon 
muihin yleisiin hallintomenoihin merkitystä 
tarkoitukseen varatusta määrärahasta (yjsto 
2.2. 5196 §, 8.3. 5420 §). 

Lausuntonaan V:n 1972 kalleusluokitustoi-
mikunnalle kuntien yleistä kalleusluokitusta 
koskevassa asiassa kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa tilastotoimiston annettua asiasta 
lausunnon, että kuntien yleisestä kalleusluo-
kituksesta annetun lain (14/66) edellyttämät 
tavoitteet huomioon ottaen toimikunnan 
käyttämää kalleustutkimusmenetelmää voi-
daan pitää perusteltuna ja tarkoituksenmu-
kaisena. Helsingin erityisolosuhteet huo-
mioon ottaen kaupunginhallitus katsoi, että 
kaupungin tulisi edelleen olla kalleimmassa 
eli I luokassa. Merkittiin tiedoksi toimikun-
nan ehdotus kuntien yleiseksi kalleusluoki-
tukseksi vuosiksi 1973—1977 (14.8. 2117 §, 
4.12. 3388 §, kunn.as.kok. n:o 181). 

Tilastotoimistoa kehotettiin suorittamaan 
yhteistyössä lastensuojeluviraston kanssa 
avioliiton ulkopuolella synnyttäneiden äitien 
ja heidän lastensa olosuhteita sekä lastensuo-
jeluviraston kortistoissa olevia mainittujen 
lasten elatusvelvollisia koskeva tutkimus. Ti-
lastotoimiston käytettäväksi myönnettiin tut-
kimuksen suorittamista varten 23 000 mk 
lastensuojelutoimen ao. määrärahoista (2.5. 
1314 §). 

Kaupunginhallitus kehotti tilastotoimistoa 
suorittamaan yhteistoiminnassa eräiden mui-
den virastojen kanssa a) ns. moniongelmaper-
heitä ja niiden tarvitsemaa huoltoa koskevan 
tilastollisen tutkimuksen sekä b) lasten kesän-
viettoa koskevan tutkimuksen. 

Samalla myönnettiin tilastotoimiston käy-
tettäväksi moniongelmaperhetutkimuksen 
suorittamista varten 33 000 mk sekä lasten 
kesänviettotutkimuksen suorittamista varten 
10 000 mk samoin lastensuojelutoimen ao. 
määrärahasta (14.2. 534 §). 

Tilastotoimisto oikeutettiin kertomusvuo-
desta lähtien vuosittain suorittamaan Kan-
sainväliselle tilastoinstituutille julkaisutoi-
minnan kannatusmaksuna 1,50 HF1 kaupun-
gin 1 000 asukasta kohden menoja muilta 
osin mahdollisuuksien mukaan vastaavasti 
supistaen (24.1. 266 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kansainvä-
lisen tilastoinstituutin hallituksen kokouksen 
osanottajille, n. 10 henkilölle, saatiin kau-
kaupungin kustannuksella tarjota lounas Fin-
landia-talossa 12.6. Samalla kaupunginkans-
lia oikeutettiin hyväksymään maksettaviksi 
Kaupunkitilastomiesten kansainvälisen yh-
distyksen tilastopäivien järjestämiseen liitty-
vät yhteensä enintään n. 10 000 mk:n suurui-
set, kokoushuoneen vuokrasta, käännöksistä 
yms. aiheutuvat kustannukset (17.4. 1139 §). 

Pohjoismaisen tilastokokouksen n. 400 
osanottajalle päätettiin järjestää kaupungin 
kustannuksella vastaanotto siihen liittyvine 
järjestelyineen 14.6.1973 klo 17.30 Kaupun-
gintalossa (20.3. 862 §). 

Kaupungin v:n 1971 sisäisiä henkilökulje-
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tuksia koskeva toimiston laatima yhteenveto 
merkittiin tiedoksi (26.6. 1897 §). 

Rahatoimistoon päätettiin palkata seuraa-
vat viranhaltijat: 32. pl:n apulaiskaupungin-
kamreerin virkaan varat., ekon. Jorma Salo-
nen (29.5. 1590 §, yjsto 23.8. 6421 §); 28. pl:n 
osastopäällikön virkaan ekon. Seppo Eriks-
son ja tämän kieltäydyttyä valtiot.kand. Kari 
Kukka (23.5. 1514 §, 27.12. 3636 §, yjsto 2.8. 
6336 §); 18. pl:n kirjanpitäjän virkaan mer-
kon. Helena Kinnunen 1.11. alkaen (yjsto 
25.10. 6774 §); 13. pl:n kassanhoitajan vir-
kaan Siv Norrman 1.6. lukien (yjsto 10.5. 
5835 §); 13. pl:n apulaiskirjanpitäjän virkaan 
merkon. Helvi Virtanen 1.12. alkaen (yjsto 
15.11. 6898 §); 11. pl:n apulaiskirjanpitäjän 
virkoihin Leena Mäkinen 1.3. lukien sekä 
Aila Pehkonen ja Mirja Kahila 1.6. lukien 
(yjsto 2.2. 5199 §, 10.5. 5836 §); 10. pl:n toi-
mistoapulaisen virkoihin Tuula Piispa 1.4. 
lukien, toim.apul. Helmi Selonen 1.6. lukien 
sekä Ilse Vihervaara 1.2. lukien (yjsto 8.3. 
5418 §, 17.5. 5888 §, 5.1. 5005 §); 8. pl:n toi-
mistoapulaisen virkoihin Paula Fingerros ja 
Mirjam Tompuri 1.2. lukien, Helmi Selonen 
ja Tuula Peltola 1.3. lukien, Marianne Hiltu-
nen ja Maija Kiri 1.6. lukien, Päivi Hirvonen 
ja Sirpa Koskimies 16.11. alkaen sekä Marit-
ta Töyräs 1.12. alkaen (yjsto 5.1. 5006 §, 
23.2. 5335 §, 10.5. 5837 §, 1.11. 6816 §, 15.11. 
6899 §). 

Rahatoimiston apulaiskirjanpitäjä, mer-
kon. Ulpu Metso siirrettiin 20.4. kaupungin-
kanslian hallinnollisessa osastossa avoinna 
olleeseen 12. pl:n tp.kanslistin virkaan ja 
hänet määrättiin viransijaisena hoitamaan 
14. pl:n henkilöstöasioiden hoitamista varten 
perustettua tp. kanslistin virkaa kauintaan 
15.10. saakka (yjsto 20.4. 5682 §). 

Eräät viranhaltijat määrättiin viransijai-
sina hoitamaan avoinna olevia virkoja sekä 
oman virkansa ohella hoitamaan toiseen vir-
kaan kuuluvia tehtäviä. Samoin myönnettiin 
palkatonta virkavapautta eräille viranhalti-
joille mm. toisen viran hoitamista varten. 

Rahatoimiston 16. pl:n pääkassanhoitajan 

virka päätettiin jättää täyttämättä, kunnes 
rahatoimiston uusi johtosääntö valmistuu, ja 
1.6.1970 tehdyllä päätöksellä täyttämättä jä-
tetty rahatoimiston 10. pl:n toimistoapulai-
sen virka päätettiin täyttää (10.4. 1079 §). 
Avoinna oleva 13. pl:n toimentajan virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä ker-
tomusvuoden loppuun saakka (29.5. 1592 §). 

Jäljempänä mainituille viranhaltijoille 
myönnettiin heidän anomansa ero virastaan: 
merkon. Arja Berg 1.10. alkaen (yjsto 18.10. 
6726 §); toim.apul. Leni Bergh 1.6. lukien 
(yjsto 10.5. 5833 §); toim.apul. Paula Finger-
ros 13.9. lukien (yjsto 20.9.6583 §); toimiston-
hoit. Maire Helminen 1.6. lukien (yjsto 14.6. 
6030 §); apul. kirjanpit. Arja Huttunen 1.1. 
1972 lukien (yjsto 12.1. 5046 §); toim.apul. 
Mirja Kahila ja Aila Pehkonen 1.6. lukien 
(yjsto 31.5. 5975 §); toim.apul. Riitta Kakso-
nen 1.8. lukien (yjsto 9.8.6379 §); apul. kirjan-
pit. Helena Kinnunen 1.11. lukien (yjsto 
22.11. 6944 §); varat. Laura Kotivirta 1.3. 
lukien (6.3. 720 §); apul. kirjanpit. Elna Laak-
sonen 1.6. alkaen (yjsto 5.4. 5585 §); apul. kir-
janpit. Kerttu Laine 1.9. lukien (yjsto 23.8. 
6423 §); toimentaja Ernst Lindström 1.5. 
lukien (yjsto 8.3. 5415 §); toim.apul. Mildred 
Manns 1.1.1973 lukien (yjsto 18.10. 6724 §); 
kirjanpit. Annikki Martinmäki 1.4. lukien 
(yjsto 28.3. 5551 §); apul. kaup.kamreeri, 
ekon. Ensio Mäkinen 18.5. lukien (6.3. 717 §); 
toim.apul. Leena Mäkinen 1.3. lukien ja Siv 
Norrman 16.2. lukien (yjsto 23.2. 5334 §); 
apul. kirjanpit. Eeva Mäntylä 1.11. lukien 
(yjsto 18.10. 6725 §); kassanhoit. Raili Sand-
ström 1.4. lukien (yjsto 22.3. 5517 §); arvo-
omaisuudenhoit. Katariina Sero 1.11. lukien 
(yjsto 13.9. 6526 §); toim.apul. Marianne Te-
laranta 1.7. lukien (yjsto 6.6. 6015 §) ja apul. 
kirjanpit. Suoma Wikberg 1.8. lukien (yjsto 
12.7. 6213 §). 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginkamreeri 
Raimo Kaarlehdon vuosiloman pitämisen 
ajankohdat (yjsto 24.5. 5931 §, 6.6. 6013 §). 
Kirjanpit. Wikbergille myönnettiin sairaus-
lomaa (yjsto 21.6. 6083 §). 
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Merkittiin tiedoksi rahatoimiston ilmoi-
tukset toimistossa 1.8.—31.12.1971 ja 1.1.— 
30.9.1972 tehdyistä lisä-ja ylitöistä (yjsto 12.1. 
5053 §, 22.3. 5516 §, 12.7. 6214 §, 15.8. 6395 §, 
29.11. 6985 §). 

Maksumääräysten anto-oikeus myönnet-
tiin eräille rahatoimiston viranhaltijoille (yjsto 
12.1. 5050 §, 11.4. 5629 §, 3.5. 5777 §, 10.5. 
5838 §, 12.7. 6209, 6210 §, 22.11. 6942 §). 

Rahatoimiston ilmoitukset suoritetuista 
kassantarkastuksista merkittiin tiedoksi (3.1. 
40 §, 28.2. 640 §, 10.4. 1081 §, 12.6. 1757 §, 7.8. 
1994 §, 2.10. 2680 §, 4.12. 3385 §). Samoin il-
moitus eräiden käyttö varatilien käytöstä 10.4. 
mennessä merkittiin tiedoksi (yjsto 20.4. 
5678 §). 

Rahatoimiston tehtyä esityksen irtaimisto-
luettelon pidon uusimisesta kaupunginhalli-
tus päätti, että toimiston kalustokirjanpito 
saadaan järjestää v. 1962 (s. 136) ja v. 1964 
(s. 100) hyväksyttyjen irtaimen omaisuuden 
luettelointiohjeiden määräyksistä poiketen 
rahatoimiston esittämän järjestelmän mukai-
sesti. Pääasiallinen ero rahatoimiston kehittä-
män ja voimassa olleen käytännön välillä oli, 
että ehdotettu luettelo oli irtokorteilla ja että 
kalustoesineet oli varustettu pysyvällä nume-
rolla. Samalla kaupunginkanslian talous-ja 
suunnitteluosastoa kehotettiin suorittamaan 
tutkimus mahdollisuuksista ottaa sanottu jär-
jestelmä yleiseen käyttöön (6.3. 716 §). 

Suomen Pankkiyhdistys oli esittänyt pyyn-
nön vekseliprotestitietojen antamisesta teh-
dyn sopimuksen jatkamisesta. Kaupungin-
hallitus päätti korottaa vekseliprotestitietojen 
antamisesta perittävän kuukausimaksun 200 
mk:ksi kuukaudelta ja kultakin yksityispro-
testilta perittävän maksun 2 mk :ksi 1.10.1972 
jälkeen annettavien tietojen osalta sekä ke-
hottaa kaupunginkanslian lainopillista osas-
toa tekemään tietoja haluavien luottolaitos-
ten ja muiden osapuolten kanssa asiaa koske-
vat kauintaan 30.9.1977 saakka voimassa 
olevat sopimukset. Annettaviin vekselipro-
testitietoihin päätettiin sisällyttää henkilöni-
mien lisäksi ammatti ja osoite niiltä osin, 

kuin se oli mahdollista, eli niistä vekseleistä ja 
tratoista, joihin sanotut tiedot oli merkitty 
(2.10. 2732 §). 

Lahjoitusrahastojen käteisvarat, jotka ylit-
tivät käyttövarojen tarpeen, päätettiin sijoit-
taa toistaiseksi 7.5% :n vuotuisella korolla 
osavelkakirjalainaan, jonka kaupunginval-
tuusto 23.2. (s. 108) tekemällään päätöksellä 
päätti ottaa 1.3.1972 alkaen (yjsto 20.4. 5687 

Rahatoimisto oikeutettiin toistaiseksi luo-
vuttamaan jaettavaksi puolet lahjoitusrahas-
tojen varojen ylijäämästä rahastojen sään-
nöissä määrättyihin tarkoituksiin niistä lah-
joitusrahastoista, joiden sääntöjen mukaan 
rahaston varojen ylijäämästä on jaettavissa 
enintään puolet, mikäli rahatoimisto ei katso 
olevan syytä tehdä kaupunginhallitukselle 
esitystä siitä, että rahaston pääomaan lisät-
täisiin enemmän kuin puolet ylijäämästä (7.8. 
1993 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lahjoitusra-
hastojen mahdollisesta velasta kaupungin 
kassaan peritään 1.1.1973 lukien toistaiseksi 
7.5%:n suuruinen vuotuinen korko (18.12. 
3535 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1972 
talousarvioon kaupunginhallituksen käytet-
täväksi merkityistä avustusmäärärahoista 
maksetaan avustukset ao. avustusten saajille 
ilman eri anomusta kunkin neljännesvuoden 
alussa sen tiliosaston toimesta, jonka kirjan-
pidossa ko. avustusmääräraha on, ellei yleis-
jaosto yksittäistapauksissa toisin päätä. 
Avustukset, jotka ovat pienemmät kuin 2 000 
mk, maksetaan kuitenkin yhtenä eränä vuo-
den alussa ja avustukset, joiden suuruus on 
2 000—10 000 mk, kahtena eränä vuoden 
alussa ja kolmannen neljänneksen alussa. 
Yksinomaan kesäkauteen keskittyvän toi-
minnan avustamiseen tarkoitetun avustuksen 
neljäs erä maksetaan kolmannen erän yhtey-
dessä, paitsi milloin avustus on pienempi kuin 
10 000 mk, jolloin avustuksen ensimmäinen 
ja toinen erä eli avustus kokonaisuudessaan 
maksetaan kolmannen vuosineljänneksen 
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alussa. Edellä sanottu ei kuitenkaan koske 
tilitystä vastaan, esim. tappion tai korkome-
nojen peittämiseksi maksettavia avustuksia, 
eikä myöskään useammille tarkoitettuja, eri 
päätöksellä maksettavia avustuksia (10.1. 
108 §). 

Verotustoimi. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää eron tehtävästään eräille palkkio-
virkaisille kunnanasiamiehille ja kunnanasia-
miehen varamiehille ja määrätä heidän tilal-
leen uudet henkilöt. Lisäksi vahvistettiin ve-
rolautakunnan muissa kuin palkansaajain 
jaostoissa toimivien kunnanasiamiesten ja 
kunnanasiamiehen varamiesten tehtävien ja-
ko 1.10. lukien sekä palkansaajain jaostoissa 
toimivien tehtävien jako 1.11. lukien (31.1. 
326 §, 28.2. 637 §, 13.3. 797 §, 10.4. 1080 §, 
9.10. 2777 §). 

Kunnanasiamiehelle maksettava verovali-
tuspalkkio päätettiin hyväksyä 21 mk:ksi kir-
jelmien laatimiseen virka-ajan ulkopuolella 
käytettyä tuntia kohden 1.11.1971 lukien 
(6.3. 715 §, 27.3. 918 §). 

Helsingin veroviraston v:n 1971 II puolis-
kon kustannuksista suoritettiin kaupungin 
osuutena 2 128 934 mk ja v:n 1972 I vuosi-
puoliskon kustannuksista 2 177 168 mk lää-
ninhallituksen postisiirtotilille (6.3. 721 §, 
11.9. 2445 §). 

Niitä kaupungin virastoja ja laitoksia, jot-
ka tarvitsevat verotodistuksia, päätettiin ke-
hottaa hyväksymään veroviraston antaman 
verotodistuksen lisäksi verotodistukseksi 
myös verolipun selvitysosa sellaisenaan, mi-
käli siinä esitetty selvitys muuten on riittävä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että vero-
lipun selvitysosan hyväksymisestä verotodis-
tukseksi tehdään lisämaininta niihin ilmoi-
tuksiin, joissa on tähän asti ilmoitettu tarvit-
tavan asiakirjan liitteeksi verotodistus (18.12. 
3534 §). 

Harkintaverotusoikeuden käyttämättä jät-
tämistä v:n 1971 yritystulon verottamisessa 
koskevan Teollisuudenharjoittajain liiton esi-
tyksen johdosta kaupunginhallitus päätti, 
ettei liiton esitys antanut aihetta muihin toi-

menpiteisiin kuin, että liitolle lähetetään jäl-
jennös veroviraston asiaa koskevasta kirjees-
tä (13.11. 3157 §). 

Henkilöasiainkeskus. Henkilöasiainkes-
kuksessa avoinna ollutta koulutuspäällikön 
virkaa koskeva hakuilmoitus päätettiin jul-
kaista erilliskuulutuksin kaupunginvaltuus-
ton 12.2.1969 tekemässä päätöksessä maini-
tuissa lehdissä (yjsto 14.6. 6070 §). Virkaan 
valittiin fil.kand., koulutuspääll. Esko Posti 
(11.9. 2480 §). 

Henkilöasiainkeskuksen työvoimaosaston 
työturvallisuustarkastajan 26. pl :n virka pää-
tettiin toistaiseksi jättää täyttämättä sekä 
palkata virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan 
työsopimussuhteinen henkilö (15.5. 1478 §). 

Koulutuspääll. Urpo Ryönänkoskelle 
myönnettiin ero henkilöasiainkeskuksen kou-
lutuspäällikön virasta 15.8.1972 lukien (5.6. 
1703 §). 

Henkilöasiainkeskukselle v:n 1973 talous-
arvioon kouluttaja-nimikkeellä merkityn 
kahden virkamieslipun nimikettä päätettiin 
muuttaa siten, että toinen näistä lipuista oli 
koulutussuunnittelijan nimikkeellä (yjsto 
20.12. 7152 §). 

Tutkija Markku Telamalle päätettiin mak-
saa kilometrikorvaukset niiltä ajokilomet-
reiltä, jotka Telama oli kuljettanut kahta hen-
kilöasiainkeskuksen palveluksessa olevaa 
henkilöä työpaikalle ja takaisin yksityisen 
linja-autoliikenteen lakon aikana (yjsto 5.7. 
6189 §). 

Työturvallisuustoiminta. Kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä kaupungin työturvalli-
suustoiminnan toimintaohjeet ja vaalijärjes-
tyksen sekä kumota v. 1955 (s. 117) ja 1959 
(s. 146) tekemillään päätöksillä vahvista-
mansa toimintaohjeet sekä v. 1963 (s. 134) 
vahvistamansa vaalijärjestyksen. Esitetyt 
uudet työturvallisuustoiminnan toimintaoh-
jeet ja vaalijärjestys määrättiin noudatetta-
viksi niiden hyväksymispäivästä lukien, kui-
tenkin siten, että valittaviksi tulevien työ-
turvallisuustoimikuntien jäsenien toimikausi 
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päättyisi 31.12.1974 (14.2.535 §, kunn.as.kok. 
n:o 24). 

Aloitetoiminta. Kaupunginhallitus päätti 
valita aloitetoimikunnan jäsenet v:ksi 1972 
(13.3. 837 §, ks. kunn.kalenteri s. 390). 

Palkkalautakunnan toimiston palkkausinsi-
nöörin Kyösti Suikkasen palkkaus tarkistet-
tiin 3 438 mk:sta 3 650 mk:ksi kuukaudelta 
1.3. lukien (20.3. 885 §). 

Toimiston 32. ja 30. pl:n sihteerin virat 
sekä kaksi 28. pl:n sihteerin virkaa saatiin 
jättää vakinaisesti täyttämättä 1.1.1972 lukien 
toistaiseksi, kunnes uudet johtosäännöt val-
mistuivat, kuitenkin kauintaan kertomusvuo-
den loppuun saakka. Lisäksi palkkalauta-
kunta oikeutettiin ottamaan viransijaiset sa-
maksi ajaksi em. virkoihin (10.1. 145 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei se myönnä erityisiä 
määrärahoja palkkalautakunnan toimistolle 
kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä koske-
van tiedotekokoelman painatusta varten eikä 
palkkalautakunnalle tuntipalkkaisia työnte-
kijöitä koskevan »Työpalkkatilaston ammat-
tinimikkeistön» monistamiseksi offset-mene-
telmällä kaupungin hankintatoimistossa, 
vaan po. menoerät on katettava soveltuvilla 
tileillä olevilla määrärahoilla (yjsto 1.3. 5410 
§,13.9. 6572 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin 
työjärjestely-, palkka y m. 

ky symy k s et 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja sen 
toimiston toiminnasta aiheutuvan kaupungin 
maksettavaksi kuuluvan meno-osuuden en-
nakon maksamiseksi yleisjaosto päätti kehot-
taa rahatoimistoa suorittamaan mainitun 
301 904 mk:n suuruisen ennakon kertomus-
vuoden talousarvioon ko. tarkoitukseen va-
ratusta määrärahasta siten, että 101 904 mk 
maksetaan välittömästi, 100 000 mk touko-
kuun kuluessa ja 100 000 mk syyskuun ku-
luessa (yjsto 2.2. 5242 §). 

Virka- ja työehtosopimukset sekä palkantar-

kistukset. Merkittiin tiedoksi kunnallisen so-
pimusvaltuuskunnan ilmoitukset kunnallisen 
yleisen virkaehtosopimuksen 51 §:ssä tarkoi-
tetun suostumuksen antamisesta seuraavien 
virkojen palkkauksen tarkistamiseen: tervey-
denhoitoviraston kasvatusneuvolan tp. mie-
lenterveyslääkärin, tp. kasvatusneuvolalää-
kärin ja suomenkielisten kansakoulujen kas-
vatusneuvolan tp. koulupsykiatrin palkkauk-
sen tarkistamiseksi kunkin kohdalla 3 366 
mk :ksi/kk 1.6.1971 lukien (7.2. 452 §) sekä 
kaupunginvaltuuston päättämien virkasuh-
teisten rakennustarkastusviraston tarkastus-
insinöörien sopimuspalkkausten tarkistami-
seksi3 331.80,3 000ja2 900mk:ksi/kk,joista 
ensimmäinen lisättynä 1.1. ja 1.9.1971 toteu-
tetuilla yleiskorotuksilla, 1.4. ja 1.10.1971 
lukien (24.4. 1250 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tekemät 
eräiden kunnallisten, lähinnä terveydenhuol-
toalan viranhaltijain palkkauksen tarkista-
mista, mielisairaaloiden ja vajaamielislaitos-
ten hoitohenkilökunnan palkkausten tarkis-
tamista sekä eräiden kunnallisten oppilaitos-
ten viranhaltijoiden palvelussuhteen ehtojen 
tarkistamista koskevat virkaehtosopimukset 
ja saattaa ne palkkalautakunnan, rahatoimis-
ton sekä asianomaisten virastojen ja laitosten 
sekä hallintokuntien tiedoksi. Rahatoimis-
toa ja ao. virastoja kehotettiin ryhtymään 
asiasta aiheutuviin maksutoimenpiteisiin si-
ten, että virkaehtosopimusten mukaan tarkis-
tetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan sopi-
musten asettamia määräaikoja noudattaen 
kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on mah-
dollista. Palkkalautakuntaa kehotettiin anta-
maan solmituista sopimuksista aiheutuvat 
sovellutusohjeet, kehottamaan ao. virastoja 
ja laitoksia ryhtymään sopimuksista vielä 
mahdollisesti aiheutuviin toimenpiteisiin sekä 
ilmoittamaan kaupunginhallitukselle kunkin 
viraston ja laitoksen osalta tarkistuksen koh-
teiksi tulleet virat, niissä olleet vakinaisten ja 
tilapäisten viranhaltijain lukumäärät, entiset 
ja uudet palkkaluokat sekä sopimusten kus-
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tannusvaikutukset. Edelleen kehotettiin ao. 
lauta-ja johtokuntia sekä virastoja ja laitok-
sia aikanaan ilmoittamaan rahatoimistolle 
ao. tileille palkkojen korotuksen johdosta 
mahdollisesti aiheutuvasta lisämäärärahojen 
tarpeesta yhteisesityksen tekemiseksi kaupun-
ginhallitukselle (18.9. 2588 §, 2.10. 2734 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan sekä toi-
saalta Akavan, Kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain liiton (KTV) sekä TVK :n vir-
kamiesjärjestöt TVK-V -yhdistyksen kesken 
14.11. eräiden kunnallisten viranhaltijain 
paikkauksien tarkistamisesta 1.7., 1.8. ja 
1.10.1972 lukien tehtyyn virkaehtosopimuk-
seen liittyvät asiakirjat ja saattaa ne palkka-
lautakunnan ja rahatoimiston tiedoksi. Palk-
kalautakuntaa kehotettiin antamaan teh-
dyistä sopimuksista aiheutuvat sovellutusoh-
jeet, saattamaan virkojen palkkaluokkiin si-
joittelua koskevat tarkistukset ja muut virka-
ehtosopimuksella sovitut palkkausta koske-
vat järjestelyt ao. virastojen ja laitosten tie-
toon sekä kehottamaan niitä ryhtymään sopi-
muksesta mahdollisesti lisäksi aiheutuviin toi-
menpiteisiin. Palkkalautakuntaa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin virkaehtosopi-
muksen 3 §:ssä ja virkaehtosopimukseen liit-
tyvässä erillisessä pöytäkirjassa tarkoitetun, 
Helsinkiä koskevan kaupunkikohtaisen vir-
kojen palkkaluokkiin sijoittelun tarkistamis-
ta ja muita vastaavia järjestelyjä koskevan 
virkaehtosopimuksen aikaansaamiseksi ase-
tetussa määräajassa eli 31.1.1973 mennessä ja 
ilmoittamaan mahdollisimman kiireellisesti 
kaupunginhallitukselle nyt kysymyksessä ole-
van virkaehtosopimuksen kaupungille aiheut-
tamat palkkauskustannusten lisäykset viras-
toittain ja laitoksittain. Kaikkia kaupungin 
lautakuntia sekä virastoja ja laitoksia, lukuun 
ottamatta talousarvion 11 ja 12 pääluokan 
kohdalla mainittuja liikelaitoksia, kehotettiin 
aikanaan ilmoittamaan rahatoimistolle ao. 
tileille palkkojen korotuksen johdosta mah-
dollisesti aiheutuvasta lisämäärärahojen tar-
peesta yhteisesityksen tekemiseksi kaupun-

ginhallitukselle sekä rahatoimistoa ryhty-
mään asiasta aiheutuviin maksutoimenpitei-
siin (27.11. 3345 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
virka-ja työehtosopimuksia sekä niihin liitty-
viä palkkaratkaisuja koskevat kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan asiakirjat ja saattaa 
ne palkkalautakunnan ja rahatoimiston tie-
doksi sekä kehottaa 1) rahatoimistoa ryhty-
mään asiasta aiheutuviin maksutoimenpitei-
siin siten, että myös kunnallisen yleisen virka-
ehtosopimuksen mukaisesti tarkistetut pal-
kat, palkkiot ja lisät sekä taannehtivat koro-
tusmäärät saadaan maksaa jo kesäkuussa 
1972, 2) palkkalautakuntaa antamaan solmi-
tuista sopimuksista aiheutuvat sovellutusoh-
jeet sekä 3) kehottamaan ao. virastoja ja lai-
toksia ryhtymään niihin toimenpiteisiin, mit-
kä sopimuksista vielä saattavat aiheutua sekä 
4) saattamaan ao. virastojen ja laitosten tie-
toon kutakin virastoa ja laitosta koskevat 
virka- ja työehtosopimukset sekä tarpeelliset 
palkkataulukot. Kaikkia kaupungin lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia, lukuun 
ottamatta talousarvion 11 ja 12 pääluokan 
kohdalla mainittuja liikelaitoksia, aikanaan 
ilmoittamaan rahatoimistolle ao. tileille palk-
kojen korotuksen johdosta mahdollisesti ai-
heutuvasta lisämäärärahojen tarpeesta yhteis-
esityksen tekemiseksi kaupunginhallitukselle. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että palk-
kojen korotuksesta aiheutuvien takautuvien 
maksujen veronpidätys toimitetaan prosentti-
pidätyksenä (29.5. 1630 §). 

Merkittiin tiedoksi kunnallisen sopimus-
valtuuskunnan toimiston ilmoitus, että kun-
nallisen sopimusvaltuuskunnan kaupunki-
jaosto oli kokouksessaan 21.6. hyväksynyt 
Helsingin kaupungin osalta kaupunkien ja 
kauppalain tuntipalkkaisten työntekijäin työ-
ehtosopimuksen 14.4. päivätyn allekirjoitus-
pöytäkirjan 12 §:n 2 kohtaan perustuvan pai-
kallisen neuvottelutuloksen ja vahvistanut 
kiinteistöviraston maatalousosaston alaisten 
työntekijäin työehtosopimuksen (19.6.1876 §, 
yjsto 12.7. 6244 §). 
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Merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi työ-
tuomioistuimen tuomio kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen liitteen n:o 4 oikean 
sisällön vahvistamista koskevassa jutussa. 
Mainitussa liitteessä oli määräys mm. tervey-
denhoitohenkilöstön määrävuosilisistä. Tä-
män mukaan mm. apuhoitajan viroissa vähin-
tään 6 v toimineille oli suoritettava palkkaus 
huoltolaitoksissa sekä sairaaloissa ja muissa 
hoitolaitoksissa yhtä palkkaluokkaa kor-
keampana kuin näissä viroissa muuten suori-
tettiin. Tällä perusteella TVK:n Virkamies-
järjestöt TVK-V oli vaatinut Helsingin kau-
pungin Koskelan sairaskodissa hoitajanimik-
keisissä viroissa olevien apuhoitajakoulutuk-
sen omaavien viranhaltijoitten palkkauksen 
suoritettavaksi em. suuruisena. Työtuomio-
istuin kiinnitti perusteluissaan huomiota sii-
hen, että kun tarkoitettu hoitajan virkanimike 
otettiin käyttöön Koskelan sairaskodissa, ei-
vät näin perustetut virat eronneet apuhoitajan 
viroista vain nimikkeeltään, vaan myös palk-
kaukseltaan ja tehtäviltään. Kun virkaehto-
sopimuksen yleisissä sovellutusohjeissa todet-
tiin mm., että määrävuosilisää maksetaan 
vain virkaehtosopimuksen liitteessä n:o 4 
mainituissa virkanimikkeissä, eikä määrä-
vuosilisää siis suoriteta näistä poikkeavissa 
nimikkeissä, työtuomioistuin harkitsi oikeak-
si hylätä kanteen (11.9. 2485 §). 

Satamajäänmurtajain laivanpäällystön, 
konepällystön ja miehistön työehtosopimuk-
set sekä Ms Korkeasaaren laivanpäällystön 
palkkausta ja muita työehtoja koskeva työ-
ehtosopimus merkittiin tiedoksi sekä päätet-
tiin saattaa em. työehtosopimukset satama-
laitoksen ja liikennelaitoksen tiedoksi ja ke-
hottaa niitä ryhtymään asiasta aiheutuviin 
maksutoimenpiteisiin sekä kehottaa palkka-
lautakuntaa antamaan solmituista sopimuk-
sista aiheutuvat mahdollisesti tarvittavat so-
vellutusohjeet (18.9. 2585 §). 

Vapunpäiväviikon työaikajärjestelyt. Kau-
punginhallitus päätti kunnallisen sopimus-
valtuuskunnan toimiston yleiskirjeessä tehtyä 
esitystä noudattaen, 

1) että vapunpäiväviikon lauantai 6.5. on 
kaupungin virastoissa ja laitoksissa viranhal-
tijoitten, toimihienkilöitten ja työntekijöitten 
vapaapäivä, milloin se tehtävien luonteen 
huomioon ottaen on mahdollista, 

2) että niissä tapauksissa, joissa mainittua 
lauantaipäivää ei ole mahdollista järjestää 
vapaapäiväksi, on vastaava vapaapäivä pyrit-
tävä järjestämään viranhaltijoille, toimihen-
kilöille ja työntekijöille jonakin muuna päi-
vänä saman viikon, saman työjakson tai 
saman yhtä työjaksoa pitemmän tasoituskau-
den kuluessa aina sen mukaan, minkälaisesta 
työaikajärjestelmästä kulloinkin on kysymys 
ja 

3) että ellei vapaapäivää ole voitu eo. mu-
kaisesti lainkaan järjestää, määräytyvät lisä-
ja ylityökorvaukset viranhaltijoitten, toimi-
henkilöiden ja työntekijäin osalta seuraavasti: 

a) toimistotyössä maksetaan viranhalti-
jalle, toimihenkilölle tai työntekijälle vapun-
päivän viikolla lisätyökorvauksena korotta-
maton tuntipalkka 30 viikkotyötuntia ylittä-
vältä kahdelta ensimmäiseltä tunnilta sekä 
viikkoylityökorvauksena 50% :11a korotettu 
tuntipalkka 32 viikkotyötuntia ylittävältä 
ajalta. Viikkotyöaika, joka ylittää 48 t, oi-
keuttaa 100% :11a korotettuun tuntipalkkaan; 

b) työaikalain 5 §:n mukaista työaikajär-
jestelmää vastaavassa järjestelmässä makse-
taan viranhaltijalle, toimihenkilölle tai työn-
tekijälle viikkoylityökorvauksena 50 % :11a 
korotettu tuntipalkka 32 viikkotyötuntia ylit-
tävältä ajalta sekä 100% :11a korotettu tunti-
palkka 48 t ylittävältä viikkotyöajalta; 

c) periodityössä maksetaan viranhaltijalle, 
toimihenkilölle tai työntekijälle sen kolmen 
viikon ajanjakson (työjakson), jolle vapun-
päivä sattuu, ylityökorvaukset jo 114117 min. 
ylittävältä työajalta 50% :11a korotettuna tun-
tipalkkana 138 työtuntiin asti, ja sen ylittä-
vältä työajalta 100% :11a korotettuna tunti-
palkkana. Milloin noudatetaan kahden työ-
jakson tasoituskautta, lasketaan ylityökor-
vaukset em. periaatetta vastaavasti; 

d) poikkeuksillisissa täyttä työaikaa edel-
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lyttävissä järjestelyissä, kuten palolaitokses-
sa, jossa täyden työpäivän vapaa-aikahyvitys 
ei yleensä voi tulla kysymykseen, suoritetaan 
kahdeksalta vapunpäiväviikon lauantaina 
tehdyltä työtunnilta 50% :11a korotettu tunti-
palkka. 

Edellä c)-kohdassa mainitun periodityön 
osalta on vielä huomattava, että vapunpäivän 
sisältävän työjakson keskeytyessä noudate-
taan erillistä ja tavanomaisesta poikkeavaa 
katkenneen jakson taulukkoa, jossa työjak-
son normiksi on merkitty 114117 min. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
palkkalautakunnan toimistolle annetaan teh-
täväksi antaa lähempiä vapunpäiväviikon 
työaikaa ja siihen liittyvien lisä-ja ylityötunti-
korvausten laskentaa koskevia ohjeita (24.4. 
1254 §). 

Ateriavastikkeidenperiminen. Revisioviras-
ton esityksestä kaupunginhallitus päätti, että 
huolto-, sairaala- ja lastensuojelualan laitok-
sissa siirrytään v:n 1973 alusta lukien ao. 
lautakuntien tarkoituksenmukaiseksi katso-
massa laajuudessa niille myönnettyjen määrä-
rahojen puitteissa leimauslaitteen tai -pihtien 
käyttöön perustuvaan, kaupunginhallituksen 
järjestelytoimiston 20.10.1969 päivätyssä tut-
kimusselostuksessa n:o 18—19 esitettyyn vi-
ranhaltijain luontoissuoritussäännön edellyt-
tämien ateriavastikkeiden perimisj ärjestel-
mään (21.8. 2243 §, ks. myös v:n 1970 kerto-
mus s. 145). 

Virkamatkat. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä 28.4.1972 allekirjoitetun kunnallisen 
yleisen virkaehtosopimuksen liitteen n:o 7 
tiedoksi ja lähettää sanotun liitteen kaupun-
gin kaikille lauta-ja johtokunnille sekä viras-
toille ja laitoksille tiedoksi ja noudatettavaksi 
virkamatkojen matkakustannusten korvauk-
sia, päivärahoja- ja majoktumiskorvauksia 
kaupungin varoista suoritettaessa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, 
että uusia säännöksiä sovelletaan viranhalti-
joiden lisäksi kaupungin palveluksessa oleviin 
toimenhaltijoihin samoin kuin työsuhteessa 
kaupunkiin oleviin muihin henkilöihin ao. 

työehtosopimuksissa määritellyissä puitteis-
sa. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
lauta- ja johtokunnat sekä virastopäälliköt ja 
heitä vastaavat viranhaltijat ao. hallintokun-
nan käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa, niitä tästä syystä kuitenkaan ylittämät-
tä, ja alistamatta asiaa kaupunginjohtajan tai 
kaupunginhallituksen yleisjaoston ratkaista-
vaksi määräämään alaisiaan viranhaltijoita ja 
toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa 
olevia työntekijöitä viraston tai laitoksen hoi-
dettavana olevien tehtävien suorittamista 
varten virkamatkalle Uudenmaan läänin 
alueelle ellei viraston ohje- tai johtosäännössä 
virastopäällikölle ole myönnetty laajempaa 
oikeutta tai ellei yleisjaosto erityisistä syistä 
jonkin viraston osalta toisin päätä. 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että em. 
mukaisten korvausten saamisen edellytykse-
nä on, 1) että matka on tehty asianomaisen 
viranomaisen kirjallisen päätöksen tai kir-
jallisen virkamatkamääräyksen perusteella, 
joka on annettu virkamatkalle lähtijälle ennen 
virkamatkan aloittamista, ja 2) että matkalla 
ollut on määräajassa esittänyt liitteen 24 ja 
25 § :n mukaisen matkalaskun laskujen hyväk-
syjälle (8.5. 1349 §). 

Työsopimus lomakkeen uusiminen. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä palkkalauta-
kunnan esityksen mukaisen työsuhteeseen 
palkattavien työsopimuslomakkeen täyttö-
ohjeineen liitteiden n:o 2 ja 3 mukaisena. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti kiinnittää vi-
rastojen ja laitosten huomiota siihen, että 
työntekijäin sairaus- ja hautausapusäännön 
8 § :n 1 mom :n mukaan hyväksyttävä lääkä-
rintodistus on esitettävä ennen työsuhteen 
alkua lukuun ottamatta aivan satunnaisia 
töitä, ja että- lääkärintodistus asianomaisen 
henkilön terveydellisestä sopivuudesta on 
toistaiseksi jatkuvan palvelussuhteen ollessa 
kyseessä aina, milloin se on käytännössä 
mahdollista, pyrittävä saamaan ennen työ-
sopimuksen allekirjoittamista. Vielä kaupun-
ginhallitus päätti kiinnittää virastojen ja lai-
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tosten huomiota siihen, että milloin toimi-
henkilö tai työntekijä haluaa käyttää luotta-
musmiehen apua hyväkseen työsuhteeseen 
liittyviä asioita selvitellessään, hänellä kussa-
kin tapauksessa on mahdollisuus antaa luot-
tamusmiehelle valtuus tutkia häntä koskevaa 
työsopimusta (28.2. 687 §). 

Määräaikaistarkastusten suorittamisesta 
Työterveyslaitoksessa kaupungin henkilö-
kunnalle työturvallisuuslain 44 §:n ja sen no-
jalla annetun valtioneuvoston päätöksen mu-
kaisissa töissä kaupunginhallitus päätti tehdä 
Työterveyssäätiön kanssa seuraavansisältöi-
sen sopimuksen: 

Sopimus Helsingin kaupungin henkilökun-
nan työturvallisuuslain 44 § :ssä tarkoitettujen 
määräaikaistarkastusten suorittamisesta Työ-
terveyslaitoksella 

Helsingin kaupungin ja Työterveyssäätiön 
välillä on tänään tehty seuraava sopimus: 

1. Työterveyslaitos ottaa suorittaakseen 
kaupungin henkilökunnan tarvitsemat työ-
turvallisuuslain 44 §:ssä ja sen perusteella 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä n:o 
637/71 tarkoitetut määräaikaistarkastukset ja 
sitoutuu tarkastuksissaan noudattamaan ky-
seistä päätöstä ja sen nojalla annettuja mää-
räyksiä. 

2. Kaupungin johtavan työterveydenhuol-
tolääkärin avustuksella laaditaan työpaikka-
käyntiohjelma, jonka mukaisesti Työterveys-
laitoksen nimeämä lääkäri sekä työhygieenik-
ko yhdessä ao. työkohteiden työturvallisuus-
organisaation jäsenten kanssa käyvät tarkas-
tuksilla näissä kohteissa. Käyntien perusteella 
kehotetaan virastoja ja laitoksia tarpeen vaa-
tiessa lähettämään henkilökunnan jäsenet 
tarkastuksiin sekä suorituttamaan työpai-
koilla lisätutkimuksia. 

3. Tarkastusta tarvitsevista henkilökun-
nan jäsenistä on ao. viraston tai laitoksen 
lähetettävä tutkimuspyyntö kaupungin joh-
tavalle työterveydenhuoltolääkärille, joka 
lausunnollaan varustettuna lähettää pyynnön 
edelleen Työterveyslaitokselle. 

4. Suoritetuista toimenpiteistä peritään 

Työterveyslaitoksen taksan mukainen maksu. 
Maksut laskutetaan siltä virastolta tai laitok-
selta, josta tutkittava henkilö tai työkohde 
on. 

5. Tämä sopimus ei muuta aikaisemmin 
Helsingin kaupungin ja Työterveyssäätiön 
välillä solmittuja sopimuksia. 

6. Tämä sopimus on voimassa 1.10.1972 
lukien toistaiseksi 3 kk :n molemminpuolisin 
irtisanomisajoin. 

7. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osapuo-
lelle. 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kau-
punginkanslian lainopillista osastoa huoleh-
timaan sopimuksen tekemisestä aiheutuvista 
toimenpiteistä. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaikkia 
niitä virastoja ja laitoksia, joiden ei ole mah-
dollista suorituttaa työturvallisuuslain 44 § :n 
mukaisia määräaikaistarkastuksia oman työ-
terveydenhuolto-organisaation avulla, suori-
tuttamaan ko. tarkastukset Työterveyslai-
toksessa nyt solmittavan sopimuksen mukai-
sesti (25.9. 2658 §). 

Konekirjanpito työn vaativuusasteen selvit-
täminen. Kaupunginvaltuusto teki v. 1967 
(s. 12) päätöksen konekirjoitus-, konekirjan-
pito-ja pikakirjoituslisäjärjestelmien muutta-
misesta. Päätöksen 4 kohdan mukaan palk-
kalautakunnalle tehtäviin konekirjanpitoli-
sän myöntämistä koskeviin esityksiin oli lii-
tettävä järjestelytoimiston selvitys konekir-
janpitotyön vaativuusasteesta. Kun järjestely-
toimistolta kesken jääneiden tehtävien suo-
rittamisesta v. 1971 työtehoneuvottelukun-
nan tekemään esitykseen ei sisältynyt ehdo-
tusta em. selvityksen osalta, kaupunginhalli-
tus päätti määrätä henkilöasiainkeskuksen 
tehtäväksi antaa kaupunginvaltuuston pää-
töksen 4 kohdassa edellytetyt selvitykset ko-
nekirjanpitotyön vaativuusasteesta (17.1. 
197 §). 

Vakuutukset. Rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan Tapaturmavakuutusosakeyh-
tiö Kullervolle 4 435 mk yleisten hallintome-
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nojen tililtä »Virkamatkat» kaupungin luot-
tamusmiesten ja kaupungin palveluksessa 
olevien henkilöiden ryhmävakuutusta lento-
tapaturmien varalta koskevana lopullisena 
vakuutusmaksuna viita 1971 ja 300 mk sano-
tun vakuutuksen ennakkovakuutusmaksuna 
v:lta 1972 (yjsto 1.3. 5378 §). 

Helsingin kaupungin vakuutuskomitean 
jätettyä mietintönsä ja siihen sisältyvät ehdo-
tukset sekä revisioviraston, rahatoimiston, 
kiinteistölautakunnan, satamalautakunnan, 
teollisuuslaitosten lautakunnan ja liikenne-
laitoksen lautakunnan annettua niistä lausun-
not kaupunginhallitus päätti hyväksyä esite-
tyt kaupungin vakuutusten järjestämistä kos-
kevat periaatteet. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, komitean ehdotusten johdosta kehot-
taa kaupunginkanslian lainopillista osastoa 
sanomaan irti kaupungin nykyiset tapatur-
ma vakuutussopimukset ja pyytämään yhteis-
toiminnassa rahatoimiston kanssa tarjoukset 
uusiksi sopimuksiksi 1) täy soma vastuu va-
kuutuksen muodossaalakisääteisestä tapatur-
mavakuutuksesta ja vapaa-ajan tapaturma-
vakuutuksesta kaikkia kaupungin palveluk-
sessa olevia varten sekä 2) vapaaehtoisesta, 
soveltuvin osin tapaturmavakuutuslain mää-
räyksiin perustuvasta tapaturmavakuutuk-
sesta, joka kattaisi eräät palolaitoksessa, sai-
raalakeskuksen lääkäripäivystyksessä, kou-
luissa, lastentarhoissa ja -seimissä, lasten-
huolto- ja huoltolaitoksissa ja vielä kau-
pungin luottamushenkilöille luottamustehtä-
vissä sattuvat tapaturmat ja vammat. Lisäksi 
ao. virastoja ja laitoksia kehotettiin ryhty-
mään vakuutuksia koskeviin tarvittaviin toi-
menpiteisiin. Lainopillista osastoa kehotet-
tiin sanomaan irti kaikki kaupungin ottamat 
muut vakuutukset ja samalla kiellettiin uusien 
vakuutusten ottaminen ilman yksittäista-
pauksissa annettavaa kaupunginhallituksen 
lupaa, kuitenkin eräin poikkeuksin, joihin 
kuului mm. ainaisvakuutukset sekä lakien, 
säännösten tai sopimusten perusteella otetta-
vat pakolliset vakuutukset jne. (27.3. 913 §, 
4.4. 996 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä Vakuutus-
osakeyhtiö Pohjolan ja Tapaturmavakuutus-
osakeyhtiö Kullervon kanssa pöytäkirjan liit-
teiden n :ot 1—4 mukaiset vakuutussopimuk-
set sekä sopimuksen tapaturmakorvausten 
järjestelystä em. vakuutusyhtiöiden kanssa, 
kehottaa kaupunginkanslian lainopillista 
osastoa irtisanomaan voimassaolevat vakuu-
tussopimukset 15.6. mennessä sekä huolehti-
maan tehtävien sopimusten allekirjoittamisen 
vaatimista järjestelyistä (12.6. 1760 §, 30.10. 
3003 §). 

Kaupunginhallitus pyysi Suomen Kaupun-
kiliittoa kiirehtimään suunnitteilla olevien 
tapaturmavakuutuslain muutosten valmiste-
lutöitä teollisuuslaitosten lautakunnan tehtyä 
esityksen tapaturmavakuutuksen laajentami-
sesta koskemaan myös työmatkoilla sattunei-
ta pahoinpitelytapauksia. Merkittiin tiedoksi 
Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus, että Kau-
punkiliiton hallitus oli 17.11. päättänyt lähet-
tää sosiaali- ja terveysministeriölle kirjeen, 
jossa ministeriötä pyydettiin ryhtymään toi-
menpiteisiin em. muutosten aikaansaamiseksi 
tapaturmavakuutuslakiin (4.9. 2412 §, 11.9. 
2486 §, 18.9. 2586 §, 11.12. 3512 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Eläkelainsäädän-
nön eräiden säännösten yhtenäistämiseksi 
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä koske-
van huoltolautakunnan esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti esittää Suomen 
Kaupunkiliitolle, että tehtäisiin esitys valtio-
neuvostolle sairausvakuutuslain, työntekijäin 
eläkelain, merimieseläkelain, valtion eläke-
lain ja perhe-eläkelain, evankelisluterilaisen 
kirkon eläkelain ja perhe-eläkelain, tapatur-
mavakuutuslain, liikennevakuutuslain, soti-
lasvammalain ja rintamamiesten ylimääräi-
sestä sotaeläkkeestä annetun valtioneuvoston 
päätöksen sekä Kunnalliselle eläkelaitokselle 
laitoksen eläkesäännön asianomaisten sään-
nösten muuttamiseksi seuraavan sisältöi-
seksi : 

1. jos vakuutettu sairauden, vanhuuden-
heikkouden tai muun sellaisen syyn takia ei 
pysty itse hakemaan etuutta tahi muutoin 
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huolehtimaan etuudestaan ja oikeuksistaan 
eikä vakuutetulla ole holhoojaa, voi eläke- tai 
vakuutuslaitoksen hyväksymä vakuutetun 
lähiomainen tai muukin henkilö, joka pää-
asiallisesti on huolehtinut vakuutetusta sekä 
vakuutetun asuinkunnan sosiaalilautakunta 
vakuutetun edunvalvojana käyttää hänen 
puhevaltaansa etuutta koskevassa asiassa; 

2. jos etuuden saaja huoltoapukin mukai-
sesti saa laitoshoitoa tahi hoitoa yksityisko-
dissa, eläke- tai vakuutuslaitos voi sosiaali-
lautakunnan esityksestä päättää, että tällai-
sen hoidon ajalta suoritettava etuus makse-
taan lautakunnalle käytettäväksi etuuden saa-
jan hoitokustannusten korvaamiseen; 

3. jos etuuden maksamista etuuden saa-
jalle itselleen ei voida pitää tarkoitustaan 
vastaavana hänen elämäntapojensa, mielen-
tilansa tai ruumiillisen taikka henkisen heik-
koutensa tahi muun erityisen syyn vuoksi, 
eläke- tai vakuutuslaitos voi päättää, että 
etuus maksetaan etuuden saajan ja häneltä 
elatukseen oikeutettujen omaistensa huol-
toon käytettäväksi etuuden saajan asuin-
kunnan sosiaalilautakunnalle tai sosiaalilau-
takunnan suostumuksella etuuden saajan 
puolisolle tai muulle sopivalle henkilölle; 

4. esityksen etuuden maksamisesta muulle 
kuin etuuden saajalle itselleen voi tehdä etuu-
den saaja, hänen puolisonsa, muu omaisensa 
tai se, joka on pääasiallisesti huolehtinut hä-
nen toimeentulostaan, taikka sosiaalilauta-
kunta; 

5. liikennevakuutuslakiin tulisi lisäksi ot-
taa tapaturmavakuutuslain 26 §:ää vastaava 
säännös, jonka mukaan sosiaalilautakunnal-
la on suoraan lain nojalla oikeus saada vakuu-
tuslaitokselta takaisin ne suoritukset, jotka 
vakuutusyhtiö olisi ollut velvollinen vakuu-
tetulle suorittamaan; 

6. kansaneläkelain 43 §:n 1 momenttiin 
sisältyvä ns. käyttövarasäännös olisi sisälly-
tettävä myös sairausvakuutuslakiin (7.8. 
2080 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Sotainvali-
dien Veljesliiton Helsingin piirin esitys sota-

invalidien eläkeikärajan alentamisesta ei an-
tanut siinä vaiheessa aihetta muihin toimen-
piteisiin, kuin että ko. esityksestä lähetettiin 
jäljennös Kunnalliselle Eläkelaitokselle tie-
doksi (18.9. 2584 §). 

Lastenlinnan kuntainliiton esitystä kun-
tainliiton yksityisen kansakoulun opettajien 
eläkeiän alentamisesta koskevassa asiassa 
kaupunginhallitus päätti lausunnossaan kun-
nalliselle eläkelaitokselle todeta, että kau-
pungilla ei ole Helsingin Lastenlinnan kun-
tainliiton sairaalakoulua vastaavaa kansa-
koulua, eikä näin ollen myöskään tällaisen 
koulun opettajan virkoihin välittömästi ver-
rattavissa olevia virkoja. Mahdollisten seu-
rannaisvaikutusten osalta kaupunginhallitus 
totesi, että kunnallisen eläkelaitoksen eläke-
säännön eläkeikiä koskevan liitteen mukaan 
vajaamielisten hoito- ja opetuslaitoksen ja 
koulukodin opettajan virka, mihin esityksessä 
mainittuja apukoulun tai tarkkailuluokan 
opettajanvirkoja lähinnä voidaan rinnastaa, 
on sijoitettu 60 v:n eläkeikäluokkaan (23.10. 
2967 §). 

Kunnallinen eläkelaitos oli pyytänyt kau-
punginhallituksen lausuntoa Tampereen kau-
punginvaltuuston esityksestä Naistenlahden 
voimalaitoksella vuorotyössä työskentelevien 
eläkeiän alentamisesta 58 y2 vuodeksi, palk-
kalautakunta katsoi, että mikäli eläkelaitok-
sen hallitus suostui em. esitykseen, asia tulisi 
ratkaista siten, että tämä tapahtuisi muutok-
sena tai lisäyksenä eläkesäännön poikkeuk-
sellisia eläkeikiä koskeviin määräyksiin ja 
olisi täten valtakunnallinen eikä ainoastaan 
paikallinen määräys. Ennen eläkesäännön 
tällaista muutosta olisi kuitenkin ehkä syytä 
selvittää eläkesäännön määrittämän vuoro-
työkäsitteen ja käytännön työjärjestelyjen 
keskinäistä suhdetta ja tästä aiheutuvia ongel-
mia. Kaupunginhallitus päätti antaa asiassa 
kunnalliselle eläkelaitokselle eo. mukaisen 
lausunnon (18.12. 3595 §). 

Korkein hallinto-oikeus oli pyytänyt se-
litystä ent. satamavalvoja Reino Vaittisen 
eläkeasiassaan tekemästä valituksesta. Vait-
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tiselle oli myönnetty täysi eläke 1.3.1960 al-
kaen, mikä eläke suoritetaan 15. pl:n loppu-
palkan mukaan laskettuna. Vanhassa tar-
kistusjärjestelmässä eläkkeet määräytyvät 
kaupunginvaltuuston v. 1955 tekemän pää-
töksen mukaan yksityiskohtaisesti siten, että 
ne vastaavat samasta tai vastaavasta virasta 
alkuaan hyväksi luetun palvelusajan mukaan 
nykyisin myönnettäviä eläkkeitä. Valituksis-
saan Vaittinen oli vaatinut, että hänen eläk-
keensä tarkistettaisiin 20. pl:n mukaisesti 
esittäen perusteluinaan, että v. 1970 satama-
laitoksen johtosääntöön tehdyn muutoksen 
mukaan hänen aikaisempi virkansa vastasi 
uusia satamaluotsin virkoja, joten eläkekin 
tulisi suorittaa 20. pl:n mukaisesti. Kau-
punginhallituksen ja Uudenmaan lääninhal-
lituksen jo aikaisemmin Vaittisen valitusten 
johdosta tekemien päätösten mukaisesti kau-
punginhallitus päätti korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitetussa ja Uudenmaan läänin-
hallitukselle lähetetyssä selityksessään todeta, 
että satamalaitoksen 10.6.1970 johtosäännön 
muutoksella perustetut satamaluotsin virat 
olivat kokonaan uusia virkoja, joihin sisäl-
tyvät virkatehtävät eroavat olennaisesti sa-
tamavalvojien tehtävistä sekä, kun entisen 
satamavalvojan Reino Vaittisen vaatimus 
eläkkeensä tarkistamisesta tähän nähden oli 
perusteeton, eikä valituksenalainen päätös 
loukannut Vaittisen yksityistä oikeutta, ja 
kun ei ollut väitettykään, että päätös olisi 
syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä, 
menisi palkkalautakunnan tai kaupunginhal-
lituksen toimivaltaa ulommaksi, tai muutoin 
olisi lain tai asetuksen vastainen esittää* että 
ent. satamavalvoja Reino Vaittisen valitus 
hylättäisiin. Merkittiin tiedoksi korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös eo. asiassa (3.1.80 §, 
6.11. 3121 §). 

Lempi Finnbergille Uikaa suoritetun eläke-
määrän 1 051 mk :n osalta päätettiin luopua 
takaisin perinnästä (yjsto 13:12. 7092 §). 

Kunnallisen Eläkelaitoksen yleiskirjeeseen 
liittyvän laskelman mukaan Helsingin kau-
pungin lopullinen maksuosuus v:lta 1971 oli 

13 050 942 mk, josta ennakkona oli suori-
tettu 12 784 374 mk. Täydennysmaksu 
266 568 mk päätettiin suorittaa 31.8.1972 
mennessä (yjsto 2.8. 6332 §). 

Kansaneläkkeen maksun suorittamisen ja 
yleensä kansaneläkeasioiden käsittelyn jou-
duttamiseksi olivat vt Leivo-Larsson ym. 
tehneet aloitteen. Huoltolautakunnan annet-
tua asiasta lausunnon kaupunginhallitus 
päätti esittää Kansaneläkelaitokselle, että se 
ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin eläke-
asioiden käsittelyn jouduttamiseksi siten, et-
teivät eläkkeen saajat eläkeasian käsittelyn 
aikana joutuisi eläkkeen maksamisen viiväs-
tymisen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin 
(25.9. 2661 §). 

Merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen 
ilmoitus työterveydenhuollon uusien kor-
vausperusteiden vahvistamisesta sekä kau-
punginhallituksen henkilöasiainjaoston siitä 
antama lausunto. Lausunnossaan henkilö-
asiainjaosto mainitsee korvausperusteiden 
muuttuneen lähinnä siten, että korvauksen 
saamisen edellytyksiä on sairaanhoidon osal-
ta lievennetty, mutta ennalta ehkäisevän 
toiminnan osalta vaatimuksia taas lisätty. 
Uusien korvausperusteiden mukaan pidetään 
korvaukseen oikeuttavina kustannuksina nyt 
myös työhygieenisten mittausten suorittami-
sesta sekä sitä varten tarpeellisten laitteiden 
hankkimisesta ja laboratoriotutkimuksista 
aiheutuneita kuluja. Uusien korvausperus-
teiden mukaan on olemassa kaksi varsinaista 
korvausryhmää: 25%:n ja 50%:n korvauk-
seen oikeuttavat ryhmät. Korvausperusteissa 
jo mainituin edellytyksin voidaan lisäksi kum-
massakin ryhmässä korvauksen määrää ko-
rottaa 10 prosenttiyksiköllä (27.12. 3687 §). 

Virkamatkoja ja matkalaskuja koskevat 
määräykset. Merkittiin tiedoksi revisioviras-
ton ilmoitus tilittämättömistä virkamatka-
ennakoista vuosilta 1970—1971. Samalla pää-
tettiin lähettää jäljennös ilmoituksesta ao. 
virastoille ja laitoksille tiedoksi kehotuksin 
antaa kaupunginkanslialle 15.8. mennessä 
selvitys siitä, miksi ei luettelossa mainituista 
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virkamatkoista ollut * määräajassa esitetty 
matkalaskua hyväksyttäväksi tai palautet-
tavaa ennakkoa suoritettu, toimittaa puut-
tuvat matkalaskut asianmukaisesti täytettynä 
ja ohjeiden mukaisin alkuperäisin tosittein 
varustettuina kaupunginkansliaan em. mää-
räaikaan mennessä sekä vastaisuudessa huo-
lehtia siitä, että matkalaskut toimitetaan hy-
väksyttäviksi virkamatkoja koskevissa pää-
töksissä mainitun ajan kuluessa. Edelleen 
kehotettiin virkamatkalle lähtijöiden kiinnit-
tämään huomiota siihen, että v. 1972 alle-
kirjoitetun kunnallisen yleisen virkaehtoso-
pimuksen määräysten mukaan matkalasku 
oli 1 kk:n kuluessa matkan päättymisestä 
lukien toimitettava hyväksyttäväksi, jos 
asianomainen haluaa virkamatkan osalta kor-
vausta kaupungin varoista (yjsto 28.6. 6126 

Oman moottoriajoneuvon käyttö virkateh-
tävissä. Kaupunginhallitus päätti, että 1.5. 
1972ja sen jälkeen kertyvien moottoriajoneu-
von käyttökilometrien osalta kunnallisen ylei-
sen virkaehtosopimuksen liitteen n :o 7, 8 ja 
9 §:n mukaisia korvauksia on pidettävä kau-
pungin viranhaltijain ja työsopimussuhteessa 
olevien henkilöiden oman tai pysyväisesti 
hallitseman moottoriajoneuvon käyttöä vir-
katehtävissä koskevien kaupunginhallituk-
sen v. 1964 (s. 120) vahvistamien määräysten 
1. kohdan ja 9. kohdan tarkoittaman taksan 
mukaisina korvauksina (5.6. 1708 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitalit päätettiin ja-
kaa 12.6. klo 18 ja Suomen Kaupunkiliiton 
ansiomerkit samana päivänä klo 14 Kau-
pungintalossa sekä tilaisuuden yhteydessä 
päätettiin jäljestää kaupungin kustannuksella 
virvoke-ja kahvitarjoilu (8.5. 1354 §). 

Helsinki-mitali ja Kaupunkiliiton ansio-
merkki päätettiin hankkia virastojen ja lai-
tosten esitysten mukaisesti eräille viranhalti-
joille sekä eräille luottamusmiehille ja ansioi-
tuneille kansalaisille. Ansiomerkkien hank-
kimiseen oli käytetty 27 247 mk (15.5. 1445, 
1446 §, yjsto 10.5. 5810, 5811, 5816 §). 

Komiteat ja opintomatkat 

Komiteat. Kertomusvuoden aikana pää-
tettiin asettaa seuraavat komiteat ja toimi-
kunnat, jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri 
ja kuulemaan asiantuntijoita: 

komitea kiireellisesti tarkistamaan yleisen 
järjestyssäännön tarkistuskomitean mietin-
töä ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta 
laadittua ehdotusta Helsingin kaupungin ylei-
sen järjestyssäännön muuttamiseksi ja teke-
mään uusi ehdotus kaupunginhallitukselle. 
Komitean puheenjohtajaksi valittiin lainop-
pinut apul.poliisimest. Viljo Lehkonen sekä 
jäseniksi kaup.asiamies Kari Ruutu ja kans-
liasiht. Ari Rautanen (4.12. 3437 §); 

komitea laatimaan suunnitelmaa kaupun-
gin aikuisväestön terveystarkastustoiminnas-
ta terveyslautakunnan asiasta tekemän esityk-
sen pohjalta ja tekemään aikanaan kaupun-
ginhallitukselle esitykset tarvittavista toimen-
piteistä. Komitean puheenjohtajaksi valittiin 
terveyskeskuslääk. Martti Kauppinen sekä 
jäseniksi prof. Antti Mattila, vt. apul.prof. 
Rainer Fågelholm, lääket. ja kir.tri Aleksan-
der Paile, dos. Pentti Siltanen ja ylilääk. 
Paavo Tani (27.12. 3694 §); 

komitea suunnittelemaan kouluterveyden-
huoltoon kuuluvien oppilaiden erikoistutki-
musten ja poliklinikkapalvelujen järjestämis-
tä sekä tekemään aikanaan tarvittavat esi-
tykset kaupunginhallitukselle. Komitean pu-
heenjohtajaksi valittiin apul. lääninlääk. 
Kirsti Valanne sekä jäseniksi kouluylilääk. 
Anja Helve, suunnittelija Ingrid Hämelin, 
kouluylihoit. Marjatta Pätilä, prof. Kari Sa-
vonen, apul.ylilääk. Rabbe Wallgren ja apul. 
ylilääk. Carl Wallgren (9.10. 2816 §); 

komitea suunnittelemaan sairaankuljetta-
jien koulutusta ja tekemään aikanaan tarvit-
tavista toimenpiteistä esitys kaupunginhalli-
tukselle. Komitean puheenjohtajaksi valittiin 
sairaalakeskuksen johtava lääkäri Seppo Pa-
karinen ja jäseniksi apul.ylilääk. Gustaf Fock, 
apul.ylilääk. Pentti Siltanen, anestesiaerikois-
lääk. Matti Lahdensuu, palopääll. Rainer 
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Alho ja rehtori Eeva-Marja Pelttari (20.3. 
889 §) ; 

työryhmä tutkimaan hoitohenkilökunnan 
mitoitusta huoltolautakunnan alaisissa van-
hustenhuoltolaitoksissa. Työryhmän puheen-
johtajaksi nimitettiin tutkimuspääll. Paavo 
Jensen huoltovirastosta sekä jäseniksi os. 
lääk. Antti Apajalahti Koskelan sairaskodis-
ta, ylihoitaja Lahja Dammert huoltoviras-
tosta ja maist. Marja Hernesniemi henkilö-
asiainkeskuksesta sekä sihteeriksi ylihoit. 
Pirkko Kivimäki Kustaankartanon vanhain-
kodista. Huoltolautakunta oikeutettiin ni-
meämään työryhmän jäseniksi 2 edustajaa 
huoltolaitosten johtokunnasta (23.10. 2965 

komitea laatimaan selvitys kaupungin toi-
mesta rakennettujen ja rakennettavien van-
husten asuintalojen sekä vanhuksille osoitet-
tavien muiden kaupungin asuntojen rakenta-
misessa, hakemisessa ja jakamisessa, niiden 
hoidossa ja niissä tarjottavissa palveluissa 
sekä niistä perittävien vuokrien määräämi-
sessä noudatettujen perusteiden ja menettely-
tapojen tarkistamis- ja yhtenäistämismah-
dollisuuksista ja -tarpeesta samoin kuin teke-
mään asiassa tarpeellisiksi katsomansa esi-
tykset kaupunginhallitukselle. Tällöin on 
otettava huomioon myös Helsingin kaupun-
gin 400-vuotiskotisäätiön hallinnassa olevat 
ja sen hallintaan tulevat vanhusten asuin-
talot. Komitean puheenjohtajaksi nimettiin 
apul.kaup.joht. Pentti Pusa sekä jäseniksi 
vtt kansaned. Georg Ehrnrooth ja toim.joht. 
Väinö Kekki sekä lähetystöneuvos Reino 
Kuusi, tarkast. Lauri Suoranta, uutispääll. 
Eila Vuokko ja asuntoasiainsiht. Heikki Hi-
manka (5.6. 1707 §); 

työryhmä selvittämään lasten päivähoito-
oppilaitoksen perustamisen tarvetta sekä lai-
toksen toimintamuotoa ja koulutuksen si-
sältöä siten, että erityisesti tutkitaan mahdol-
lisuudet po. oppilaitoksen saamiseen valtion 
toimesta ylläpidettäväksi sekä selvitetään lai-
toksen eri toteuttamisvaihtoehdoista kaupun-
gille aiheutuvien kustannusten suuruus. Työ-

ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin virasto-
tutk. Inkeri Benson kaupunginkanslian ta-
lous» ja suunnitteluosastosta sekä jäseniksi 
lastentarhain tarkastaja Siiri Valli lastentar-
hain toimistosta, tutkija Leila Räsänen am-
mattioppilaitosten toimistosta, os.pääll. Rei-
no Rissanen sosiaalihallituksesta, tarkast. 
Kerttu Lyytikäinen ammattikasvatushallituk-
sesta ja toim.pääll. Erkki Aho kouluhallituk-
sesta sekä sihteeriksi perhepäivähoitokokei-
lun johtaja Eeva-Maija Pikkanen kaupungin-
kanslian talous-ja suunnitteluosastosta (23.5. 
1563 §); 

toimikunta kaupungin kansakoulujen au-
diovisuaalisen opetuksen kehittämistä var-
ten. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta nimesi toimikuntaan puheenjohtajaksi 
fil.kand. Yrjö Larmolan sekä jäseniksi apu-
koulun op. Martti Tervon ja kansalaiskoulun 
kaupallisten aineiden op. Olavi Saarikiven 
sekä ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta nimesi toimikuntaan jäseneksi op. Saga 
Sundqvistin (14.2. 492 §, 10.4. 1090 §); 

toimikunta valmistamaan peruskoulun 
opetussuunnitelmakomitean mietinnön poh-
jalta ehdotus uudeksi suomenkielisten kansa-
koulujen varsinaisen kansakoulun opetus-
suunnitelmaksi peruskoulujärjestelmään siir-
tymistä edeltäväksi ajaksi. Toimikuntaan 
määrättiin jäseniksi varsinaisen kansakoulun 
opettajat Kai Karhuvaara puheenjohtajana 
sekä Inkeri Airola, Leena-Maija Alho, Irja 
Laimgruber, Anja Pekkarinen ja Aarno Tuo-
minen muina jäseninä (20.11. 3235 §); 

komitea suorittamaan suomenkielisten 
opettajien lukuvuoden 1972/73 opintopäi-
vien suunnittelu-ja järjestelytyötä. Komitean 
puheenjohtajaksi nimettiin fil.kand. Yrjö Lar-
mola sekä jäseniksi valitsi koulusuunnittelu-
toimikunta valistussiht. Seppo Patrikaisen, 
Helsingin seudun oppikoulujen rehtorien yh-
distys reht. Martti Rönkön ja varalle reht. 
Timo Tenholan, Oppikoulunopettajien Kes-
kusjärjestön Helsingin piiri reht. Kaj Karls-
sonin ja Helsingin opettajayhdistys opettaja 
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Olavi Koistisen sekä koulunjohtaja Rauni 
Aaltosen (26.6. 1921 §, 25.9. 2627 §); 

komitea suorittamaan ruotsinkielisten 
opettajien lukuvuoden 1972/73 opintopäi-
vien suunnittelu-ja järjestelytyötä. Komitean 
puheenjohtajaksi nimettiin ruotsinkielisen 
koulutoimen joht. Hilding Cavonius sekä 
jäseniksi valitsi koulusuunnittelutoimikunta 
reht. Tor Lindblomin, Finlands svenska läro-
verksförening reht. Paul Hägglundin ja Hel-
singfors svenska lärarförening op. Else Win-
qvistin (26.6. 1922 §, 2.10. 2693 §); 

toimikunta yksityisten oppikoulujen omis-
tajien kanssa käymään alustavia neuvotteluja 
koulujärjestelmäkin 14 §:ssä tarkoitetuista 
suunnitelmista, koulusuunnittelutoimikun-
nan alustavista piirijakoehdotuksista ja muis-
ta koulujen asemaan liittyvistä kysymyksistä. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin fll.-
kand. Yrjö Larmola ja hänen henkilökohtai-
seksi varamiehekseen tekn. Vilho Korja sekä 
muiksi jäseniksi kansak.op. Inkeri Airola ja 
hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen 
valistussiht. Seppo Patrikainen, yliopett. Bör-
je Mattsson, koulutoimen joht. Walter Erko, 
ruotsinkielisen koulutoimen joht. Hilding Ca-
vonius, taloussuunn. Juhani Kauhanen ja tal.-
arviopääll. Erkki Kokkonen (26.6. 1919 §); 

komitea harkitsemaan, miten opistoinsi-
nöörien pätevyys voitaisiin kaikissa kysymyk-
seen tulevissa kaupungin viroissa ja tehtävissä 
parhaiten ottaa huomioon. Komitean pu-
heenjohtajaksi valittiin toim.joht. Aarne Vä-
likangas ja jäseniksi dipl.ins. Sven Wik, ins. 
Jorma Sunell, raatimies Seppo Perttula ja so-
sion. Sigurd Norrmén (26.6. 1930 §); 

toimikunta kiireellisesti selvittämään, mi-
ten kaupungin tuki eri teattereille ja niihin 
verrattaville taideyhteisöille olisi järjestettävä 
ottaen erityisesti huomioon uudet tarpeet. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin vt 
Aarne Laurila sekä jäseniksi kaupunginval-
tuuston II varapuheenjohtaja Carl-Gustaf 
Londen, vtt Hellä Meltti, Kari Rahkamo ja 
Aarne Välikangas (24.4. 1217 §); 

komitea tekemään kaupunginhallitukselle 

jakoehdotusta yleishyödyllisille yrityksille 
ja laitoksille jaettaviksi tarkoitetuista apu-
rahoista sen jälkeen kun anomuksista on han-
kittu ao. hallintoelinten lausunnot. Komi-
tean puheenjohtajaksi valittiin apul.kaup.-
joht. Aarre Loimaranta ja jäseniksi kaupun-
ginvaltuuston II varapuheenjohtaja Carl-
Gustaf Londen ynnä kaupunginhallituksen 
jäsenet Erkki Hara, Hellä Meltti, Aarne Lau-
rila ja Aarne Välikangas (10.1. 115 §); 

komitea tutkimaan mahdollisuuksia kau-
pungin toimesta perustettujen kiinteistöosa-
keyhtiöiden asukkaiden ja työntekijöiden 
osallistumiseen yhtiöiden hallintoon sekä te-
kemään asiasta ehkä tarpeellisiksi osoittau-
tuvat esitykset kaupunginhallitukselle. Ko-
mitean puheenjohtajaksi valittiin vt Kaarlo 
Pettinen sekä jäseniksi vtt Anna-Liisa Hyvö-
nen ja Victor Procope sekä piirisiht. Aulis 
Leppänen ja pankinjoht. Raimo Larjola 
(19.6. 1853 §); 

toimikunta tutkimaan kiireellisesti kau-
pungin ja yksityisten liikenteenharjoittajien 
välillä solmittuun sopimukseen mahdollisesti 
sisältyviä epäkohtia ja niiden poistamista. 
Toimikunnan puheenj ohtajaksi määrättiin 
tied.pääll. Eino Leino sekä jäseniksi joht. Ilpo 
Järvinen, toim.joht. Sakari Syväoja, varat. 
Lauri Nordberg, autonkulj. Viljo Nieminen, 
hitsaaja Pentti Ukkola, joht. Arne Berner, 
kauppat.lis. Ingvar Melin ja autonkulj. Tuo-
mo Yrjölä (31.1. 370 §); 

komitea valmistelemaan toimenpiteitä kau-
pungin elinkeinopolitiikan kehittämiseksi ja 
tekemään kaupunginhallitukselle kertomus-
vuoden loppuun mennessä elinkeinopolitii-
kan hoidon kannalta tarpeelliseksi katso-
mansa esitykset. Komitean puheenjohtajaksi 
nimettiin vt Pentti Poukka ja jäseniksi val-
tuuston I varapuheenjohtaja Yrjö Rantala, 
os.pääll. Armas Vinberg, vtt Ingvar Melin ja 
Veikko Loppi (24.1. 264 §); 

toimikunta tehtävänä yhdessä Helsinki-
viikon säätiön kanssa v :sta 1973 lähtien suun-
nitella ja järjestää Helsinki-päivän ohjelma, 
kuitenkin niin, että kaupunginkanslian tie-
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dotustoimisto huolehtii edelleen niiden ohjel-
makohtien toteuttamisesta, jotka liittyvät 
kaupungin omien laitosten esittelyyn. Toimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin vt Jorma 
Korvenheimo sekä jäseniksi vtt Pauli Bur-
man, Aarne Välikangas ja Jutta Zilliacus sekä 
kaupunginhallituksen jäsen Pentti Kauhanen 
(26.6. 1889 §). 

Vt Pentti Ukkola päätettiin määrätä toi-
mimaan vt Aarne Laurilan henkilökohtai-
sena varamiehenä pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnassa sinä aikana kuin 1.6. 
1970 nimetty vt Risto Sänkiaho oli estynyt 
hoitamasta sanottua tehtävää, kuitenkin 
kauintaan 30.6.1972 saakka (14.2. 489 §). 

Kaupunginhallitus päätti, täydentäen v. 
1969 (s. 171) toimikunnan asettamisesta te-
kemäänsä päätöstä, antaa omasta puolestaan 
VR:n ja Helsingin kaupungin siltatoimikun-
nan tehtäväksi selvittää pääradan asemien 
mahdollisesta siirrosta jalankulku- ym. jär-
jestelyineen aiheutuviin suunnittelu- ja ra-
kentamistehtäviin, näistä johtuvien kustan-
nusten jakamiseen valtion ja kaupungin kes-
ken sekä niitä koskevien sopimusten tekemi-
seen liittyvät kysymykset. Samalla päätettiin 
pyytää rautatiehallitusta antamaan omasta 
puolestaan suostumuksensa em. toimikunnan 
toimeksiannon laajentamiseen (26.6. 1938 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympä-
ristönsuojelutoimikuntaa itse tai asettamansa 
jaoston tai työryhmän avulla selvittämään, 
minkä kaupungin viranomaisen toimesta sekä 
missä muodossa ja millä tavoin olisi kau-
pungin alueella öljyvahinkojen torjuntaa kes-
kitetysti suoritettava. Samalla kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa toimikunnan kuule-
maan asiantuntijoita ja tarvittaessa ottamaan 
sihteerejä sekä teknisiä asiantuntijoita avuk-
seen (7.8. 2012 §). 

Kunnallishallintokomitean I mietinnön 
luonnoksesta pyydettynä lausuntona kaupun-
ginhallitus päätti, ottamatta kantaa mietin-
nön luonnoksessa esitettyihin näkökohtiin, 
lähettää Kaupunkiliitolle pöytäkirjan liittei-
den n:o 2 ja 3 mukaiset kaupunginkanslian 

laatimat muistiot, joista edellisessä käsiteltiin 
komitean ehdotuksia Kaupunkiliiton yleis-
kirjeessä esitettyjen kysymysten osalta ja jäl-
kimmäisessä eräitä huomioita mietinnöstä ja 
siihen sisältyvistä ehdotuksista muilta osin 
(20.3. 856 §, 27.3. 914 §). 

Valtioneuvosto oli asettanut v. 1971 Hel-
singin yliopiston suunnittelun neuvottelukun-
nan, jolle annettiin tehtäväksi mm. tutkia 
Viikin alueen lisäksi vielä muitakin Helsingin 
yliopiston ja sen laitosten tulevaa sijoittelua 
koskevia vaihtoehtoja sekä tehdä ehdotus 
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen 
osaston sijoituspaikaksi ja kiinnittää tällöin 
erityistä huomiota yliopistoalueen liittymi-
seen muuhun kaupunkiyhteisöön. Neuvotte-
lukunnan I osamietinnöstä kaupunginhalli-
tus päätti antaa opetusministeriön korkea-
koulu-ja tiedeosastolle kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan, kiinteistölautakunnan ja esitte-
lijän esityksen mukaisen lausunnon (9.10. 
2798 §). 

Eräisiin toimikuntiin ym. valittiin kau-
pungin edustaja seuraavasti: työturvallisuus-
toimikuntaan kaup.ins. Martti Anttila ja hä-
nen varamiehekseen satamajoht. Keijo Tar-
nanen (9.10. 2812 §); katastrofitoimikuntaan 
apul.ylilääk. Gustaf Fock (17.4. 1181 §); 
Kansainvälisten kulttuurinäyttelyiden neu-
vottelukuntaan tied.päälj. Mirja Lappi-Sep-
pälä (yjsto 13.12. 7070 §); kauppa-ja teolli-
suusministeriön asettamaan Suomenlahtitoi-
mikuntaan katurak.os :n puhdistamotston 
pääll. Jorma Niemelä katurak.pääll. Hans 
Korsbäckin tilalle (30.10. 3011 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä pääkaupunkiseudun yhteistyötoimi-
kunnan päätökset toimikunnan edustajien 
nimeämisestä energiahuoltotoimikuntaan, 
Helsingin seudun tieneuvottelukuntaan, Hel-
singin seudun yhteiskuntatutkimuksen neu-
vottelukunnan työryhmiin ja kolmisopimus-
toimikuntaan sekä Helsingin seudun tieneu-
vottelukunnan edustajan kutsumisesta pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan kun-
tasuunnittelun työryhmään (21.2. 560 §). Li-
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säksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä va-
rat. Heikki Salon pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnan edustajaksi kaupungin-
hallituksen v. 1969 asettamaan Helsingin seu-
dun joukkokuljetustoimikuntaan (8.5. 1387 
§, 19.6. 1864 §). 

Seuraaviin komiteoihin ja toimikuntiin va-
littiin uudet jäsenet: yleishyödyllisten yritys-
ten ja laitosten avustusmäärärahan jakoko-
miteaan varat. Erkki Haran tilalle kaupun-
ginhallituksen jäsen Pentti Poukka (21.2. 576 
§); konsertti- ja kongressitalon rakennustoi-
mikuntaan fil.tri Nils-Eric Ringbomin tilalle 
Finlandia-talon johtaja Bengt Broms (4.4. 
1016 §); Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimi-
kunnan kuntasuunnittelun työryhmään vt. 
Pauli Burmani» tilalle vt Veikko Aalto (13.3. 
800 §); kähertäjäkoulukomiteaan tarkast. 
Maila Könösen tilalle tarkast. Onerva Hen-
tunen (6.11. 3083 §); virkistysaluetoimikun-
taan arkkit. Kaija Narisen tilalle yhteiskun-
tat.maist. Matti Eronen (6.11. 3079 §); palk-
kalautakunnan yhteydessä toimivaan urak-
kaneuvottelukuntaan työpääll. J. E. Ask'in 
tilalle satamark.os:n työpääll. Eljas Muuri-
nen (4.9. 2411 §); VR:n ja Helsingin kau-
pungin siltatoimikuntaan dipl.ins. Martti 
Koivumäen ja arkkit. Hubert Federolfin ti-
lalle tonttios:n ins. Erkki Pajunen ja kau-
punkisuunnitteluviraston II asemakaava-
arkkit. Jyrki Lehikoinen (21.2. 583 §) sekä 
ympäristönsuojelutoimikuntaan fll.lis. Matti 
Lähdeojan tilalle ins. Hannes Ignatius sekä 
dipl.ins. Leo Neuvon tilalle toim.joht. Seppo 
Priha (27.3. 912 §, 10.4. 1077 §). 

Seuraavat jaostot oikeutettiin kokoontu-
maan useammin kuin kolme kertaa: lääke-
tieteellisten kirjastojen palvelutason paran-
tamista tutkimaan asetettu jaosto (28.8. 2339 
§); musiikkilautakunnan johtosäännön 
uudistusta valmistelemaan asettama jaosto 
(27.11. 3311 §); yleisten töiden lautakunnan 
asettama ns. konehankintajaosto (13.3. 804 
§); tähänastista taloudellisemman ratkaisun 
aikaansaamista lastentarhain rakennusten ra-
kentamisessa tutkimaan asetettu yleisten töi-

den lautakunnan jaosto (2.10.2696 §); Haka-
niemen ja Sörnäisten metroasemien piirustuk-
sista annettavaa yleisten töiden lautakunnan 
lausuntoa valmistelemaan asetettu jaosto 
(30.10. 3017 §); Päijännehankkeen edistymi-
sen seuraamista varten asetettu jaosto (31.1. 
367 §); elintarvikekeskuksen lautakunnan 
elmtarvikekeskuksen toimintaohjeita, orga-
nisaatiota ym. valmistelemaan asettama jaos-
to (5.6. 1702 §). 

Kaupunginhallitus päätti todeta Pirkkolan 
urheilupuiston suunnittelua valvomaan ja 
ohjaamaan asetetun urheilupuistotoimikun-
nan työn päättyneeksi (21.2. 569 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa v. 
1959 (s. 171) asettamansa Kasavuoren hiihto-
keskuksen yhteistoimikunnan. Samalla pää-
tettiin ehdottaa Pääkaupunkiseudun yhteis-
työtoimikunnalle mahdollisuuksien tutkimis-
ta sijoittaa hyppyrimäki johonkin sopivaan 
maastoon pääkaupunkiseudulle (5.6. 1667 

Taksikomitea 71 :n työn valmistumista var-
ten määrättyä aikaa päätettiin pidentää 30.11. 
saakka (6.11. 3106 §). Komitean käytettä-
väksi myönnettiin 27 000 mk teknillisen sih-
teerityön hoitamisesta ulkopuolista konsult-
tia käyttäen aiheutuvien kustannusten suo-
rittamista varten (31.1. 365 §). 

Komiteain ja toimikuntien menoihin käy-
tettiin kertomusvuonna yht. 252 426 mk. 

Virkamatkat, kaupungin edustus eri kong-
resseissa ym. Kertomusvuoden aikana oikeu-
tettiin eri virastot ja laitokset lähettämään 
edustajansa virkamatkalle Yhdysvaltoihin, 
Kanadaan, Pohjoismaihin, Neuvostoliittoon, 
Englantiin, Ranskaan sekä eräisiin muihin 
Euroopan maihin kunkin oman alan laitok-
seen ja sen toimintaan tutustumista varten. 

Lisäksi oikeutettiin useat viranhaltijat, 
luottamusmiehet ym. tekemään virkamatka 
käyttäen tarkoitukseen talousarvioon sisäl-
tyviä määrärahoja »Virkamatkat» ja eräitä 
muita määrärahoja sekä osallistumaan eri 
kongresseihin, kokouksiin, kursseihin, semi-
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naareihin tai opinto- ja neuvottelupäiviin 
ulkomailla ja kotimaassa. 

Opintomatka-apurahat. Opintomatka-apu-
rahoista suoritettavaa ennakonpidätystä ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevassa 
asiassa korkeimman hallinto-oikeuden an-
tama päätös, jolla se oli hylännyt kaupungin 
hakemuksen muutoksen saamiseksi läänin-
hallituksen tekemään päätökseen asiassa, 
merkittiin tiedoksi (28.2. 641 §). 

Opintomatkastipendi-määrärahoista sai-
vat apurahan seuraavat viranhaltijat tavan-
omaisilla ehdoilla: Malmin sairaalan vastaa-
va lääkintävoim. Aili Haukka, Marian sai-
raalan apul. ylilääk. Jouko Paloheimo, Au-
roran sairaalan kirurgian os:n vs. apul.yli-
lääk. Jarmo Kostia, Riistavuoren vanhainko-
din erikoissair.hoit. Elsa Ritvanen, Oppilas-
koti Toivolan erityisop. Eeva-Kaisa Pitkä-
nen, suomenkielisten kansakoulujen opetta-
jat Kyllikki Matikainen, Kirsti Syväniemi ja 
Kaija Suortti sekä englannin kielen op. Si-
nikka Einola, ruotsinkielisten kansakoulujen 
opettajat Pehr Back ja Else Winqvist, Kam-
pin ja Haagan ammattikoulujen kieltenop. 
Lea Metsistö, suomenkielisen työväenopis-
ton Lauttasaaren osaston joht. Salli Wialen, 
kaupunginmuseon joht. Jarno Peltonen, kau-
punginorkesterin fagottiryhmän varaäänen-
joht. Matti Tossavainen ja sellonsoitt. Pauli 
Heikkinen, nuorisotoimiston kerhonhoitajat 
Birgit Abrahamsson, Elli Käki, Anja Laine, 
Sirkka Lanu, Tellervo Mäkelä, Kyllikki Pek-
karinen, Taimi Pekkarinen, Terttu Soukiala, 
Eila Toivonen ja Elli Viik, kerhonhoitaja-
siivoojat Leila Huhtanen, Saara Hurme, 
Sirkka-Liisa Hörkkö, Katri Nevalainen, Anni 
Paavilainen ja Helvi Syvänen, kesäkodin- ja 
kerhonhoitaja Tyyne Ikonen, toim.apul. Aili 
Nukari sekä siivoojat Laina Pihlajamaa, 
Soile Raivuori, Kaisa Selin ja Aino Tuomola, 
rakennusviraston talorak.osrn maalarimest. 
Pauli Janhunen, rak.mestarit Pauli Rönkkö 
ja Esko Kauppinen ja kirjuri Raimo Kirja-
lainen sekä katurak.osin pääluottamusmies 
Juhani Vanhanen, informaatikko Marjatta 

Katajistoja limnologi Terttu Melvasalo, kau-
punkisuunnitteluviraston yleiskaavaos :n ark-
kit. Esko Eerola ja liikennesuunn.osrn suunn. 
ins. Jaakko Korhonen, kiinteistöviraston 
asuntoasiaintarkast. Olavi Ahomaa, sähkö-
laitoksen suunnJeknikot Erik Järnström ja 
Eero Uitto sekä piirtämön esimies Erkki 
Soini, vesilaitoksen veden tutkimustoimiston 
ylikemisti Esko Heinonen, liikennelaitokselta 
seuraavat henkilöt: ins. Lars Höglund, tek-
nikot Helmes Hällström, Pentti Santanen, 
Kalevi Saarela, Aatos Avola, Kaj Pynnönen 
ja Heikki Viitanen, suunn. Eetu Matikainen 
sekä työnjohtajat Matti Nykänen ja Pauli 
Laiho, varalla olivat: teknikot Oiva Liesaho, 
Jarl Sautio ja Väinö Hirvonen sekä työnjoh-
tajat Jorma Järvinen ja Helge Sainio, metro-
toimiston kielenkääntäjä Sirkka Kangas, 
asuntotuotantotoimiston pikakirjoitt. Helena 
Rajaheimo, palolaitoksen palomest. Bo Win-
qvist, palokers. Kalevi Laakso ja palomies 
Keijo Majuri sekä ulosottoviraston toim.-
apul. Sirkka Ojala (8.5. 1348 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttöva-
roista myönnettiin Suomen Kunnallisteknil-
liselle Yhdistykselle kaupungin palveluksessa 
olevien yhdistysten jäsenten, kuitenkin enin-
tään 94 henkilön, osallistumista varten yhdis-
tyksen Imatralla 1.—3.6. pidettyyn vuosi-
kokoukseen ä 175 mk :n suuruinen matka-
avustus henkilöä kohden eli yhteensä 16 450 
mk suoritettavaa tilitystä vastaan (5.6. 1666 

Raastuvanoikeus oikeutettiin myöntämään 
käytettävissään olevista määrärahoista Suo-
men kaupunkituomarien yhdistykselle 1 800 
mk myöhemmin tehtävää tilitystä vastaan 
90 mk:n suuruisen matka-apurahan myön-
tämiseksi enintään 20:lie Tampereella 17.— 
18.6. järjestettävään yhdistyksen vuosikoko-
ukseen osallistuvalle raastuvanoikeuden tai 
maistraatin palveluksessa olevalle yhdistyk-
sen jäsenelle. Hyväksyttiin 540 mk:n suurui-
nen tilitys matka-apurahan käyttämisestä 
(yjsto 31.5. 5980 §, 21.6. 6087 §). 

Matkakertomukset. Kaupungi n myöntä-
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män matka-apurahan saaneiden henkilöiden 
matkoistaan laatimat matkakertomukset lä-
hetettiin säilytettäväksi kaupunginarkistoon. 

Edustustilaisuudet. Kaupungin kustannuk-
sella järjestettiin kertomusvuoden aikana 
vastaanotto-, päivällis- ym. tilaisuuksia mm. 
ylipormestari Auran 60-vuotispäivän johdos-
ta, erilaisten kansainvälisten konferenssien 
osanottajille ym. 

Seuraavien kaupunkien edustajille oli esi-
tetty vierailukutsu: Kööpenhaminan kau-
pungin n. 15 henkilöä käsittävälle valtuus-
kunnalle (21.2. 565 §, yjsto 18.10. 6737 §); 
Edinburghin, Kielin ja Rostockin kaupun-
kien edustajille Helsingin juhlaviikkojen ai-
kana n. 3 päivän ajaksi (8.5. 1356 §); Oslon 
kaupungin valtuuskunnalle (27.11. 3307 §); 
Prahan kaupunginj ohtaj alle seurueineen 
(28.8. 2273 §); Moskovan kaupunkineuvos-
ton toimeenpanevan komitean puheenjohta-
jalle V. F. Promysloville ja Moskovan kau-
pungin valtuuskunnalle (2.10. 2686 §). 

Oslon kaupunginvaltuuston puheenjohta-
jan kutsu valtuuskunnan lähettämisestä Os-
loon päätettiin ottaa kiitollisuudella vastaan 
(26.6. 1900 §). 

Kaupunginvaltuutetut Kaarlo Pettinen ja 
Yrjö Larmola, Irja Salmela, varavaltuutettu 
Liisa Vasama (Salmelan ja Vasaman vara-
miehenä vt Ilkka Taipale), valtuutetut Hellä 
Meltti ja Juho Antikainen, Gustaf Laurent ja 
Ingvar Melin, jonka asemesta myöhemmin 
oikeutettiin virkamatkalle kauppat.maist. 
Carl Adolfsson sekä Henrik Kalliala ja Juha 
Klemola ynnä apul.kaup.joht. Gunnar 
Smeds, tal.arviopääll. Erkki Kokkonen ja 
suunn.pääll. Jaakko Tolonen oikeutettiin te-
kemään virkamatka Ruotsiin osallistumista 
varten Hässelbyn linnassa Tukholmassa jär-
jestettävään Pohjoismaiden pääkaupunkien 
pitkän tähtäyksen suunnittelua käsittelevään 
konferenssiin (28.2. 643 §, 10.4. 1087 §). 

Kunnallisneuvosmies Seppo Perttula, os. 
pääll. Reino Tuomi, piirisiht. Gunnar Niemi, 
oik.tiet. kand. Kauko Aaltonen, palkkalau-
takunnan toimiston toim.pääll. Erkki Sal-

mio, henkilöasiainkeskuksen pääll. Kalevi 
Ylä-Hokkala ja apul.kaup.siht. Juhani Viita-
nen oikeutettiin tekemään virkamatka Ruot-
siin Hässelbyn linnassa järjestettävään tuo-
tantokomiteatoimintaa ja yritysdemokratiaa 
kunnallisessa toiminnassa koskevaan konfe-
renssiin osallistumista varten (yjsto 13.9. 
6533 §). 

Apulaiskaupunginjohtaja Aarre Loima-
ranta oikeutettiin tekemään elo—syyskuussa 
1972 matkapäivineen kauintaan 18 p kestä-
vä virkamatka Saksan Liittotasavaltaan XX 
Olympiakisojen seuraamiseksi Miinchenissä 
kaupungin edustajana (yjsto 23.2. 5326 §). 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jussi 
Saukkonen oikeutettiin saamansa virallisen 
kutsun perusteella tekemään puolisoineen 
virkamatka Bukarestiin heinäkuussa 1972 
(yjsto 21.6. 6092 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura ja osastopääl-
likkö Harri Sormanen oikeutettiin tekemään 
kesällä 1972 matkapäivineen kauintaan 14 p 
kestävä virkamatka Saksan Demokraattiseen 
Tasavaltaan ja Jugoslaviaan esitettyjen vie-
railukutsujen perusteella (8.5. 1353 §). 

Ilmaiseen matkustamiseen liikennelaitok-
sen kulkuneuvoissa oikeuttavat liput päätet-
tiin antaa seuraaville vierailijoille: Tukhol-
man kaupungin valtuuskunnan osanottajille 
17 henkilölle, Reykjavikin kaupungin val-
tuuskunnan osanottajille 14 henkilölle, Köö-
penhaminan pormestareille ja kahdeksalle 
heidän seurueisiinsa kuuluvalle, joiden vie-
railusta aiheutuneet kulut päätettiin lisäksi 
suorittaa tililtä »Kongresseista ja vierailuista 
ym. kaupungin edustustilaisuuksista aiheu-
tuvia menoja varten» sekä Reykjavikin kun-
nallisvaltuuskunnan jäsenille yht. 10 henki-
lölle (yjsto 5.4. 5591 §, 20.4. 5683 §, 10.5. 
5820 §,31.5. 5988 §). 

Apulaiskaupunginjohtaja Pusan Kööpen-
haminan vierailun yhteydessä hankituista 
lahjaesineistä aiheutunut lasku 217 mk pää-
tettiin suorittaa kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (yjsto 16.2. 5292 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimis-
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ton ilmoitus Euroopan neuvoston vetoomuk-
sesta toukokuun 5. p:n viettämisestä »Eu-
rooppa-päivänä» ja toukokuun 5. p:n sisäl-
tävän viikon viettämisestä »Eurooppa-viik-
kona» sekä Beethovenin IX sinfonian alku-
soiton valitsemisesta »Eurooppa-hymniksi» 
(10.4. 1089 §). 

Kiitollisuudella päätettiin ottaa vastaan 
Suomen Kaupunkiliiton lahjoittama tait. 
Heikki Häiväojan muovailema Suomen Kau-
punkiliiton 60-vuotismitali (yjsto 8.11. 6862 
§) sekä Japanin laivamessujen lahjoittamat 
100 kirsikkapuuntainta (11.9. 2448 §). 

Helsinki-näyttelytoimikunnan ilmoitus toi-
mintansa päättymisestä merkittiin tiedoksi 
(yjsto 12.1. 5055 §). 

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muutos-
ehdotuksesta antamassaan lausunnossa kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa säätiölle puol-
tavansa sääntöjen 10 §:n muuttamista kuu-
lumaan seuraavasti: 

Säätiön hallitukseen, joka valitaan kalen-
terivuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjoh-
taja ja kuusi (6) muuta jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan. 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohta-
jan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen 
läsnäollessa. 

Säätiön vakinaisessa palveluksessa oleva 
henkilö ei voi olla hallituksen jäsen (31.1. 
338 §). 

Helsingin Juhlaviikot oikeutettiin järjes-
tämään 11.6. Jäähallissa maksullinen pop-
konsertti. Konsertin tuloista ja menoista an-
nettu tilitys hyväksyttiin ja aiheutuneen tap-
pion korvaamiseksi myönnettiin 47 825 mk 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
ehdolla, että Juhlaviikot luovuttavat konser-
tin järjestämistä varten ostetut ja tilitykseen 
sisällytetyt kuusi äänilevyä kaupungille 
(27.11. 3304 §, yjsto 11.4. 5636 §). 

Helsingin kaupungin historiateos päätet-
tiin luovuttaa seuraaville: rahatoimiston pal-
veluksesta 18.5. eläkkeelle siirtyneelle apul.-

kaup.kamr. Ensio Mäkiselle (yjsto 10.5. 5818 
§); Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen 
Keskusliitolle liiton 50-vuotisjuhlan vuoksi 
(yjsto 17.5. 5894 §); Alko Oy:n kurssikeskus 
Vuorannalle (yjsto 14.6. 6036 §); päätoimit-
taja Olavi Aarrejärvelle Ilta-Sanomien toi-
mituksen käyttöön (yjsto 4.10. 6654 §). Li-
säksi historiateos luovutettiin useille henki-
löille kaupungin lahjana heidän täyttäessään 
50 ja 60 vuotta. 

Kaupungin pöytästandaari luovutettiin 
kaupungin lahjana Musiikki Fazer Oyille 
yhtiön täyttäessä 75 v (yjsto 29.11. 6980 §), 
koululaiva Matti Kurjelle (yjsto 20.9. 6578 
§), Uusi Suomi -nimiselle sanomalehdelle sen 
täyttäessä 125 v (yjsto 12.1. 5039 §), Valkea-
kosken kaupungille (yjsto 18.10. 6756 §). 

Ammattienedistämislaitokselle päätettiin 
kaupungin lahjana 9.11. laitoksen 50-vuotis-
päivän vuoksi luovuttaa Helsingin asemakaa-
vahistoriallinen kartasto (yjsto 11.10. 6693 §). 

Muut asiat 

Ympäristönsuojelutoimikunta oli tehnyt 
esityksen eräistä toimikunnan tehtäväkent-
tää koskevista järjestelyistä. Voidakseen toi-
mia ympäristönsuojelutyössä aktiivisesti vai-
kuttavana eikä pelkästään aktiivisesti seu-
raavana tekijänä toimikunnan oli pyrittävä 
luomaan riittävän kiinteät ja tiiviit yhteydet 
käytännössä kaupungin hallinnon puitteissa 
pitkän tähtäyksen suunnittelua hoitaviin eli-
miin, eli siis ensisijaisesti kaupunkisuunnit-
telulautakuntaan ja taloussuunnittelutoimi-
kuntaan. Lisäksi kaupungin toimintojen ja 
taloussuunnittelutoimikunnan, jonka valmis-
teluelimenä toimii kaupunginkanslian talous-
ja suunnitteluosasto sekä maankäytön suun-
nittelusta vastaavan kaupunkisuunnittelulau-
takunnan välille oli saatu aikaan yhteistyötä 
taloussuunnittelutoimikunnan työvaliokun-
nan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan yh-
teiskokousten muodossa. Niin ikään kaupun-
kisuunnitteluviraston päällikkö oli nimetty 
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ympäristönsuojelutoimikunnan jäseneksi. Li-
säksi oli vielä määrättävä kenen tehtävä-
kenttään näiden asioiden esittely kuuluu. 

Kaupunginhallitus päätti, että ympäris-
tönsuojelua koskevat asiat kuuluvat kaupun-
ginjohtajan toimialaan silloin, kun asia kos-
kee useita hallinnonaloja, ja ao. apulaiskau-
punginjohtajalle silloin, kun asia rajoittuu 
vain yhteen hallinnonalaan. Lisäksi kaupun-
ginhallitus kiinnitti ympäristönsuojeluun liit-
tyvien asioiden valmistelussa erityistä huo-
miota kaupunginvaltuuston 26.5.1971 (ks. 
s. 122) hyväksymään toivomusponteen, jossa 
edellytetään, että aina tehtäessä kaupungin 
maaperän, vesien ja ilman puhtauteen olen-
naisesti vaikuttavia ratkaisuja, niistä hanki-
taan riittävän varhaisessa vaiheessa paitsi 
terveydenhoitolautakunnan myös ympäris-
tönsuojelutoimikunnan lausunto (5.6. 1663 

Ympäristönsuojelunäyttelyn aukioloajoik-
si vahvistettiin arkisin klo 11—19 sekä lauan-
taisin ja sunnuntaisin klo 11—18 ja kaupun-
ginkanslian yleistä osastoa kehotettiin varaa-
maan tarpeellinen vahtimestarityövoima 
näyttelyn aukioloaikojen mukaisesti (yjsto 
13.9. 6543 §, 11.10. 6695 §). 

Helsinki-päivän tunnuslauseeksi vahvis-
tettiin »Helsinki-päivänä 12.6. kävellään» 
»Pä Helsingfors-dagen 12.6. promenerar vi». 

Helsinki-päivän ohjelma vahvistettiin esi-
tetyn yksityiskohtaisen suunnitelman mukai-
sena kuitenkin niin, että tiedotuspäällikkö 
oikeutettiin tekemään ohjelmaan myöhem-
min tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt 
esim. kellonaikoja koskevat muutokset. Met-
rotoimiston käytettäväksi myönnettiin 3 800 
mk yleisön ajeluttamiseen metron koeradalla. 
Kluuvin galleria päätettiin luovuttaa kor-
vauksetta liikennelaitoksen käyttöön ajaksi 
6.—30.6. ja julkisen liikenteen historiaa esit-
täneen näyttelyn kustannuksiksi vahvistettiin 
enintään 3 000 mk. Finlandia-talo päätettiin 
luovuttaa kaupungin maksamaa korvausta 
vastaan kaupunginorkesterin konserttia ja 
sen harjoitusta varten 12.6. Helsinki-päivän 

pääjuhla järjestettiin Linnanmäellä. Seura-
saarisäätiolle suoritettiin korvauksena 11.6. 
jäljestetystä suurjuhlasta 8 500 mk ja Hel-
singin Kesäteatterille 1 500 mk korvauksena 
»Jeppe Niilonpoika» -näytelmän esittämises-
tä Mustikkamaalla. Kiinteistövirastoa keho-
tettiin huolehtimaan siitä, että sopivat julis-
tetelineet pystytetään Kauppatorille, Rauta-
tientorille, Hakaniemen torille, Meritullin-
torille, Kallion virastotalon pihatasanteelle, 
Senaatintorille, linja-autoasemalle ja Linnan-
mäen Helsinginkadun portin lähettyville sekä 
että Helsinki-päivää koskevat julisteet kiin-
nitetään paikoillaan 2.6. mennessä ja poiste-
taan 13.6. Kaupunginmuseo oikeutettiin pi-
tämään Hakasalmen huvilan ja Tuomarinky-
län museon kokoelmat 12.6. maksutta avoin-
na yleisölle. Helsinkiläisessä sairaalassa 12.6. 
ensimmäisenä syntyvälle helsinkiläislapselle 
päätettiin lahjoittaa kaupungin puolesta 250 
mk:n suuruinen pankkitalletus. Kaupungin-
kanslia oikeutettiin hyväksymään Helsinki-
päivän järjestelyistä aiheutuvat kustannukset 
maksettaviksi kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. Helsinki-päivää päätettiin 
viettää kertomusvuonna erityisenä liikenne-
poliittisena päivänä ja järjestelyistä laadittiin 
yksityiskohtainen suunnitelma, jonka mu-
kaan suoritettiin mm. seuraavia liikennejär-
jestelyjä: kaupungin ydinkeskustan ja Puna-
vuoren suurkorttelin alueet sekä Iso-Roober-
tinkatu suljettiin 12.6. kautta-ajoliikenteeltä 
lukuun ottamatta raitiovaunu- tai linja-auto-, 
taksi- ja kiinteistöjen huoltoajoliikennettä 
sekä kiinteistöille ajoa. Liikennelaitoksen toi-
mesta järjestettiin ilmaiskuljetuksia raitiotie-
linjoilla 3B ja 3T. Lisäksi päätettiin järjestää 
13.6. liikennepoliittinen keskustelutilaisuus 
suomenkielisen työväenopiston juhlasalissa, 
missä selostettaisiin asiaan liittyviä suunnitel-
mia ym. Liikennepoliittisen päivän vietosta 
aiheutuvat liikennejärjestely- ym. kustannuk-
set saivat olla yhteensä enintään 25 000 mk 
kuitenkin niin, että liikennelaitoksen linjojen 
ilmaiskäyttö ei sisälly em. summaan. Hel-
sinki-päivän muusta ohjelmasta aiheutuvat 
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kustannukset saivat olla yhteensä enintään 
70 000 mk. 

Päättäessään Helsinki-päivän viettoon liit-
tyvistä järjestelyistä kaupunginhallitus päätti 
esittää Helsinki-viikon säätiölle, että se v:sta 
1973 lähtien jatkuvasti suostumuksensa mu-
kaisesti yhdessä Helsinki-päivän toimikun-
nan kanssa suunnittelisi ja järjestäisi Hel-
sinki-päivän ohjelman, kuitenkin niin, että 
tiedotustoimisto jatkuvasti huolehtisi niiden 
ohjelmakohtien toteuttamisesta, jotka liitty-
vät kaupungin omien laitosten esittelyyn ja 
että säätiö v:n 1973 sekä tulevien vuosien 
talousarviota laatiessaan ottaisi huomioon 
Helsinki-päivän suunnittelusta ja järjestämi-
sestä aiheutuvat kustannukset aikaisempien 
vuosien kustannusarvioiden puitteissa. Li-
säksi kaupunginhallitus päätti, että sen 17.3. 
1966 asettama Helsinki-päivän ohjelmako-
mitea lakkautetaan (6.3. 710 §, 27.3. 911 §, 
15.5. 1440 §, 23.5. 1518 §, 29.5. 1596 §, yjsto 
3.5. 5785 §). 

Piirrosten luovuttaminen näyttelyyn. Suo-
men rakennustaiteen museon käyttöön pää-
tettiin luovuttaa kaupunkisuunnitteluviras-
ton tiloihin sijoitetut Eliel Saarisen piirustuk-
set »Suur-Helsingin asemakaavan ehdotus» 
ja »Laajalahden linna» käytettäviksi v:n 1973 

kuluessa Niirnbergissä, Wienissä ja Darm-
st^dtissa järjestettävässä Suomen jugend-aika 
-nimisessä näyttelyssä ehdolla, että piirustuk-
set vakuutetaan museon toimesta kaupungin 
hyväksi matkan ja näyttelyn ajaksi (yjsto 
22.11. 6964 §). 

Kaupungin vaakuna. Kaupunginhallituk-
sen yleisiä käyttövaroja käyttäen tilattiin toi-
minimi Laatumerkiltä 2 000 kpl kaupungin 
hopeisia vaakunamerkkejä (yjsto 10.5. 5817 
§), kuvanveistäjä Leila Hietalan muovaile-
maa kaupungin vaakunalaattaa 200 kpl hin-
taan 16 mk kpl koteloineen Kultateollisuus 
Kyiltä siten, että kuvanveist. Hietalalle suori-
tettiin laatan suunnittelusta ja valmistustyön 
valvonnasta palkkiona 1 600 mk (yjsto 13.9. 
6538 §) sekä Tikkurila Oy:ltä 20 kpl kau-
pungin vaakunalippuja, koko 120 cm x 120 
cm, arviohintaan 42 mk kpl ja kaupungin-
kanslian taideasiainsihteerin antamien ohjei-
den mukaisesti (yjsto 28.3. 5559 §). 

Teräs Oy oikeutettiin käyttämään kaupun-
gin vaakunaa esitetyn piirroksen hahmottele-
massa vuosilautasessa ehdolla, että vaakuna 
on heraldisesti oikea ja että vaakunassa on 
myös kilven yläpuolella kruunu (yjsto 23.8. 
6430 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Kaupungin oikeudenhoidosta huolehtivien 
elinten yhteistoiminnan järjestäminen. Poliisi-
laitoksen esityksen perusteella kaupungin-
hallitus päätti pyytää raastuvanoikeutta, kau-
punginviskaalinvirastoa ja poliisilaitosta ni-
meämään niiden keskeistä yhteydenpitoa ja 
toiminnan rationalisoimista varten muodos-
tettavaan, työryhmänä toimivaan neuvotte-
lukuntaan edustajansa ja tälle varamiehen. 
Kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin 
apul.kaup.siht. Juhani Viitanen ja varamie-
heksi apul.kaup.siht. Kurt Söderholm (7.2. 
442 §). 

Maistraatti oikeutettiin erilliskuulutuksin 
julistamaan haettaviksi pormestarin, neuvos-
miesten, maistraatin sihteerin, kaupunginvis-
kaalin ja kaupunginvoudin virat (yjsto 11.4. 
5670 §). Kaksi avoinna olevaa kaupungin-
palvelijan virkaa päätettiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä kauintaan v:n 1973 loppuun 
saakka (18.12. 3596 §). 

Yleisjaosto myönsi 31.12.1972 eläkkeelle 
siirtyvän kunnallispormestari Weio Henriks-
sonin muotokuvan maalauttamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin kaupungin osuutena 800 
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