
I 1. Kaupunginvaltuusto I 

Vt Pirkko Arolle myönnett i in 1.7. alkaen vapautus 
kaupunginvaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta pois-
muuton takia. Hänen tilalleen tul i samasta päivämää-
rästä alkaen valtiot.maist. Jaakko Itälä (5.9. 483 §). 

V t Anita Kevätsalo (sos.dem.) i lmoi t t i siirtyneensä 
SKDL:n valtuustoryhmään (5.9. 486 §). 

V t t Georg Ehrnrooth ja Irina Matvejevv i lmoitt ivat 
eronneensa SFPxi valtuustoryhmästä ja perustaneen-

sa Suomen Perustuslaillisen Kansanpuolueen valtuusto-
ryhmän - Finlands Konstitutionella Folkpartis stads-
fullmäktigegrupp (12.12. 797 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen vt 
Pentti Poukan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen 
vt Carl-Gustaf Londenin (10.1. 3 §). 

Valtuustolla oli kertomusvuonna 22 kokousta, joiden 
pöytäkirjojen pykälämäärä oli 827. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Kyselytunnin järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päät-
t i , että sen työjärjestykseen lisätään uusi näin kuuluva 
19 a §: 

19 a §. 

Ennen jokaista valtuuston varsinaista kokousta järjes-
tetään enintään 45 minuutt ia kestävä kyselytunti, jon-
ka aikana valtuutetuil la on tilaisuus esittää kaupungin-
johtajalle tai apulaiskaupunginjohtajille lyhyitä kul-
loinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden 
toimialaan kuuluvista kaupungin hall intoon yleisesti 
l i i ttyvistä asioista. Kysely ei saa sisältää perustelua ei-
kä arvostelevaa lausumaa. 

Valtuutetun, joka haluaa kysymyksen esittää, on toi-
mitettava se kirjallisena viimeistään kaksi arkipäivää 
ennen valtuuston kokousta klo 12 mennessä kaupun-
ginkanslian kirjaamoon asianomaiselle vastaajalle osoi-
tettuna. Saatuaan kaupunginjohtajan tai apulaiskau-
punginjohtajan suullisen vastauksen on kysymyksen 
esittäjällä oikeus tehdä kaksi lyhyttä asiaan liittyvää li-
säkysymystä. Muuta keskustelua kysymysten johdosta 
älköön sallittako. 

Puheenjohtajista kyselyjen yhteydessä on voimassa mi-
tä edellä 1 §:ssä on todettu valtuuston kokouksesta. 

Kysymykset esitetään siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
saapuneet kaupunginkanslian kirjaamoon. Ellei kaikkia 
kysymyksiä ehditä käsitellä ennen valtuuston kokouk-
sen alkamista, ne siirtyvät valtuuston kokouksen yh-
teyteen. 

Kysymysten esittämistä koskeva kokous on julkinen 
(21.2.136 §). 

Kaupunginhallituksen luottamusmiesjäsenten vara-
miesjärjestelmä. Vt von Hert/en ym. esittivät aloittees-
saan varamiesjärjestelmän toteuttamista kaupungin- ja 
kauppalanhallituksissa ja totesivat sen osoittautuneen 

toimintaa tehostavaksi ja kitkattomaksi menettelyta-
vaksi valtuustotyöskentelyssä ja lukuisten lautakuntien 
toiminnassa. Kun kaupunginhallituksen luottamus-
miesjäsenillä ei ole varamiesjärjestelmää, voivat pol i i t t i -
set voimasuhteet muuttua tilapäisten poissaolojen ta-
kia kaupunginhalliutksen valinnassa noudatettavaa 
suhteellisuusperiaatetta vastaamattomaksi. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että kunnallislain koko-
naisuudistusta valmisteleva, kansliapääll. Hannuksen 
puheenjohdolla toimiva kunnallishallintokomitea aset-
tui I mietintöluonnoksen mukaan sille kannalle, että 
myös kaupungin- ja kauppalanhallituksen kohdalla 
olisi toteutettava luottamusmiesjäsenten varamies-
järjestelmä. Komitean lopullinen mietintö valmistunee 
kuluvan toukokuun aikana. Saadun tiedon mukaan sii-
hen sisältyy po. ehdotus. 

Koska valtion viranomaisten taholta oli jo ryhdyt ty 
toimenpiteisiin aloitteessa tarkoitetun uudistuksen ai-
kaansaamiseksi, aloite ei kaupunginhallituksen mieles-
tä antanut siinä vaiheessa aihetta enempiin toimen-
piteisiin. 

Valtuusto katsoi kaupunginhallituksen lausunnon ri it-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.3. 228 §, 
2.5. 331 §). 

Keskeneräiset aloitteet. V:n 1973 alkaessa käsittele-
mättä olleesta 85 aloitteesta valtuusto päätti saaneensa 
selostusten ja perustelujen nojalla katsoa lopullisesti 
käsitellyiksi n:ot 3,4,7,12,18,21,22,24,25,27,29,30, 
33,41,43,48,57,63 ja 81 sekä kehotti aloitteiden n:ot 
1,5,9,10,11 ja 23 osalta kaupunginhallitusta 

1) asettamaan luottamusmieskomitean, jonka tehtävä-
nä on kerätä kaupungin eri virastoissa ja työpaikoi l la 
toimivien viran- ja toimenhalti joiden sekä työnteki jöi-
den ehdotukset työpaikkademokratian toteuttamisesta 
näillä työpaikoil la toimivien ammatill isten järjestöjen 
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kautta sekä näiden ehdotusten ja muiden selvitysten 
perusteella laatia esitys työpaikkademokratian toteut-
tamisesta: 

5) toimimaan siten, että naisvahtimestareille makse-
taan sama palkka kuin miesvahtimestareille, ja että 
palkka suoritetaan virkaehtosopimuksen suuruisena 

9) kiirehtimään Ma-Ta-Pu-Pu -alueen kaavoitusta ja 
kunnall istekniikan rakentamista sekä harkitsemaan 
luopumista ns. välikehätien rakentamissuunnitelmasta 
ja sen sijaan ryhtymään toimenpiteisiin paikallisen tie-
ja katuverkoston parantamiseksi 

10) pikaisesti selvittämään, millä kiinteistö-, kaavoitus-
ja muil la toimenpiteil lä voidaan turvata vähittäiskau-
pan palvelukset kohtuullisella etäisyydellä kaikille 
kuntalaisille 

11) ryhtymään toimenpiteisiin, joi l la yhteistyössä 
autoilija- ja I i i k en n ö i tsi jä j ä rj estäje n sekä asiaan vaikut-
tavien työnantaja- ja työnteki järyhmien kanssa myön-
teisessä hengessä vahvistetaan moitteettomaan ajota-
paan tähtääviä asenteita sekä toimenpiteisiin ajonopeu-
den valvonnan tehostamiseksi erityisesti kantakaupun-
gin ulkopuolella ja yleensä asuntoalueilla 

23) ottamaan erityisesti huomioon koululaisten liiken-
neturvallisuuden järjestämällä joka koulun kohdalle ai-
nakin yksi täysin turvallinen, mieluimmin liikenneva-
loin valvottu suojatie. 

Muil ta osin luettelo merki t t i in tiedoksi (7.3. 150 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Apulaisreviisorin virkaan (26. pl) valit-
t i in valtiot.kand. Kari Salmi (21.3. 204 § ) sekä apul. 
reviisori Sirkka Lehmukselle myönnett i in ero 1.7. luki-
en työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi 
(14 .11 .700§) . 

Vai 1972 tilien tarkastus. Tilintarkastajat valitsivat pu-
heenjohtajakseen kauppat.maist. Kurt Hjelt in, varapu-
heenjohtajakseen työnjoht. Viking Anderssonin sekä 
palkkiovirkaiseksi sihteerikseen varat. Veikko Kaner-
van. Apul.toiminnanjoht. Usko Ruuskaselle myönnet-
t i in 15.1. ero tilintarkastajan tehtävästä hänen tultu-
aan valituksi kaupunginhallituksen vuosijäseneksi. 
Valtuusto valitsi hänen tilalleen 7.2. toiminnanjoht. 
Aulis Tolvasen. 

Tilinpäätöksen mukaan todett i in käyttötalouden yli-
jäämäksi 261.6 mmk sekä pääomatalouden alijäämäksi 
276.9 mmk, joten tarkastusvuoden to iminta osoitti 
vajausta 15.3 mmk. Vuoden 1971 säästö oli 21.8 

mmk. Käyttömenot kasvoivat edelliseen vuoteen 
verrattuna 13.5. % ja käyttötulojen kasvu oli 12.4 %, 
joten tulojen ja menojen suhde heikkeni. Asukasta 
koht i lasketut kokonaismenot nousivat edelliseen 
vuoteen verrattuna 3 322 mk:sta 3 787 mk:aan eli 14 
%. Kaupungin maksuvalmius parani kertomavuoden 
aikana kassaverojen ja talletusten määrän lisääntyessä 
36.3 mmk eli 9 %. 

VuositiUntarkastajien huomautukset. /Certom usvuoden 
t i leihin oli myönnetty ylitysoikeuksia yhteensä 95.8 
mmk ja niistä käytett i in 82.5 mmk. Tilintarkastajat 
totesivat liikaa myönnettyjen määrärahojen houkutte-
levan käyttämään kaikki rahat, vaikkei todellista tar-
vetta siihen olisikaan. 

Tarkastajat ki innitt ivät myös huomiota v:n 1972 
menojen maksamiseen v:n 1973 määrärahoilla, jota oli 
tapahtunut 59 virastossa ja laitoksessa. 

Suoritettuaan tarkastuksia eri virastoissa ja laitoksissa 
vuositilintarkastajat kiinnitt ivät huomiota lisäksi seu-
raaviin asioihin: 
- palkka- ja muiden menojen kasvu, 
- matkaennakkojen t i l i t täminen, 
-palkkioiden maksamisen myöhästyminen, 
- virkamiehen saattaminen vastuuseen, jos hän huoli-
mattomalla ennakkosuunnittelulla aiheuttaa kaupun-
gille huomattavia taloudellisia menetyksiä, 
* virastojen ja laitosten toiminnan valvonta, 

heitteille jätettyjen autojen säilytys, 
- asunTonayttelyn kustannukset, 
- ti lastokysymysten alistaminen tilastoneuvottelukun-
nalle, 
- maistraatin arkiston suojeleminen, 
- hyvän järjestyksen palauttaminen kaupungin alueella, 
- pitkäaikaishoidon järjestäminen, 
- luopuminen Nikkilän sairaalan 200-hoitopaikkaisen 
osastorakennuksen rakentamisesta, 
- lastensuojelutoimen alaisten uusien laitosten kustan-
nukset ja perhehoidon edullisuus, 
- elatusaputoimiston toimistotietokoneen kustannuk-
set, 
- suomenkielisten kansakoulujen Hietaniemen ja Vilp-
pulan kesäsiirtoloiden uusien saunojen rakennuskus-
tannukset, 
- Finlandia-talon käyttökustannukset ja juhlasalin 
akustiikka, 
- kaupunginorkesterin kustannukset, 
- taidehankinnat, 
- Helsingin Juhlaviikkojen konsertin tappio, 
- rakennusviraston konevarikon moottoriajoneuvokor-
jaamon kustannukset, 
- kaupungin autojen korjaus, 
- rakennusviraston talorakennus-, katurakennus- ja 
puhtaanapito-osaston laskentatoimi. 
- asuntotuotantotoiminta ja asunnonjako 
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— sokeainkoulun käyttö 
— Merihaan vaihtoalueen rakennusten purkamiskus-
tannukset, 
— viheralueiden hoito-organisaation puuttuminen, 
— puistojen vart ioint i , 
— Keskuspuistoalueen asemakaava, 
— liikennevalojen hankinta, 
— satamalaitoksen täryjuntan myynt i , 
-varastorakennus L 7 B:n rakennussuunnitelman 
puutteellisuus ja rakennuskustannukset, 
— Salmisaaren lauhdevesi kanavaan joutuneen öl jyn ai-
heuttamat kustannukset, 
- yks i t y i s i l l e li ikenteenharjoittaji l le maksetut yhteis-
toimintasopimuksen mukaiset korvaukset, 
— Suomenlinnan yöliikenne sekä Santahaminan vesi-
liikenne. 
Lisäksi kertomukseen sisältyi eräitä vähäisempiä huo-
mautuksia. 

Kaupunginhallitus totesi, että vuositilintarkastajien 
kertomuksessa tehdyistä huomautuksista oli saatu asi-
anmukaiset selvitykset ja muistutusten johdosta ryh-
dyttäisiin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Valtuusto 
päätti vahvistaa kaupungin v:n 1972 tilinpäätöksen se-
kä myöntää vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja 
muille tilivelvollisille (7.2. 82 §, 14.11. 677 §, khn 
mtö n:o 8 ja 20). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden 
tarkastajat antoivat 30.3. kertomuksensa v:lta 1972. 
Esittämiensä yksityiskohtaisten huomautusten lisäksi 
tarkastajat ki innitt ivät erityisesti huomiota kaupungin 
hallintoalueensa ulkopuolella omistamien ti lojen yh-
distämiseen, kaupungin omistamien rakennusten ul-
komaalaukseen sekä uusien rakennusten tarkoituksen-
mukaiseen suunnitteluun. Ao. hallintoelinten annettua 
huomautusten johdosta lausuntonsa sekä selvityksen 
niiden aiheuttamista toimenpiteistä valtuusto päätti 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 
kertomus antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(14.11. 676 §, khn mtö n:o 19). 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Irtaimen omaisuuden 
tarkastajat jättivät kaupunginhallitukselle kerto; .uk-
sensa 29.3. Tarkastajien tekemät vähäiset huomautuk-
set saatettiin suoraan ao. laitoksen ja revisioriviraston 
tietoon. Kertomuksessa ki innitett i in huomiota mm. 
kaupungin irtaimeen omaisuuteen kohdistuneiden var-
kaus- ja katoamistapausten ja ilkivallan lisääntymiseen 
sekä elatusaputoimiston pienoistietokoneen hankinta-
ja käyttökustannuksiin. Annettuaan selvityksen em. 
asioista kaupunginhallitus katsoi, ettei irtaimen omai-
suuden tarkastajien kertomus v:lta 1972 antanut aihet-
ta enempiin toimenpiteisiin (14.11. 675 §, khn mtö 
n:o 18). 

Kaupunginhallitus ja välittömästi 
sen alaiset virastot 

Kaupunginhallituksen vuosijäseniksi val i t t i in kerto-
musvuodeksi kansak.op. Inkeri Airola, past. Jouni 
Apajalahti, valt iot.tr i Raimo Ilaskivi, kunnallissiht. 
Pentti Kauhanen, varat. Gustaf Laurent, fil.lis. Aarne 
O.J. Laurila, piirisiht. Aulis Leppänen, dipl.ins. Kari 
Rahkamo, dipl.ins. Terttu Raveala, toiminnanjoht. Us-
ko Ruuskanen ja valtiot.maist. Aarne I. Välikangas 
(10.1. 7 §). 

Kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos. Valtuusto 
päätti muuttaa kaupunginhallituksen ohjesäännön 24 
§:n aikaisintaan 1.1.1974 lukien. Muutos koski teolli-
suustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä. 
Sisäasiainministeriö vahvisti 20.11. muutoksen (3.10. 
599 §, 19.12. 805 §). 

Kaupunginjohtajat. Apul.kaup.joht. Aarre Loimaran-
nalle myönnett i in sairauslomaa ajaksi 12.2.—4.4. täy-
sin palkkaeduin ja edelleen ajaksi 5.4.—30.4. oikeuksin 
saada kaksi kolmasosaa peruspalkastaan ja ikälisänsä. 
Apul.kaup.joht. Aarne Leskinen määrättiin ilman eri 
palkkiota hoitamaan viransijaisena opetus- ja sivistys-
tointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaa oman 
virkansa ohella (21.3. 203 §). 

Kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan (Y 39) 
valittiin hall intopäällikkö, varat. Yr jö Salo (5.9. 492). 

Valtuuston valittua varat. Jarl-Erik Kuhlefeltin kau-
punginlakimiehen virkaan huoltomies Pekka Okkonen 
valitt i Uudenmaan lääninhallitukseen esittäen, ettei 
vaalin yhteydessä tuotu riittävästi esille apulaisoikeus-
kanslerin päätöstä, jonka tämä oli antanut hänen varat. 
Kuhlefeltin virkatehtävien hoitamista koskeneen kan-
telunsa johdosta. Okkonen pyysi valtuuston vaalia 
koskevan päätöksen kumoamista. Kaupunginhallituk-
sen annettua asiasta selityksen lääninhallitukselle Ok-
konen esitti vastineessaan, että lääninhallitus velvoit-
taisi vsltuuston antamaan lausunnon asiasta. Läänin-
hallitus hylkäsi tältä osin valittajan pyynnön sekä 
myös vaalia koskevan valituksen (3.10. 562 §, v:n 
1972 kert.s. 127). 

Muu yleinen kunnallishallinto 

Hankintatoimisto. Valtuusto hyväksyi hankintakes-
kukselle johtosäännön 1.1.1974 lukien sekä kumosi 
hankintatoimistolle 9.2.1955 hyväksymänsä johto-
säännön (3.10. 599 §). 

Tilastotoimisto. Valtuusto oikeutt i t i lastotoimiston 
käyttämään v:n 1972 talousarvion väestönlaskentaa 
varten merkitystä siirtomäärärahasta 30 000 mk ja ker-
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tomusvuoden talousarvion t ietojenkäsit telyä varten 
merki tystä siirtomäärärahasta 30 000 mk painatukses-
ta ja sidonnasta aiheutuneisi in kustannuksiin (19.12. 
818 §). 

Rahatoimisto. Val tuusto o ikeu t t i yleisten tö iden lauta-
kunnan käyttämään virastotalon Hietaniemenkatu 9 
rakentamista varten merki tystä määrärahasta 
1 400 000 mk rahatoimiston kort te l in K 31 rakenta-
miseen (19.9. 544 §). 

Verotustoimi. Verohal l i tuksel le antamassaan lausun-
nossa valtuusto päätt i ehdottaa, että ka ikk i verolauta-
kuntaan ja tutk i ja lautakuntaan verohall i tuksen toimes-
ta v:ksi 1974-1977 määrättävät varapuheenjohtajat ja 
heidän varamiehensä val i t taisi in luottamusmiehistä, 
koska veroviraston palveluksessa olevat henki löt joutu-
vat kui tenkin näissä toimissa käytännön ratkaisuissa 
seuraamaan verojohtajan antamia virkaohjeita. Val-
tuusto esitt i verolautakunnan 64 ehdokkaasta muutet-
tavaksi 13 sekä tutk i ja lautakunnan 42 ehdokkaasta 
muutettavaksi 27 (17.10. 621 §). 

Omasta puolestaan valtuusto päätti valita v:ksi 1974-
1977 verolautakuntaan kaupunginhall i tuksen esittä-
mät 32 jäsentä ja 32 varajäsentä sekä tutk i ja lautakun-
taan 21 jäsentä ja 21 varajäsentä (31.10. 658 , 659 §). 

Oikeustiet. l is. Pentti Kiviselle myönnet t i in vapautus 
verolautakunnan jäsenen tehtävästä ja hänen ti lalleen 
v:n 1973 lopussa päättyväksi to imikaudeksi val i t t i in 
ekon. A n t t i Finnilä (4.4. 242 §). Myös to im. joh t . 
Heikk i Kuusijärvelle myönnet t i in vapautus verolauta-
kunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen ti lal leen valit-
t i i n kauppatiet.yo. A n t t i Sojakka (6.6. 382 §). 

HenkUöasiainkeskus. V t . A i ro la ym. k i inn i t t ivä t aloit-
teessaan huomiota siihen, että henkilöasiainkeskus 
o l i t o im inu t jo yl i kaksi vuot ta hoitaen henkilöasioita 
i lman toimintaohjelmaa. A lo i t teen teki jät esitt ivät, et-
tä valtuusto kehottaisi kaupunginhall i tusta asettamaan 
luottamusmiehistä muodostetun komitean, jonka teh-
tävänä olisi laatia yhdessä henkilöasiainkeskuksen 
kanssa kaupungille henki löstöpol i i t t inen to imintaoh-
jelma. 

Kaupunginhall i tus totesi henkilöasiainjaostonsa lau-
sunnon perusteella, että henki löstöpol i i t t isen to imin-
taohjelman osiksi katsottavista säännöstöistä ol i henki-
löasiainkeskuksen toiminta-aikana vahvistettu mm. uu-
delleensijoitustoiminnan sekä virastojen ja laitosten vä-
listen työvoimasi i r to jen järjestelyä koskevat ohjeet sa-
moin kuin kuntien ja kunta in l i i t to jen sisäisen tiedotus-
to iminnan järjestämistä koskevat sovellutusohjeet. 
Myös työturval l isuustoiminnan to imintaohjeet o l i uu-
si t tu ja työterveydenhuoltoa koskeva kokonaissuunni-
telma valmistumassa. Kaupunginhal l i tuksen mielestä 

voi luottamusmiehistä kootun elimen asettaminen olla 
paikallaan vasta sitten, kun ehdotus henki löpol i i t t isek-
si to imintaohjelmaksi on valmistunut. 

Val tuusto katsoi kaupunginhall i tuksen lausunnon ri i t-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.3. 235 §, 
28.11. 754 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin palk-
ka-, t y ö j ä r j e s t e l y y m. kysymykset 

Viranhaltijain palkkaus. Valtuusto päätt i , että eräiden 
kunnall isten viranhalt i jain palkkauksien tarkistamises-
ta 14.11.1972 tehdyn virkaehtosopimuksen 3 §:n ja 
siihen l i i t tyvän, virkaehtosopimukseksi katsottavan 
pöytäki r jan nojalla paikallisesti sovittavasta virkojen 
palkkaluokkatarkistuksesta tehdään Akavan, KTV:n ja 
T V K - V : n kanssa yksimielisen neuvottelutuloksen mu-
kainen virkaehtosopimus (7.3. 180 §). 

Tp.virkojen vakinaistaminen. Valtuusto päätti perustaa 
virastoihin ja laitoksi in 229 uutta virkaa 1.1.1974 luki-
en (6.6. 414 §, kunn.as.kok. s 379). 

Virkanimikkeiden muutokset. Val tuusto päätti toteut-
taa 18.4. tehdyn kunnallisen yleisen virkaehtosopi-
muksen l i i t teen n:o 18 täytäntöönpanon edel lyt tämät 
v i rkanimikkeiden muutokset (14.11. 712 §, kunn.as. 
kok. s. 385-389). 

Konekirjoituslisäjärjestelmä. Val tuusto päätti muuttaa 
em. virkaehtosopimuksen l i i t teen edel lyt tämät viran-
halt i jo i ta ja to imihenk i lö i tä koskevan konekir jo i tusl i -
säjärjestelmän täytäntöönpano-ohjeet (14.11. 712 §, 
kunn.as.kok. s. 294) . 

Ikälisäoikeudet ym . V t Kui t t inen ym. mainitsivat 
aloitteessaan, että v:n 1972 huht ikuun alussa voimaan 
tu l lu t virkaehtosopimus asetti kuukausipalkkaiset työ-
sopimussuhteiset työntek i jä t eriarvoiseen asemaan vi-
ranhalt i joihin verrattuna ikälisien suhteen. Viranhalt i -
jo iden ikälisä pysyi ennallaan, ikälisät maksetaan 3,6,9 
ja 12 palvelusvuoden jälkeen ja ovat yhteensä 30 % pe-
ruspalkasta. Kuukausipalkkaisten työsopimussuhteis-
ten ikälisiä muute t t i in siten, että he voivat saada sen 4 , 
8 ja 12 palvelusvuoden jälkeen ja ikälisien yhteissum-
ma voi olla korkeintaan 15% peruspalkasta. A lo i t teen 
teki jät pyysivät valtuustoa kehottamaan kaupunginhal-
l itusta to imimaan siten, että kaupungin palveluksessa 
olevat ts. kuukausipalkkaiset työntek i jä t saavat ikäli-
sän samoin perustein kuin virkasuhteessa olevat. 

Toisessa aloitteessaan vt Kui tunen ym. esitt ivät, että 
valtuusto kehottaisi kaupunginvaltuustoa to imimaan 
siten, että sairaala-, hoi to- ja huoltolaitoksissa avoter-
veydenhuollossa sekä lasten-ja vajaamielisten päivähoi-

6 



1. Kaupunginvaltuusto 

tolaitoksissa toimivil le ts. kuukausipalkkaisille työnte-
ki jöi l le, kuten sairaala-apulaisille, keittiöapulaisille, 
hoitoapulaisille, laitosapulaisille, siivoojille ja kotiavus-
taji l le suoritettaisiin palkka samoin perustein kuin 
samaa työtä tekeville viranhaltijoille. 

Kaupunginhallitus totesi palkkalautakunnan selvityk-
sen perusteella, että vm. aloitteen osalta kunnallinen 
sopimusvaltuuskunta, jonka toimivaltaan toimihenki-
löiden työehtosopimuksen tekeminen kuuluu, on to-
teuttanut sopimuskaudelle 1.4.1973-31.3.1974 sol-
mitussa työehtosopimuksessa määrävuosikorotuksen 
suorittamisen aloitteessa tarkoitetuil le toimihenkilöi l-
le. Koska aikaisempi toimihenkilöiden työehtosopimus 
ei sisältänyt tällaista määräystä, ei määrävuosikorotuk-
sen taannehtiva toteuttaminen ole mahdollista, sillä 
sopimusmääräykset ovat kaupunkia velvoittavia. Mitä 
tulee virkaehtosopimuksen määräysten mukaisten 
ikälisien myöntämistä kuukausipalkkaisille toimihenki-
löille koskeneeseen aloitteeseen, kaupunki on toimi-
nut työehtosopimuksen edellyttävällä tavalla eikä sillä 
sopimusmääräysten velvoittavuuden huomioon ottaen 
ole ol lut mahdollisuutta muulla tavoin menetelläkään. 

Valtuusto päätti katsoa palkkalautakunnan ja kaupun-
ginhallituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teiden johdosta sekä lisäksi hyväksyä seuraavan toivo-
musponnen: 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kehottaa 
palkkalautakuntaa sekä kaupungin virastoja ja laitoksia 
uusimaan ja vastaisuudessa laatimaan kuukausipalk-
kaisten työnteki jäin (toimihenkilöiden) kanssa laadit-
tavat työsopimukset siten, että palveluaikalisiä myön-
nettäessä sovelletaan viranhaltijain kul loinkin voimassa 
olevia ikälisämääräyksiä, kuitenkin niin, että voimassa 
olevia ja työehtosopimuksin sovittuja ehtoja ei huo-
nonneta (7.2. 113, 114 §,28.11. 755 §). 

V t Norrmen ja 17 muuta valtuutettua tekivät aloitteen 
työpaikkaruokailun järjestelyistä virastoissa ja laitok-
sissa yhdenmukaisella ja kaikkia henkilökuntaryhmiä 
tasa-arvoisesti käsittelevällä tavalla. Valtuusto katsoi 
kaupunginhallituksen selostuksen ja 9.4. tekemät pää-
tökset riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Li-
säksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 
valtuusto edellyttää, että työpaikkaruokailua kehitet-
täessä huolehditaan erityisesti vuorotyöläisten mahdol-
lisuudesta saada lämmin ateria (16.5. 367 §, v. 1977 
s. 334). 

Viranhaltijain eläkesäännön muuttaminen. Valtuusto 
päätti muuttaa viranhaltijain eläkesäännön 5 §:n 6 
mom.in terveydenhoitoa koskevat kohdat (24.1. 59 §, 
19.9. 541 §, ks. kunn.as.kok. s. 43 ja 267). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää 205 mk:n suuruisen ylimääräisen eläkkeen 
100 v täyttäneille rva Maria Välimäelle 20.7. lukien ja 
nti Anna Hietalahdelle 11.12. lukien (6.6. 415 §, 
14.11. 689 §). 

Edelleen valtuusto päätti myöntää rva Taimi Henri ks-
sonnille 15 mk:n suuruisen ylimääräisen eläkkeen 
1.1.1972 alkaen (19.9.538 §). 

Kaupunginvaltuusto ei katsonut voivansa myöntyä nii-
hin ylimääräisen eläkkeen myöntämistä koskeviin ano-
muksiin, joita olivat tehneet Toivo Honkanummi, 
siivooja Martta Nilsson, ent. ulosottoapul. Vi l jo Seles 
ja leski rva Tert tu Merilä (24.1.60 §, 18.4.290 §, 19.9. 
539 §, 12.12.787 §). 

Henkilökunnan terveydenhuoltosääntö. Valtuusto 
päätti hyväksyä kaupungin henkilökunnan terveyden-
huoltosäännön kaupunginhallituksen mietinnön n:o 
17a liitteen 4 mukaisena ja työterveydenhuollon kehit-
tämisaikataulun saman mietinnön liitteen 1b mukai-
sena. Samalla valtuusto totesi, ettei kehittämisaikatau-
lussa tarkoitetun työterveydenhoitajan palkkaaminen 
kiinteistövirastoon toistaiseksi ole tarpeellista (12.12. 
786 §). 

Muut asiat 

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen. Valtuusto päät-
t i , että lakimääräiset ja niihin verrattavat kunnalliset 
kuulutukset ja i lmoitukset samoin kuin viran- ja toi-
menhakuilmoitukset julkaistaan 1.3.1973 alkaen Ar-
betarbladet, Folktidningen, Ny Tid, Helsinki-Lehti, 
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kansan Uuti-
set, Krist i tyn Vastuu, Polttopiste, Pääkaupunki-Lehti, 
Suomenmaa, Suomen Sosialidemokraatti, Suomen 
Uutiset ja Uusi Suomi -nimisissä sanomalehdissä, 
mikäli ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jol loin ilmoitus 
tai kuulutus julkaistaan. 

Samalla valtuusto kehott i kaupunginhallitusta anta-
maan yleisohjeet virastoille ja laitoksille kaupungin 
kuulutusten ja i lmoitusten julkaisemisesta sekä oikeut-
t i yleisjaoston yksityistapauksissa päättämään, missä 
lehdissä ilmoitus tai kuulutus saadaan julkaista erillis-
ilmoituksena. Edelleen valtuusto edellytt i kaupungin-
hallituksen toimivan siten, että valtuuston kokouksis-
ta tiedotusvälineissä julkaistavassa kuulutuksessa mai-
nitaan joi takin keskeisiä käsiteltäviksi tulevia asioita 
(7.2.86 §). 

Pääkaupunkiseuden yhteistyötoimikunnan toimintaa 
koskevan yhteistyösopimuksen muuttaminen. Val-
tuusto päätti muuttaa 9.6.1971 hyväksymänsä Helsin-
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gin, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Vantaan 
kauppalan kesken tehdyn vapaaehtoisen yhteistyön 
kehittämistä koskevan sopimuksen 4 §:n kuulumaan 
seuraavasti: 

Yhteistyötä varten on asetettu pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunta. 

Toimikuntaan, jonka toimikausi on kunnallinen vaali-
kausi, kuuluu 44 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtais-
ta varajäsentä. 

Toimikuntaan nimeää Helsingin kaupunki 22. Espoon 
kaupunki 10, Vantaan kauppala 10 ja Kauniaisten kau-
punki 2 jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. 

Toimikunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi 
kerrallaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohta-
jaa. 

Toimikunnan ja sen työvaliokunnan tarkemmasta jär-
jestysmuodosta, tehtävien hoitamisesta ja sen eri elin-

ten ja toimiston toimivallasta ja tehtävistä määrätään 
toimikunnan hyväksymässä johtosäännössä (7.2.88 

Kaupungin edustajiksi Jyväskylässä 9.—10.8. pidetyille 
XX kaupunkipäiville valitt i in seuraavat henkilöt: 

valtuuston II varapuh.joht. Carl-Gustaf Londen ja vtt 
Jouni Apajalahti, Erkki Heikkonen, Heikki von Hertz-
en, Vuokko Juhola, Kaarlo Pettinen, Juha Sipilä ja 
Gustaf Laurent sekä heidän varaedustajikseen vt t Ilkka 
Hakalehto, Salme Katajavuori ja Pekka Vennamo lue-
tellussa järjestyksessä, 

vt t Aarne Laurila, Inkeri Airola. Olli Ojala, Kaarina 
Syrjänen ja Pentti Ukkola sekä heidän varaedustajik-
seen vt t Lauri Nordberg, Arvo Pörhönen, Kaarina Suo-
nio, Tyyne Paasivuori ja Rakel Lehtokoski, 

vtt Anna-Liisa Hyvönen ja Olavi J. Laine sekä heidän 
varaedustajakseen vt Juho Antikainen (6.6. 384 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito - ja j ä r j e s t y s t e h t ä-
v ä t 

Maistraatti. Kunnallispormestarin virkaan korkeimmal-
le oikeudelle tehtävävässä ehdollepanossa valtuusto 
päätti asettaa ehdokkaiksi kihlakunnan tuomari Kurt 
VValldenin, maistraatin vanhemman oikeusneuvosmie-
hen, viransijaisena toimivan kunnallispormestarin Rolf 
Laxin ja raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvos-
miehen Henrik Boehmin (3.10.601 §). 

Maistraatin asemakaava- ja rakennusasiain käsittelyä 
varten tarvittavan lisäjäsenen toimeen kolmivuotiskau-
deksi 9.9.1972-8.9.1975 valtuusto päätti asettaa eh-
dolle arkkitehdit Mikko Karjanojan, Gunnar Hietasen 
ja Pertti Nykäsen (20.6. 460 §). 

paosaston tarkastusarkkit. Rauno Salminen 3 584 mk/ 
kk 1.5. lukien ja arkkit . An t t i Melajärjvi 3 535 mk/kk 
1.7. lukien; tarkastusosaston tarkastusinsin. Keijo Sih-
vonen 3 500 mk/kk 1.8. lukien, insin. Asser Katz 
2 973 mk/kk 16.7. lukien ja vs. tarkastusinsin. Pentti 
Sohlberg 3 000 mk/kk 16.4. alkaen, kuitenkin kauin-
taan 16.10. saakka (19.9. 530 §). 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen. Valtuusto päätti 
muuttaa kaupungin rakennusjärjestystä lisäämällä sii-
hen 50 a §:n sisältävän 5 a luvun seuraavan sisältöise-
nä: 

5 a luku. 

Rakentaminen eräillä kantakaupungin alueilla. 

Rakennustarkastusviraston teknillistä korkeakoulutut-
kintoa vaativat osasto- ja toimistopäällikkötasoa edus-
tavien virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien viranhal-
t i joiden palkat tarkistetti in 1.4. lukien seuraaviksi: os. 
päälliköt Arvid Ekelund 4 470 mk/kk , Olavi Törmä-
nen 4 370 mk/kk ja Taisto Vainio 4 370 mk/kk (7.3. 
179 §). 

Valtuusto päätti hylätä esityksen eräiden viraston pal-
veluksessa virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien, tek-
nisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden viranhalti-
joiden palkkojen tarkistamisesta (20.6. 462 §). 

Valtuusto päätti vahvistaa jäljempänä mainittujen vi-
ranhaltijoiden sopimuspalkat seuraaviksi: rakennuslu-

50 a §. 

Karttaliitteessä (asemakaavaosaston piirustus n:o 
6659/26.8.1971) keltaisella värillä merkityl lä alueella 
sijaitsevilla tonteilla ei, jol lei asemakaavassa ole toisin 
määrätty, saa olla liike-, toimisto-, varasto-, teollisuus-
tai näihin verrattavia huoneistoja muualla kuin raken-
nuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

Maistraatti voi kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosastoa kuultuaan myöntää poikkeuksia 1 mo-
mentissa asetetuista rajoituksista, mi l lo in sen ei ha-
vaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen 
toteuttamiselle tai asutuksen muullekaan järjestämi-
selle, ei kuitenkaan viittä vuotta pidemmäksi ajaksi. 
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