
1. Kaupunginvaltuusto 

seksi alueen itäosassa oleviin palvelu kohteisiin. 

Liikennelaitoksen lautakunta katsoi, että linjan jatka-
minen tasoylikäytävän kautta rautatien toiselle puolel-
le ei ol lut mahdollista liian suuren onnettomuusvaaran 
vuoksi. Po. matkustustarpeen hoitamiseksi on kaava-
runkoselvityksessä esitetty linjaa Suutarila - Puistola -
Heikinlaakso, mutta tämän linjan aloittaminen on ai-
heellista vasta Suuntimotien rautatiealituksen valmis-
tuttua. Lautakunta lupasi tutkia linjan mahdollista 
jatkamista rautatien varteen saakka (21.2. 133 §). 

Helsinki - Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön 
hankkiminen kaupungin omistukseen . Valtuusto päät-
t i , että kaupungin omistukseen hankitaan rva Irja Kos-
kiselta hänen omistamansa ko. yht iön 6 000 osaketta 
5 325 000 mk:n kauppahinnasta erinäisin ehdoin. Toi-
vomusponnessaan valtuusto edellytt i , että po. yhtiöi-
den palveluksessa olevalle henkilökunnalle turvataan 
tasavertaiset oikeudet ja edut liikennelaitoksen henki-
lökunnan kanssa (20.6. 459 §). 

Julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkis-
tustoimikunnan mietintö merki t t i in tiedoksi (18.4. 
287 §,20.6. 457 §, khn mtö n:o 3). 

Helsingin kaupungin ja kaupungin alueella toimivien 

L ii ken teenharjoittajien yh teistoimin tasopimuksen, j on -
ka valtuusto oli hyväksynyt 1970,4 §:n 1 momentti 
päätettiin muuttaa seuraavaksi: 

mikäli to iminimet eivät tämän sopimuksen piir i in kuu-
luvista linjoista saa kutakin ajettua linjakilometriä koh-
t i sovittua tuloa, jonka suuruus on laskettu kutakin 
toiminimeä varten rajoissa 2.30 - 2.40 mk, maksaa lii-
kennelaitos kaupungin puolesta mainitun sovitun tu-
lon ja todellisuudessa saadun tulon erotuksen kullekin 
toiminimelle kuukausittain seuraavan kuukauden 15 
pv:ään mennessä. Mainituksi sovituksi tuloksi on vah-
vistettu : 
— 2.40 mk Suomen Turistiauto Oy:lle, Helsinki - Maa-
seutu-Liikenne Oy:lle ja Oy Liikenne Ab:lle, 
— 2.30 mk Saaren Auto Oy:lle, Sirolan Liikenne Oy: 
Ile, Metsälän Linja Oy.lle ja Tammelundin Liikenne 
Oy :lle. 

Sopimuksen muutos tul i voimaan kertomusvuoden 
alusta lukien (18.4. 286 §, 16.5. 352 §, 20.6. 456 §, 
v:n 1970 kert. s. 103). 

Ammattikasvatushallitus vahvisti 19.1. liikennelaitok-
sen ammattikoulun ohjesäännön (7.3. 157 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

El intarvikekeskus 

Henkilö kuntaruokailu n kustannukset ym. Kaupungin-
valtuusto oikeutt i elintarvikekeskuksen lautakunnan 
käyttämään v:n 1973 talousarvioon kouluruokailua 
varten merkitystä määrärahasta 10 000 mk hallinto- ja 
muihin yhteisiin kustannuksiin sekä 103 000 mk hen-
kilökuntaruokailusta aiheutuviin kustannuksiin 
(12.12. 791 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Hallinto ym. kustannukset. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti rahatoimiston käyttämään v:n 1972 talousarvi-
on tietojenkäsittelykeskuksen käyttöä varten merki-
tystä määrärahasta enintään 10 000 mk sen hallintoon 
ja muihin yleisiin kustannuksiin (10.1. 32 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa 
Kansaneläkelaitokselta Roihuvuoren vanhusten vuok-
ratalon rakennuskustannusten rahoittamista varten 
500 000 mk:n suuruisen lainan 4 %:n vuotuisin koroin 
ja 17 v:n maksuajoin sekä Kansaneläkelaitoksen 6.6. 
päivätyssä kirjeessä mainituin muin lainaehdoin. 
Lääninhallitus vahvisti 3.10. em. päätöksen (5.9. 494 
§, 14.11. 701 §). 

Kaupungin lahjoitusrahastoilta, kaupungin leski- ja 
orpoeläkekassalta sekä eräiltä muilta rahatoimiston 
hyväksymiltä lainanantajilta päätettiin ottaa v:n 1973 
ja 1974 talousarviossa investointeihin ja metron 

rakentamiseen merkit tyjen määrärahojen kattamista 
varten yhteensä 2 000 000 mk.n määräinen osavelka-
kirjalaina 7.5 %:n vuotuisella korolla siten, että laina 
otetaan 1.5.1973 alkaen lainanantajien tarjoamina 
erinä, jotka kaikki erääntyvät maksettaviksi takaisin 
1.5.1978. Kaupunginhallitus oikeutett i in hyväksy-
mään muut lainaehdot (4.4. 244 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutt i kaupunginhallituksen ot-
tamaan v. 1973 -74 koti- ja/tai ulkomaisia lainoja 
enintään 130 mmk vastaavan määrän, jol loin lainojen 
nimelliskorko on enintään 9 % ja laina-aika 12 - 20 v. 
sekä, mikäli on kysymys obligaatiolainasta, alkuperäi-
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nen liikkeellelaskuhinta yleisölle vähintään 97 % ja 
myynt ihinta välittäjil le vähintään 94.5 %. 

Valtuusto päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen tai 
sen määräämän henkilön tai henkilöiden vahvistamaan 
lainojen lopulliset ehdot ja suorittamaan kaikki toi-
menpiteet, jotka ovat välttämättömiä tällaisten laino-
jen saamiseksi tai l i i t tyvät niihin. 

Lainavarat hyväksytti in käytettäviksi v. 1974 - 76 ta-
lousarvioihin sähkölaitoksen, vesilaitoksen ja satama-
laitoksen sekä metron rakennustöiden samoin kuin li-
sä-ja perusparannustöiden rahoittamiseen. 

Kun neuvotteluissa oli tu l lu t esiin mahdollisuus saada 
kaupungille laina, jonka laina-aika on yl i 20 v., päätti 
valtuusto kaupunginhallituksen esityksestä muuttaa 
edellä olevaa päätöstä laina-ajan osalta siten, että laina-
aika on vähintään 12 v. 

Lääninhallitus hyväksyi molemmat päätökset. 

24.1. tekemänsä päätöksen yhteydessä valtuusto hy-
väksyi toivomusponnen, jossa se edellytt i , että kau-
punginhallitus tutkisi mahdollisuudet pitkäaikaisen ta-
varaluottolainan saamiseksi kaupungille Neuvostolii-
tosta tai muista sosialistisista maista kaupungin tuotan-
nollisen toiminnan ja liikennepalvelujen kehittämiseksi 
(24.1. 46 §, 21.3. 201, 202 §, 16.5. 342 §). 

Valt iolta päätettiin ottaa enintään 6 500 000 mk:n 
suuruinen laina viisi vuotta pitemmällä maksuajalla 
kunnan välityksellä ja vastuulla myönnettäviä asunto-
lainoja varten asuntotuotantolaissa edellytetyin ehdoin 
(2.5. 306 §). 

Yksityisille laitoksille myönnettäviä lainoja koskevat 
asiat. Urheilu- ja ulkoilurahastosta päätettiin myöntää 
Oy Bowling Ab:lle Talin keilahallin rakentamista var-
ten 1 300 000 mk:n suuruinen laina siten, että laina 
maksetaan takaisin v. 1977 - 86 ja lainan korko on 7.5 
%. Lainaehdoissa edellytetään mm., että n. 30 % hallin 
käyttöajasta ja hallitiloista osoitetaan tarvittaessa ulko-
puolisten käyttöön harjoitus- tai palvelutiloiksi sekä 
että hallista varataan urheilu- ja ulkoiluvirastolle oma-
kustannushintainen vuokrati la kalusto- ja traktorisuo-
jaksi. Rakennuksessa tulee myös olla mahdollisuus 
kuntalaisten terveystarkastusaseman palvelutilojen jär-
jestämiseen. 

Keilahallin kustannusarvioksi vahvistettiin samalla 
7 000 000 mk. 

Samasta rahastosta myönnett i in urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan käytettäväksi ennakkomenona 3 200 000 
mk Pirkkolan urheilupuiston tekojääradan kattamista 
varten siten, että summa katetaan v:n 1975 - 79 talous-

arvioissa (3.10. 584 §). 

Valtuusto oikeutt i kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemiensa lainojen 
osalta omavelkaisen takauksen Stiftelsen Botby Svens-
ka Samskola -nimisen säätiön pääomamäärältään enin-
tään 700 000 mk:aan nousevien rakennuslainojen ja 
niiden korkojen takaisin maksamisesta erinäisillä eh-
doilla. 

Lääninhallitus vahvisti 9.2. valtuuston päätöksen 
(10.1. 16§ , 21.3. 200 §). 

Edelleen valtuusto päätti antaa erinäisillä ehdoilla 
kaupungin omavelkaisen takauksen Osuuskunta Suo-
men Messuille enintään 15 000 000 mk:aan nousevien, 
uuden messukeskuksen rakentamista varten tarvittavi-
en lainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 
sekä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön v:n 
1972-73 rakennusohjelman enintään 450 000 mk:aan 
nousevien lisälainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta. Lääninhallitus hyväksyi 30.10. molemmat 
päätökset (3.10. 586, 587 §,28.11. 726, 727 §). 

Helsinki - Maaseutu-Liikenne Oy:lle ja Suomen Turis-
tiauto Oy:lle mahdollisesti myönnettävien, enintään 
11.5 mmk:aan nousevien pitkäaikaisten lainojen ja 
niiden korkojen takaisin maksamisesta päätettiin antaa 
kaupungin omavelkainen takaus (28.11. 729 §). 

Lääninhallitus i lmoi t t i vahvistaneensa Myl lypuron Op-
pikouluyhdistys r.y:n ja Lauttasaaren vanhustentalo-
säätiön lainojen takauksen (7.2. 85 §, 21.2. 134 §). 

Valtuusto päätti muuttaa seuraavien lainojen takausta 
koskevat päätöksensä ja lääninhallitus vahvisti muu-
tokset: 
— Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets Ab:n taat-
tavien lainojen enimmäismääräksi 9 000 000 mk (5.9. 
493 §, 14.11. 7 0 2 § , v : n 1972 kert. s. 112); 
— Helsingin Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdis-
tys r.y:n taattavien lainojen määräksi 3 360 000 mk 
(18.4.271 § f 20.6. 433 § ,v :n 1972 kert. s. 326); 
— Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y:n taat-
tavien lainojen määräksi 5 206 500 mk ja Jakomäen 
yhteiskoulun uudisrakennuksen hankintakustannuk-
seksi 5 785 000 mk (3.10. 585 §, 19.12. 804 §, v:n 
1971 kert. s. 106 §). 

Kaupungin omaa asu n to rakennustuotantoa varten 
myönnettävien lainojen takaaminen. Valtuusto oikeut-
t i kaupunginhallituksen antamaan kaupungin takauk-
sen v:n 1972 rakennusohjelmia varten perustettujen 
kiinteistöyhtiöiden, joihin luetaan myös Helsingin 
Kansanasunnnot Oy, raha- ja vakuutuslaitokselta saa-
mien, pääomamäärältään enintään 20 000 000 mk:aan 
nousevien lainojen ja niiden korkojen sekä mahdollis-

40 



1. Kaupunginvaltuusto 

ten lisä- ja sakkokorkojen maksamisen vakuudeksi eh-
dolla, että taattava lainamäärä vastaa enintään 90 % 
kaupunginhallituksen hyväksymistä rakennusten han-
kintakustannuksista. 

Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen anta-
maan kaupungin takauksen po. yhtiöiden valt iokont-
torista saamien, pääomamäärältään enintään 
25 000 000 mk:aan nousevien v:n 1972 rakennusohjel-
mia koskevien asuntolainojen ja niiden korkojen takai-
sin maksamisesta. 

Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunki ei vaadi po. yh-
t iöi l tä kiinnitystä tai muuta vakuutta tont in vuokra-
maksun, kadun vuotuisen kunnossa- ja puhtaanapito-
korvauksen eikä kaupungin yht iöi l le myöntämien lai-
nojen maksamisen vakuudeksi. Lääninhallitus vahvisti 
6.3. valtuuston päätöksen (7.2. 87 §, 18.4. 270 §). 

Lahjoitusrahaston perustaminen. Valtuusto päätti pe-
rustaa Agnes Uddin 1970 tekemän testamentin perus-
teella kaupungille tulleesta omaisuudesta Agnes Udds 
Fond -nimisen lahjoitusrahaston ja vahvistaa sille sään-
nöt. Rahaston peruspääoma oli 23.5. 194 395 mk. Ra-
haston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain sairaala-
lautakunnan päätöksen mukaan enintään puolet Mari-
an sairaalalle käytettäväksi vähävaraisten, ei eläkkee-
seen oikeutettujen 65 v. täyttäneiden naisten sairaus-
ja kot ihoitoon. Nämä avustukset eivät saa vaikuttaa vä-
hentäväksi heidän kaupungilta mahdollisesti saamiinsa 
muihin avustuksiin (19.12. 806 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto päätti esittää 
valtioneuvostolle, että v:n 1974 kunnallisveron ennak-
koperinnässä määrätään Helsingin kaupungin osalta so-
vellettavan ennakkoveroäyrin hinnaksi 15 p. 

Samalla valtuusto päätti edellyttää, että 
— v:n 1974 talousarvioehdotus laaditaan 14 p:n lopul-
lisen veroäyrin hinnan pohjalta ja 
— kaupunginhallitus asettaa komitean, jonka tehtävänä 
on kiireellisesti tutkia mahdollisuudet kaupungin hal-
linnon rationalisoimiseksi siten, että saadaan aikaan 
menosäästöjä (5.9. 488 §, 31.10. 657 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1972 tuloista toi-
mitettavassa kunnallisverotuksessa on lapsivähennyk-
sen suuruus 650 mk lasta kohden ja perusvähennyksen 
korkein määrä 2 000 mk (10.1. 15 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1973 tuloista toi-
mitettavassa kunnallisverotuksessa ovat lapsivähennys 
ja perusvähennyksen suurin määrä samat kuin edellä 
(12.12. 774 §). 

Talousarvioasetelman uusiminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti vahvistaa kaupungin talousarvioasetelmalle uu-

den pääluokka- ja lukujaon v:n 1974 alusta lukien. 
Verrattuna valtuuston 1970 vahvistamaan asetelmaan, 
muutokset kohdistuivat eri toimintojen esittämisjärjes-
tykseen. Ti l inumeroint i muuttu i vastaavasti (24.1. 47 
§, v:n 1970 kert. s. 114). 

Lisätalousarvion hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen lisä-
talousarvioksi v:ksi 1973 (5.9. 487 §, khn mtö n :o9) . 

Vuoden 1974 talousarvio. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä v:n 1974 talousarvion kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen mukaisena eräin poikkeuksin. 

Samalla valtuusto hyväksyi kaikkiaan 27 toivomus-
pontta, joissa se 
— katsoi, että liikennelaitoksen toimintaan myönnettä-
vän tuen tulee olla suuruudeltaan sellainen, että jouk-
koliikennettä voidaan kehittää ja hoitaa palveluperiaat-
teen mukaan, sekä edelleen, että kaupungin talous-
suunnitelmaan otettu veroäyripennipohjalla määritelty 
tuen katto on palveluperiaatetta vaarantavana poistet-
tava 
— edellytt i, että talousarvioiden yhteyteen otetaan 
vastedes käsiteltäviksi ainoastaan sellaiset valtuusto-
aloitteet, jotka suoranaisesti l i i t tyvät talousarvioon 
— kehotti kaupunginhallitusta Kaupunkil i i ton kanssa 
pyrkimään siihen, että koulurakennustoiminta saatai-
siin nykyistä nopeammaksi ja joustavammaksi 
— edellytt i , että kaupunginhallitus ryhtyy nykyistä 
voimakkaampiin toimenpiteisiin asuntolainojen saami-
seksi asuntotuotantoon 
— kehotti kaupunginhallitusta toimimaan siten, että 
kaupungin eläintarhan kehittäminen ja toiminnan jat-
kaminen yleiseläintarhana turvataan ympärivuotisena 
— edellytt i kaupunginhallituksen ryhtyvän kiireellisiin 
toimenpiteisiin pysäköintivirhemaksun korottamiseksi 
40 mk:ksi 
— edel lytt i , että seuraavaa talousarviota laadittaessa 
terveyskeskuksiin pyritään tuntuvasti lisäämään apu-
hoitajien ja toimistoapulaisten virkoja. 

Edelleen valtuusto kehotti kaupunginhallitusta 
— suorittamaan tutkimuksen kaupungin koko kodin-
hoitojärjestelmästä ja sen hetkisestä palvelutilanteesta, 
ottaen huomioon perheiden, vanhusten ja sairaiden las-
ten tarvitsemat palvelukset ja siihen tarvittavan henki-
lökunnan määrän 
— asettamaan toimikunnan, joka selvittää, miten julki-
silla paikoilla tapahtuva häirintä ja väkivalta voitaisiin 
poistaa kaupungin taloudellisin ja sosiaalisin toimenpi-
tein 
— selvittämään mahdollisuudet turvata ympärivuoti-
nen työsuhde kansakoulujen siivoojille ja ruoanjaka-
jille 
— kiirehtimään autottomien korttelipihojen toteutta-
mista lakisääteisesti kääntymällä Kaupunki l i i ton puo-
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leen 
— ryhtymään sellaisiin organisatorisiin toimenpiteisiin, 
jotka käytettävissä olevien varojen puitteissa edistävät 
keskushallinnossa suoritettavaa ympäristönsuojelutyö-
tä 
— huolehtimaan siitä, että keskuspuiston käyttöarvoa 

vähentävän Metsämäentie-nimisen liikenneväylän suo-
ja-alueet kunnostetaan välittömästi tien rakentamisen 
edistymisen myötä 
— kiireellisesti selvityttämään mahdollisuudet sellais-
ten puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten 
asuntotalojen rakentamiseen, joihin pyritään saamaan 
valtiolta asuntolainoja ja myöskin kaupungilta tukea 
— ryhtymään toimenpiteisiin liikennelaitoksen piirissä 
todetun kuljettajanvajauksen poistamiseksi sekä tar-
peellisen määrän uusien autonkuljettajien ja raitiovau-
nunkuljettajien tilapäisten virkojen perustamiseksi 
— suorittamaan kiireellisen tutkimuksen poliisilaitok-
sen työskentelyolosuhteiden parantamismahdollisuuk-
sista ja ryhtymään tutkimuksen osoittamiin toimenpi-
teisiin 
— ryhtymään toimenpiteisiin lastensuojelun avohuol-
lon tehostamiseksi luomalla riittävät edellytykset si-
jaisperheiden hankkimiselle tiedotustoimintaa tehos-
tamalla ja hoitomaksuja korottamalla sekä näissä per-
heissä suoritettavan hoidon tason valvomiseksi lisää-
mällä perhehoidon tarkastajien määrää 
— saattamaan loppuun jo aloitetut neuvottelut Opiske-
lijoiden Lastenhoitosäätiön päiväkotien siirtämiseksi 
kaupungin hallintaan 
— toimimaan siten, että itäisten rantavyöhykkeiden vi-
heraluesuunnitelmaan sisältyvät ehdotukset asukkai-
den virkistysmahdollisuuksista toteutetaan sekä että 
ne ja luonnonsuojelun asettamat vaatimukset otetaan 
huomioon Vuosaaren eteläosan asemakaavan vahvis-
tamisen yhteydessä 
— ryhtymään toimenpiteisiin ilmansuojelua palvelevan 
valvonta- ja tarkkailujärjestelmän pikaiseksi toteutta-
miseksi 
— tutki tuttamaan, aiheutuuko kaupungin edustalla ha-
vaittu alkava meriveden luonnontilan muuttuminen 
tekijöistä, jo ihin voidaan vaikuttaa tehostetuin vesien-
suojelutoimenpitein sekä tehostamaan kaupungin jäte-
vesien käsittelyä sekä erityisesti ryhtymään toimenpi-
teisiin kaupungin edustuksen lisäämiseksi Itämeren 
suojelutoimenpiteitä koskevissa kokouksissa 
— ryhtymään pikaisiin to imi in Käpylän ammattikou-
lun kirjapaino-osaston koneiston nykyaikaistamiseksi 
— tutkimaan mahdollisuuksia tukea helsinkiläisten epi-
lepsiapotilaiden kuntouttamista Epilepsiayhdistys 
ry:n Pitäjänmäen työkl inikal la 

— ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin pitkäaikaissai-
raiden hoitokodin suunnittelutyön aloittamiseksi 
— ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten sairaala- ja 
huoltolaitosten henkilökunnan lasten päivähoidon eri-
koisjärjestelyn aikaansaamiseksi, että työntekijöiden 
saanti näihin laitoksiin voitaisiin turvata 
— ryhtymään toimenpiteisiin riittävän avustajamäärän 
palkkaamiseksi kouluterveydenhoitoon 
— valvomaan, että valtion tukemaan uuteen oikeusapu-
järjestelmään siirryttäessä ja oikeusaputoimiston pa-
kollisten tehtävien sen johdosta lisääntyessä toimiston 
palvelutaso ei joudu kärsimään. 

Talousarvioehdotus palautettiin kunnallislain 112 §:n 
mukaisesti kaupunginhallitukselle. Myöhemmin val-
tuusto hyväksyi v:n 1974 talousarvion kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti (11.12. 767 §, 12.12. 
799 §, 19.12. 822 §, khnmtön:o 10, 23, 24). 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen il-
moituksen valtuuston kokouksessa 12.12. talousarvi-
on käsittelyn yhteydessä esitettyjen toivomusponsieh-
dotusten suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä monis-
teessa sattuneen sekaannuksen ja siitä aiheutuneen ää-
nestystuloksen. Valtuusto päätti todeta, että 12.12. ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä suoritetussa toivo-
musponsiäänestyksessä on 
— tul lut hyväksytyksi mm. vt Gyllenbergin ehdottama 
seuraava toivomusponsi: valtuusto päättänee kehottaa 
kaupunginhallitusta kääntymällä Kaupunkil i i ton puo-
leen kiirehtimään autottomien korttelipihojen toteut-
tamista lakisääteisesti 
— tul lut hylätyksi vt Gyllenbergin ehdottama seuraava 
toivomusponsi: valtuusto päättänee kehottaa kaupun-
ginhallitusta käytettävissä olevien varojen puitteissa ot-
tamaan huomioon Skolteaternin taloudelliset tarpeet 
(19.12. 823 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että valtuustossa oli tehty 42 
määrärahojen merkitsemistä talousarvioon edellyttävää 
aloitetta, joista yksi oli tehty v. 1971, 19 v. 1972 ja 22 
v. 1973. Aloitteista yhdeksän koski yleistä kunnallis-
hallintoa, kaksi terveyden- ja sairaudenhoitoa, kymme-
nen sosiaalisia tehtäviä, kahdeksan opetus- ja sivistys-
tointa, kolme yleisiä töitä, neljä kiinteistöjä tai kau-
punkisuunnittelua ja kuusi liikennelaitosta. Esittämiin-
sä selvityksiin viitaten kaupunginhallitus esitti, etteivät 
nämä kaupunginhallituksen mietinnössä n:o 10 seloste-
tut aloitteet antaisi aihetta toimenpiteisiin. (Khn mtö 
n:o 10). 
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1. Kaupunginvaltuusto 

Talousarvion pääluokkien loppusummat sekä menojen ja tulojen lisäykset ( • ) ja vähennykset ( - ) v:een 1973 
verrattuna käyvät i lmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot Tulot 
1974 1974 
mk mk mk mk 

0 Yleishallinto 44 005 697 6 702 150 1 003 950 4 68 770 
1 Järjestystoimi 67 947 703 4- 8 614 366 5 437 538 — 209 259 
2 Terveydenhuolto 351 375 662 + 56 377 352 109 356 375 + 16 162 860 
3 Sosiaalitoimi 292 651 393 + 42 136 676 41 177 922 4- 5 209 996 
4 Sivistystoimi 204 213 297 4- 24 844 328 45 997412 + 6 045 586 
5 Kaavoitus ja yleiset työ t 154 431 883 4- 17 014 493 70 241 222 4 29 418 718 
6 Kiinteistöt 53 019 769 

- l · 
5 915 169 71 693 944 4 6 982 388 

7 Li iketoiminta 717 289 558 -h 109 012 169 754 465 587 4- 129 494 392 
8 Rahoitustoimi 199 969 311 4 34 791 819 228 824 075 4 762 938 

Kunnallisvero 1 063 898 830 4 126 331 510 

Käyttömenot ja -tulot yht. 2 084 904 273 4- 305 408 522 2 392 096 855 4 314 742 023 
9 Pääomatalous 507 367 598 + 34 083 729 200 175 016 4 24 750 228 

Yhteensä 2 592 271 871 4- 339 492 251 2 592 271 871 4 339 492 251 

(Khn mtö n:o 10 ja 24). 

Aloite v:n 1974-1983 taloussuunnitelman eräiden pe-
ruslähtökohtien selvittämisestä. V t Hakalehto ym. 
esittivät aloitteessaan, että kaupunginhallitukselta han-
kittaisiin selvitys onko kaupungin ko. vuosien talous-
suunnitelman pohjana oleva 600 000:n asukaslukuta-
voite v. 1983 realistinen ja perusteltu lähtökohta kau-
pungin tulojen ja menojen määrittelemiselle sekä ih-
mismyönteiselle kaupunkisuunnittelulle. Vastaukses-
saan kaupunginhallitus viittasi vahvistettuihin kunta-
suunnittelun lähtökohti in v. 1974 ja 1975, jotka pe-

rustuvat väkilukusuunnitteeseen 550 000 asukasta v:n 
1985 lopussa (18.4. 296 §, 28.11. 752 §). 

Kaupungin väkiluvun ja sen palveluksessa olevan hen-
kilökunnan määrän kehityksestä pyysivät vt Pettinen 
ym. aloitteessaan selvitystä ennen seuraavan vuoden 
talousarvioehdotuksen käsittelyä. Kaupunginhallitus 
totesi, että ti lastotoimiston asiaa koskeva selvitys sisäl-
tyy mietintöön n:o 21 (17.10. 646 §, 12.12. 798 §). 

12. Muut asiat 

Lautakuntien ym. jäsenten vaalit, ks. kunnalliskalen-
teria ao. nimen kohdalta. Asunto-oikeuden jäsenen, 
ekon. Raimo Haavikon varajäsenen Seppo Hiedan Hel-
singistä pois muuttamisesta johtaneessa varajäsenten 
uudessa vaalissa valitt i in Haavikon varajäseniksi sijaan-
tulojärjestyksessä kiinteistöpääll. Mauno Tuormala, 
oik.tiet.kand. Emer Silius ja kiinteistöneuvos Henry 
Andström (19.12. 813 §). 

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen ammattikoulun 
kuntainl i i ton li ittovaltuustoon toimikaudeksi 
1973—1976 valitt i in jäseniksi dipl.ins. Ingvar Blom-
qvist ja puhelinmek. Gösta Lindström sekä varajäsenik-

si yl i tark. Veikko Liukko ja järjestösiht. Fjalar Björk-
qvist (10.1. 11 §). 

Henkilökunnantark. Curt Söderlund oli anonut lupaa 
saada harjoittaa huutokaupantoimittaian ammattia. 
Maistraatille annettavassa lausunnossaan valtuusto 
päätti i lmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista ano-
muksen hyväksymistä vastaan (7.2. 89 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Valtuusto päätti, 
että jäsenten valitsemiseksi Helsingissä toimivien oppi-
koulujen vanhempainneuvostoihin toimitetaan suhteel-
liset vaalit siten, että kouluttain laaditut ehdokaslistat 
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