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viraston, matkailutoimiston sekä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa; 
— liikennelaitoksen velvollisuutena on seu-
rata alalla tapahtuvaa kehitystä yhdessä sa-
tamalaitoksen kanssa ja saada siltä asian-
tuntija-apua; 
— liikennelaitos hoitaa yhteydet vesireiteillä 
liikennöiviin veneliikennöitsijöihin (6.3. 761 

Liikennelaitos oikeutettiin korvauksetta 
luovuttamaan yksi raitiovaunu Liikennepoliit-
tinen yhdistys Enemmistö ry:n käyttöön 15.5. 
(yjsto 10.5. 5874 §). 

Raitiovaunujen ja linja-autojen mainostilo-
jen käyttö. Helsingin vapaa-ajattelijat valitti-
vat kaupunginhallitukselle liikennelaitoksen 
lautakunnan päätöksestä poistaa yhdistyk-
sen mainokset raitiovaunuista ja linja-au-
toista. Kaupunginhallitus hylkäsi valituksen. 
Yhdistys valitti edelleen Uudenmaan läänin-
hallitukselle, jolle annetussa selityksessä kau-
punginhallitus ehdotti valituksen hylättäväk-
si. Liikennelaitoksen ja Oy Merkonomi-
Mainos Ab :n, joka edelleen oli vuokrannut 
ko. mainostilat Vapaa-ajattelijoille, välisen 
sopimuksen mukaan hyvien tapojen vastaisia 
mainosjulisteita ei saa liikennevälineissä käyt-
tää, joten liikennelaitoksen johtajalla oli lain-
opillisen osaston käsityksen mukaan ollut 
oikeus määrätä po. julisteet poistettaviksi 
(12.6. 1786 §, 19.6. 1865 §, 25.9. 2653 §, 2.10. 
2728 §). 

Vahingonkorvaukset. Jatkokorvauksia pää-
tettiin suorittaa seuraavasti: omp. Helvi Le-

pänjuurelle yhteensä 447 mk sekä Kalevi 
Vainiolle 592 mk v:n 1971 korvauksina (yjsto 
19.1. 5118 §, 26.4. 5763 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä S. ja A. 
Mattilan raitiovaunun heidän autolleen ai-
heuttaman vahingon korvausta koskevan 
valituksen, koska liikennevahinko oli sen 
jälkeen lainvoimaisesti ratkaistu. Liikenne-
laitos oikeutettiin suorittamaan lisäkorvauk-
sena seisonta-ajan tappiosta 42 mk sekä oi-
keudenkäyntikorvauksena Sakari, Angelita, 
Kirsti ja Ritva Mattilalle kullekin 40 mk 
(5.6. 1697 §). 

Asiantuntijavaihdon järjestäminen Budapes-
tin liikennelaitoksen kanssa. Kaupunginhalli-
tus oikeutti liikennelaitoksen sopimaan Bu-
dapestin liikennelaitoksen kanssa asiantun-
tijavaihdosta siten, että Budapestin liikenne-
laitokselta tulee neljä henkilöä tutustumaan 
Helsingin liikennelaitoksen toimintaan 10 
p :n ajaksi liikennelaitoksen suorittaessa hei-
dän hotellikustannuksensa ja päivärahansa 
(29.5. 1620 §). 

Puutavarakeskus 

Toimihenkilöt. Yleisjaosto merkitsi tiedok-
si puutavarajaoston tekemän päätöksen puu-
tavarakeskuksen palveluksessa oleville hen-
kilöille suoritettavista oman moottoriajoneu-
von käytön kilometrikorvauksista (yjsto 15.8. 
6412 §, 20.12. 7146 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Toimihenkilöt. Teurastamolaitos oikeutet-
tiin julkaisemaan tarkastuseläinlääkärin apu-
laisen virkaa koskeva hakuilmoitus erillis-
kuulutuksin valtuuston v. 1969 päättämissä 
lehdissä sekä Maaseudun Tulevaisuudessa 
(yjsto 31.5. 6004 §). 

Syväjäädyttämö. Teurastamolaitoksen lau-
takunta oikeutettiin käyttämään kertomus-
vuoden talousarvion pääomamenoihin sy-
väjäädyttämön laajentamiseen merkittyä siir-
tomäärärahaa (yjsto 27.9. 6642 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan teurastamolaitoksen jä-
senmaksuna Suomen Kylmäyhdistykselle 200 
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mk ja Suomen Kunnallisten Teurastamoiden 
Yhdistykselle 1 346 mk (yjsto 24.5. 5957 §, 
31.5. 6005 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
elintarvikekeskuksen lautakunnan jättämään 
toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä avoinna 
olleet autonkuljettajan (12. pl.), pääkoulu-
keittäjän (10. pl.) ja keittiöapulaisen (5. pl.) 
virat (21.2. 597 §, 4.9. 2406 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekes-
kuksen toimitusjohtajan Risto Hovin asu-
maan kaupungin ulkopuolella v:n 1973 lop-
puun saakka (17.1. 235 §). 

Käyttöomaisuus. Hydraulisella nostolait-
teella varustettu lavavaunu saatiin korvauk-
setta siirtää Suursuon vanhainkodista elin-
tarvikekeskukselle (yjsto 8.3. 5465 §). 

Kaupunginhallitus kehotti elintarvikekes-
kusta huolehtimaan talon Nilsiänkatu 6 ruo-
kalanpidon järjestämisestä (4.12. 3411 §). 

Keskuspesula 

Toimihenkilöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
keskuspesulajaoston tarkistamaan keskuspe-
sulan johtajan, dipl.ins. Raili Hämäläisen 
palkkauksen 1.9. lukien 3 900 mk:ksi kuu-
kaudelta (30.10. 3031 §). 

Keskuspesula oikeutettiin julkaisemaan 
kesälomasijaisia koskevat hakuilmoitukset 
erilliskuulutuksin valtuuston 1969 päättämis-
sä lehdissä (yjsto 22.3. 5523 §, 10.5. 5875 §). 

Käyttöomaisuus ym. Elintarvikekeskus oi-
keutettiin siirtämään Wascomat-12-2 E-
merkkinen pesukone keskuspesulaan (yjsto 
26.1.5178 §, 5.12. 7054 §). 

Keskuspesula oikeutettiin pitämään ta-
lousarvion ulkopuolisella varastotilillä omis-
tuksessaan olevien vaatenimikkeiden kaltais-
ta liinavaatteistoa vähintään 300 000 mk:n 

ja enintään 400 000 mk:n arvosta oikeuksin 
käyttää varaston hankintaan kaupungin kas-
savaroja sekä täydentää varastoa sitä mukaa 
kuin liinavaatteistoa siirretään keskuspesulan 
käyttövarastoon (7.2. 431 §). 

Eräiden laitosten kirjanpidosta poistetut 
vaate-erät, yhteensä 7 024 kpl liinavaatteita 
ja 110 paria sukkia, päätettiin siirtää keskus-
pesulan kantaomaisuuden kirjanpitoon 31. 
12., yhteensä 80 023 mk:n arvoisina (6.11. 
3108 §). 

Yleisjaosto päätti, että keskuspesulan käy-
töstä poistettujen liinavaatteiden käsittelyssä 
saadaan noudattaa seuraavaa menettelyta-
paa: 
— keskuspesula varaa vaatekorjaamon tar-
vitseman paikkausmateriaalin, 
— asiakaslaitoksille luovutetaan korvauk-
setta sidetarpeiksi ja räsyiksi tarvittavat erät, 
— kaupungin muille laitoksille luovutetaan 
poistettua materiaalia korvauksetta ja HYKS 
:lle kohtuullista korvausta vastaan (valkoisen 
trasselin hinta), 
— loput myydään ulkopuolisille laitoksille 
(esim. kirjapainot) käyvän hinnan mukaan 
(yjsto 20.12. 7145 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Tietojenkäsittelykeskuksen ja kuntasuunnit-
telurekisteritoimiston yhdistäminen. Kaupun-
ginhallitus päätti kumota 1960 tekemänsä 
päätöksen tietojenkäsittelykeskuksen sijoitta-
misesta tilapäisesti rahatoimiston kaupun-
ginkamreerin alaisuuteen ja 1971 tekemänsä 
päätöksen kuntasuunnittelurekisteritoimis-
ton sijoittamisesta väliaikaisesti kaupunki-
suunnitteluvirastoon sekä perustaa 1.1.1973 
lukien tietokeskus-nimisen tilapäisen palve-
luyksikön, johon sekä tietojenkäsittelykeskus 
että kuntasuunnittelurekisteritoimisto siirre-
tään. Tietokeskuksen yleisenä tehtävänä on 
avustaa kaupungin virastoja ja laitoksia suo-
rittamalla näille tietojenhankintaan ja käsit-
telyyn liittyviä palvelutehtäviä. Tietokeskuk-
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sen lautakuntana toimii kaupunginhallituk-
sen yleisjaosto (18.9. 2512 §). 

Automaattisen tietojenkäsittelyn toiminta-
periaatteet. Tietojenkäsittelyneuvottelukun-
nan esityksestä kaupunginhallitus päätti täy-
dentää 1971 vahvistamiaan automaattisen tie-
tojenkäsittelyn toimintaperiaatteita seuraa-
vasti siten, että taloudellishallinnollisten tie-
tojenkäsittelytehtävien suorittamiseen tarvit-
tavat tietokonelaitteistot asetetaan keskite-
tyn tietojenkäsittelyorganisaation hallintaan, 
ellei kaupunginhallituksen yleisjaosto erikois-
tapauksissa toisin päätä (18.9. 2511 §, v:n 
1971 kert. s. 347 §). 

Toimihenkilöt. Tietokeskuksen toimitus-
johtajaksi valittiin fil.kand. Juhani Luukko-
nen. Kaupunginhallitus vahvisti hänelle tästä 
työsuhteisesta toimesta maksettavan kuukau-
sipalkan suuruudeksi 5 100 mk (13.11. 3158 §, 
yjsto 20.9. 6580 §, 25.10. 6777 §, 20.12. 
7099 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan toimiston ilmoituk-
sen pysyvän koneellisen palkanlaskennan 
asiantuntijatyöryhmän asettamisesta ja suun-
nitteluryhmän esimiehen Veijo Niemen kut-
sumisesta jäseneksi työryhmään (yjsto 2.2. 
5243 §). 

Suunnittelijan tointa koskeva hakuilmoi-
tus saatiin julkaista erilliskuulutuksin val-
tuuston 1969 päättämissä lehdissä (yjsto 
17.5. 5889 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi rahatoimiston 
ilmoituksen tietojenkäsittelykeskuksessa ker-
tomusvuoden III vuosineljänneksen aikana 
tehdyistä lisä- ja ylitöistä (yjsto 20.12. 7109 

Yleisjaosto hylkäsi tietojenkäsittelykes-
kuksen esityksen kaupunginkamreerin oike-
uttamisesta toistaiseksi päättämään keskuk-
sen toimihenkilöiden osallistumisesta koti-
maassa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 
Samalla yleisjaosto päätti hyväksyä toimen-
piteet, joilla tietojenkäsittelykeskus oli lä-
hettänyt seuraavat henkilöt jäljempänä mai-
nitulle kurssille tai virkamatkalle: 

— Kari Ylinen ja Lars-Erik Selenius Tie-
tojenkäsittelyliiton toimesta 1.2. Helsingissä 
järjestetylle moniajotietokoneen ajoitusta 
koskeneelle kurssille, 
— Jorma Reuna ja Erik Sahlstedt 26—28.1. 
ATK-instituutin toimesta Nurmijärvellä jär-
jestettyyn ATK-teknisen ratkaisun kuvaus-
seminaariin, 
— Keijo Loisti 2 . -4 .2 . ATK-instituutin toi-
mesta Nurmijärvellä järjestettyyn ohjelmis-
ton testausseminaariin, 
— Erkki Mikkola ATK-instituutin 14.— 
18.2. Nurmijärvellä järjestetylle ohjelmisto-
suunnittelukurssille sekä 
— Timo Yrjölä Tietojenkäsittelyneuvonta 
Oy:n toimesta Nurmijärvellä 23.—25.2. jär-
jestetylle ATK-esimieskurssille. 

Edellä mainittujen henkilöiden matkalas-
kuissa saatiin ottaa huomioon tilaisuuksiin 
osallistumisesta aiheutuneet todelliset mat-
kakustannukset. 

Edelleen yleisjaosto oikeutti tietojenkäsit-
telykeskuksen suorittamaan osallistumis- ja 
täysihoitomaksuina ATK-instituutin Kan-
natusyhdistykselle yhteensä 1 769 mk, Tieto-
jenkäsittelyneuvonta Oy:lie 439 mk ja Tie-
tojenkäsittelyliitolle 300 mk (yjsto 22.2. 5522 

Tietojenkäsittelypalvelusten veloitushinnat 
vahvistettiin kertomusvuoden osalta seuraa-
viksi : 
— suunnittelu 240 mk/pv 
— ohjelmointi 175 mk/pv 
— tietokone D 22 600 mk/t 
— lävistys- ja tarkastus lävistys-

koneet 22 mk/t 
— magneettinauhakirjoitin 28 mk/t 
— reikänauhan lävistyskone . . 22 mk/t 
— reikäkorttikoneet ja lomak-

keiden käsittelykoneet 48 mk/t 
— manuaalinen työ 22 mk/t. 

Jos laitos- ja tehtäväkohtainen kuukausi-
käyttö on 
— suunnittelun ja ohjelmoinnin osalta vä-
hemmän kuin 1/10 päivää, lasketaan käyte-
tyksi ajaksi 1/10 päivää, 
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— jonkin koneen osalta vähemmän kuin 
1/10 tuntia, lasketaan käytetyksi ajaksi 1/10 
tuntia. 

Ohjelmointityötä suoritettaessa tarvittava 
koneaika veloitetaan erikseen. Veloituksen 
perustuessa suoritteisiin, määrää tietojenkä-
sittelykeskus yksikköhinnan, joka on las-
kettu käyttäen edellä lueteltuja aikaan pe-
rustuvia hintoja. Virastolle tai laitokselle suo-
ritettavien tehtävien kuukausiveloituksen jää-
dessä pienemmäksi kuin 10 mk, veloitetaan 
tämä summa (yjsto 26.1. 5139 §). 

Tietokoneen vuokraaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että tietokeskukselle vuokra-
taan »On-Line-tietokoneen sopimusneuvotte-
lutyöryhmän» raportissa esitetyin sopimuseh-
doin koneenvuokrasopimusehdotuksen mu-
kainen IBM S/370—135 tietokonelaitteisto 
sekä siihen liittyvät IBM-ohjelmatuotteiden 
lisenssisopimusehdotuksen mukaiset ohjel-
matuotteet helmikuussa 1975 alkavin vuok-
rakausin. Opetus- ja sivistystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja valtuutettiin alle-
kirjoittamaan koneenvuokrasopimus ja 

. IBM-ohjelmatuotteiden lisenssisopimus. 
Yleisjaosto oikeutettiin suorittamaan toimi-
tusaikana mahdollisesti tarkoituksenmukai-
siksi osoittautuvat tarkistukset konekokoon-
panoon, asennusajankohtaan sekä vuokra-
kausiin sekä vuokrakausien päättyessä tar-
vittaessa jatkamaan niitä ja suorittamaan 
tietojenkäsittelytarpeen kasvamisen aiheut-
tamat laajennukset konekokoonpanoon tar-
vittaessa (18.12. 3555 §, 27.12. 3645 §). 

Vahingonkorvaus. SKS Suomalainen Kone 
Osakeyhtiölle suoritettiin yhteensä 1 600 mk 
korvauksena siitä vahingosta, joka yhtiölle 
oli aiheutunut tarvikeluetteloiden turmeltu-
misesta tietojenkäsittelykeskuksen huoneis-
ton laitteissa 29.1. sattuneen vesivuodon joh-
dosta (yjsto 14.6. 6058 §). 

Kuntien ATK-yhtiö. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa Suomen Kaupunkiliitolle, 
että kaupunki on valmis osallistumaan pe-
rustettavaksi suunniteltuun kuntien ATK-
yhtiöön ja merkitsemään sen osakkeita 

157 000 mk :11a, jolloin kaupungin osuus yh-
tiön osakepääomasta vastaa 30 penniä hen-
kikirjoitettua asukasta kohti (19.6. 1804 §). 

Helsingin tietojenkäsittely-yhdistykseen ni-
mettiin kaupunkia edustavaksi henkilöjäse-
neksi oikeustiet.kand. Erkki Niiniskorpi v:n 
1972 loppuun (9.10. 2776 §). 

Jäsenmaksut. ATK-instituutin Kannatus-
yhdistykselle suoritettiin kertomusvuoden jä-
senmaksuna 3 064 mk (yjsto 14.3. 5470 §). 

Kuntasuunnittelu-
rekisteritoimisto 

Toimihenkilöt. Toimiston työsuhteiselle 
toimistopäällikölle saatiin 1.7. lukien maksaa 
3 700 mk:n suuruista kuukausipalkkaa. Tar-
kistukseen sisältyi 1.4. voimaan tullut palkko-
jen yleistarkistus (19.6. 1834 §). 

Kuntasuunnittelurekisterin käyttökorvaus-
perusteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että rekisteriin sisältyviä tietoja käy-
tettäessä sovelletaan seuraavia käyttökor-
vausperusteita: 
— Rekisteriin sisältyvien tietojen käyttämi-
sestä perittävä maksu on tilauksen toimitta-
miseen liittyvien palkka-, tietokone- ja mui-
den kustannusten sekä tiedon hinnan yhteis-
määrä; 
— palkkakustannukset lasketaan ottamalla 
huomioon tilauksen toimittamiseen käytet-
tyjen työtuntien määrä ja tuntipalkka (työ-
tunnin hinta saadaan jakamalla kuukausi-
palkka lisättynä sosiaalikustannuksilla lu-
vulla 152 ja korottamalla näin saatu määrä 
sadalla prosentilla); 
— tilauksen hyväksi käytetyt tietokone- ja 
muut kustannukset veloitetaan tilaajalta täy-
simääräisinä; 
— kuntasuunnittelurekisteriin kuuluvan tie-
don hinta määrätään siten, että siinä otetaan 
huomioon perustamiskustannusten poisto ja 
korko sekä edellisenä vuonna ylläpitoon käy-
tetty rahamäärä; 
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— näitä käyttökorvausperusteita sovelletaan 
myös kaupungin ulkopuolisiin käyttäjiin (20. 
3. 873 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 15 000 mk ra-

kennusohjelmatoimikunnan käytettäväksi 
v:n 1972 asunto tuotantosuunnittelua varten 
tarvittavien tietojen tilaamiseksi kuntasuun-
nittelurekisteriltä (20.3. 876 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Pitkäaikaisen lainan ottaminen. Kaupun-
ginhallitus oikeutti kaup.joht. Teuvo Auran 
yksityiskohtaisesti päättämään valtuuston 
3.5. pitkäaikaisen lainan ottamisesta teke-
män päätöksen rajoissa otettavien lainojen 
lopullisista lainaehdoista ja suorittamaan 
kaikki toimenpiteet, jotka ovat välttämättö-
miä tällaisten lainojen saamiseksi tai liittyvät 
niihin. Auran estyneenä ollessa oikeutettiin 
rahoitusjoht. Erkki Linturi ja kaup.kamr. 
Raimo Kaarlehto, kumpainenkin erikseen, 
toimimaan tässä asiassa hänen sijaisenaan 
mainitussa järjestyksessä edellä mainituin 
oikeuksin ja velvollisuuksin (15.5. 1436 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
ja hyväksyä toimenpiteen, että kaupungin-
johtaja oli em. valtuuston päätöksen perus-
teella allekirjoittanut 21.7. Luxemburgissa 
kaupungin puolesta Kredietbank S. A. Lu-
xembourgeoise-nimisen pankin välittämän 
800 000 000 B.fr:n suuruisen velkakirjalai-
nan, jossa laina-aika on 12 vuotta ja korko 
73/4% (7.8. 1998 §). 

Yleisjaosto myönsi ylipormest. Teuvo Au-
ran käyttöön 2 000 mk edustuskustannuksiin 
Luxemburgissa käytyjen lainaneuvottelujen 
yhteydessä, oikeutti Auran, rahoit.joht. Erkki 
Linturin ja taloussuunn. Ilkka Eskolan teke-
mään kolme päivää kestävän virkamatkan 
Luxemburgiin lainaneuvotteluja varten sekä 
hyväksyi heidän tilityksensä myönnettyjen 
edustusvarojen käytöstä (yjsto 19.7. 6266, 
6282 §, 23.8. 6425 §). 

Osavelkakirjalainan ottaminen. Valtuuston 
päätettyä ottaa v:n 1972 ja 1973 talousar-
vioissa liikelaitosten inventointeihin ja met-
ron rakentamiseen merkittyjen määrärahojen 

kattamista varten kaupungin lahjoitusrahas-
toilta, kaupungin leski- ja orpoeläkekassalta 
sekä eräiltä muilta rahatoimiston hyväksy-
miltä lainan antajilta yht. 1 000 000 mk:n 
määräisen osavelkakirjalainan 7.5 %:n vuo-
tuisella korolla, kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä lainanehdot. Laina otettiin 1.3. alkaen 
lainanantajien tarjoamina erinä, jotka kaikki 
erääntyvät maksettavaksi takaisin 1.3.1977 
(20.3. 857 §). 

Kaupungin perimien korkojen määräämi-
nen. Kaupunginhallitus päätti määrätä jäl-
jempänä luetellut korot perittäviksi 1.1.1972 
lukien seuraavan suuruisina: 

1) antolainan korko, joka velkakirjan mu-
kaan on oleva sama kuin liike- tai säästö-
pankkien talletuskorko tai Helsingin säästö-
pankkien korkein 6 kk:n talletuksista mak-
sama korko, samoin kuin antolainan korko, 
joka on määräsuhteessa edellä mainittuihin 
korkoihin, peritään 4.75 %:n suuruisena tai 
velkakirjojen mukaisissa suhteissa tähän kor-
koon; 

2) kaupungin myöntämien asuntolainojen 
korko, joka velkakirjan mukaan korkeintaan 
2.5% :11a ylittää sen koron, jonka säästö-
pankit kulloinkin maksavat 6 kk.n irtisano-
misen varassa oleville talletuksille, peritään 
7.25 % :n määräisenä; 

3) laskutunnuksilla Lt 1532 ja Lt 1577 mer-
kittyjen lainojen korko peritään 8.5 % :n mää-
räisenä (7.2. 400 §). 

Tililuotot. Kaupunginhallitus päätti jatkaa 
Kotiapukeskukselle Helsingin Kotiaputoi-
miston käyttöön myönnettyä 80 000 mk:n 
tililuottoa 1.11. lukien kauintaan 31.10.1975 
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