
2. Kaupunginhallitus 

— 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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asti. Tililuotosta veloitetaan edelleen 8.5%:n 
vuotuinen korko (9.10. 2774 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus 
päätti myöntää Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiölle 25 000 mk :n suuruisen lainan iäk-
käille miesalkoholisteille tarkoitetun hoito-
kodin rakennuskustannusten rahoittamista 
varten. Laina on maksettava takaisin vuosina 
1972—1981 ja sen vuotuinen korko on 5.5%. 
Lainaehdoissa edellytetään mm., että lainan-
saaja sitoutuu järjestämään hoitokotiin vä-
hintään 21 hoitopaikkaa ja käyttämään sitä 
ikääntyneiden miesten hoitokotina, johon 
otetaan vain Helsingin kaupungissa henkikir-
joitettuja asunnontarpeessa olevia miehiä ja 
sellaisia asunnontarpeessa olevia miehiä, jois-
ta kaupunki asuinkuntana on huoltoapukin 
tai muiden lakien säännösten nojalla velvol-
linen huolehtimaan (3.1. 44 §). 

Tapanilan Urheilutalosäätiölle myönnet-
tiin 120 000 mk:n suuruinen laina koneiden 
hankkimiseksi keilahalliin. Laina on makset-
tava takaisin vuosina 1972—1986 ja sen 
korko on 5.5% (31.1. 331 §). 

Väinö Tannerin Säätiölle myönnettiin opis-
kelija-asuntoloiden rakentamisesta johtunei-
den lyhytaikaisten velkojen maksamista var-
ten 150 000 mk:n suuruinen laina, joka on 
maksettava takaisin vuosina 1974—1981 ja 
jonka korko on 5,5%. Lainaehdoissa edelly-
tetään mm., että säätiö sitoutuu varaamaan 
etuoikeuden saada asuntolasta asunto sellai-
selle määrälle hensinkiläisiä opiskelijoita, 
mikä vastaa kaupungin rahoitusosuutta (31.1. 
334 §). 

Helsingin Soutuklubille myönnettiin 15 000 
mk:n suuruinen laina venehuoneen perus-
korjausta varten. Laina on maksettava takai-
sin vuosina 1973—1981 ja sen korko on 
5.5% (6.3. 712 §). 

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 
-nimiselle yhdistykselle myönnettiin 248 000 
mk :n suuruinen laina yhdistyksen omistaman 
lastenkodin yhden osaston muuttamista var-
ten 12 hoitopaikkaa käsittäväksi CP-lasten 
hoito- ja päivähoito-osastoksi. Laina on 

maksettava takaisin vuosina 1973—1986 ja 
sen korko on 5.5%. Lainaehdoissa edelly-
tetään mm., että ko. CP-lasten osaston paikat 
varataan lastensuojelulautakunnan käyttöön 
siksi ajaksi, kun laina on kaupungille maksa-
matta. Lainan kuoletus-ja korkoerät saadaan 
sisällyttää lautakunnalta perittävään hoito-
maksuun. Yhdistys sai samoilla ehdoilla vielä 
44 000 mk:n suuruisen lisälainan (6.3. 719 §, 
4.12. 3389 §). 

Ylioppilasterveys — Studenthälsan -nimi-
selle yhdistykselle myönnettiin 350 000 mk:n 
suuruinen laina Ylioppilaiden terveystalon 
rakentamisen rahoittamista varten. Laina on 
maksettava takaisin vuosina 1977—1986 ja 
sen korko on 5.5% (27.3. 916 §). 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiölle myön-
nettiin vanhusten asuntolan rakentamista 
varten 725 000 mk:n suuruinen laina, joka 
on maksettava takaisin vuosina 1973—1992 
ja jonka korko on 4.75%. Lainaehtojen mu-
kaan kaupungilla on oikeus nimetä yksi 
säätiön hallituksen jäsenistä. Lainansaaja si-
toutuu ottamaan vuokralaisiksi ainoastaan 
sellaisia 65 vuotta täyttäneitä vanhuksia tai 
60 vuotta täyttäneitä yksinäisiä naishenki-
löjä, jotka ovat ennen asuntolaan muutta-
mista asuneet yhtäjaksoisesti ainakin viimek-
si kuluneet 10 vuotta Helsingissä (17.4. 1135 

Helsingin Ateljeetalosäätiölle myönnettiin 
ateljeetaloryhmän rakentamista varten 
600 000 mk:n suuruinen laina, joka on mak-
settava takaisin 1973—1993 ja jonka korko 
on 5.5%. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi 
säätiön hallituksen jäsenistä. Lainansaaja si-
toutuu ottamaan asukkaiksi ainoastaan hel-
sinkiläisiä kuvataiteilijoita ja pitämään asun-
tojen vuokrat kohtullisina (2.5. 1277 §). 

Eräälle kaupunginorkesterin soittajalle 
myönnettiin soitinhankintaa varten 2 250 
mk:n suuruinen laina, joka on maksettava 
takaisin vuosina 1972—1975 ja jonka korko 
on 4.5% (26.6. 1887 §). 

Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets 
Ab -nimiselle yhtiölle myönnettiin 1 000 000 
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mk:n suuruinen laina ylioppilastalon raken-
tamista varten. Laina on maksettava takaisin 
vuosina 1977—1991 ja sen korko on 5.5%. 
Lainaehdoissa edellytetään mm., että yliop-
pilastalo on rakennettava kaupunginhalli-
tuksen hyväksymien piirustusten ja kustan-
nusarvion mukaisesti (4.9. 2355 §). 

Suomenlinnan Liikenne Oy.lle myönnet-
tiin v:n 1972 ja 1973 käyttökustannusten ra-
hoittamista varten 370 000 mk:n suuruinen 
laina 8.5%:n vuotuisella korolla siten, että 
lainapääoma korkoineen on maksettava ta-
kaisin viimeistään 31.12.1973 (16.10. 2841 §). 

Helsingin Kansanasunnot Oy:lle päätet-
tiin myöntää rakennusaikaista luottoa 
800 000 mk 4.5% :n korolla toistaiseksi ja 
kauintaan siksi kunnes talousarvioon mer-
kitty pitkäaikainen laina on nostettavissa il-
man vakuuksia (yjsto 19.7. 6283 §). Myö-
hemmin kaupunginhallitus myönsi yhtiölle 
kertomusvuoden talousarvion määrärahasta 
800 000 mk Puu-Käpylän kortt:n n:o 811 sa-
neerausta varten. Laina on maksettava takai-
sin vuosina 1973—2008ja sen korko on 4.5%. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei 
kaupunki ollessaan lainanantajana vaadi 
kiinnitettyä vakuutta sellaisilta kiinteistö-
osakeyhtiöiltä, joiden osake-enemmistö on 
kaupungin omistuksessa, ellei rahatoimisto 
erityisistä syistä katso sen olevan tarpeen 
(30.10. 3002 §). 

Stiftelsen Trygga Äldringsbostäder -nimi-
selle säätiölle myönnettiin vanhainkodin ra-
kentamista varten 80 000 mk:n suuruinen 
laina, joka on maksettava takaisin vuosina 
1973—1988 ja jonka korko on 5.5%. Laina-
ehdoissa edellytetään säätiön ottavan van-
hainkotiin ainoastaan 65 v täyttäneitä hel-
sinkiläisiä sekä lisäksi sellaisia hoidon tar-
peessa olevia vanhuksia, joista kaupunki 
huoltoapukin mukaan asuinkuntana on vel-
vollinen huolehtimaan. Hoitoon ottaminen 
tapahtuu yhteistoiminnassa huoltolautakun-
nan kanssa. Hoitomaksut on pidettävä koh-
tuullisina (4.12. 3387 §). 

Suomen Kaupunkiliitolle myönnettiin 

750 000 mk:n suuruinen koroton laina kou-
lutuskeskuksen rakantamista varten seuraa-
villa ehdoilla: 

1) Helsingin kaupungilla on oikeus varata 
koulutuskeskuksen tiloja sen normaaleja 
käyttö- ja ylläpitokustannuksia vastaavasta 
velotushinnasta vuosittain enintään 20 kurssi-
viikkoa varten. Kunkin vuoden kurssiva-
raukset tulee tehdä riittävän ajoissa, mikäli 
mahdollista ennen edellisen vuoden lokakuun 
loppua. 

2) Lainasummasta on puolet nostettavissa, 
kun koulutuskeskuksen rakennustyöt on aloi-
tettu ja loppuosa, kun rakennukset ovat vesi-
kattovaiheessa. Lainansaajan on ennen kum-
mankin lainaerän nostamista osoitettava Hel-
singin kaupungin kiinteistöviraston talo-osas-
ton antamalla todistuksella, että asianomai-
sen rakennusvaihe on saavutettu. 

3) Koulutuskeskuksen pääpiirustukset, 
työselitykset ja kustannusarvio on alistettava 
Helsingin kaupunginhallituksen hyväksyttä-
väksi. 

4) Lainansaaja on velvollinen pitämään 
koulutuskeskuksen rakennukset palovakuu-
tettuina niiden täydestä arvosta sinä aikana, 
jolloin laina on kaupungille maksamatta. 

5) Helsingin kaupungin revisiovirastolla on 
oikeus tarkastaa lainansaajan tilejä sinä aika-
na, jolloin laina on kaupungille maksamatta. 

6) Jos lainansaaja ei noudata tämän velka-
kirjan ehtoja, on lainanantajalla oikeus irti-
sanoa laina takaisin maksettavaksi kolmen 
(3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 

7) Jos lainansaaja laiminlyö erääntyneen 
lainapääoman maksamisen, on lainansaaja 
velvollinen maksamaan erääntymispäivästä 
maksupäivään asti kaupunginhallituksen 
erikseen hyväksymien rahasaatavien lasku-
tus» ja perimisohjeiden mukaiset ja kaupun-
ginhallituksen kulloinkin suuruudeltaan mää-
räämät viivästyskorot ja perimispalkkiot (18. 
12.. 3543 §). 

Kalliolan Kannatusyhdistykselle myön-
nettiin 150 000 mk:n suuruinen laina lyhyt-
aikaisten velkojen vakauttamista varten. Lai-
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na on maksettava takaisin vuosina 1973— 
1981 ja sen korko on 5.5% (18.12. 3544 §). 

Helsingin Verkkopallosuojat Oy :lle myön-
nettiin uuden kentän rakennuskustannuksia 
varten 55 000 mk :n suuruinen laina, joka on 
maksettava takaisin vuosina 1973—1987 ja 
jonka korko on 5.5% (27.12. 3638 §). 

Työkeskus Toimela Tukiyhdistykselle 
myönnettiin 60 000 mk:n suuruinen laina ly-
hytaikaisten velkojen vakauttamista varten. 
Laina on maksettava takaisin vuosina 1974— 
1981 ja sen korko on 5.5% (24.4.1209 §). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti myöntää kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen Kansaneläkelaitoksen Pakilan sai-
ras» ja vanhainkotisäätiölle vanhusten sairas-
kodin rakentamista varten myöntämän, pää-
omamäärältään enintään 150 000 mk:aan 
nousevan lainan vakuudeksi. Taattavien lai-
nojen vakuudeksi yhdistys luovuttaa Paki-
lassa olevan tontin vuokraoikeuteen ja ra-
kennuksiin kiinnitetyt velkakirjat (14.2. 481 

Kaupungin omavelkainen takaus myön-
nettiin Helsingin seudun opiskelija-asunto-
säätiön rakennuslainojen takaamiseksi seu-
raavasti : 
— enintään 225 000 mk :aan nousevien, sää-
tiön omarahoitusosuutta vastaavien ja sää-
tiön Otaniemi-projektin toista vaihetta var-
ten tarvittavien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta, 
— enintään 2 000 000 mk:aan nousevien, 
ns. Vaaralan alueelle rakennettavan HOAS 3 
-projektia varten tarvittavien rakennusaikais-
ten lainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta, 
— enintään 540 000 mk :aan nousevien, Vaa-
ralan projektin omaa pääomaa vastaavien 
lainojen ja niiden korkojen maksamisesta. 

Takaukset annettiin mm. ehdolla, ettei kau-
pungin osuus seudun kuntien takausten yh-
teismäärästä nouse yli 75%:n (12.6. 1759 §, 
27.12. 3640 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Osakeyhtiö 
Mankala Aktiebolag -niminen yhtiö vapau-

tettiin suorittamasta viivästyskorkoa 30.12. 
1971 erääntyneelle 132 179 mk:n suuruiselle 
teoslainan korolle (27.3. 915 §). 

Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna 
eräitä päätöksiä, jotka koskivat lainaehtojen 
muuttamista (14.2. 485 §,6.11. 3074 §); hal-
tijavelkakirjojen vaihtamista (13.3. 794 §); 
haltijavelkakirjojen jättämistä uudelleen kiin-
nittämättä (17.1. 186 §, 13.3. 791 §, 18.12. 
3542 §) sekä ylivakuutena olevien haltijavel-
kakirjojen luovuttamista takaisin lainanotta-
jalle (8.5. 1347 §, 13.11. 3156, 3161 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vuonna 
1956 saama laina siirrettiin lainaehtoja muut-
tamatta Terveyskeskuksen rakennuslainaksi 
ja Grännas-nimiseen tilaan kiinnitetyt hal-
tijavelkakirjat vaihdettiin Terveyskeskuksen 
ensisijaisiin haltijavelkakirjoihin (4.9. 2361 
§)• 

Maunulan Pienasunnot Oy:n lainojen ja 
niiden korkojen kaupungin vastattaviksi siir-
tämistä varten myönnettiin yhteensä 466 824 
mk yhtiön selvittelytilin kattamista varten 
(17.1. 183 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikou-
luille ym. Kaupunginhallitus päätti, että yk-
sityisiä oppikouluja ylläpitäville yhteisöille 
ennen 6.3. myönnettyjen lainojen korko mää-
räytyy kolmen suurimman helsinkiläisen 
säästöpankin 12 kuukauden irtisanomisajan 
varassa oleville talletuksille hyvittämän ko-
ron mukaisesti. Korko peritään 30.11.1971 
lukien 5.25 %:n suuruisena (4.4. 995 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kerto-
musvuoden ao. määrärahoista yksityisille op-
pikouluille uusien opetustilojen rakentamista 
varten seuraavat lainat: 

mk 
Direktionen för Brändö Svenska 

Samskola 75 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys 50 000 
Helsingin Uusi yhteiskoulu Osake-

yhtiö 150 000 
Oy Helsingin Yhteiskoulu- ja Re^li-

lukio (Herttoniemen Yhteiskoulu) 50 000 
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Jakomäen yhteiskoulun kannatus-
yhdistys 250 000 

Kallion yhteiskoulu Osakeyhtiö . . 50 000 
Kontulan Oppikouluyhdistys 250 000 
Kulosaaren Yhteiskoulun Osake-

yhtiö 75 000 
Lauttasaaren Yhteiskoulun Kanna-

tusyhdistys 100 000 
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö 250 000 
Mannerheimintien yhteiskoulun 

kannatusosakeyhtiö 100 000 
Meilahden yhteiskoulu Oy 100 000 
Myllypuron Oppikouluyhdistys . . 250 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kan-

natusyhdistys 200 000 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys . . 250 000 
Rudolf Steiner-koulun kannatus-

yhdistys 150 000 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osake-

yhtiö 250 000 
Svensk Förening i Äggelby 100 000 
Vartiokylän Oppikouluyhdistys . . 50 000 
Vuosaaren Oppikouluyhdistys 250 000 

Lainojen korko on 5.25 %. Lainojen vakuu-
deksi on annettava koulukiinteistöön kiinni-
tettyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 100 
% :n jälkeiset kiinnitykset laskettuna koulu-
rakennuksen hankintahinnasta, rahatoimis-
ton hyväksymä pankkitakaus tai muu reaali-
vakuus (6.3. 718 §). 

Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistyk-
selle päätettiin myöntää 500 000 mk:n, 
200 000 mk:n ja 300 000 mk:n suuruiset lai-
nat, Munkkiniemen yhteiskoulun kannatus-
yhdistykselle 75 000 mk:n suuruinen laina ja 
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiölle 
350 000 mk:n suuruinen laina oppikoulutilo-
jen rakentamista varten. Suomalaisen yhteis-
koulun osakeyhtiölle myönnettiin vielä 
350 000 mk:n suuruinen laina urheilutalon 
rakentamisen rahoittamista varten. Vm.laina 
on maksettava takaisin vuosina 1977—1991 
ja sen korko on 5.5%. Lainaehdoissa edelly-
tetään mm., että lainansaaja sitoutuu pitä-

mään urheilutalon yleisön käytettävissä koh-
tuullisessa määrin urheilu-ja ulkoiluviraston 
kanssa sovittavina aikoina sekä pitämään 
yleisömaksut kohtuullisina (10.1. 104, 107 §, 
28.2. 636 §, 24.4. 1208 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Stiftelsen 
Botby Svenska Samskola -nimisen säätiön 
toimesta rakennettavan koulun lisärakennuk-
sen 15.11.1971 päivätyt pääpiirustukset sekä 
vahvisti 500 000 mk:n suuruisen rakennuslai-
nan lainaehdot (17.1. 187 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäi-
sin ehdoin omavelkaisen takauksen seuraa-
vien yhteisöjen jäljempänä mainittujen laina-
summien ja niiden korkojen takaisin maksa-
misesta: 

mk 
Myllypuron Oppikouluyhdistys . . 435 600 
Malmin Kaupalliset Oppilaitokset 

Oy 2 660 000 
Jakomäen yhteiskoulun kannatus-

yhdistys 4 860 000 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osake-

yhtiö 1 500 000 
Pukinmäen yhteiskoulun tuki 1 200 000 
Helsingin Kauppa-ja Sihteeriopis-

ton Kannatusyhdistys 2 800 000 
(6.3. 713 §, 20.3. 859 §, 15.5. 1439 §, 30.10. 
3000 §, 6.11. 3075 §, 18.12. 3538 §, 27.12. 
3635 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto teki-
vät kertomusvuonna eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat jäljempänä mainittujen yhteisöjen 
koulurakennusten rakentamiseen saamien 
lainojen lainaehtojen muuttamista, vakuuk-
sien järjestelyjä, ylivakuuksien käyttämistä 
tai palauttamista sekä korkojen ja lyhennys-
erien maksujärjestelyitä: 
— Ada Äijälän Koulu O/Y (21.2. 558 §); 
— Drumsö svenska skolförening (4.12. 3386 
§); 
— Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy (6.3. 714 
§, 10.4. 1086 §); 
— Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdis-
tys (28.8. 2270 §, 18.9. 2514 §); 
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— Kontulan Oppikouluyhdistys (31.1. 332 §, 
29.5. 1593 §, 4.9. 2362 §); 
— Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö 
(yjsto 8.11. 6857 §); 
— Käpylän Yhteiskoulun Talo Oy (3.1.41 §); 
— Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distys (23.5. 1515 §); 
— Maanviljelyslyseon osakeyhtiö (17.1. 188 
§, 20.11. 3228 §, yjsto 12.1. 5052 §); 
— Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy 
(3.1. 43 §, 27.3. 917 §, 25.9. 2618 §); 
— Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatus-
yhdistys (23.5. 1517 §, 20.11. 3226 §); 
— Puotinharjun Oppikouluyhdistys (3.1. 42 
§, 4.4. 997 §); 
— Roihuvuoren Oppikouluyhdistys (31.1. 
327 §); 
— Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys 
(9.10.2775 §); 
— Stiftelsen Botby svenska samskola (27.12. 
3639 §). 

Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuudet ja 
-iavustukset. Lausunnossaan hallituksen esi-
tyksestä eduskunnalle laiksi kuntien ja kun-
tainliittojen valtionosuuksista ja »avustuk-
sista kaupunginhallitus totesi mm., että uu-
distuksen toteuduttuakin säilyy valtionapu-
järjestelmässä Helsingin kannalta monia epä-
edullisia seikkoja. Näitä on mm. kantokyky-
luokitusjärjestelmä suurine valtionosuusvaih-
teluineen ja erityisesti valtionosuuksien saanti 
aina alimman prosenttiluvun mukaisesti, epä-
edulliset ns. harkinnanvaraiset valtionavus-
tukset, valtionavun maksattamisen viivästy-
misestä aiheutuvat korkomenetykset ja val-
tionosuuksien perusteina käytettävien pro-
senttilukujen jääminen erilaisiksi toisiaan lä-
hellä olevilla toiminnan aloilla. Valtionapu-
säännöstöön sisältyvällä laajenevalla tarkoi-
tuksenmukaisuusharkinnalla ei tulisi rajoit-
taa kuntien itsemääräämisoikeutta. Kaut-
taaltaan olisi otettava huomioon, että Hel-
singin palvelujen mitoitus-ja järjestelyperus-
teiksi eivät sovellu keskiarvoperiaatteet, vaan 
todellisiin resursseihin suhteutettu todellinen 
tarve (11.12. 3469 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sisä-
asiainministeriön ilmoituksen yleisistä rahoi-
tusavustuksista vaikeassa taloudellisessa ase-
massa oleville kunnille (28.2. 689 §). 

Kaupunkiliiton toimiston kirjeet taloudelli-
sen kasvun turvaamista koskevan lain voi-
massaoloajan pidentämisestä ja lakiin teh-
dyistä muutoksista sekä hintavalvontaa kos-
kevasta valtioneuvoston päätöksestä merkit-
tiin tiedoksi (29.5. 1591 §, 26.6. 1896 §). 

Palauttamatta jääneiden ennakkojen ja ve-
ronpalautusten osittainen tulouttaminen kun-
nille. Kaupunginhallitus päätti esittää Suo-
men Kaupunkiliitolle, että se tekisi esityksen 
valtiovarainministeriölle ohjeen antamiseksi 
siitä, että verotuslain perusteella palautetta-
vista ennakoista ja palautettaviksi määrä-
tyistä veroista, joita ei ole saatu toimite-
tuiksi verovelvollisille, tilitettäisiin kunnille 
niille kuuluva osa. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää, 
että Kaupunkiliitto ryhtyisi toimenpiteisiin 
verotuslain muuttamiseksi siten, että kun-
nallisvero aina tilitettäisiin täysimääräisenä 
tai ainakin 99.5 %:na, jolloin veroista tehtä-
vät tilitykset veron saajille jäisivät kokonaan 
pois. Mikäli em. muutosta ei ole mahdollista 
saada aikaan, olisi ainakin välisuoritusmäärä 
korotettava 2.5%:sta 3%:iin (13.3. 798 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1971 tuloista 14 p 
(28.8. 2271 §, 4.9. 2357 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus, 
että v:lta 1970 toimitetussa verotuksessa 
määrättiin kaupungille yht. 4 953 178 238 
veroäyriä, jotka jakautuivat seuraavasti: 
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Äyriryhmä Äyrien 
lukumäärä 

Kiinteistötulot 159 247 796 
Liike- ja ammattitulot 812 705 468 
Henkilökohtaiset tulot 3 973 039 876 
Veronkorotus 8 185 098 

Yhteensä 4 953 178 238 

Osuus 
koko 

äyrimäärästä 

3.21% 
16.41 » 
80.21 » 
0.17» 

100.00% (10.1.105 §). 

Kaupungin v:n 1971 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1971 tilinpäätöksen 
(10.4. 1085 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa talousar-
vion noudattamista koskevan kehotuksen kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (14.2.484 §). 

Vuoden 1973 talousarvioehdotuksen laati-
mista koskeva kiertokirje päätettiin lähettää 
kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille 
sekä virastoille ja laitoksille (21.2. 559 §). 

Talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi (21. 
8. 2192 §, 4.9. 2354 §, 9.10. 2778 §). 

Vuoden 1973 painettu talousarvioesitys 
liitteineen hyväksyttiin äänestysten jälkeen 
(11.10.2821 §, 30.10.2985 §, 20.11. 3205 §). 

Talousarvion ja tilisäännön noudattamista 
koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (27.12. 3631 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi. 

Suomen Kaupunkiliitolle suoritettiin yli-
määräisenä jäsenmaksuna v:lta 1970 ja 1971 
yhteensä 156 376 mk (yjsto 15.8. 6397 §). 

12. Muut asiat 

Helsingin sotilaspiiriin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajaksi 
ajaksi 1.—21.9. huoltoviraston PAVI-huolto-
toimiston huoltotark. Ossi Heiskanen ja hä-
nen varamiehekseen huoltotark. Max Nyberg 
sekä ajaksi 22.9.—12.10. lastensuojeluviras-
ton johtava huoltotark. Aarno Huhtala ja 
hänen varamiehekseen vs. huoltotark. Tapani 
Rissanen. Virastoja kehotettiin myöntämään 
mainituille henkilöille virkavapautta vastaa-
vaksi ajaksi ja palkkalautakuntaa myöntä-
mään heille täydet palkkaedut virkavapauden 
ajaksi. Lastensuojelu-ja huoltovirasto oikeu-
tettiin tarpeen vaatiessa palkkaamaan sijai-
set ko. henkilöille (8.5. 1392 §, 28.8. 2335 §). 

Kansalaisuusoikeudet. Kaupunginhallitus 

antoi kertomusvuonna lausuntonsa 67 kan-
salaisuushakemuksesta, jotka koskivat 2 Al-
gerian, 6 Amerikan Yhdysvaltain, 1 Bulga-
rian, 1 Egyptin, 1 Filippiinien, 1 Hollannin, 
4 Iso-Britannian, 2 Italian, 1 Jamaikan, 2 Ja-
panin, 2 Kanadan, 11 kansalaisuutta vailla, 
4 Neuvostoliiton, 2 Norsunluurannikon, 1 
Palestiinan, 3 Portugalin, 1 Puolan, 1 Saksan 
Demokraattisen Tasavallan, 8 Saksan Liitto-
tasavallan, 2 Sveitsin, 1 Tanskan, 3 Tsekkos-
lovakian, 2 Turkin, 2 Unkarin ja 1 ent. Ve-
näjän kansalaista (3.1. 45 §, 24.1. 261 §, 31.1. 
329 §, 7.2. 398 §, 21.2. 561 §, 13.3. 792 §, 20.3. 
858 §, 4.4. 999 §, 8.5. 1351 §, 19.6. 1810 §, 
28.8. 2272 §, 11.9. 2443 §, 16.10. 2843 §, 
13.11. 3160 §, 27.11. 3306 §, 11.12. 3472 §, 
18.12. 3539 §). 
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