
2. K a u p u n g i n h a l l i t u s 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhalli-
tukseen kuuluivat v. 1973 kaupunginjohtajana ylipor-
mestari Teuvo Aura sekä apulaiskaupunginjohtajina 
opetus- ja sivistystoimenjohtaja fil.maist. Aarre Loima-
ranta, rakennustoimenjohtaja valtiot.kand. Veikko Jär-
vinen, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimenjohtaja 
varat. Aat to Väyrynen, teollisuustoimenjohtaja dipl. 
ins. Gunnar Smeds, henkilöasiain ja sosiaalitoimenjoh-
taja valtiot.maist. Pentti Pusa ja sairaalatoimenjohtaja 
sosiaalipääll. Aarne Leskinen sekä kaupunginvaltuus-
ton valitsemina jäseninä kansak.op. Inkeri Airola, pas-
tor i Jouni Apajalahti, toim.joht. Raimo Ilaskivi, kun-
nallissiht. Pentti Kauhanen, toimistopääll. Gustaf Lau-
rent, toiminnanjoht. Aarne Laurila, piirisiht. Aulis 
Leppänen, dipl.ins. Kari Rahkamo, dipl.ins. Terttu Ra-
veala, järjestösiht. Usko Ruuskanen ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikkönä toimineen kans-
lianeuvos Sulo Hellevaaran kuoltua 7.5., nimitett i in 
11.9. alkaen kansliapäälliköksi hallinnollisen osaston 
hall intopääll ikkö, varat. Yr jö Salo. Talous- ja suunnit-

teluosaston rahoitusjohtajana toimi varat. Erkki Lintu-
ri, taloussuunnittelutoimiston talousarviopäällikkönä 
valtiot.maist. Erkki Kokkonen, kuntasuunnittelutoi-
miston suunnittelupäällikkönä arkkit. Jaakko Tolo-
nen, organisaatiotoimiston organisaatiopäällikkönä 
dipl.ins. Pertti Forsström, lainopillisen osaston kau-
punginlakimiehenä varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, yleisen 
osaston osastopäällikkönä varat. Harri Sormanen, tai-
deasiainsihteerinä fil.maist. Marja-Liisa Bell, tiedotus-
toimiston tiedotuspäällikkönä fil.maist. Mirja Lappi-
Seppälä 1.9. saakka ja valtiot.maist. Pertti Mustonen 
1.10. alkaen sekä matkailutoimiston päällikkönä Mik-
ko Nupponen. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 50 ja sen 
yleisjaostolla 52 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 6241, sii-
tä kaupunginhallituksen yleisten kokousten 3951 ja 
sen yleisjaoston 2290, mistä verotusasioita koskevia 
349, 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupungin valtuusto 

Lauta- ja johtokunt ien ilmoitukset kaupunginvaltuus-
ton kevät- ja syysistuntokaudella käsiteltäväksi suunni-
telluista, merkitykseltään tärkeistä tai sisällöltään laa-
jamittaisista asioista merkit t i in tiedoksi (19.2. 595 §, 
17.9. 2709 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus. Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajalle päätoim. Pentti Poukalle myönnett i in 
oikeus vuokra-auton käyttöön sinä aikana, jona hän 
to imi i valtuuston puheenjohtajana, kuitenkin kauin-
taan viiden vuoden aikana ja sellaisissa ajoissa, jotka 
l i i t tyvät puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen (yjsto 
17.1. 5092 §). 

Toivomusponnen käsiteltäväksi ottaminen valtuustos-
sa. Oik.t iet. tr i Pirkko Koskinen valitt i lääninhallituk-
selle valtuuston 3.10. asian n:o 46 kohdalla tekemästä 
päätöksestä siltä osin kuin päätös koski asian käsitte-
lyn aikana ehdotetun toivomusponnen ottamista käsi-
teltäväksi. 

Erään teollisuustontin vuokraamista koskevan asian 
käsittelyn yhteydessä valtuusto päätti äänestyksen jäl-
keen ottaa käsiteltäväksi toivomusponsiehdotuksen, 
jossa esitettiin luottamusmieskomitean asettamista sel-
vittämään teollisuus-, varasto- ja l i iketonttien luovutus-
ehtojen eroavuutta. Valtuusto hylkäsi ponnen. 

Valittaja katsoi, että po. ponsi oli itse pääasiaan l i i i t ty-
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mätön asia, jota ei olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi, 
koska sitä ei oltu kunnallislain edellyttämällä tavalla 
valmisteltu. 

Kaupunginkanslian lainopillinen osasto katsoi, että po. 
toivomusponnen ottamista käsiteltäväksi on pidettävä 
valtuuston käsiteltävänä olleeseen asiaan liittyvänä ja 
ettei sanotulla menettelyllä myöskään ole sivuutettu 
kunnallislain edellyttämää valmistelupakkoa ja ehdotti 
lääninhallitukselle esitettäväksi valituksen hylkäämistä. 

Teollisuustointa johtava apul.kaup.johtaja totesi, että 
ohjesäännön mukaan kaupunginhallitus voi antaa seli-
tyksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen joh-
dosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä val-
tuuston päätöksen lopputulokseen. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle lain-
opillisen osaston lausunnon mukaisen selityksen 
(10.12. 3747 §,17.12. 3837 §). 

Revisiolaitos 

VuositiUntarkastajien i lmoitus jakautumisestaan jaos-
toihin päätettiin toimittaa kaikille kaupungin hallinto-
elimille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi kehotuk-
sin toimia vuositilintarkastajien esittämien toivomus-
ten mukaisesti (12.2. 516 §). 

Vuositil intarkastajien tekemien eräiden huomautusten 
johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja 
johtokunt ia sekä virastoja ja laitoksia tähänastista tar-
kemmin huolehtimaan siitä, että menot kirjataan vuo-
denvaihteessa tilisäännön 70 §:n määräysten mukaises-
t i ja että silloin, kun säännöstä perustellusta syystä 
poiketaan, tositteeseen liitetään poikkeamisen peruste-
lu. 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kau-
punki l i i tol le, että se ryhtyisi toimenpiteisiin hylättyjen 
autojen käsittelyä koskevan lainsäädännön aikaansaa-
misen kiirehtimiseksi. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotetti in tarvittaessa 
yhteistoiminnassa kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston kanssa suorittamaan tutkimuksen mah-
dollisuuksista parantaa konevarikon kannattavuutta 
(8.10.2961 §, 15.10. 3038 §). 

Käyttöomaisuuden arvostusohjeiden hyväksyminen. 
V. 1964 asetettu käyttöomaisuuden arvostustoimikun-
ta jät t i kaupunginhallitukselle 25.1.1971 tarkistetun 
mietintönsä, jonka pohjana oli toimikunnan v. 1967 
valmistunut ja eri lautakuntien ja Kaupunki l i i ton lau-
suntojen perusteella tarkistettu mietintö. Mietinnössä 
korostetaan yhdenmukaisten menettelytapojen nou-

dattamista kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimikunnan laati-
mat kaupungin käyttöomaisuuden arvostusohjeet. Oh-
jeiden mukaan käyttöomaisuudella tarkoitetaan kau-
pungin toiminnassa jatkuvaan käyttöön tarkoitettua 
omaisuutta, jonka hankintamenot on tarkoituksenmu-
kaista jaksottaa kuluiksi usean vuoden osalle. Nämä 
hankintamenot merkitään pääomamenoiksi talousar-
vioon. Käyttöomaisuutena ei ole syytä pitää käyttö-
menojen määrärahoilla hankittua irtaimistoa, joka lii-
ketaloudessa katsotaan yleensä käyttöomaisuudeksi, 
mutta merkitään julkisessa taloudessa hankintavuonna 
käyttömenoksi eli kuluksi. Käyttöomaisuuteen ei 
myöskään lueta kassavaroilla hankittuja arvopapereita, 
raaka-aine- eikä tarvikevarastoja. 

Käyttöomaisuus merkitään kir janpitoon kuten aikai-
semminkin hankinta- tai valmistusarvoon. Tontt ien ar-
vojen pitämiseksi yhdenmukaisina ja ajan tasalla, ne 
merkitään kirjanpitoon kiinteistöviraston arvioimasta 
jälleenhankintahinnasta. Käyttöomaisuus on pidettävä 
nykyarvossa korottamalla tai alentamalla arvoja rahan 
arvon muuttuessa. Ohjeissa on myös määräykset käyt-
töomaisuuden korkojen laskemisesta. Kiinteistövirasto 
pitää luetteloa muiden hall intokuntien paitsi liikelai-
tosten käytössä olevasta kiinteästä käyttöomaisuudes-
ta. 

Hyväksyessään po. ohjeet kaupunginhallitus päätti sa-
malla 
— lykätä käyttöomaisuuden arvostusohjeiden ja pois-
tosuunnitelman määräysten täytäntöönpanoa yleisessä 
käytössä olevan omaisuuden osalta kalliosuojia lukuun 
ottamatta toistaiseksi ja kehotti kiinteistövirastoa yh-
dessä rakennusviraston kanssa suunnittelemaan tämän 
omaisuuden ottamista käyttöomaisuuden pi ir i in, ke-
räämään sitä varten perustietoa sekä tekemään asiasta 
esityksen kaupunginhallitukselle 31.12.1974 mennessä 
— antaa kaupunginkanslian yleiselle osastolle tehtäväk-
si täydentää nykyinen luettelo kaupungin taideteoksis-
ta 31.12.1973 mennessä ja sen jälkeen pitää luetteloa 
arvostusohjeiden mukaisesti 
— antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi laatia esitys 
28.2.1974 mennessä tilitysvuokrajärjestelmän tarkista-
misesta toimikunnan mietinnön perusteella tehtävien 
päätöksien mukaisesti 
— kehottaa kiinteistövirastoa yhdessä rahatoimiston 
kanssa tutkimaan mahdollisuudet siirtää rakennusviras-
ton käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito rakennusvi-
rastolle ja sairaalaviraston po. kir janpidon hoito sairaa-
lavirastolle sekä tekemään asiasta esityksen 31.12. 
1973 mennessä 
— kumota v. 1952 tekemänsä, liikennelaitoksen omai-
suuden poistoprosenttien vahvistamista koskevan pää-
töksen 2 kohdan 
— kumota v. 1956 tekemänsä, poikkeuksellisesti esiin-
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tyvien perusparannusluonteisten korjaus- ja niihin ver-
rattavien töiden käsittelemistä pääomamenoina koske-
van päätöksen 5 kohdan ja 
— kumota v. 1965 tekemänsä, sähkölaitoksen l i i t ty-
mismaksuja vastaavien erien poistamista käyttöomai-
suudesta koskevan päätöksen (2.1. 31 §, 5.3. 774 §). 

Revisioviraston kustannustutkijan virkaan (25. pl.) va-
l i t t i in sitä haettavaksi julistamatta valtiot.kand. Oiva 
Vir ta sekä laskentatarkkaajien (17. pl.) virkoihin mer-
kon., hum.kand. Tuula Laitinen, merkon. Riitta Paa-
vola ja merkon. Ismo Tuomainen (yjsto 13.6. 5944 §, 
3.10. 6442 §). 

Laskentatarkkaaja Marita Löfströmille myönnett i in 
ero virastaan 1.5. lukien, laskentatarkkaaja Salme Ete-
lälle 26.11. lukien ja toim.apul. Eine Sarkkiselle 1.1. 
1974 lukien (yjsto 11.4. 5628 §, 3.12. 6762, 6763 §). 

Revisioviraston ilmoitukset tiliensä asemasta 31.12. 
1972, 31.3., 30.6. ja 30.9.1973 merkit t i in tiedoksi 
(yjsto 28.3. 5552 §, 16.5. 5803 §, 18.7. 6120 §, 
31.10. 6589 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoitukset v:n 
1972 IV neljänneksen ja kertomusvuoden kolmen en-
simmäisen neljänneksen kassantarkastuksista merkit-
t i in tiedoksi (12.3. 845 §, 21.5. 1640 §, 24.9. 2805 
§, 12.11. 3354 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajien i lmoitus tarkastus-
kohteiden jakamisesta merkit t i in tiedoksi (2.4. 1088 

Kaupunginhallitus kehotti kaikkia lauta- ja johtokun-
tia sekä virastoja ja laitoksia asianmukaisin toimenpi-
tein tehostamaan kaupungin irtaimen omaisuuden val-
vontaa po. omaisuuteen kohdistuvien anastusten ja il-
kivallan vähentämiseksi (19.11. 3463 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerin palkkio 
vahvistettiin 1.4. lukien 290 mk:ksi/kk (5.3. 779 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien esityksen johdosta 
kaupunginhallitus kehotti niitä hall intokuntia, jotka 
katsovat aiheelliseksi hallinnassaan olevien ti lojen yh-
distämisen, ennen kussakin yksityistapauksessa kau-
punginhallitukselle erikseen tehtävää esitystä selvittä-
mään yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja kaupun-
ginkanslian lainopillisen osaston kanssa toimenpiteis-
tä aiheutuvat haitat ja hyödyt samoin kuin kustannuk-
set. Niitä hallintoelimiä, joiden hallinnassa on kiinteää 
omaisuutta, samoinkuin niitä, jotka huolehtivat raken-
nussuunnittelusta, kehotetti in kiinnittämään vakavaa 
huomiota kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin 
huomautuksiin ja toivomuksiin (19.11. 3463 §). 

Kaupunginhallitus ja kaupungin-
kanslia 

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoukset. Kau-
punginhallitus päätti, 
— että se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa v:n 
1973 aikana maanantaisin klo 15 ja ylimääräisiin ko-
kouksiinsa tarvittaessa 
— että sen yleisjaosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 
10 ja veroasiain käsittelyä varten tarvittaessa keskiviik-
koisin klo 13.30, 
— että henkilöasiainjaosto, kasvatusneuvolajaosto, 
kongressi- ja konserttijaosto, puutavarajaosto ja kes-
kuspesulajaosto kokoontuvat tarvittaessa sekä 
— että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokous-
ajoista samoin kuin siitä, että kokouksessa kulloinkin 
laadittu pöytäkir ja pidetään kokousta seuraavana kah-
deksantena päivänä sekä kaupunginjohtajan, apulais-
kaupunginjohtajien, kansliapäällikön ja osastopäälli-
köiden päätösluettelot perjantaisin yleisesti nähtävinä, 
kuulutetaan sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustau-
lulla (15.1. 160 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden viikottaisten 
kokoustensa tavanmukaista ajankohtaa juhlapyhien 
johdosta sekä päätti olla pitämättä kokouksia heinä-
kuussa 1973 (2.4. 1095 §, 9.4. 1191 §, 16.4. 1275 §, 
5.11. 3287 §,27.12. 3873 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen eri hal-
lintoelimiin. Kaupungin eri hall intoelimiin valitt i in 
edustajat seuraavasti: 
— henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava apulaiskau-
punginjohtaja palkkalautakuntaan, huoltolautakun-
taan ja lastentarhain lautakuntaan 
— sairaalatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ter-
veyslautakuntaan sekä sairaalalautakuntaan ja sen jaos-
toon 
— opetus- ja sivistystointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja urheilu- ja ulkoilulautakuntaan ja korusuun-
nittelu toimi kuntaan 
— kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja kiinteistölautakuntaan ja sen 
jaostoihin sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaan 
— rakennustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
yleisten töiden lautakuntaan 
— teollisuustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja lii-
kennelaitoksen lautakuntaan ja sen jaostoon, satama-
lautakuntaan, teurastamolaitoksen lautakuntaan, elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaan, teollisuuslaitosten lau-
takuntaan ja vesilautakuntaan 
— jäsen Airola huoltolautakunnan omaisuus- ja holho-
usjaostoon sekä lastensuojelulautakunnan elatusapuja-
ostoon, vajaamielishuoltojaostoon sekä lasten- ja nuo-
risonhuoltolaitosten johtokuntaan 
— jäsen Apajalahti huoltolautakunnan hallintojaos-
toon, lastensuojelulautakuntaan, oikeusapulautakun-
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taan ja kirjastolautakuntaan 
— jäsen Ilaskivi väestönsuojelulautakuntaan 
— jäsen Kauhanen huoltolautakunnan päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuoltojaostoon se-
kä kotitalouslautakuntaan 
— jäsen Laurent ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kuntaan ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
taan 
— jäsen Laurila maatalouslautakuntaan, ammattioppi-
laslautakuntaan ja tielautakuntaan 
— jäsen Leppänen palolautakuntaan, huoltolautakun-
nan työtupien johtokuntaan ja lastensuolelulautakun-
nan väestöasiainjaostoon 
— jäsen Rahkamo huoltolautakunnan huoltolaitosten 
johtokuntaan, nuorisolautakuntaan ja suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaan 
— jäsen Raveala huoltolautakunnan Tervalammen työ-
laitoksen johtokuntaan, suomenkielisen työväenopis-
ton johtokuntaan ja ammattioppilaitosten johtokun-
taan 
— jäsen Ruuskanen lastensuojelulautakunnan suojelu-
kasvatusjaostoon, raittiuslautakuntaan ja museolauta-
kuntaan 
— jäsen Välikangas lastensuojelulautakunnan lasten-
huoltojaostoon ja musiikkilautakuntaan (15.1. 157 §). 

Kaupungin hallintoelinten kokousaikojen, pöytäkirjo-
jen ja päätösten saattamisesta kaupunginhallituksen 
tietoon annettiin tavanmukaiset ohjeet (27.12. 3871 
§ ,v :n 1972 kert. s. 125). 

Rahatoimiston varainhoidon valvonta. Kaupunginhalli-
tuksen jäsenet Laurent ja Ruuskanen valit t i in rahatoi-
miston varojen hoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi 
ja velvoitett i in vähintään kerran tänä aikana suoritta-
maan myös rahatoimiston kassojen tarkastus (29.1. 
350 §). 

Vakuutusasiakirjojen tarkastus. Kaupunginhallituksen 
jäsenet Airola ja Rahkamo valitt i in tarkastamaan vä-
hintäin kahdesti kertomusvuoden aikana rahatoimis-
ton hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kau-
punginhallituksen hoidossa olevat vakuusasiakirjat 
(29.1.351 §). 

Y/eisjaoston päätösten hyväksyminen. Kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä yleisjaoston kokouksissaan 27.6., 
4.7., 9.7., 18.7., 24.7. ja 1.8.1973 pöytäkir jan 6041-
6046, 6082-6087, 6107-6117, 6157-6172, 6187-6191 
ja 6216-6217 §:n kohdalla tekemät päätökset (6.8. 
2146 §). 

Kaupunginhallituksen diariin 31.12.1970 merki t ty jä, 
15.5.1972 vielä ratkaisemattomia asioita koskeva luet-
telo merkit t i in tiedoksi, samoin kuin luettelo ennen 
31.12.1971 merkityistä, 1.8.1973 vielä ratkaisematto-
mista asioista (y jsto3.1. 5016 §, 14.11. 6671 §). 

Lausunto aluepoliittisesta valmistelutyöstä. Lääninhal-
litus pyysi lausuntoa valtioneuvoston kanslian aluepo-
li itt ista valmistelutyötä koskevasta väliraportista laati-
mastaan lyhennelmäotteesta. 

Kaupunginjohtaja pit i yhdyskuntatyyppijaottelussa 
tungosalue, kasvualue, kasvukeskus, kasvupiste ja haja-
asutusalue käsitettä tungosalue epäonnistuneena. Tä-
mä käsite esiintyi vain Uudenmaan läänin osalla, jossa 
se pienimmässä eli l-vaihtoehdossa tarkoi t t i aluetta 
Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Tätä aluetta 
tarkoittava käsite pääkaupunkiseutu on vakiintumassa 
ja on käyttökelpoinen myös aluepolitiikan yhteydessä. 
Edelleen kaupunginjohtaja esitti, että valtakunnallista 
kehittämistyötä, aluepoliti ikka mukaan luettuna, ei tu-
lisi toteuttaa rajoituksin vaan niin pitkälle kuin mah-
dollista positiivisin toimenpitein. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle kau-
punginjohtajan esityksen mukaisen lausunnon (10.12. 
3699 §). 

Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje A 5/73 niille kau-
pungin- ja kauppalanhallituksille, joil la on tarkoitukse-
na uudistaa tai tarkistaa kaupunginhallituksen ohje-
sääntö, rakennusjärjestys tai poliisijärjestys merkit t i in 
tiedoksi (yjsto 28.2. 5360 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että v:n 
1974 aikana kaupunginjohtajan estyneenä ollessa toi-
mii hänen sijaisenaan ja kaupunginhallituksen puheen-
johtajana kulloinkin saapuvilla oleva virassa vanhin 
apulaiskaupunginjohtaja. Samalla määrättiin apulais-
kaupunginjohtajien sijaiset (27.12. 3872 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtajan ja apu-
laiskaupunginjohtajien vuosilomat lomakautena 1973, 
myönsi palkatonta virkavapautta apulaiskaupunginjoh-
taja Väyryselle ajaksi 19.9.-12.10. maanpuolustus-
kurssille osallistumista varten ja apulaiskaupunginjoh-
taja Smedsille sairauslomaa ajaksi 11.-15.9. (22.1. 
257 §, 19.3. 939 §, 24.4. 1423 §, 7.5. 1504 §, 6.8. 
2158 §, 13.8. 2270 §, 15.10. 3041 §). 

Apul.kaup.joht. A.K. Leskinen toimi apul.kaup.joht. 
A.K. Loimarannan sairausloman johdosta opetus- ja si-
vistystointa johtavan apul.kaup.johtajan sijaisena myös 
kaupunginhallituksen konsertti- ja kongressitalojaos 
ton puheenjohtajana 12.2. lukien toistaiseksi (19.2. 
603 §). 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikön tehtävien hoitami-
sesta kaupunginhallitus määräsi seuraavaa: 
— kansliapäällikkö Hellevaaran estyneenä tai poissa ol-
lessa toimivat hänen sijaisenaan toistaiseksi, kunnes 
toisin määrätään, rahoitusjoht. L intur i , hallintopääll. 
Salo, kaup.lakimies Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen 

48 



2. Kaupunginhallitus 

luetellussa järjestyksessä (24.4. 1368 §) 
— kaupunginhallituksen kehotettua kaupunginkansliaa 
julistamaan kansliapäällikön viran haettavaksi, määrät-
t i in rahoitusjoht. Lintur i ja hallintopääll. Salo viransi-
jaisina yhteisesti hoitamaan oman virkansa ohella kans-
liapäällikön virkaan kuuluvat tehtävät ja heidän kum-
mankin estyneinä tai poissa ollessaan kaup.lakimies 
Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen luetellussa järjestyk-
sessä hoitamaan sanottuja tehtäviä 
— os.pääll. Sormanen vali t t i in kaupungin hallinto-orga-
nisaatiota koko laajuudessaan tarkistavan komitean 
työjaoston jäseneksi 
— rahoitusjoht. L intur i vali t t i in ratkaisuvallan siirtä-
mistoimikunnan puheenjohtajaksi ja hallintopääll. Salo 
sen jäseneksi 
— rahoitusjoht. Lintur i määrättiin kaupungintalotoi-
mikunnan puheenjohtajaksi (28.5. 1749 §) 
— kansliapäällikön estyneenä tai poissa ollessa toimi i 
hänen sijaisenaan rahoitusjoht. Lintur i ja rahoitusjoh-
tajan estyneenä tai poissa ollessa samanaikaisesti kans-
liapäällikön kanssa, hoitavat kansliapäällikön tehtäviä 
toistaiseksi, kunnes toisin määrätään, kaup.lakimies 
Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen, luetellussa järjestyk-
sessä (1.10. 2872 §). 

Kaupunginkanslian ilmoitukset tiliensä asemasta mer-
k i t t i in tiedoksi (yjsto 7.3. 5414 §, 6.6. 5911 §, 12.9. 
6338 §,7.11. 6627 §). 

Kaupunginkanslia oikeutett i in hankkimaan kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille jaetta-
vaksi sekä kanslian virkakäyttöön yhteensä n. 115 vi-
rastokarttaa. Tarkoitukseen käytettäväksi myönnett i in 
6 900 mk (5.11.3290 §). 

Yleisjaosto osoitti määrärahat tuhka-astioiden ja lasi-
altaiden hankkimiseksi kaupunginkansliaan sekä seitse-
män vi tr i in in ostamiseksi Suomen Mitalitaiteen Kilta 
ry :ltä. Kaupunginkanslia oikeutett i in hyväksymään eri 
lahjaesineisiin tehdyistä kaiverruksista aiheutuneet 
kustannukset maksettaviksi kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (yjsto 7.5. 5780 §, 3.10: 6454 §, 
7.11. 6640 §). 

Hallinnollisen osaston hallintopäällikön virkaa määrät-
t i in hoitamaan 11.9. lukien apul:kaup.siht. Tauno Leh-
tinen, jolle myönnett i in virkavapautta apulaiskaupun-
ginsihteerin virasta (Y 3b.) 26.11. lukien: Vm. virkaa 
määrättiin hoitamaan kansliasiht. Jorma VVaismaa. 
Kaupunginkansliaa kehotetti in julistamaan hallinnolli-
sen osaston päällikön virka avoimeksi (10.9. 2632 §, 
29.10. 3176 §, yjsto 21.11. 6712 §). 

Lakit, f is. Pentti Mäkelä palkatti in tp. apul. kaup. sihtee-
riksi (Y 35.) kauintaan kertomusvuoden loppuun saak-
ka. Yleisjaosto määritteli Mäkelän tehtävät täydennyk-

senä jaoston apulaiskaupunginsihteerien työjaosta 
28.4.1971 tekemään päätökseen (7.5. 1511 §, yjsto 
6.6. 5910 § ,v :n 1971 kert. s. 121). 

Työsuhteiseksi apul.kirjanpitäjäksi palkatti in ajaksi 
16.2.-30.6. merkon. Marja-Liisa Heinsalö (yjsto 17.1. 
5102 §,21.2. 5315 §). 

Uudelleen järjestelyjen johdosta määrättiin kanslian-
hoitaja Ulla-Brita Jorma sekä kanslistit Anna-Liisa Ka-
janti , Toini Lehtinen, Sirpa Saaristo, Raili Telenius, 
Heli-Inkeri Särö ja Lea Laukkanen, joiden kaikkien va-
kinaiset virat lakkautetti in 1.1.1974 lukien, siirtymään 
sanotusta päivästä kaupunginkanslian toimistosihteerin 
tilapäisiin virkoihin (Y 17), samoin määrättiin kanslisti 
Elli Toukonen ja ts. kanslisti Linnea Nybl in siirtymään 
samasta päivästä lukien toimistosihteerin tilapäiseen 
virkaan (yjsto 19.12. 6865 §,27.12. 6914 §). 

Talousarvion virkaluettelosta poiketen päätettiin ajaksi 
7.1.—31.12. tp. postikeskuksen hoitajan sijasta palkata 
tp. apul.ylivahtimestari (14. pl.) ja määrätä virkaan 
siirtymään tp. postikeskuksen hoitaja Kari Brandes 
(8.1. 77 §). 

Toim.apul. (10. pl.) Hilkka Nirolan ja Riitta-Liisa Hal-
meen tehokirjoit inlisä vahvistettiin 1.1.1973 lukien 
100 mk.ksi niiltä kuukausilta, jol loin he päätetehtävä-
nään työskentelevät MT-72 tehokir joi t t imi l la (yjsto 
21.2. 5316 §). 

Kaupunginkanslian autonkuljettaja-vahtimestarien ja 
vahtimestarien katu- ja viemärikorvausasioissa suoritet-
tavien tiedoksiantojen palkkiot korotett i in 7:20 mk: 
ksi 1.9. alkaen (8.10. 2963 §). 

Kansliasiht. Ar i Rautaselle myönnett i in anomuksensa 
mukainen poikkeuksellinen työaika tuomioistuinhar-
joit teluun l i i t tyvän kihlakunnanoikeuden työn seuraa-
miseksi (yjsto 14.11. 6669 §). 

Kunnallisen alkohol i tarkastajan apulaiselle Kauko 
Salmelalle v. 1972 myönnettyä oman auton käyttöoi-
keutta päätettiin rajoittaa sosiaali- ja terveysministeri-
ön taholta hyväksyttävään enimmäismäärään eli tois-
taiseksi enintään 190 km:ksi kuukaudessa. Samalla 
ki innitett i in Salmelan huomiota voimassa olevan virka-
ehtosopimuksen määräyksiin, joiden mukaan virka-
matkaksi ei lueta mm. matkaa asunnosta to imis työ- ja 
kokoontumispaikkaan ja takaisin. Salmelan anomus lii-
kennelaitoksen vuosi kort in saamisesta päätettiin hylä-
tä viitaten kaupunginhallituksen 14.11.1957 teke-
mään päätökseen (yjsto 17.1. 5098 §). 

Hyväksyessään kunnallisen alkohol i tarkastajan apu-
laisen ravintolatarkastusmenoista ajalta 1.1.—30.6. 
esittämän 360 mk:n suuruisen laskun 97 mk:n suurui-
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sena, yleisjaosto kehotti häntä noudattamaan huolel-
lisuutta ti l i tyksen laadinnassa ja kiinnittämään huomi-
ota kuitt ien oikeellisuuteen (yjsto 3.10. 6456 §). 

Yleisjaosto oikeutt i kaupunginkanslian hankkimaan 
vahtimestareilleen ja autonkuljettaja-vahtimestareilleen 
sekä kesä- että talvipuvut ja määräsi, että virkapukui-
hin kiinnitetään kaupungin vaakunakilpi ompelemalla 
takin etutaskun kohdalle (yjsto 28.2. 5363 §, 21.3. 
5485 §, 5.9. 6309 §,10.10. 6484 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi ilmoitukset kaupungin-
kanslian henkilökunnan yl i työ- ja v i ikkoyl i työtun-
neista sekä hyväksyi eräiden autonkuljettaja-vahtimes-
tareiden ja vahtimestarin heidän omalla suostumuksel-
laan teetetyiksi yl i työtunneiksi v:n 1972 aikana e-
nemmän kuin 350 tuntia sekä oikeutt i vastaavasti 
kertomusvuoden aikana teettämään eräillä apulaisyli-
vahtimestareilla, vahtimestareilla ja autonkuljettaja-
vahtimestareilla yl i työtä enemmän kuin 350 tuntia 
(yjsto 31.1. 5183, 5184 §, 18.4. 5675 §, 24.7. 6174 
§, 29.8. 6283 §, 10.10. 6476 §). 

Lisäksi yleisjaosto teki kertomusvuonna kaupungin-
kanslian osalta päätöksiä, jotka koskivat viransijaisuus-
määräyksiä, palkattoman virkavapauden ja sairauslo-
man myöntämistä, vuosilomakorvauksen suorittamista 
rahassa, arvopostin kuittausoikeutta ja erillisilmoitus-
ten julkaisemista. 

Talous- ja suunnitteluosaston tp. suunnittelupäällikön 
virkaan (Y 35.) siirretti in sitä haettavaksi julistamatta 
1.8. lukien arkkit. Jaakko Tolonen saman osaston ts. 
suunnittelupäällikön toimesta viran peruspalkan ja kol-
men ikälisän mukaisin palkkaeduin. Hänen palkkionsa 
rakentamisohjelmatoimikunnan sihteerinä vahvistettiin 
1.8. lukien 400 mk:ksi/kk ja hänelle myönnettyä 
oman auton käyttöoikeutta jatkett i in 1.5.1974 lukien 
kauintaan viidellä vuodella (25.6. 2037 §, yjsto 4.7. 
6055 §. 12.12. 6812 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i kaupunginkanslian maksa-
maan rationalisointiasiantuntijaksi palkattavaksi suun-
nitellulle ekon. Veikko Autiol le 4 700 mk/kk (27.12. 
3882 §). 

Talous- ja suunnitteluosaston henkilökunta oikeutet-
t i in hankkimaan rahatoimiston talon huoneti loihin 
omalla kustannuksellaan kahviautomaatti ehdolla, et-
tei kaupungille aiheudu muita kustannuksia, kuin au-
tomaatin tarvitseman sähkön korvaaminen (yjsto 
3.12. 6760 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnan i lmoitus v:ksi 1 9 7 4 -
1983 laatimastaan taloussuunnitelmasta merki t t i in 
tiedoksi (19.3.935 §). 

Toimikunnan sihteerien palkkiot päätettiin tarkistaa 
1.8. lukien palkkausten yleiskorotusta soveltaen 7.4 %: 
lla (yjsto 4.7. 6055 §). 

Lainopilliseen osastoon perustettuun kahteen kaupun-
ginasiamiehen virkaan (Y 31.) päätettiin ottaa, virkoja 
haettavaksi julistamatta, vastaavia tehtäviä hoitaneet 
varat. Yrjö Kinnunen ja varat. Raimo Reivinen 1.1. 
1974 lukien (27.12. 3878 §). Lainoppineen avustajan 
virkaan (29. pl.) vali t t i in hovioik.ausk. Ronald Wrede 
15.8. lukien (yjsto 15'.8. 6239 §). Lainoppineelle avus-
tajalle Matti Halttuselle myönnett i in ero virastaan 
16.7. lukien (yjsto 27.6. 6016 §). 

Kaupunginvaltuuston 15.11.1972 tekemästä, kaupun-
ginlakimiehen vaalia koskevasta päätöksestä, ol i huol-
tomies Pekka Okkonen valittanut Uudenmaan läänin-
hallitukselle vaatien valtuuston po. päätöksen kumoa-
mista useilla perusteluilla. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle kau-
punginjohtajan ehdotuksen mukaisen selityksen sekä 
siinä todeta, ettei valtuuston päätös mene sen toimi-
vallan ulkopuolelle, ei ole syntynyt laista poikkeavassa 
järjestyksessä, eikä muutoinkaan ole lain ja asetuksen 
vastainen, minkä vuoksi valitus olisi aiheettomana hy-
lättävä (8.1. 80 §, v:n 1972 kert.s. 127). 

Kaupunginhallituksen annettua selvityksensä vaati 
Okkonen vastineessaan, että lääninhallitus velvoittaisi 
valtuuston antamaan lausunnon asiasta. Lääninhallitus, 
totesi 6.8. antamassaan päätöksessä, että kaupungin-
hallituksella on ohjesääntönsä mukaan valta päättää 
valtuuston päätöstä koskevasta valituksesta, jos kau-
punginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston pää-
töksen lopputulokseen. Ottaen huomioon kunnallis-
lain 175 §:n säännökset, lääninhallitus hylkäsi valituk-
sen. 

Huoltomies Okkonen valitt i lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle annetta-
vassa selityksessä kaupunginhallitus päätti toistaa lää-
ninhallitukselle annetussa selityksessä mainitut perus-
telut ja esittää, että valitus aiheettomana hylätään 
(29.10. 3175 §). 

Varat. Pekka Sormunen oli kirjeessään kaupunginhal-
litukselle ki innit tänyt huomiota varat. Jarl-Erik Kuhle-
felt in toimintaan. Saatuaan asiasta selvityksen Kuhle-
felt i l ta, kaupunginhallitus katsoi sen riittäväksi selvi-
tykseksi asian johdosta ja päätti samalla, ettei asia 
anna kaupunginhallituksen taholta aihetta enempiin 
toimenpiteisiin (8.1. 79 §). 

Tiedotustoimisto. Kaupunginkanslian tiedotuspäälli-
kölle Mirja Lappi-Seppälälle myönnett i in ero virastaan 
1.9. lukien ja virkaan (33. pl.) val i t t i in lehdistösiht., 
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valt.maist. Pertti Mustonen 1.10. lukien (4.6. 1843 §, 
24.9. 2810 §). 

Tiedotussihteerin virkaan (28. pl.) valitt i in 1.2.1974 
lukien tiedotussiht., f i l.kand. Marja Rantanen (10.12. 
3704 §). 

Kanslisti Liisamaija Sinnemäelle myönnett i in ero viras-
taan ja kanslistin virkaan (Y 13) val i t t i in apul.kirjaaja 
Kristina Niklander (yjsto 20.6. 5983 §, 1.8. 6199 §). 

Tiedotusstoimiston neuvontapiste Kallion virastotalos-
sa päätettiin pitää avoinna arkisin klo 8 .30-18.00, ei 
kuitenkaan lauantaisin (yjsto 19.12. 6877 §). 

Vahingonkorvaukset. Eräälle toimistoapulaiselle pää-
tet t i in maksaa korvaus virkahuoneen työpöydän laati-
kosta varastetusta käsilaukusta ehdolla, että asianomai-
nen siirtää kaupungille oikeutensa saada vahingonkor-
vausta rikoksentekijältä (yjsto 13.6. 5941 §). Edelleen 
yleisjaosto merkitsi tiedoksi kaupunginkanslian ilmoi-
tukset kahdesta varkaudesta ja yhdestä vahingonteosta 
(yjsto 28.3. 5551 §, 16.5. 5798 §, 8.8. 6219 §). 

Matkailutoimisto. Merki t t i in tiedoksi Suomen Matka-
toimistoyhdistys ry:n vastaus kaupunginhallituksen 
1971 yhdistykselle lähettämään matkailupalvelujen 
kehittämistä ja kustannusten jakoa koskevaan kirjee-
seen. Yhdistys ei katsonut voivansa valtakunnallisena 
järjestönä osallistua jonkin t ietyn kunnan opaspalvelu-
jen kulujen peittämiseen ja piti luonnollisempana 
kääntymistä palveluja käyttävien yhdistysten ja matka-
toimistojen puoleen (4.6. 1834 §, v:n 1971 kert. s. 
124). 

Yleisjaosto päätti kehottaa kiinteistöviraston talo-osas-
toa ryhtymään toimenpiteisiin valaistuksen aikaansaa-
miseksi matkailutoimiston ja Jugendsalin näyteikku-
noihin matkailutoimiston kirjeen n:o 4242/15.6.1973 
mukaisesti (yjsto 20.6. 5985 §). 

Matkailutoimisto oikeutett i in sopimaan eri teatterei-
den kanssa siitä, että nämä saavat korvausta vastaan si-
joittaa Helsingin teatteri- ja oopperaohjelmistoa esitte-
leviä mainoksia Kluuvin virastotalon Jugendsalin ikku-
noihin. Matkailutoimistoa kehotett i in valvomaan mai-
nosten tasoa ja määräaikaista vaihtamista sekä peri-
mään mainosten asettamisesta korvaukseni, joka kol-
men suuren ikkunan osalta on 60 mk vuodelta ja yh-
den pienen ikkunan osalta 35 mk vuodelta sekä valais-
tuksesta Helsingin kaupunginteatterilta, Suomen Kan-
sallisteatterilta, Ruotsalaiselta Teatterilta ja Suomen 
Kansallisoopperalta kultakin 150 mk vuodelta (yjsto 
7.11. 6637 §). 

Yleisjaosto oikeutt i matkailutoimiston sisällyttämään 
Meilahden kartanon niiden kohteiden pi ir i in, joihin 

ns. VIP-kort in haltijalla on maksuton sisäänpääsy 
(yjsto 13.6. 5949 §). 

Muu yleinen kunnallishallinto 

Hankintatoimiston hankinta-asiamiehen virkaan (29. 
pl.) val i t t i in ekon. f talouspääll. Veijo Uotinen (26.3. 
1052 § ,9.4. 1241 §, yjsto 7.5. 5793 §). 

Seuraavat virat saatiin jättää täyttämättä: varastokir-
janpitäjän virka (11. pl.) toistaiseksi, ja neljä toimisto-
apulaisen virkaa (10., kaksi 9. ja 8. pl.) kertomusvuo-
den loppuun saakka (15.1. 204 §, 26.3. 1050 §). 

Varastokirjanpitäjä Tuula Ropolle ja toim.apul. Rakel 
Kaitosaarelle myönnett i in ero virastaan (yjsto 10.1. 
5073 § ,7 .3 . 5436 §). 

Yleisjaosto oikeutt i hankintatoimiston hankkimaan 
työsuhteiselle henkilökunnalle 21 työtakkia (yjsto 
21.3. 5526 §). 

Edelleen yleisjaosto teki kertomusvuonna päätöksiä, 
jotka koskivat toimistopäällikön vuosiloma-ajan mää-
räämistä, viransijaisuusmääräystä, sairauslomien myön-
tämistä ja erill isilmoitusten julkaisemista. 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi hankintatoimiston ilmoi-
tuksen talousarvion toteuttamisesta toimiston osalta 
v. 1972, i lmoitukset tiliensä asemasta 30.6. ja 30.9. se-
kä ilmoituksen toimiston varaston puolivuositarkas-
tuksesta. Hankintatoimisto oikeutett i in hyväksymään 
kaupunginkanslian hallinnollisen osaston painatus- ja 
sidontatil i l tä v. 1974 maksettavat laskut (yjsto 28.2. 
5389 §, 4.7. 6074 §, 18.7. 6146 §, 17.10. 6538 §, 
19.12. 6871 §). 

Hankintatoimiston varaston arvon ylärajaksi määrät-
t i in 1.1. lukien 360 000 mk (19.2. 643 §). 

Yleisjaosto päätti vahvistaa hankintajohtajan toimesta 
tehtävien hankintojen arvon ylärajaksi 50 000 mk suo-
ritettaessa v. 1974 hankintakeskuksen tehtäväksi mää-
rättyjä tarvikkeiden yhteishankintoja (yjsto 19.12. 
6902 §). 

Hankintakeskus oikeutett i in suorittamaan hankintoja 
ja menoja v:n 1974 aikana kuukautta ja laitosta tai vi-
rastoa taikka sen osastoa koht i seuraavasti: 
— kaluston kertahankintoja enint. 7 000 mk:aan saak-
ka. 
— kojeiden sekä toimisto- ja talouskoneiden hankinto-
ja enint. 7 000 mk:aan saakka, 
— kaluston kunnossapitokustannuksia enint. 3 000 
mk:aan saakka käyttäen tarkoitukseen v:n 1974 talo-
usarvion rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvia kalus-
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ton hankintamäärärahoja, 
— teleteknil l isten laitteiden töi tä ja hankintoja enint. 
6 000 mk:aan saakka käyttäen tarkoitukseen v:n 1974 
talousarvion irtaimen omaisuuden perushankintoihin 
merk i t ty jä määrärahoja, kaikki ehdolla, että hankinnat 
ja menot alistetaan kuukausit tain yleisjaoston hyväk-
syttäviksi (yjsto 27.12. 6937 §). 

Yleisjaosto o ikeut t i hankintato imiston tekemään ta-
loustarvikkeiden, leimasimien, pesu-, puhdistus- ja lat-
t ianhoitoaineiden sekä valojäljennös- ja reprotöiden 
yhteishankintasopimukset v:ksi 1974 to imiston esittä-
mien yht iö iden kanssa (yjsto 6.6. 5929 §, 26.9. 6427 
§, 3.10. 6466 § ,3 .12 . 6804 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintato imiston v:n 1972 jou-
lukuun sekä kertomusvuoden tammi-marraskuun aika-
na suori t tamat kertahankinnat ja myönsi niiden mak-
samiseen yht . 298 924 mk (yjsto 31.1. 5209 §, 28.2. 
5388 §, 14.3. 5470 §, 11.4. 5656 §, 16.5. 5833 §, 
13.6. 5967 §, 18.7. 6149 §, 12.9. 6362 §, 10.10. 6501 
§, 14.11. 6702 §, 19.12. 6903 §). 

Rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvista kaluston 
hankintamäärärahoista myönnet t i in seuraavat määrä-
rahat: 

Virasto tai laitos mk 

Kaupunginkanslia (yjsto 28.2. 5362 §, 
18.4. 5676 § ,30 .5 . 5880 § ,19 .12 . 6874 § 52 696 
Hankintato imisto (yjsto 24.10. 6578 §, 
12.12. 6852 §) 80 015 
Kaupunginarkisto (24.4. 1372 §, y jsto 

28.3. 5561, 5562 §) 182 93T 
Rahatoimisto (yjsto 28.2. 5390 § ,31 .10 . 
6608 §) 52 035 
Henkilöasiainkeskus (yjsto 17.1. 5124 
§ , 1 0 . 1 0 . 6 5 0 5 §) 13 208 
Palkkalautakunnan to imisto (yjsto 11.4. 
5665 §) 4 152 
Ulosottovirasto (yjsto 14.3. 5478) 11 660 
Raastuvanoikeus (yjsto 14.2. 5289 §) 11 300 
Lästensuojeluvirasto (yjsto 25.4. 5738 §) 10 172 
Lästentarhain to imisto (yjsto 17.1. 5123 
§ ,24 .1 . 5163 § ,20 .6 . 6002 §) 41 110 
Kasvatusneuvola (yjsto 24.10. 6584 §) 12 700 
Kiinteistövirasto (yjsto 28.3. 5576 § , 
4.4. 5616 §, 16.5. 5825 §) 25 690 
Kaupunkisuunnit te lu virasto (yjsto 
31.3. 5207 §, 25.4. 5736 §, 2.5. 5760, 
5761 §, 7.5. 5792 §, 23.5. 5868 § ,31 .10 . 
66Ö9 §) 221 439 

Pohjoismaisen yhteistyön kult tuurikeskukseen, Häs-
selbyn linnaan saatiin hankkia taideasiainsihteerin 
10.9: päivätyssä kirjeessä maini tut Alvar Aal lon suun-

nittelemat huonekalut uutta Helsinki-huonetta varten. 
Tarkoitukseen myönnet t i in 7 600 mk (yjsto 3.10. 
6455 §). 

Kal l ion virastotalon postikeskukseen saatiin hankkia 
Francotyp A 9000 Mv postimaksukone ja Velopost 
9000 kuoriensulkijalaite käyttäen tarkoitukseen 
10 900 mk (yjsto 28.3. 5585 §). Rahatoimisto oikeu-
te t t i in käyttämään kassavaroista ennakkona enint. 
15 000 mk po. postikeskuksen arvokort t ien hankkimi-
seen (yjsto 13.6. 5940 §, v:n 1966 kert. s. 102). 

Väestönsuojelulautakunta o ikeutet t i in hankkimaan 
viisi ajoneuvoradioasemaa Oy Aga Ab: l tä sen tar jouk-
sen n:o 71/0234/72 mukaisesti ja 15 kpl kannettavia 
radioasemia Oy Nokia Ab: l tä mall i SV 1300 P16F tar-
jouksen n:o 8395/663/HH/sw mukaisesti käyttäen tar-
koitukseen enint. 86 843 mk t i l i l tä »väestönsuojeluma^-
teriaalin hankinta» (yjsto 14.2. 5294 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää v:n 1972 talousarvion pää-
omamenojen pääluokkaan kuuluvalta t i l i l tä 1 430 mk 
siirrettäväksi talousarvion ulkopuolisel le t i l i l le Elsa 
Konnin kuolinpesään kuuluneen puhelinosuuden lu-
nastamista varten (yjsto 3.1. 5038 §). 

Yleisjaosto päätt i , että kaupungin virastoissa ja laitok-
sissa peritään kaukotason estolaittei l la varustettujen 
vaihteiden välityksellä t i latuista yksityisistä kaukopu-
heluista kaupungin perusmaksuosuutena muiden puhe-
lumaksujen lisäksi 50 p puhelua kohden 1.7. alkaen 
(yjsto 20 .6 .6003 §). 

Kaupunginhall i tus ja yleisjaosto tekivät myös eräitä 
päätöksiä autojen hankkimiseksi kaupungin eri viras-
to ih in ja laitokseen sekä eräiden autojen poistamisesta 
ja myymisestä (19.11. 3519 §, y js to 17.1. 5091, 5125 
§, 7.2. 5221 §, 21.2. 5342 §, 14.3. 5475 § ,4 .4 . 5593 
§, 18.4. 5671, 5701 §, 23.5. 5849 §, 20.6. 6012 §, 
1.8. 6207 §, 15.8. 6252 §, 22.8. 6276 § , 5 . 9 . 6 3 3 4 §, 
3.10. 6467 §). 

Hankintatoimisto o ikeutet t i in myymään käytöstä 
poistettua irtaimistoa (yjsto 10.1. 5072 §, 28.3. 5586 
§, 5587 §, 18.4. 5697 § ,25 .4 . 5734 §, 17.10. 6541 §, 
19.12. 6901 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Kaupunginhal-
l itus päätt i , kumoten 1948 antamansa ohjeet lehtien ja 
kirjal l isuuden tilaamisessa noudatettavasta menettely-
tavasta kehottaa virastoja ja laitoksia noudattamaan 
säästäväisyyttä sanoma- ja aikakauslehtiä tilattaessa se-
kä tarkoin harkitsemaan, mi tkä lehdet ovat tarpeelli-
sia. Samalla kaupunginhall i tus päätti huomauttaa kai-
kil le lauta- ja joh tokunn i l le 27.10.1949 tekemäänsä 
päätökseen vi i taten, että niiden tulee ottaa päytäkir jan 
luettelo kaupungin varoil la t i lattavista lehdistä. Lisäksi 
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kaupunginhallitus i lmoi t t i , että Suomen Kunnallisleh-
den tilaus suoritetaan keskitetysti kaupunginkanslian 
toimesta talousarvioon sitä varten erikseen merkityn 
määrärahan puitteissa (6.8. 2150 §, v:n 1948 kert. s. 
118, v:n 1949 kert. s. 113). 

Yleisjaosto päätti, että v:n 1974 lehtitilaukset saadaan 
suorittaa seuraavasti: 
— suoraan ao. lehdeltä tai kustantajalta tilataan Arbe-
tarbladet, Helsingin Sanomat, Helsinki-lehti, Kansan 
Uutiset, Katso, Kauppalehti, Kirjastolehti, Krist i tyn 
Vastuu, Lapset ja Yhteiskunta, Päivän Uutiset, Reu-
ma, Suomen Uutiset, Terveydenhuoltotyö, Uusi Maail-
ma, Uusi Suomi sekä Ympäristö ja Terveys, 
— muut kotimaiset sanoma- ja aikakauslehdet tilataan 
Rautatiekirjakauppa Oy:ltä (yjsto 5.9. 6329 §). 

Koulusuunnittelutoimiston käytettäväksi myönnett i in 
4 000 mk painatusta ja sidontaa varten sekä 2 282 mk 
kaluston hankintaa varten (17.9. 2716 §). 

Hankintatoimisto oikeutett i in luovuttamaan kiinteis-
töön Pieni Roobertinkatu 1-3 jäävän sähkölaitokselle 
tarpeettoman irtaimiston korvauksetta poliisilaitoksel-
le aikaisintaan 15.2. ja siten, että mikäli po. irtaimis-
tossa on sellaista, mitä kaupungin toimesta ei ole kor-
vauksetta luovutettava, hankintatoimiston tulee sen 
osalta tehdä yleisjaostolle eri esitys korvausmäärästä 
(yjsto 7.2. 5254 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston suorittamat 
kaluston korjaus- ja huoltotoimenpiteet ja myönsi tar-
koitukseen yht. 261 720 mk (yjsto 10.1. 5071 §,24.1. 
5162 §, 31.1. 5211 §, 14.3. 5469, 5471 §, 16.5. 5832 
§, 13.6. 5968 §, 18.7. 6148 §, 12.9. 6361 §, 14.11. 
6703 §). 

Samoin yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston esittä-
mät teleteknillisten laitteiden työt ja hankinnat ja 
myönsi tarkoitukseen yht. 14 652 mk (yjsto 31.1. 
5210 §, 18.7.6147 §, 14.11. 6704 §). 

Pysäköinninvalvontatoimistoon saatiin hankkia kiinteä 
Salora autoasema ja kolme Aga VHF-käsiradiopuhelin-
ta lisätarvikkeineen käyttäen tarkoitukseen enint. 
13 100 mk v:n 1972 talousarvion ti l i l tä »Muut yhteiset 
hall intomenot, puhelinmaksut» (yjsto 21.2. 5341 §). 

Kiinteistöviraston metsäosaston käyttöön saatiin hank-
kia yksi Televa 701 C autoradiopuhelin yhdistettäviksi 
posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon ja kolme Televa 
701 C autoradiopuhelinta yhdistettäväksi rakennusvi-
raston verkkoon,yht. 11 765 mk (yjsto 23.5. 5863 .§). 

Puhelinosuuksien hankkimiseen myönnett i in kerto-
musvuonna 105 100 mk (yjsto 24.1. 5164, 5165 §, 
21.2. 5338, 5339 §, 4.4. 5618 §, 25.4. 5735 §, 20.6. 

6004 §, 8.8. 6231 §. 22.8. 6273 §, 19.9. 6399 §) ja 
puhelinvaihteiden ym. laitteiden hankintaan 
1 290 530 mk (2.1. 60 §, 22.1. 311 §, yjsto 10.1. 
5070 §, 27.6. 6033 §, 12.9. 6360 §, 14.11. 6705 §, 
19.12. 6863 §). 

Liikennelaitoksen kirjanpidosta siirrettiin kaksi vapaa-
ta puhelinosuutta keskushallinnon kirjanpitoon ja 
sieltä yksi puhelinosuus merkit t i in kaasulaitoksen kir-
janpitoon (yjsto 21.2. 5340 §,20.6. 6005 §). 

Yleisjaosto päätti eri virastoille ja laitoksille v:ksi 1974 
tilattavista sanomalehdistä (yjsto 5.9. 6330 §, 19.9. 
6366, 6375 §, 26.9. 6416, 6428 §, 17.10. 6521 §, 
12.12. 6814, 6815, 6817 §). 

Hankintaohjeiden tarkistaminen ym. Kaupunginhalli-
tus päätti v. 1966 hankintaneuvottelukunnan esityk-
sestä asettaa toimikunnan tarkistamaan kaupungin 
hankintaohjeiden salassapitoa ja esteellisyyttä koske-
vat kohdat. Toimikunta ehdotti, että kaupunginhalli-
tus päättäisi kumota hankintaohjeiden 98 §:n, muut-
taa 37 §:n 2. moment in ,47 §:n 2. momentin ja 50, 51, 
99 - 102 §:t sekä lisätä 47 §:ään uuden 3. momentin 
toimikunnan esityksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti tehdä 28.5.1959 hyväksy-
mänsä hankintaohjeisiin 1.4. lukien toimikunnan esit-
tämät muutokset, kuitenkin siten, että ohjeiden 5 §:ää 
ei muuteta sekä että 100 §:n 5. kohta muutetaan seu-
raavaksi: 

»5. asiaa kaupunginhallituksessa valituksen johdosta 
käsiteltäessä, kun hän on osallistunut valituksen ai-
heuttaneen päätöksen tekoon» sekä kumota v. 1961 
pöytäkir jan 2052 §:n kohdalla tekemänsä päätöksen. 

Ratkaisuvallan siirtämistoimikuntaa kehotetti in han-
kintatoimiston johtosäännön tarkistamisen yhteydessä 
selvittämään hankintaneuvottelukunnan kokoonpa-
noa, asemaa ja tehtäviä koskevien säännösten tarkista-
misen tarpeellisuus ja tekemään asiasta esitys kaupun-
ginhallitukselle. 

Hankintaohjeet päätettiin lähettää nyt uudistetussa 
muodossa kaikille kaupungin lauta- ja johtokunni l le sa-
moin kuin virastoille ja laitoksille (12.2. 561 §, 19.2. 
648 §, v:n 1959 kert. s. 149, v:n 1961 kert. s. 157, 
kunn.as.kok. s. 91). 

Kaupunginhallitus päätti, että hankintaohjeiden 57 §: 
stä poiketen saadaan liikennelaitoksen, Helsinki - Maa-
seutu-Liikenne Oy.n ja Suomen Turistiauto Oy:n han-
kinnat tarvittaessa suorittaa yhteishankintana ja että 
po. yht iö t liikennelaitoksen hankintatoimistossa nou-
datetun menettelytavan puitteissa ja sen ohjauksen 
mukaisesti saavat tarvittaessa käyttää hyväkseen mui-
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den kaupungin yhteishankintaelinten tekimiä hankin-
tasopimuksia (8.10. 3002 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1959 hyväksymi-
ensä hankintaohjeiden 3 §:n 2. momentin, 5 §:n, 7 §:n 
ja 24 §:n 1. momentin hankintaneuvottelukunnan esi-
tyksen mukaisiksi. Muutokset johtuivat hankintatoi-
miston nimen muuttamisesta 1.1.1974 alkaen hankin-
takeskukseksi (27.12. 3914 §, kunn.as.kok. s. 341). 

Kaupungin yhteishankintaelinten tehtäväajoitus v.-ksi 
1974—1975 vahvistettiin hankintaneuvottelukunnan 
esityksen mukaiseksi (8.10. 3000 §). 

Kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen. 
Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuuston 7.2. teke-
män asiaa koskevan päätöksen kaikille kaupungin hal-
l intoelimille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi ja 
noudatettavaksi 1.3. lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, kumoten 14.6.1956, 
17.3. 1966,23.11.1967, 17.2.1969 ja 7.12.1970 teke-
mänsä päätökset, että 
— viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan 1.3. lu-
kien jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
torstaipäivänä tai, mikäli sanottu päivä on pyhäpäivä, 
seuraavana arkipäivänä. Yhteisilmoituksessa luetellaan 
ensiksi avoimet virat ja sen jälkeen palkkauksen mukai-
sessa järjestyksessä toimet hal l intokunnittain asetta-
malla korkeampipalkkaiset ensimmäisiksi 
— viran- ja toimenhakuilmoitus saadaan valtuuston po. 
päätöksessä mainittujen sanomalehtien lisäksi julkaista 
yhdessä asianomaisen alan ammattilehdessä 
— poikkeustapauksessa saadaan vain yleisjaoston kus-
sakin tapauksessa antamalla suostumuksella virka tai 
to imi julistaa haettavaksi em. sanomalehdissä erillis-
kuulutuksin 
— kaupungin hallinnollisen alueen ulkopuolella sijaitse-
vien laitosten kuulutukset ja i lmoitukset samoin kuin 
viran- ja toimenhakuilmoitukset saadaan em. sanoma-
lehtien lisäksi tarvittaessa julkaista paikkakunnalla le-
viävässä yhdessä paikallislehdessä 
— taidekilpailuja, matkailu- ja muuta mainontaa, vuok-
rausta, ostamista ja myymistä taikka muuta vastaavaa 
toimintaa koskevien ilmoitusten julkaisemisesta muissa 
kuin em. sanomalehdissä päättää kussakin yksityista-
pauksessa yleisjaosto, lukuun ottamatta matkailutoi-
mistoa, joka oikeutetaan harkintansa mukaan julkaise-
maan toimiston toimialaan l i i t tyviä i lmoituksia eri jul-
kaisuissa tarvitsematta alistaa asiaa erikseen joka ker-
ran yleisjaoston hyväksyttäväksi (12.2. 520 §, 9.4. 
1195 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 21.1. julkaistavaksi tar-
koitetut viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan 
poikkeuksellisesti tiistaina 23.1. ja vastaavasti 11.2. 
julkaistaviksi tarkoiteut tiistaina 13.2. (22.1. 256 §). 

Suomen Sairaanhoitajaliitto esitti kirjeessään, että sai-
raanhoitajan virkoja koskevat ilmoitukset julkaistaisiin 
Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan -nimisessä lehdessä 
myös ruotsinkielisenä. Sairaalalautakunta i lmoit t i , et-
tä kaupunginkanslian yhteiskuulutus, joka on kaupun-
gin virallinen ilmoitusmenettely, julkaistaan kaksikie-
lisenä. Ammattilehdissä olevat ilmoitukset on kustan-
nussyistä päätetty julkaista vain suomenkielisinä. Han-
kintatoimisto totesi, että mikäli viranhakuilmoitukset 
julkaistaisiin po. lehdessä kaksikielisinä, tulisi vastaavat 
i lmoitukset julkaista kaksikielisinä useissa eri ammatti-
lehdissä. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje anna aihetta mui-
hin toimenpiteisiin kuin että l i i tolle lähetettiin jäljen-
nös sairaalalautakunnan ja hankintatoimiston lausun-
noista (5.11. 3335 §, 12.11.3422 §). 

Kaupunginarkisto. Arkistotarkastajan virkaan (26. pl.) 
vali t t i in valt.kand. Pauli Niskanen ja arkistojärjestäjän 
virkaan (12. pl.) merkon. Heikki Unkari (yjsto 11.4. 
5637, 5638 §). Apulaisvahtimestarin virassa (9. pl.) 
oleva Vi lho Ojala päätettiin siirtää 1.8. avoimeksi tul-
leeseen vahtimestarin virkaan (10. pl.) (25.6. 2116 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuonna päätöksiä, jotka kos-
kivat kaupunginarkistonhoitajan vuosiloman ajan mää-
räämistä, palkattoman virkavapauden myöntämistä, vi-
ransijaisuusmääräystä, vuosilomakorvauksen suoritta-
mista rahassa ja eräiden viranhaltijoiden oikeuttamista 
asumaan kaupungin ulkopuolella (yjsto 17.1. 5113 §, 
16.5. 5812 §, 26.9. 6417 §, 24.10. 6564 §, 12.12. 
6828 §,19.12. 6883 §). 

Merki t t i in tiedoksi kaupunginarkiston ilmoitukset til i-
ensä asemasta (21.2. 5328 §, 25.4. 5717 §, 18.7. 6133 
§,24.10. 6566 §). 

Arkistoaineiston siirtämisestä talossa Nilsiänkatu 6 si-
jaitseviin arkistoti loihin aiheutuneiden kustannusten 
maksamista varten myönnett i in 26 000 mk sekä v. 
1763 laaditun Helsingin kartan korjaustyötä varten 
myönnett i in 5 000 mk (2.4. 1104 §, yjsto 31.10. 6601 

Tilastotoimisto oikeutett i in allekirjoittamaan Helsin-
gin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelukunnan 
pysyvien toimihenkilöiden työsopimukset ja neuvotte-
lukunnan toimisto allekirjoittamaan muut työsopi-
mukset. 

Toimistopääll. Eino Hosian kuukausipalkaksi vahvis-
tett i in 2 600 mk, tutkimussiht. Pirkko-Leena Tuovi-
nen val i t t i in uudelleen 28. pl:aa vastaavin kuukausi-
palkoin ja tutkimussiht. Tapani Kasso uudelleen 2 090 
mk:n suuruisin kuukausipalkoin 1.1. lähtien. Kassolle 
myönnett i in ero virastaan 12.3. alkaen ja ts. tutkimus-
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sihteeriksi val i t t i in valt.kand. Hannu Kalajoki 10.4. lu-
kien 28. pl:n alkupalkan ja 1.4. lukien siihen työehto-
sopimuksen perusteella tulevien palvelusvuosilisien 
mukaisin palkkaeduin (yjsto 10.1. 5043 §, 7.3. 5408 
§ ,7 .5 . 5773 §). 

Toim.pääll. Hosialle myönnett i in palkatonta työlomaa 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutukseen 
osallistumista varten ja samalla päätetti in, esittää palk-
kalautakunnalle, että se myöntäisi Hosialle täydet 
palkkaedut po. työlomien ajalta (yjsto 22.8. 6258 §). 

Tilastoneuvottelukunnan esityksestä kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupungin terveyden- ja sairaanhoitoa 
koskevan julkaisun osalta tehdään seuraavat muutok-
set: 
— terveyden- ja sairaanhoito, edellinen osa -niminen 
julkaisu muutetaan Terveyden- ja sairaanhoito -nimi-
seksi ja julkaistaan toistaiseksi vanhalla tavalla siten, 
että se sisältää kaupungin terveys- ja sairaalapalveluksia 
antavien elinten vuosikertomukset niihin l i i t tyvine ti-
lastoineen; 
— Terveyden- ja sairaanhoito, jälkimmäinen osa -nimi-
nen julkaisu lakkautetaan sen jälkeen, kun v:a 1970— 
1971 koskeva julkaisu on i lmestynyt; 
— perustetaan uusi sarja, Helsingin kaupungin tilastol-
lisia selvityksiä, jonka tehtävänä on suppeassa muodos-
sa antaa ajankohtaisia analyyseja t ietyi l tä aloilta siten, 
että tässä vaiheessa sarjaan sisällytetään seuraavat jul-
kaisut: 
a) Väestönmuutokset, jossa esitetään, kommentoidaan 
ja analysoidaan viimeaikaista väestönkehitystä ja 
b) Terveydenhuolto, jossa esitetään tietoja terveyden-
hoidon ja sairaanhoidon kehityksestä ottaen huomi-
oon niin hyvin kaupungin kuin muidenkin elinten toi-
minta; 
— uudet julkaisut julkaistaan toistaiseksi kerran vuo-
dessa (6.8. 2164 §). 

Tilastotoimiston yhteenveto v:n 1972 kaupungin si-
säisten henkilökuljetusten tilastoinnista merki t t i in tie-
doksi (6.8. 2252 §). 

Tilastotoimistoa kehotetti in yhteistoiminnassa huolto-
viraston kanssa kiireellisesti suorittamaan tutkimus 
läntisessä Kantakaupungissa kotioloissaan asuvien van-
husten palvelujen tarpeesta. Tutkimuksen suorittamis-
ta varten myönnett i in 20 000 mk (15.10. 3073 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki järjestää 12.— 
13.6. pohjoismaisen kunnallistilastollisen kokouksen, 
johon osanottajia kutsutaan n. 50, kuitenkin siten, et-
tä yhteen iltapäivätilaisuuteen on vapaa pääsy (2.1. 33 
§). 

Tilastokeskuksen laatimat väestöennusteet merki t t i in 
tiedoksi (11.6. 1926 §). 

Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelu-
kunta (Hesyn) oikeutett i in pitämään 300 mk:n suu-
ruista käteiskassaa (yjsto 7.2. 5227 §). 

Viranhalti jat, ks. ti lastotoimisto. 

Rahatoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhalti-
jat: 
— toimistonhoitajan virkaan (16. pl.) merkon. Marjaa-
na Karijoki 1.1. lukien, (13.pl .) A i r i Aarnio ja Inge-
gerd Lindvall 15.5. lukien (yjsto 3.1. 5010 §, 2.5. 
5743, 5744 §) 
— arvo-omaisuudenhoitajan virkaan (14. pl.) Sinikka 
Talmo-Liukkonen 15.2. lukien (yjsto 14.2. 5270 §) 
— apul.kirjanpitäjän virkaan (12. pl.) Pirkko Rantala 
1.3. lukien, Juudit Koskinen 1.5. lukien, Ilse Vihervaa-
ra 15.6. lukien ja Tea Linson 1.8. lukien, (11. pl.) An-
neli Stenberg 15.2. lukien, (10.pl.) Marja-Liisa Lippo-
nen 1.1. lukien ja Leila Erkkilä 15.5. lukien (yjsto 
3.1. 5009 §, 7.2. 5225 §, 14.2. 5269 §, 28.3. 5557 §, 
2.5. 5745 §, 13.6. 5945 §, 18.7. 6126 §) 
— kanslistin virkaan (11. pl.) Maija Kir i 1.8. lukien 
(yjsto 18.7. 6125 §) 
— toimistoapulaisen virkaan (10. pl.) Eeva-Maija Era 
15.2. lukien, Helka Korpivaara ja Tuija Kähkönen 
15.6. lukien, Kaija-Liisa Vihervaara 1.9. lukien sekä 
Sirkka Halonen 15.12. lukien, (9. pl.) Gurli Sandqvist 
1.1. lukien ja Marja Kall io 1.9. lukien, (8. pl.) Pirjo 
Paasonen ja Paula Käyhkö 1.4. lukien sekä Hannele 
Holopainen 15.12. lukien (yjsto 3.1. 5008 §, 7.2. 
5226 §, 28.3. 5558,5559 §, 13.6. 5946 §, 22.8. 6256, 
6257 §,3.12. 6764, 6765 §). 

Perustettuun 10. pl:n apul.kirjanpitäjän virkaan otet-
t i in vastaavaa tp. virkaa hoitanut Riitta Kaksonen ja 
perustettuun toimistoapulaisen virkaan (8. pl.) vastaa-
vaa tp. virkaa hoitanut Anja Karasmaa, molemmat 1.1. 
lukien. Kaisu Lipponen määrättiin hoitamaan 7. pl:aan 
kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa toistaiseksi, kuiten-
kin kauintaan 30.6. saakka (yjsto 3.1. 5006 §). 

Eräät viranhaltijat määrättiin viransijaisina hoitamaan 
avoinna olevia virkoja sekä oman virkansa ohella hoita-
maan toiseen virkaan kuuluvia tehtäviä. Samoin myön-
nettiin sairauslomaa lääkärin todistuksen perusteella ja 
palkatonta virkavapautta eräille viranhaltijoille. 

Jäljempänä mainituil le viranhaltijoille myönnett i in hei-
dän anomansa ero virastaan: apul.kirjanpit. Helvi Vir-
tanen 1.12.1972 lukien, toim.apul. Gurli Sandqvist ja 
Maija-Liisa Lipponen 1.1.1973 lukien, toimistonhoit. 
Sinikka Talmo-Liukkonen ja toim.apul. Anneli Sten-
berg 15.2., apul.kirjanpit. Hilkka Marttinen 1.2., toi-
mistonhoit. Hanneli Kerovuo 21.2., apul.kirjanpit. 
Pirkko Rantala ja toim.apul. Tuul ikk i Sairio 1.3., apul. 
kirjanpit. Marja-Leena Antamo 12.3., toim.apul. Kaisu 
Lipponen 20.4., kanslisti Juudit Koskinen 1.5., toim. 
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apul. Katri Myntt inen 14.5., apul.kirjanpit. Ingegerd 
Lindvall 15.5., toim.apul. Leila Erkkilä 15.5., toim. 
apul. Päivi Hirvonen 25.5., toim.apul. Ilse Vihervaara 
15.6., toim.apul. Marja Kallio 1.9., kanslisti Irja Harti-
kainen 1.11., toim.apul. Sirpa Koskimies ja Brita Ri-
patt i 5.11., apul.kir janpit. Saaro Marvo ja toim.apul. 
Anja Karasmaa 1.12., kir janpit. Helene Turtiainen ja 
May Tirronen 1.1.1974 sekä toim.apul. Maritta Töyrä 
11.1.1974 lukien (yjsto 7.2. 5224 §, 14.2. 5267 §, 
21.2. 5313 §, 7.3. 5407 §, 14.3. 5452 §, 21.3. 5499 
§, 18.4. 5672 §, 2.5. 5742 §, 7.5. 5771 §, 9.7. 6089 
§, 18.7. 6124 §, 15.8. 6240 §, 22.8. 6255 §, 10.10. 
6481, 6482 §, 24.10. 6552 §, 21.11. 6713 §, 3.12. 
6761 §, 19.12. 6867 §,27.12. 6919 §). 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginkamreeri Raimo Kaar-
lehdon vuosiloman ajankohdat (yjsto 18.4. 5673 §). 

Merki t t i in tiedoksi rahatoimiston ilmoitukset toimis-
tossa v:n 1972 viimeisen vuosineljänneksen ja kerto-
musvuoden kahden ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana tehdyistä lisä- ja ylitöistä (yjsto 7.3. 5409 §, 

30.5. 5895 §,29.8. 62.84 §). 

Maksumääräysten anto-oikeus myönnett i in eräille toi-
miston viranhaltijoil le (yjsto 17.1. 5096 §, 6.6. 5914 
§ ,24.7 . 6178 §,5.9 . 6305 §). 

Rahatoimiston ilmoitukset suoritetuista kassantarkas-
tuksista merki t t i in tiedoksi (5.2. 409 §, 9.4. 1184 §, 

11.6. 1929 §, 6.8. 2147 §, 1.10. 2861 § ,26 .11.3539 

§). 

Kaupunginhallituksen käytettäväksi merkit ty jen avus-
tusmäärärahojen suorittamisesta annettiin samat oh-
jeet kuin edellisenäkin vuotena (8.1. 81 §, v:n 1972 
kert. s. 134). 

Rakennusvirastoa kehotett i in huolehtimaan rahatoi-
miston talon eteiskaulan vanhan kattomaalauksen en-
tisöinnistä samalla periaatteella kuin rahatoimiston ta-
lon toisen kerroksen aulan maalausten entisöinnistä, 
käyttäen tarkoitukseen enint. 9 600 mk po. talon sa-
neerausta varten merkityistä määrärahoista (yjsto 
7.11. 6638 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in suorittamaan Suomen Kau-
punki l i i ton v:n 1973 ylimääräinen jäsenmaksu 98 164 
mk (yjsto 10.10.6478 §). 

Verotustoimi. Kaupunginhallitus määräsi palkkiovir-
kaiset kunnanasiamiehet ja heidän varamiehensä vero-
tuslautakuntaan v:ksi 1973 sekä vahvisti kunnanasia-
miehen, , apulaiskunnanasiamiehen, palkkiovirkaisten 
kunnanasiamiesten ja kunnanasiamiesten varamiesten 
tehtävien jaon verolautakunnassa. Eräille pai k k ¡ovi li-
kaisille kunnanasiamiehijle ja kunnanasiamiehen vara-

miehille myönnett i in ero tehtävästään ja heidän tilal-
leen määrättiin uudet henkilöt (15.1. 148 §, 12.3. 846 
§, 18.6. 1983 § ,5 .11 .3284 §,29.11. 3620 §). 

Helsingin veroviraston v:n 1972 II vuosipuoliskon kus-
tannuksista suoritetti in kaupungin osuutena 2 224 728 
mk, automaattisen tietojenkäsittelyn kustannuksista 
samalta ajalta 180 656 mk sekä v:n 1973 I vuosipuolis-
kon kustannuksista 2 .483 227 mk lääninhallituksen 
postisiirtoti l i l le (5.3. 770 §, 12.3. 854 §,3.9. 2492 §). 

Veronmaksajain Helsingin yhdistys esitti kirjeessään 
kaupunginhallitukselle huolestumisensa kaupungin ta-
louden epäedullisesta kehityksestä ja uhkaamassa ole-
vasta veroäyrin hinnan noususta ja ki inni t t i erityisesti 
huomiota kaupungin talouden hoidossa esiintyviin 
määrärahan yl i tyksi in. Kaupunginjohtaja i lmoit t i kau-
punginhallituksen jatkuvasti valvovan määrärahojen 
käytön tarkoituksenmukaisuutta, minkä lisäksi valvon-
taa on tehostettu muodostamalla kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosastolle erityinen valvontaryh-
mä, joka jatkuvasti seuraa määrärahojen käyttöä sekä 
tilanteen kehittymistä virasto- ja laitoskohtaisesti 
(14.5. 1576 §). 

Toisessa kirjeessään Veronmaksajain Helsingin yhdis-
tys esitti edelleen veroäyrin säilyttämistä ennallaan eli 
14 p:nä ja kehotti käyttömenojen kasvun hillitsemisek-
si kiinnittämään huomiota johtavassa asemassa olevien 
henkilöiden tarpeettoman suureen määrään, sosiaali-
menoihin ja avustusten myöntämiseen. Lisäksi yhdis-
tys kehotti kiinnittämään huomiota mm. sairaaloiden 
käyttömenoihin ja metron rakentamiseen. Kaupungin-
johtaja totesi kaupunginhallituksen vahvistaneen 19.3. 
v:n 1974—1983 taloussuunnitelman, jossa veroäyrin 
hintana on käytetty 15 p v. 1974 ja 1975 sekä 16 p v. 
1976—1983. Tästä huolimatta ei kasvavaa rahoitustar-
vetta pystytä kattamaan ilman aktiivista maksu- ja tak-
sapolitiikkaa. Kuitenkaan kaupungilla seuraavankaan 
vuoden aikana ole sanottavasti mahdollisuuksia laajen-
taa toimintaansa eikä kohottaa palvelutasoa. Kun ote-
taan huomioon väestömäärän kasvun hidastuminen ja 
osittain pysähtyminen, ei ole muuta mahdollisuutta, 
kuin pidättäytyä uusia menoja aiheuttavista suunnitel-
mista sekä pyrkiä nykyistä paremmalla suunnittelulla 
ja tehokkaammalla työvoiman käytöllä hoitamaan 
välttämättömät tehtävät entistä pienemmin kustan-
nuksin (6.8. 2148 §). . 

Henkilöasiainkeskus. Henkilöasiainpäällikön Kalevi 
Ylä-Hokkalan pyydettyä eron virastaan 1.11. lukien, 
kaupunginhallitus päätti jättää viran toistaiseksi täyt-
tämättä, kuitenkin kauintaar) . 1.2.1974 saakka. Kes-
kuksen työvoimaosaston osastopäällikkö Reino Tuomi 
määrättiin hoitamaan po. virkaa kauintaan em. päivään 
saakka (6.7. 2253 §, 29.10. 3219 §). 
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Ts. työturvallisuustarkastajan palkkauksen maksami-
seksi kertomusvuoden aikana myönnett i in 25 008 mk 
(8.1. 114 §). 

Fil.maist. Juhani Jääskeläinen anoi toimenpiteisiin 
ryhtymistä hänen työsuhteensa jatkamiseksi henkilö-
asiainkeskuksen apulaiskoulutuspäällikön tehtävässä. 
Koska henkilöasiainkeskuksen tilapäisten viranhaltijain 
ja työsuhteessa olevan henkilökunnan ottaminen ja ir-
tisanominen kuuluu johtosäännön 11 §:n mukaan hen-
kilöasiainpäällikön eikä kaupunginhallituksen toimival-
taan, päätti kaupunginhallitus, ettei anomus sen tahol-
ta anna aihetta toimenpiteisiin (17.9. 2745 §, 24.9. 
2841 §). Kaupunginhallitus katsoi myös, ettei Jääske-
läisen henkilöasiainpäällikön eräitä toimenpiteitä kos-
keva kantelu antanut aihetta toimenpiteisiin (12.11. 
3414 §, 19.11. 3510 §). 

Henkilöasiainkeskukselle myönnett i in virastokohtai-
nen oikeus käyttää vuokra-autoa virka-ajoihin toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan v:n 1974 loppuun siten, et-
tä luvan antamisesta kussakin yksityistapauksessa päät-
tää henkilöasiainpäällikkö tai hänen sijaisensa (yjsto 
12.12. 6859 §). 

Henkilöasiainkeskuksen valmistama selvitys kaupungin 
välillisistä työvoimakustannuksista v. 1971 merki t t i in 
tiedoksi ja päätettiin lähettää kaikille hallintoelimille 
(24.4. 1412 §,2.5. 1479 §). 

Henkilöasiainkeskuksen ilmoitus kertomusvuoden tar-
kistetun työohjelman toteutumisesta merki t t i in tie-
doksi (26.11. 3557 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että Anneli Olli lan tutkimus 
»Helsingin kaupungin työnjohtajat ja ammatissa viihty-
minen» antaa riittävän selvityksen henkilöasiainkes-
kuksen tehtäväksi määrätyn työnjohtajien todellisia 
asenteita työn tuloksiin ja tuottavuuteen nähden sa-
moin kuin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä koskevan 
tehtäväksiannon osalta. Samalla kaupunginhallitus ke-
hott i v. 1972 asettamaansa opistoinsinöörien pätevyys-
komiteaa tutkimaan myös kaupungin teknill isten viras-
tojen ja laitosten insinöörien sijoittumista organisaati-
on eri tasoille (10.12. 3697 §). 

Henkilöasiainkeskus oikeutett i in järjestämään Valkoi-
sessa salissa kolme henkilöstön uudelleensijoitustoi-
mintaa koskevaa tiedotustilaisuutta (yjsto 16.5. 5805 

Koulutusosaston kurssitoimiston huonetiloissa tapah-
tunut varkaus merkitt i in tiedoksi (yjsto 19.9. 6404 §). 

Toimisto koulun opetuksen siirtämiseksi lakisääteiseksi 
oppisopimuskoulutukseksi kaupunginhallitus päätti 
seuraavaa: 

— v. 1963 perustettu toimistokoulu jatkaa toimintaan-
sa vakinaisena koulutusmuotona henkilöasiainkeskuk-
sen alaisena 
— koulutuksessa otetaan käytäntöön lakisääteinen op-
pisopimuskoulutus koulutuksen yleispätevyyden ja ar-
vostuksen lisäämiseksi 
— opetuksessa on sovellettava ammattikasvatushalli-
tuksen vahvistamaa konttori työnteki jäin oppiohjel-
maa, joka on 2-vuotinen ja jakautuu tietopuoliseen 
opetukseen ja työnopetukseen 
— tietopuolinen opetus annetaan kurssimuotoisesti 
kahtena tai useampana kurssijaksona, työnopetuksessa 
käytetään jo vakiintunutta työharjoittelujärjestelmää 
— työharjoit telun ylimpänä valvojana to imi i henkilö-
asiainkeskuksen asettama henkilö 
— oppiajan päättyessä oppilaalle annetaan ammattikas-
vatushallituksen vahvistamalle lomakkeelle kir joi tet tu 
oppitodistus (7.5. 1550 §). 

Palkka/autakunnan toimiston sihteerin virat (34., 32., 
28. ja 28. pl.) sekä tp. osastosihteerin virka (26. pl.) 
saatiin jättää vakinaisesti täyttämättä siihen saakka, 
kunnes uusi johtosääntö valmistuu, kuitenkin kauin-
taan v:n 1974 loppuun. Virkoihin nimitett i in viransi-
jaiset (8.1. 112 §,25.6. 2126 §,10.12. 3751 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työ-
j ä r j e s t e l y palkka -,y m. kysymykset 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan asettamista toimi-
kaudeksi 1973—1976 koskeva kunnallisen sopimusval-
tuuskunnan toimiston yleiskirje n:o 18/73 merkit t i in 
tiedoksi. Puheenjohtajana toimi i apul.kaup.joht. Pentti 
Pusa ja varapuheenjohtajina apul.kaup.joht. Paavo 
Lehtinen ja kansanedust. Aulis Sileäkangas. Sopimus-
valtuuskunta päätti muuttaa johtosääntönsä 3 §:n 1 
momenttia siten, että kaupunkijaoston jäsenmäärä 
nousee 12:sta 13:een ja maalaiskuntajaoston jäsenmää-
rä vähenee yhdeksästä kahdeksaksi. Edelleen valtuus-
kunta päätti asettaa kaupunkijaoston, maalaiskunta-
jaoston ja kuntainli i t tojaoston, joiden kokoonpano il-
meni yleiskirjeessä (12.3. 916 §). 

Virka- ja työehtosopimukset sekä palkantarkistukset. 
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi palkkalautakun-
nan ilmoituksen kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
sekä toisaalta A K A V A n , Kunnallisten työnteki jäin ja 
Viranhalti jain l i i ton (KTV) sekä TVK:n virkamiesjär-
jestöt TVK-V -yhdistyksen kesken 14.11.1972 eräiden 
kunnallisten viranhaltijain palkkausten tarkistamisesta 
tekemän virkaehtosopimuksen täytäntöönpanosta ja 
siitä aiheutuvat toimenpiteet (19.2. 649 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää kunnallisen sopimus-
valtuuskunnan toimistoa kiirehtimään kuukausipalk-
kaisten vuosilomapalkan maksamista koskevien virka-
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ja työehtosopimusten aikaansaamista (19.2. 654 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston 1.11.1972 
hyväksymä muutettu konekirjoituslisäjärjestelmä saa-
t i in päätöksen I kohdan eli konekirjoituslisän suuruu-
den määrittelevien konekirjoitusnopeuksien ja niihin 
perustuvien palkkaluokkien osalta panna täytöntöön 
1.1.1973 lukien (5.2.459 §). 

Kaupunginhallitus päätti kaupungin palveluksessa ole-
vien tilapäisten viranhaltijain osalta palkkaluokkatar-
kistusten toteuttamisesta virkaehtosopimuksen mukai-
sesti siten, että kaupunginhallituksen mietinnön n:o 2 
liitteen A sarakkeessa 7 maini tut tilapäiset virat siirre-
tään 1.10.1972 lukien uusiin palkkaluokkiin saman 
liitteen sarakkeen 8 mukaisesti. Samalla kaupunginhal-
litus päätti muuttaa tilapäisten virkojen nimikkeet rat-
kaisun edellyttämällä tavalla (12.3. 853 §). 

Kaupunginghallitus merkitsi tiedoksi kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan yleiskirjeen n:o 49/73, jossa ilmoi-
tet t i in eduskunnan palkkavaltuuskunnan hyväksyneen 
valtion puolesta eräät virka- ja työehtosopimukset val-
tionavustuksen suorittamista koskevalta osalta eräin 
kirjeessä mainituin rajoituksin (11.6. 1972 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sopimuskaudeksi 
1.4.1973-31.3.1974 tehdyt yleisen kunnallisen virka-
ehtosopimuksen, kaupunkien ja kauppalain kuukausi-
palkkaisia päätoimisia työnteki jöi tä (toimihenkilöitä) 
koskevan työehtosopimuksen ja kaupunkien ja kaup-
palain tuntipalkkaisten työnteki jäin työehtosopimuk-
sen sekä teki näiden sopimusten täytäntöönpanoa kos-
kevat päätökset (7.5. 1551, 1553, 1554 §). 

Valtuuston päätettyä 6.6. perustaa 229 uutta virkaa, 
kaupunginvaltuusto kehott i asianomaisia lauta- ja joh-
tokuntia sekä virastoja ja laitoksia tekemään mahdolli-
set erilliset esityksensä po. vakinaistettavien virkojen 
täyttämisestä ottaen huomioon virkasäännön 4 §:n 2 
momentin, jonka mukaan tp. viranhaltija saadaan kau-
punginhallituksen suostumuksella virkaa haettavaksi 
julistamatta ottaa tämän viran tilalle samojen tehtävien 
suorittamista varten perustettuun vakinaiseen virkaan 
(11.6. 1932 §). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimiston ilmoitus 
12.11. tehdystä virkaehtosopimuksesta, joka koski 
eräiden kunnallisten viranhaltijain palkkauksien tarkis-
tamista 1.10. lukien merki t t i in tiedoksi. Samalla kau-
punginhallitus teki sopimuksen täytäntöönpanoa kos-
kevat päätökset, joissa mm. kehotetti in palkkalauta-
kuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin virkaeh-
tosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä tarkoi-
tettujen valmistelujen suorittamiseksi ja neuvottelujen 
käymiseksi pöytäkirjassa sovitun määräajan puitteissa. 
Mainitussa §:ssä sovitt i in, että järjestelyvaran käyttä-

mistä lähinnä yksittäisvirkojen palkkausten tarkistami-
siin koskeva valmistelu suoritetaan Helsingin kaupun-
gin osalta kaupungin ja ao. viranhaltijajärjestöjen pai-
kallisyhdistysten välisissä neuvotteluissa (19.11. 3511 

Yleisjaosto totesi kaupunginhallituksen suorittaneen 
em. virkaehtosopimuksen täytäntöönpanon ja merkitsi 
täytäntöönpanoa varten tiedoksi, että kunnallinen so-
pimusvaltuuskunta oli sillä tarkistanut Helsingin kau-
pungin osalta kaupunkikohtaisena palkkaluokkiin si-
joi t telun tarkistuksena seuraavien virkojen palkkauk-
sia: 
— kaup.joht. Aura uusi palkka Y 40 pl. + 15 % + 15 % 
— apul.kaup.joht. Järvinen, Leskinen, Loimaranta, Pu-
sa, Smeds ja Väyrynen Y 40 p l>15 % 
— kansliapääll. Salo, rahoitusjoht. L intur i , kaup.ins. 
Ant t i la , sekä toim.joht. Laamanen, Toiviainen ja Val-
tanen Y 40. pl., 
— kansanterveystyön johtava lääkäri Ki lpiö Y 36 pl. 4· 
4 pl., 
— johtava hoitaja (terveyskeskus) Y 25. pl. ja 
— perhehoidon ylihoitaja Y 20. pl. (yjsto 3.12. 6808 
§). 

Kaupungin neuvottelijain ja järjestöjen keskeiset jär-
jestelyvaraa koskevat neuvottelut saatettiin päätök-
seen 27.11. ja palkkalautakunta hyväksyi neuvottelu-
tuloksen samana päivänä. Kaupunginhallitus merkitsi 
tiedoksi sopimusvaltuuskunnan 12.12. tekemän tämän 
neuvottelutuloksen mukaisen virkaehtosopimuksen ja 
päätti muuttaa sopimuksen mukaisesti eräiden tilapäis-
ten virkojen virkanimikkeet sekä teki muut sopimuk-
sen täytäntöönpanoa koskevat päätökset (17.12. 3841 

Kaupunginhallitus päätti valtuuston 14.11. tekemien 
päätöksien perusteella muuttaa 18.4. tehdyn virkaeh-
tosopimuksen edellyttämät virkanimikkeet ja pyytää 
sopimusvaltuuskunnan hyväksymisen kaupungin viran-
halti joita ja toimihenkilöitä koskevan konekirjoitusli-
säjärjestelmän muutetuil le toimeenpano-ohjeille. Sopi-
musvaltuuskunnan kaupunkijaosto i lmoi t t i hyväksy-
neensä po. konekirjoituslisäjärjestelmän täytäntöönpa-
no-ohjeet (19.11. 3512 §, 17.12. 3846 §, kunn.as.kok. 
s. 294 ja 385-389). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sopimusvaltuus-
kunnan ilmoituksen C-palkkataulukon mukaisessa 
palkkauksessa olevien viranhaltijain palvelussuhteen 
ehtojen tarkistamisesta 1.1.1974 lukien tehdyn virka-
ehtosopimuksen ja teki päätökset sen täytäntöönpa-
nosta (10.12. 3750 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi edelleen tiedoksi sopimus-
valtuuskunnan ilmoitukset satamajäänmurtajien laivan-
päällystön, konepäällystön ja miehistön työehtosopi-
muksesta sekä M/S Korkeasaaren laivapäällystöä kos-
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kevasta työehtosopimuksesta. Edellinen lähetettiin tie-
doksi ja toimenpiteitä varten satamalaitokselle, jälkim-
mäinen liikennelaitokselle ja molemmat tiedoksi palk-
kalautakunnalle (6.8. 2254, 2255 §). 

Palkkalautakunnan ilmoitus kaupungin tuntipalkkaisia 
työnteki jöi tä koskevan työehtosopimuksen hyväksy-
misestä merki t t i in tiedoksi (13.8. 2309 §). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitus eräiden 
mielisairaaloiden ja vajaamielislaitosten hoitohenkilö-
kuntaan kuuluvien palkkauksen tarkistamista koske-
van virkaehtosopimukseksi katsottavan pöytäkir jan 
tekemisestä merkit t i in tiedoksi ja tehti in sen täytän-
töönpanoa koskevat päätökset (29.11. 3664 §). 

Lausuntonaan A-klinikkasäätiön ja valtion viranhalti-
jain ja työntekijäin l i i ton (VVTL) välisestä työehtoso-
pimusluonnoksesta kaupunginhallitus päätti i lmoittaa 
A-klinikkasäätiölle, että sen käsityksen mukaan työeh-
tosopimuksen aikaansaamista ei voida pitää tarkoituk-
senmukaisena, vaan palvelussuhteen ehtoihin nähden 
tulisi edelleen, kunnes valmisteilla oleva valtionapua 
saavien yksityisten yhteisöjen palveluksessa • olevan 
henkilökunnan palvelusuhteen ehtoja koskeva neuvot-
telu- ja sopimusjärjestelmä on aikaansaatu, noudattaa 
nyt voimassa olevia määräyksiä (10.9. 2669 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 1965 tekemäänsä 
päätöstä, että työsopimuksin palkattujen toimihenki-
löiden sopimuspalkoista on, jos kuukausipalkka ylittää 
Y 25 pl.n mukaisen loppupalkan, pyydettävä palkka-
lautakunnan toimiston lausunto, ja jos sopimuspalkka-
luokka ylittää Y 32 pl:n mukaisen loppupalkan, on so-
pimuspalkan hyväksyminen saatettava kaupunginhalli-
tuksen ratkaistavaksi (5.11. 3332 §, 12.11. 3412 §). 

Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskuslii-
ton lakko. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 7.5. 
STTK n ja sen alaisten järjestöjen työtaistelun varalta 
7.5. asettamansa erityistoimikunnan antamat ohjeet, 
jotka koskivat lakon aikana tehtävästä työstä suoritet-
tavia palkkoja (21.5. 1699 §, 28.5. 1806 §). 

Henki/ökortiston pito. Kaupunginhallitus kehotti vi-
rastoja ja laitoksia saattamaan henkilökortistonsa ajan 
tasalle 31.3. mennessä ja antoi po. kortiston pitoa kos-
kevat uudet yleisohjeet. Myös virkamiehiä, joi l la viras-
tojen ja laitosten päälliköiden lisäksi on oikeus ottaa 
viranhaltijoita ja toimihenkilöitä kaupungin palveluk-
seen, kehotetti in merkitsemään palvelussuhteita koske-
vat asiat päätösluetteloon. Kaupunginhallitus kumosi 
samalla asiaa koskevan v. 1960 tehdyn päätöksensä. 
Edelleen ki innitett i in virastojen ja laitosten huomiota 
siihen, että annettaessa palvelustodistuksia kaupungin 
palveluksesta eroaville viranhaltijoille ja työnteki jöi l le, 
on noudatettava kaupunginhallituksen 20.12.1951 te-

kemää päätöstä sekä samana päivänä kaupunginhalli-
tuksen kiertokirjeessä n:o 1471 annettuja ohjeita siten 
muutettuna, että todistusten allekirjoittamiseen on oi-
keutettu viraston tai laitoksen päällikön lisäksi vain 
henkilö, joka voimassa olevien ohje- ja johtosääntöjen 
mukaan on oikeutettu ottamaan kaupungin palveluk-
seen ko. henkilöitä (8.1. 109 §). 
Uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminnan suunta-
viivat päätettiin vahvistaa henkilöasiainjaoston esityk-
sen mukaisina. Kaupunginhallitus päätti kehottaa vi-
rastoja ja laitoksia 
— nimeämään esityksessä tarkoitetut yhdysmiehet 
— palkkaamaan tarvitsemansa tilapäisen työvoiman en-
sisijaisesti niistä virastoista ja laitoksista, jotka muu-
toin joutuisivat kausiluontoisista tai muista vastaavista 
syistä irtisanomaan tai lomauttamaan kyseisiin tehtä-
viin sopivaa työvoimaa 
— henkilökuntaa palvelukseen ottaessaan asettamaan 
henkilöasiainkeskuksen mielestä uudelleensijoituksen 
tarpeessa olevan, kyseiseen tehtävään pätevän ja muilta 
edellytyksiltään sopivan henkilön etusijalle sekä anta-
maan henkilöasiainkeskukselle kirjallisen selostuksen, 
mikäli tätä henkilöä ei kuitenkaan tehtävään valita 
— selvittämään talousarvion ja PTS:n henkilökuntali i-
tettä laatiessaan myös uudelleensijoitusta tarvitsevan 
henkilökunnan, erityisesti rationalisoinnin, uudelleen-
järjestelyn, kausivaihtelujen yms. ennakoitavissa olevi-
en syiden vuoksi tarpeettomaksi käyvän henkilökun-
nan ja ilmoittamaan siitä henkilöasiainkeskukselle sekä 
— uusien virkojen tai toimien perustamismenettelyn 
yhteydessä ilmoittamaan, voidaanko kyseiset tehtävät 
täyttää uudelleen sijoitettavilla henkilöil lä ja tarvitta-
essa mainitsemaan tästä myös annettaessa lausuntoa 
kyseisen viran tai toimen perustamisesta (7.5. 1552 §). 

Työsuojelun yhteistoimintasopimus. Kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan toimisto i lmoi t t i , että toisaalta 
kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja pääsopijajärjestöt 
( A K A V A , KTV ja TVK-V) sekä toisaalta Liiketyönan-
tajain Keskusliitto, Suomen Ammatt i l i i t to jen Keskus-
järjestö, Suomen Työantajain Keskusli itto, Suomen 
Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto, Toimi-
henkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ja Työeh-
to l i i t to allekirjoitt ivat 8.12.1972 työsuojelutyön yh-
teistoimintasopimuksen. Sopimuksen perusteella sopi-
musvaltuuskunta ja kunnallisia viranhalti joita ja työn-
tekijöitä edustavat järjestöt ovat mukana Työsuojelun 
Keskustoimikunnan ja sen alaisena toimivan Työtur-
vallisuuskeskuksen toimesta suoritettavassa työsuojelu-
työssä (29.1. 382 §). 

Sisäinen tiedotustoiminta. Kaupunginhallitus vahvisti 
kaupungin virastoja ja laitoksia koskevat sisäisen tiedo-
tustoiminnan sovellutusohjeet esityksen mukaisina ja 
päätti lähettää kuntien ja kuntainl i i t tojen po. toimin-
nan järjestämistä koskevan sopimuksen siihen l i i t tyvi-
ne muistioineen sekä paikallisine sovellutusohjeineen. 
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lauta- ja johtokunni l le sekä virastoille ja laitoksille tie-
doksi toimenpiteitä varten. Henkilöasiainjaostoa keho-
tet t i in nimeämään toimikunnalle esittelijä ja sihteeri. 
KTV:tä ja TVK-V: tä pyydett i in nimeämään kaksi eh-
dokasta ja Akavaa yksi ehdokas tiedotustoimikunnan 
muodostamiseksi sovellutusohjeiden tarkoittamalla ta-
valla (16.4. 1330 §, 14.4. 1416 §). 

Tuntipalkkaisten työntekijöiden sosiaalitiloja koske-
van selvityksen johdosta kaupunginhallitus kehotti ra-
kennusvirastoa, liikennelaitosta, sähkölaitosta, satama-
laitosta, vesilaitosta, kiinteistövirastoa, urheilu- ja ul-
koiluvirastoa, kaasulaitosta sekä puutavarakeskusta yh-
teistyössä kaupungin työturvallisuusorganisaation 
kanssa ja tarvittaessa henkilöasiainkeskuksen apuun 
turvautuen tekemään korjaussuunnitelmat ja kustan-
nusarviot niiden tuntipalkkaisten työntekijöiden ja 
vastaavanlaisissa olosuhteissa työskentelevien viranhal-
t i joiden ja toimihenkilöiden sosiaalitilojen osalta, jotka 
kuntonsa, tilojensa tai varustetasonsa vuoksi eivät täy-
tä työturvallisuuslain 10 §:n sisältämiä vaatimuksia. 
Tarvittaessa korjaukset suoritetaan määrärahojen puit-
teissa. Pysyvien työpaikkojen sosiaalitiloihin on ensi si-
jassa saatava vaatimukset täyttävät pesutilat, kuivausti-
lat ja käymälät ja sen jälkeen suoritetaan parannukset 
pukeutumis-, ruokailu- ja oleskelutilojen osalta (29.8. 
2463 §,3.9 . 2568 §). 

Toimipaikkaruokailu. Kaupunginhallitus totesi kau-
pungin pyrkimyksenä olevan luontoissuoritussäännön 
mukaisesti ja talousarvion edellyttämissä puitteissa tar-
jota mahdollisimman suurelle osalle palveluksessaan 
olevaa henkilökuntaa mahdollisuus ravitsemuksellisesti 
täysipainoisen ja kohtuuhintaisen aterian saamiseen 
ruokailua varten tarkoitetun tauon aikana. Kaupungin-
hallitus kehott i elintarvikekeskusta ja niitä virastoja ja 
laitoksia, joi l la on hoidossaan henkilökuntaruokaloita, 
suunnittelemaan ravitsemuksellisesti täysipainoisia ate-
rioita tarvittaessa ulkopuoliseen asiantuntija-apuun 
turvautuen ja pyrkimään luontoissuoritussäännön ja 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen puitteissa siihen, 
että kulutus ohjautuu ravitsemuksellisesti terveellisten 
ruokalajien käyttöön. Virastoja ja laitoksia kehotetti in 
ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten menetelmien 
käyttöön saattamiseksi ja automaattien ym. laitteiden 
hankkimiseksi, joita elintarvikekeskus pitää ruokaloi-
den rationaalisen hoidon kannalta välttämättöminä. 
Elintarvikekeskusta kehotetti in ottamaan uusia ruoka-
loita hoitaakseen vain lounasruokailuperiaatteella. 
Edelleen elintarvikekeskusta kehotetti in tekemään 
kaupunginhallitukselle esityksen sellaisen tutkimuksen 
suorittamiseksi, jolla, ottamalla huomioon sekä kau-
pungin omien virastojen ja laitosten palvelut että ulko-
puolisten palvelusten hyväksikäyttämismahdollisuu-
det, selvitettäisiin 
— millä edellytyksillä nykyiset henkilökuntaruokalat 
voisivat olla kaupungin koko henkilökunnan käytössä 

— mahdollisuudet tarjota rakennusviraston työkohteis-
sa työskenteleville henkilöille hinnaltaan ja laadultaan 
muiden henkilökuntaryhmien nauttimaan ruokailu-
etuun verrattuna yhdenvertainen ruokailumahdollisuus 
sekä 
— millä edellytyksillä toimipaikkaruokailumahdolli-
suuksia vailla olevalle henkilökunnan osalle voitaisiin 
järjestää ruokailumahdollisuus (26.3. 1061 §, 9.4. 
1247 §). 

Virkamatkat ja kurssit. 1.4.1973 lukien voimaan tul-
leella kunnallisella yleisellä virkaehtosopimuksella oli 
eräin osin muutettu virkamatkoja koskevia määräyk-
siä. Uudet määräykset sisältyivät sopimuksen liittee-
seen n:o 6, jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi. 
Tärkeimmät muutokset olivat mm. seuraavat: 
— matkaluokkajako perustuu uusiin Y- ja C-palkka-
luokki in 
— ateriakorvauksen määrä, kilometrikorvauksia, kurs-
sipäivärahaa, majoittumiskorvausten enimmäismääriä 
sekä ulkomaisten virkamatkojen päivärahoja ja hotel-
likorvausten enimmäismääriä korotett i in 
— kotimaan virkamatkojen päivärahojen osittaisen ko-
rottamisen lisäksi otett i in kokopäivärahan kohdalla 
käyttöön muun päivärahan ryhmä, joka korvaa aikai-
semmat korottamattoman päivärahan ja kaupunkipäi-
värahan ryhmät 
— eräissä pitkään jatkuvissa virkamatkatapauksissa 
täyteen päivärahaan oikeuttavien matkavuorokausien 
enimmäismäärä korotett i in 60:stä 75:ksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että uusia 
säännöksiä sovelletaan viranhaltijoiden lisäksi kaupun-
gin palveluksessa oleviin toimenhalti joihin samoin 
kuin työsuhteessa oleviin muihin henkilöihin työehto-
sopimuksissa määritellyissä puitteissa. 

Edelleen kaupunginhallitus totesi, että valtuusto oli 
kertomusvuoden talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä oikeuttanut kaupungin hallintoelimet pöytä-
kirjaan merkittävällä päätöksellä käytettävissään ole-
vien määrärahojen puitteissa lähettämään alaisiaan vi-
ranhaltijoita, toimihenkilöitä ja työntekijöitä sellai-
sille kotimaassa järjestettäville kursseille, seminaarei-
hin sekä opinto- ja neuvottelupäiville, joista on ilmeis-
tä hyötyä asianomaisen toiminnalle kaupungin palve-
luksessa, tarvitsematta myöntää tarkoitukseen virka-
vapautta tai työlomaa ja alistamatta asiaa selvissä ta-
pauksissa kaupunginhallituksen, sen yleisjaoston tai 
kaupunginjohtajan ratkaistavaksi. 

Uudenmaan läänin alueelle ulottuvat virkamatkat saa-
daan suorittaa ao. virastopäällikön tai häntä vastaavan 
luvalla, ellei yleisjaosto erityisistä syistä jonkin viras-
ton osalta toisin päätä. 

Virkamatkoista suoritettavien korvausten saamisen 
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edellytyksenä on 
— että matka on tehty asianomaisen viranomaisen kir-
jallisen päätöksen tai kirjallisen virkamatkamääräyksen 
perusteella, joka on annettu lähtijälle ennen virkamat-
kan aloittamista ja 
— että matkalla ollut on määräajassa esittänyt kunnal-
lisen yleisen virkaehtosopimuksen po. liitteen 24 ja 25 
§:n mukaisesti matkalaskun laskujen hyväksyjälle (7.5. 
1503 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa yleiskirjeessään tarkem-
mat ohjeet viran- ja toimenhalti joiden sekä työsopi-
mussuhteessa olevien työnteki jöiden lähettämisestä 
kotimaassa järjestettäville kursseille (22.1. 249 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1955 ja 1958 
tekemiään asiaa koskevia päätöksiään ja 

1) oikeuttaa kaupungin hallintoelimet pöytäkirjaan 
merkittävällä päätöksellä määräämään alaisiaan viran-
halti joita ja työnteki jöi tä osallistumaan sellaisille Hel-
singissä järjestettäville kursseille, joista on ilmeistä 
hyötyä asianomaisen toiminnalle kaupungin palveluk-
sessa, tarvitsematta myöntää tarkoitukseen virkavapa-
utta tai lomaa ja alistamatta asiaa selvissä tapauksissa 
kaupunginhallituksen ratkaistavaksi, mikäli kurssimak-
sun suorittamiseen on käytettävissä käyttövaroja, 

2) oikeuttaa ne kaupungin hallintoelimet, joi l la on 
käytettävänään käyttövarojen til i l lä olevaa määrära-
haa, suorittamaan näistä varoista sellaisten itseopiske-
luna työajan ulkopuolelle suoritettujen kurssien mak-
sun, joiden suorittamisesta on ilmeistä hyötyä asiano-
maisen viranhaltijan tai työntekijän toiminnalle kau-
pungin palveluksessa ja jotka kaupunginhallituksen 
henkilöasiainjaosto on etukäteen hyväksynyt korvatta-
viksi kaupungin varoista kokonaan tai osittain silmällä 
pitäen tehtävää asianomaisen viraston, laitoksen tai 
hallinnonhaaran puitteissa 

3) määrätä 2) kohdassa tarkoitettujen kurssimaksujen 
suorittamisessa meneteltäväksi siten, että kurssimaksu 
kaupungin varoista maksetaan vasta sen jälkeen, kun 
kurssi on hyväksytysti suoritettu, sekä 

4) että viranhaltijoita ja työnteki jöitä tämän päätöksen 
tarkoittamil le kursseille määrättäessä on tästä ilmoitet-
tava henkilöasiainkeskuksen koulutusosastolle (22.1. 
302 §, 29.1. 392 §, v:n 1955 kert. s. 129, v:n 1958 
kert. s. 126). 

Työaikajärjestelyt. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin virastot ja laitokset pidetti in suljettuna maa-
nantaina 30.4., perjantaina 7.12. ja maanantaina 
31.12. sekä että niissä tehdään säännönmukainen työ-
päivä vastaavasti 14.4., 1.12. ja 15.12. (2.4. 1153 §, 
29.10. 3220 §). 

Influenssaepidemian johdosta kaupunginhallitus päät-
t i , ettei niiden henkilöiden, jotka aikana 19.1.—28.2. 
joutuivat jäämään pois työstään influenssan takia kau-
intaan viiden päivän ajaksi tarvinnut esittää lääkärinto-
distusta ehdolla, että asianomainen toimittaa ensim-
mäisenä poissaolopäivänään työpaikkaansa i lmoituk-
sen sairastumisestaan, ja jos poissaolo on kestänyt kol-
me päivää, kahden luotettavan henkilön antaman to-
distuksen siitä, että poissaolo on johtunut mainitunlai-
sesta sairaudesta (22.1. 309 §). 

Vakuutukset. Tapaturmavakuutusyhtiö Kullervolle 
suoritetti in 4 218 mk:n suuruinen lasku lentotapatur-
mavakuutusmaksuna v:lta 1972 yleisten hallintomeno-
jen t i l i l tä »Virkamatkat» (yjsto 14.3. 5445 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginhallitus merkitsi 
tiedoksi Suomen Kaupunkil i i ton ilmoituksen sosiaali-
ja terveysministeriölle tehdystä esityksestä eräiden 
eläkkeitä, sairausvakuutusta ja vakuutuskorvauksia 
koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (24.4. 1409 §, 
v:n 1972 kert. s. 141). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimisto i lmoit t i , 
että sosiaali- ja terveysministeriö oli vahvistanut työn-
tekijäin eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistamises-
sa v. 1973 käytettäväksi palkkaindeksiksi 274. Indek-
siluvun oltua edellisenä vuonna 247, tul i nousuksi 
10.93 %, millä määrällä työntekijäin eläkelain mukai-
set eläkkeet nousivat 1.1.1973 lukien. Kunnalisten 
keskusjärjestöjen suosituksen mukaisesti muutettujen 
eläkesääntöjen nojalla tarkistetaan vanhoja eläkkeitä 
samasta ajankohdasta lukien myös 10.93 %:lla. Mikäli 
eläkkeensaaja on aikanaan i lmoit tanut, että hänen 
eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuo-
don mukaan, eläke tarkistetaan kunnallisen virkaehto-
sopimuksen tai vastaavan työehtosopimuksen mukais-
ten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti, joka tulisi 
ajankohtaiseksi vasta seuraavan palkkaratkaisun yhtey-
dessä (5.3. 810 §). 

Kaupunginhallituksen esityksestä päätti kunnallisen 
eläkelaitoksen hallitus alentaa kaupungin lääkäriväli-
tyksen päivystävien sairaanhoitajien eläkeiän 58 vuo-
deksi (24.4. 1421 §, 18.6. 2030 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä erään leskieläkettä 
koskevan valituksen (5.3. 809 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitalit päätettiin jakaa 12.6. 
klo 18 ja Suomen Kaupunkil i i ton ansiomerkit samana 
päivänä klo 14 Kaupungintalossa. Helsinki-mitali pää-
tett i in myöntää Paavo Nurmelle ja Ella Eroselle sekä 
virastojen ja laitosten esitysten mukaisesti eräille kau-
pungin viranhaltijoille ja työntekijöi l le. Kaupunkili i-
ton ansiomerkit myönnett i in 30, 25 ja 20 vuoden pal-
veluksesta kaupungin viranhaltijoille ja työnteki jöi l le. 
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(2.4. 1096 §, 9.4. 1194 §, 7.5. 1513 §, yjsto 2.5. 
5748, 5749 §, 7.5. 5781 §, 16.5. 5806 §,6.6. 5923 §, 
20.6. 5988 §). 

Komiteat ja toimikunnat 

Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat 
komiteat ja toimikunnat, jotka oiketetti in ottamaan 
sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 
— to imikunta valmistelemaan kokonaisohjelmaehdo-
tusta kauounginvaltuuston 100-vuotisjuhlan viettoa 
varten puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti 
Poukka ja jäseninä ylipormestari Teuvo Aura, valtuus-
ton I varapuh.joht. Keijo Liinamaa, valtuuston II vara-
puh.joht. Carl-Gustaf Londen, vt Anna-Liisa Hyvönen, 
kansiiapääll. Sulo Hellevaara ja os.pääll. Harri Sorma-
nen (22.1. 255 §) 
— komitea tarkistamaan kaupungin hallinto-organisaa-
t iota koko laajudessaan ja tekemään kaupunginhalli-
tukselle tarpeellisiksi katsomansa uudistusesitykset 
puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti Pouk-
ka ja jäseninä ylipormestari Teuvo Aura, valtuuston I 
varapuh.joht. Keijo Liinamaa, valtuuston II varapuh. 
joht. Carl-Gustaf Londen, vt t Anna-Liisa Hyvönen, 
Henrik Kalliala, Aarne Laurila ja Kari Rahkamo sekä 
työjaosto, jonka tehtävänä on valmistella asiat ja tehdä 
esitykset komitealle, puh.johtajana ylipormestari Teu-
vo Aura ja jäseninä apul.kaup.joht. Veikko O. Järvi-
nen, apul.kaup.joht. Pentti Pusa, kansliapääll. Sulo 
Hellevaara, rahoitusjoht. Erkki Linturi , haliintopääll. 
Yr jö Salo ja kaup.lakimies Jarl-Erik Kuhlefelt (5.3. 
776 §) 
— komitea tutkimaan mahdollisuudet kaupungin hal-
l innon rationalisoimiseksi siten, että saadaan aikaan 
menosäästöjä ja tekemään aikanaan kaupunginhallituk-
selle tarpeelliseksi katsomansa toimenpide-ehdotukset, 
puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti Pouk-
ka ja jäseninä valtuuston I varapuh.joht. Keijo Liina-
maa, vtt Henrik Kalliala, Jorma Korvenheimo, Jutta 
Zilliacus, An t t i Vi in ikka ja Martt i Jokinen (10.12. 
3708 §) 
— toimikunta kaupungin virastoja ja laitoksia koskevi-
en sisäisen tiedotustoiminnan sovellutusohjeitten 41. 
kohdan nojalla tiedotustoiminnan ohjausta, koordi-
nointia ja suunnittelutehtäviä sekä tiedonvälityksen 
valvontaa ja tietojen perillemenon tarkkailua varten, 
jossa ovat työnantajapuolen edustajina os.pääll. Taito 
Yliaho, rakennuttajapääll. Jouko Rantanen, hallinto-
lääkäri An t t i Apajalahti (puh.joht.), joht. Kauko Oitt i-
nen ja os.pääll. Aimo Puromäki, soveltamisohjeiden al-
lekirjoitusjärjestöjen edustajina aluesiht. Unto Laine ja 
Jukka Nurmi, kirjastoamanuenssi Edith Nissinen, sair. 
hoit. Margit Koivula ja tiedotuspääll. Uolevi Kärkkäi-
nen (15.10. 3071 §) 
— erityistoimikunta päättämään Suomen Teknisten 
Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton lakonuhan vuok-

si lakon uhatessa ja mahdollisen lakon aikana kaupun-
ginhallituksen toimivaltaan kuuluvista työnantajan toi-
menpiteistä, puh.johtajana apul.kaup.joht. Pentti Pusa, 
varapuh.johtajana palkkalautakunnan toim.pääll. Erk-
ki Salmio ja jäseninä kaup.ins. Martti Antt i la, sähkölai-
toksen toim.joht. Eino Toiviainen, vesilaitoksen toim. 
joht. Seppo Priha, kaasulaitoksen toim.joht. Olavi Kiu-
ru ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen; toimi-
kunnan tehtävä todett i in päättyneeksi 18.6. (7.5. 
1508 §. 18.6. 2019 §) 
— komitea tekemään kaupunginhallitukselle jakoehdo-
tus yleishyödyllisille yrityksil le ja laitoksille tarkoite-
tuista, haettaviksi julistetuista apurahoista ao. hallinto-
elinten annettua anomuksista lausuntonsa, puh.johta-
jana apul.kaup.joht. A.K. Loimaranta ja jäseninä val-
tuuston II varapuh.joht. Carl-Gustaf Londen sekä 
kaup.hallituksen jäsenet Aarne LauriJa, Terttu Ravea-
la, Usko Ruuskanen ja Aarne I. Välikangas (22.1. 265 
§) 
— terveyskasvatuksen neuvottelukunta v:iksi 1973— 
1976 kehittämään terveyskeskuksen järjestämää ter-
veyskasvatusta, puh.johtajana terveyslautakunnan puh. 
joht. , lääk. ja kir. t r i Kaisa Turpeinen ja jäseninä ter-
veysltkn jäsenet prof. Asser Stenbäck ja tavaratalo-
pääll. Reino Haavisto, sairaalaltkn jäsen, tekn.lis. Oiva 
Sorvari, huoltol tkn jäsen, tarkast. Harry Lindgren, 
suomenkiel. kansakoulujen johtokunnan jäsen, 
fi l.kand. Yr jö Larmola, ruotsinkiel. kansakoulujen joh-
tokunnan puh.joht., khra Sigtrygg Serenius, ammatti-
oppilaitosten johtokunnan jäsen, to imit t . Elina Hytö-
nen, koulusuunnittelutoimikunnan jäsen, opisk. Pekka 
Aro , lastensuojelultkn jäsen, siht. Kerttu Vainio, lasten 
päivähoitoltkn puh.joht., not. Liisa Vasama, nuoriso-
Itkn jäsen, valtiot.kand. Ukko Laurila, urheilu- ja ul-
koi lu l tkn jäsen, varanot. Salme Katajavuori, raittius-
Itkn jäsen, opisk. Lars-Erik Wilskman, kotitalousltkn 
jäsen, kotitalousopett. Marianne Uggeldahl, terveyskas-
vatuksen keskuksen toiminnanjoht':, lääk.lis. Timo 
Klaukka, lääninhallituksen kouluosaston os.pääll. Ola-
vi Ketonen, lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosas-
ton os.pääll. Pekka Raivio, terveyskeskusylilääkäri An-
ja Helve, terveyskeskusylihammaslääkäri Paul Martin-
maa ja apul.hygieenikko Maija Taka (21.5. 1707 §) 
— komitea laatimaan ehdotusta kaupungin kansanter-
veystyön ohjesäännöksi ja terveydenhoitoviraston oh-
je- ja johtosäännöksi puh.johtajana lääk. ja kir.tri Kai-
sa Turpeinen ja jäseninä tiedotussiht. Ulla Gyllenberg, 
toimistosiht. Sirkka-Liisa Huttunen, kuntoutussiht. Ai-
no Hänninen ja eläinlääk.lis. Oll i Ojala (13.8. 2314 §); 
— toimikunta laatimaan ehdotusta kaupungin tervey-
denhuollon ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
tietojenkäsittelyn organisaatioksi ja sen edelleen kehit-
tämiseksi, tähän tietojenkäsittelyyn li ittyvistä henkilö-
istä, laitteista ja rahoitusjärjestelyistä sekä suoritta-
maan kaupungin terveydenhuollon ja yliopistollisen 
keskussairaalan tietojenkäsittelyä koskevien suunnitel-
mien ja toteutusten koordinointia siten, että vastaavat 
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kaupunkia, Uuttamaata ja valtakuntaa koskevat suun-
nitelmat ja toteutukset tulevat tarkoituksenmukaisesti 
ja taloudellisesti huomioon otetuiksi, puh. johtajana 
hal l intojoht. I lkka Väänänen ja jäseninä tutkimuspääll. 
Reijo Heliö, ATK-pääll. Jukka Koskimies, laskenta-
pääll. Aulis Tienpää, suunn.pääll. Tuure Lehto, toim. 
joht . Juhani Luukkonen, talousjoht. Aarre Sinisalo, 
to imistotutk i ja Lars Forsman ja tutki ja Pertti Solavaa-
ra (24.9. 2846 §) 
— to imikunta laatimaan suunnitelma ja sen kustan-
nusarvio suppeahkon sosiaalitoimen historian kirjoitta-
mista varten, sekä tekemään ehdotus historian kir joit-
tajasta ja kaupunginhallitukselle puh.johtajana lähetys-
töneuvos Reino Kuusi ja jäseninä huoltotoimen toim. 
joht . Usko Tiainen, lastensuojelun to im joh t . Kaarina 
Heinonen, vs. apul.tarkast. Kristina Johnson ja kaup. 
arkistonhoit. Sirkka Impola (1.10. 2913 §) 
— työryhmä selvittämään kaupungin lastensuojelutoi-
minnan päämäärä, yleiset suuntaviivat ja toiminnalliset 
periaatteet sekä niiden pohjalta määrittelemään uudel-
leen lastensuojeluviraston tehtävät, ottaen mahdolli-
suuksien mukaan huomioon odotettavissa olevan uu-
den lainsäädännön sekä tekemään selvitystensä perus-
teella tarpeellisiksi katsomansa esitykset kaupunginhal-
litukselle, puh.johtajana apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja 
jäseninä os.pääll. Ant t i -Veikko Perheentupa sosiaali-
hallituksesta, os.pääll. Pekka Raivio Uudenmaan lää-
ninhallituksesta, toim.joht. Kaarina Heinonen, lasten-
huollontarkast. Maija Kar io ja nuorisonhuoltaja Kaarlo 
Helasvuo lastensuojeluvirastosta sekä apul.kaup.siht. 
Rauno Kervinen ja organisaatiopääll. Pertti Forström 
kaupunginkansliasta (26.3. 1063 §) 
— työryhmä seuraamaan aikana 1.9.1973—31.5.1974 
yleisessä kasvatusneuvolassa ja lastensuojeluviraston 
sosiaalilääkärin toimistossa toteutettavaa koulutusneu-
volatoimintaa sekä käsittelemään koulutustoimintaa 
koskevia kysymyksiä ja antamaan lukuvuoden päätyt-
tyä selvityksen toiminnasta saaduista kokemuksista, 
puh.johtajana lastensuojelun toim.joht. Kaarina Heino-
nen ja jäseninä lastenpsykiatri Saara Torman, johtava 
psykologi Heikki Hint ikka ja sosiaalihoit. Ann ikk i Lin-
nala yleisestä kasvatusneuvolasta, sosiaalilääk. Sirkka 
Syvänne, johtava psykologi Esteri Piiroinen ja sosiaali-
tarkkaaja Liisa Tontt i la lastensuojeluvirastosta sekä 
dos. Juhani; Hirvas ja sosiaalihuollon leht. Mervi Ahla 
Helsingin yliopistosta (22.10. 3144 §) 
— työryhmä selvittämään sairaan lapsen päivähoidon 
erityisongelmien ratkaisua hnnkilökuntajärjestelyineen 
siten, että työryhmän työn tulokset olisivat käytettä-
vissä, mikäli mahdollista, seuraavaa 5-vuotissuunnitel-
rriaa laadittaessa, puh.johtajana apul.tarkast. Outi 
Laukkanen lasten päivähoitotoimistosta ja jäseninä ter-
veyskeskuslääk. Soili Ilmonen terveydenhoitovirastos-
ta, talousarviopääll. Erkki Kokkonen kaupunginkans-
liasta, toim.esimies Ritva Tuominen huoltovirastosta 
ja kansliasiht. Antero Makkonen (siht.) kaupungin-
kansliasta (24.9. 2811 §) 

— komitea suunnittelemaan ja järjestelemään kulloin-
kin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisia 
suomenkielisten opettajien opintopäiviä sekä muuta 
mainitun sopimuksen mahdollisesti edellyttämää kou-
lutusta, puh.johtajana fil.kand. Yrjö Larmola ja jäseni-
nä yksi henkilö kaupungin koulusuunnittelutoimikun-
nasta, yksi Helsingin seudun oppikoulujen rehtoreiden 
yhdistyksestä, yksi Oppikoulunopettajien keskusjärjes-
tön Helsingin piiristä sekä Helsingin opettajayhdistyk-
sestä kaksi henkilöä, joista toinen on koulunjohtaja 
(11.6. 1940 §, 18.6. 1994 §, 17.9. 2715 §, 5.11. 3298 
§) 
— komitea suunnittelemaan ja järjestämään kulloinkin 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisia ruot-
sinkielisten opettajien luentopäiviä sekä muuta maini-
tun sopimuksen mahdollisesti edellyttämää koulutus-
ta, puh.johtajana ruotsinkielisen koulutoimen joht. 
Paul Hägglund ja jäseninä yksi henkilö kaupungin kou-
lusuunnittelutoimikunnasta, yksi Finlands Svenska 
Läroverksföreningistä ja yksi Helsingfors Svenska 
Lärarföreningistä (24.9. 2812 §) 
— toimikunta valmistamaan peruskoulun opetussuun-
nitelmakomitean mietinnön pohjalta ehdotus uudeksi 
ruotsinkiel. kansakoulujen varsinaisen kansakoulun 
opetussuunnitelmaksi peruskoulujärjestelmään siirty-
mistä edeltäväksi ajaksi, puh.johtajana opett. Saga 
Sundqvist sekä jäseninä opett. Margareta Jansson ja 
Ruth Nordman (24.9. 2813 §) 
— toimikunta neuvottelemaan kaupungissa sijaitsevien 
yksityisten oppikoulujen ylläpitäjien kanssa koulun 
asemasta kaupungin siirtyessä peruskoulujärjestelmään 
sekä käytyjen neuvottelujen perusteella valmistele-
maan koulujärjestelmän perusteista annetun lain 19 §: 
ssä tarkoitettujen haltuunottosopimusten luonnokset 
kaupunginhallitukselle esitettäviksi ja valmistelemaan 
po. lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimus-
ten luonnokset koulun käyttämisestä kaupungin perus-
koulua korvaavana kouluna sekä hankkimaan perus-
kouluasetuksen 163 §:n 1 momentin 2-7 kohdissa tar-
koitetut selvitykset, puh.johtajana fil.kand. Yr jö Lar-
mola, henkilökohtaisena varamiehenä tekn. Vi lho Kor-
ja ja jäseninä kansak.opett. Inkeri Airola, ja yl iopett. 
Börje Mattson (varamiehinä valistussiht. Seppo Patri-
kainen ja kouluneuvos Martt i Miettinen) sekä koulu-
toimonjoht. Walter Erko ruotsinkiel. koulutoimenjoht. 
Paul Hägglund, talousarviopääll. Erkki Kokkonen, ja 
kaup.asiamies Raimo Reivinen (26.11. 3552 §) 
— komitea tarkistamaan oppikoulujen rehtoreilta saa-
tua ehdotusta oppikoulujen vanhempainneuvostoiksi 
v:ksi 1973-1976, puh.johtajana past. Jouni Apajalah-
ti ja jäseninä opisk. Pekka Aro, yli-ins. Henrik Kalliala, 
varat. Gustaf Laurent ja valistussiht. Seppo Patrikainen 
(12.2. 529 §) 
— komitea kartoittamaan Helsingin oppikoulujen kou-
luterveyshuollon tämänhetkinen tilanne sekä anta-
maan selontekonsa mahdollisine ehdotuksineen kau-
punginhallitukselle 30.4. mennessä, puh.johtajana kou-

63 



2. K aupunginhallitus 

I uy I i lääkäri Anja Helve ja jäseninä reht. Margareta Gri-
go rko f f , reht. Antero Pentti lä, reht. Aarne Sipilä, lääk. 
f is. Sirpa Huovinen, terv.sisar Pirkko Klossner, vs. kou-
luy l iho i t . Ta im i Vel lonen, kouluyl ihamm.lääk. Paul 
Mart inmaa ja os.pääll. Erik Wirén (29.1. 397 §) 
— komitea laatimaan kaupungin uimalaohjelma, jossa 
on selvitettävä myös Kumpulan maauimalan kattami-
nen ja Uimastadionin kokovuotisen käytön mahdoll i-
suudet sekä koko ohjelman toteuttamisen teknil l iset ja 
taloudell iset edel lytykset, puh.johtajana sosiaalineuvos 
Väinö Soininen ja jäseninä varat. Per-Erik Förars, rak. 
mest. Kai Hagelberg, valt iot .kand. T imo Honkala, va-
rat. Gustaf Laurent, ekon. Jarl Lundström ja valistus-
siht. Mauri Reutsalo (1.10. 2873 §) 
— komitea tu tk imaan kaupungin oman asuntotuotan-
non muoto ja ja asuntoasiain hoidon organisaation ke-
hit tämistä ja tekemään tarpeellisiksi katsomansa esi-
tykset , puh.johtajana os.pääll. Arvo Pörhönen ja jäse-
ninä vt. apul.prof. P i rkko K. Koskinen, varat. Gustaf 
Laurent, sosiaalipääll. Olavi Laine sekä varat. A n t t i 
Seppälä (26.2. 716 §, yjsto 8.8. 6226 §) 
— komitea laatimaan yleisselvitys Herttoniemen ja 
Laajasalon öljyvarastoalueiden paloturvallisuudesta ja 
öljyvahinkovaarasta sekä selvittämään nykyinen tor-
juntavalmius, laatimaan yhtenäinen po. varastoalueita 
koskeva palontor junta- ja öl jyvahinkojentor juntasuun-
nitelma sekä ehdotus alueen pysyväksi torjuntaorgani-
saatioksi ja tekemään esitykset po. alueiden palo- ja öl-
jyvahinkojen tor juntavalmiuden tehostamiseksi, puh. 
johtajana p alopääll. Rainer A Iho ja jäseninä katurak. 
pääll. Seppo Hirvonen, satamakapt. Eino O. V ihko , 
arkk i t . Eero Oulasvirta sekä dipl.ins. Erkk i Korjus-
lommi Neste Oy :stä (8.10. 2998 §) 
— komitea tekemään suunnitelma li ikennelaitoksen ja 
kaupungin omistukseen si irtyneiden yht iö iden harjoit-
taman l i ikenteen rationalisoimiseksi, puh.johtajana toi-
minnanjoht .E ino \. Le inoja jäseninä talouspääll. Sigurd 
Norrmén, pi i r is iht. Aul is Leppänen, varat. Lauri Nord-
berg, maat. ja metsät.lis. V u o k k o Juhola, t iedotussiht. 
I lkka Saulo, autoi l i ja Juho Mehto, kauppat.lis. Ingvar 
S. Melin ja varat. T imo Kyl l iä inen (10.12. 3748 §) 
— to im ikun ta Kampin lähil i ikenteen terminaalin han-
kesuunnit telun suorittamista varten, puh.johtajana vi-
rastopääll. Pentti Lehto ja jäseninä li ik.suunn.pääll. 
Heikk i Salmivaara ja tstopääll. Kalevi Hietanen kau-
punkisuunnitteluvirastosta, dipl.ins. Erik Durchman 
l i ikennelaitokselta, arkk i t . T imo Niininen metrotoimis-
tosta, apul.pääll. Kur t Scheiber ki inteistöviraston tont-
tiosastolta, Helsingin kaupunkiseudun l i ikennesuunnit-
telun koord ino in t i to imis ton joht . Vel i Himanen, dipl . 
ins. Mar t t i Lund sekä dipl. ins. Jouko Rantanen (28.5. 
1773 §) 
— yhte is työto imikunta , kaupungin ja Valt ionrautatei-
den, Helsingin seudun valt ionrautateiden paikallisli i-
kenteeseen l i i t tyvää yleissuunnittelua varten, puh.joh-
tajana l i ik.suunn.pääll. Heikk i Salmivaara ja jäseninä 
apul. joht. E. Nieminen, apul. joht. E. Vainio inen, rata-

ins. V. Kovanen, dipl.ins. R. Pitkänen, os.pääll. Teuvo 
Ri i t inen, tstopääll. Erik Durchman, dipl. ins. Unto Kal-
l ioniemi, asemakaava-arkkit. Jy rk i Lehikoinen, d ip l . 
ins. Mar t t i Koivumäki , dipl.ins. Mart t i Lund ja apul.os. 
pääll. T i m o Ni in i sekä sihteerinä tstopääll. Mauno Pih-
laja (12.11. 3383 §) 
— komitea elintarvikekeskuksen ruokatehtaan ennak-
kosuunni t te lun suorittamista varten, puh.johtajana 
elintarvikekeskuksen lautakunnan puh. joht . , dipl.ins. 
Loa Karjalainen ja jäseninä elintarvikekeskuksen 
to im. joht . Risto Hovi, suunn.ins. Mart t i Lund, suunn. 
Jukka Harkki la ja tstopääll. Heikki Ranki (12.2. 562 
§) 
— komitea selvittämään kaupunginhall i tuksen 9.4. te-
kemän päätöksen koht ien 2, 3, 4 , 5 ja 6 toteuttamis-
vaihtoehdot ja niiden aiheuttamat kustannukset sekä 
tekemään kaupunginhall i tukselle ehdotukset to imi-
paikkaruokai lun käytännön kehittämissuunnitelmaksi 
ja rahoituksen järjestämiseksi, puh.johtajana to im. joht . 
Risto Hovi ja jäseninä os.pääll. Mart t i Suhonen, työ-
voimasuunn. A r t o An tman,s ih t . Kalevi Oksanen, koti-
talousneuvonnan tarkast. Sirkka-Liisa Taipale ja cs. 
pääll. Olavi Juut i sekä kaksi T V K : n virkamiesjärjestöt 
T V K - V ry:n ja Kunnal l is tentyönteki jä in ja viranhalti-
jain l i i t to ry:n (KTV) toimesta nimettävää edustajaa 
(6.8. 2236 § ,20 .8 . 2386 §). 

Yleisjaosto o ikeut t i opistoinsinöörien pätevyyskomite-
an suorittamaan esittämänsä kent tätutk imuksen viras-
toissa ja laitoksissa (y jsto 11.4. 5642 §). 

Oppikoulu jen terveydenhuoltokomiteal le myönnet t i in 
jatkoaikaa 31.10. asti (7.5. 1559 §, 21.5. 1706 §, 
20.8. 2397 §). 

Kaupunginhal l i tus päätt i , ettei ki inteistörekisterikomi-
tean esitys rekisterineuvottelukunnan perustamisesta 
t ietokeskuksen neuvoa-antavaksi elimeksi antanut sii-
nä vaiheessa aihetta toimenpiteisi in ja kehot t i komite-
aa jatkamaan toimintaansa siihen asti, kunnes tietokes-
kuksen perustamiseen l i i t tyvät lopulliset päätökset on 
tehty , ku i tenk in kauintaan kertomusvuoden loppuun 
( 2 . 1 . 3 2 § ) . 

Kaupunginhal l i tus päätti , että sen 1971 asettaman sa-
tamalautakunnan alaisena toimivan varastorakennus 
L7:n rakennustoimikunnan tehtävä rajoitetaan käsittä-
mään vain varastorakennus L7B:n töiden loppuun saat-
tamisen takuutarkastuksineen (11.6. 1 9 6 0 § , v : n 1971 
kert. s. 141). 

Seuraaviin komiteoih in ja to imikunt i in val i t t i in uudet 
jäsenet: 
— kaupunginvaltuuston 100-vuotisjuhlan viettoa var-
ten asetettu to im ikun ta : kansiiapääll. Sulo Hellevaaran 
t i lal le kansliapääll. Y r j ö Salo (12.11. 3359 §) 
— ehdotusta kaupungin yleiseksi järjestyssäännöksi tar-
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kistamaan asetettu komitea: aikaisemmin valittujen li-
säksi os.pääll. Eino Österman (15.1. 220 §) 
— nimistötoimikunta: arkistoneuvos Aulis Ojalan tilal-
le f i l .kand. Matt i Oja (19.3. 964 §) 
— katastrof i toimikunta: valmiuspääll. Pentti Louhen 
ti lalle valmiuspääll. Lauri Makkonen (19.11. 3516 §) 
— Kil l inmäen keskuslaitoksen suunnittelutoimikunta: 
ero myönnett i in varat. Kalervo Juuriselle (puh.joht.) ja 
dipl.ins. Heikki Rankil le,toimikuntaan nimett i in kaup. 
arkki t . Sakari Siitonen (puh.joht.), tarkast. Lea Pitkä-
nen lastensuojeluvirastosta ja dipl.ins. Jaakko Koski-
nen rakennusvirastosta (12.11. 3410 §) 
— majoituskomitea: opetusneuvos Kerttu Vainikaisen 
ti lalle vt Eva-Maija Pukkio (9.4. 1248 §) 
— oppikouluneuvottelukunta: ekon. Juhani Kauhasen 
tilalle taloussuunn., ekon. Oll i Leskinen (8.1. 87 §) 
— rakentamisohjelmatoimikunta:dipl. ins. Terttu Rave-
alan tilalle yleisten töiden lautakunnan puh.joht. Kaar-
lo Pettinen ja edesmenneen VVeijo VVainion tilalle rak. 
mest. Yr jö VVirmalainen (9.4. 1193 §, 1.10. 2885 §) 
— urakkaneuvottelukunta: dipl.ins. Eljas Muurisen ti-
lalle satamalaitoksen satamarakennusosaston työpääl-
l i kkö, dipl.ins. Juha Komsi (9.4. 1242 §) 
— elinkeinokomitea: edesmenneen kunnallisneuvos Yr-
jö Rantasen tilalle valtuuston I varapuh.joht. Keijo Lii-
namaa. Samalla komitealle myönnett i in lisäaikaa 31.5. 
saakka (15.1. 162 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi rakennusjärjestyk-
sen uudistamiskomitean selvityksen, vapautti komite-
an tehtävistään sekä päätti samalla ettei komitean mie-
tinnössä tutkittavaksi esitetty kysymys rakennustar-
kastustoimintaa koskevan erityislainsäädännön laatimi-
sesta Helsingin kaupunkia varten antanut aihetta e-
nempiin toimenpiteisiin (25.6. 2132 §). 

Kaupunginhallitus päätti katsoa työll isyyskomitean 
suorittaneen sille määrätyt tehtävät loppuun ja lak-
kauttaa komitean. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
henkilöasiainkeskuksen työvoimaosastoa laatimaan 
työllisyyslain edellyttämät työohjelmat työmääräraho-
ja käyttävien virastojen ja laitosten esityksien pohjalta 
yhteistoiminnassa kaupunginkanslian kanssa (2.1. 42 
§). 

Kaupunginhallitus totesi v. 1963 asetetun kaatopaik-
kakomitean työn päättyneen (3.9. 2503 §). 

Kaupunginhallitus päätti katsoa v. 1968 asettamansa 
kaupungintalokorttelien saneeraustoimikunnan työn 
päättyneeksi ja kehotti rakennusvirastoa ja yleisten 
töiden lautakuntaa huolehtimaan toimikunnan työn 
pi ir i in kuuluneiden vielä jäljellä olevien rahatoimistota-
lon viimeistelytöiden suorittamisesta (27.8. 2448 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa eräät palolautakun-
nan, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan, 

koulusuunnittelutoimikunnan, suomenkielisen työvä-
enopiston johtokunnan ja yleisten töiden lautakunnan 
asettamat jaostot kokoontumaan enemmän kuin kol-
me kertaa (5.3. 783 §, 7.5. 1517 §, 28.5. 1776 §, 
26.11. 3555, 3596 §,17.12. 3804 §). 

Organisaatiokomitean työskentelystä aiheutuneet me-
not 3 861 mk ja komitean toiminnasta vielä kertomus-
vuoden aikana aiheutuneet muut menot saatiin maksaa 
muiden yleisten hallintomenojen t i l i l tä »Komiteain ja 
toimikuntien menot» ja asuntotuotantokomitea oikeu-
tett i in käyttämään samalla ti l i l lä olevasta määrärahasta 
enint. 75 000 mk komitean työssään tarpeellisten tut-
kimusten suorittamista varten. Edelleen myönnett i in 
taksikomitea 71 :lle 2 800 mk:n suuruinen lisämäärära-
ha po. t i l i l tä (25.6. 2077 §, yjsto 8.8. 6228 §, 17.10. 
6513 §). Yleisjaosto päätti myös palkkioiden maksa-
misesta opetussuunnitelmatoimikunnalle kertomus-
vuoden I ja II vuosineljänneksen ajalta, lukuvuoden 
1972—73 koulutuspäiväkomitealle I neljänneksen ajal-
ta sekä asuntotuotantotoimikunnalle ja sen teknillisel-
le jaostolle v:n 1972 IV-neljänneksen ajalta (yjsto 
17.1. 5117 §, 25.4. 5724,5725 §, 16.5. 5814 §). 

Kaupunginhallitus päätti nimetä toiminnanjoht. Seppo 
Nummen kaupungin edustajaksi Viapori-näytelmän ai-
kaansaamista tarkoittavaan neuvottelukuntaan (4.6. 
1842 §). 

Lausuntonaan Suomenlinnakomitea 1969:n mietinnös-
tä ja Suomenlinnan ja kantakaupungin välisen liiken-
teen järjestämisestä kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston sekä 
esittelijän ehdotusten mukaisen lausunnon sekä lähet-
tää samalla ministeriölle tiedoksi erj lautakuntien asias-
ta antamat lausunnot (8.1. 104 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i opetusministeriölle, ettei 
sillä ol lut huomauttamista Suomenlinnan väliaikaisen 
hoitokunnan asettamisesta tehdyn ehdotuksen suhteen 
(9.4. 1216 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön i lmoitus jäsenen vaih-
tamisesta Suomenlinnatoimikunnassa merki t t i in tie-
doksi (15.1. 178 §). 

Hajasijoituskomitean I osamietinnöstä valtioneuvoston 
kanslialle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus 
totesi mm., että virastojen ja laitosten hajasijoittami-
seen tulisi suhtautua mietintöä varovaisemmin. Toi-
menpiteiden työllistävä vaikutus jakaantuu laajalle alu-
eelle eikä ilmeisesti ole niin huomattava kuin on arvioi-
tu. Luettelo hajasijoitettavista virastoista ja laitoksista 
tulisi ottaa vielä uudelleen tarkastelun kohteeksi, jol-
loin olisi tarkemmin tutkittava siirtojen seurausvaiku-
tukset lähtöpaikkakunnalla, harkittava sijoituskohteita 
esitettyä monipuolisemmin, mm. Uudenmaan mahdol-
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lisuudet huomioon ottaen ja erityisesti tutkittava uusi-
en sijaintipaikkakuntien sopivuutta. Virastojen ja lai-
tosten toiminnalle välttämättömät yhteydet ja ehdo-
tettavien sijaintipaikkojen väliset todelliset yhteydet 
olisi otettava realistisesti suunnittelun lähtökohdiksi. 
Samalla tulisi vielä uudelleen pyrkiä määrittelemään, 
millä siirtotoimenpiteil lä on todella aluepoliittista mer-
kitystä. 

Aluepoli itt isista toimenpiteistä tulisi asettaa etusijalle 
sellaiset, joil la turvataan monipuolisen elinkeinoelä-
män mahdollisuudet koko maassa ja siten vähennetään 
muuttopainetta maan eteläisiin osiin. Valt ion eri viras-
tojen ja laitosten siirtäminen Helsingin seudulta on tus-
kin paras ratkaisu kehitysalueongelmiin tai Helsingin 
seudun ongelmiinkaan. Sen sijaan, että lähdetään siir-
tämään Helsingin seudulle jo sijoittuneita ja juurtunei-
ta toimintoja, tulisi pääpaino työpaikkakehityksen oh-
jaamisessa panna uusille syntyville työpaikoil le, jol loin 
teollisuuden ja kaupan sekä niihin l i i t tyvien palvelu-
elinkeinojen alueellisesti tarkoituksenmukaisen kehit-
tämisen pitäisi saada etusija esitetynlaisiin hallinnon 
hajasijoitussuunnitelmiin nähden (12.11. 3355 §•). 

O p i n t o - j a virkamatkat, edustustila i-
suudetym. 

Opintomatka-apurahoista myönnett i in eri virastojen ja 
laitosten viranhaltijoille apurahoja tavanomaisilla eh-
doilla. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että niissä tapauksis-
sa, jol loin kaksi tai useammat henkilöt osallistuvat sa-
malle matkalle, saadaan kulloinkin laatia yksi yhteinen 
matkakertomus (2.4. 1087 §, yjsto 9.7. 6107 §). 

Hesperian sairaalan kotisairaanhoit. Sirkku Tuomikos-
ki oikeutett i in virkatehtävänä osallistumaan Boston 
University Medical Centerissä Yhdysvalloissa järjeste-
tyl le lääkeaineitten haitallisten vaikutusten kartoitus-
kurssille (7.5. 1510 §). 

Matkakertomukset. Kaupungin myöntämän matka-
apurahan saaneiden henkilöiden matkoistaan laatimat 
matkakertomukset lähetettiirv säilytettäväksi kaupun-
ginarkistoon. 

Virkamatkat, kongressit, edustustilaisuudet. Kerto-
musvuoden aikana oikeutetti in eri virastot ja laitokset 
lähettämään edustajiaan virkamatkalle useihin Euroo-
pan maihin sekä Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Japaniin 
tutustumaan oman alansa laitoksiin ja niiden toimin-
taan. 

Lisäksi oikeutett i in useat viranhaltijat ja luottamus-
miehet tekemään virkamatka käyttäen tarkoitukseen 

talousarvioon sisältyviä määrärahoja »Virkamatkat» ja 
eräitä muita määrärahoja sekä osallistumaan eri kong-
resseihin, kokouksiin, kursseihin, seminaareihin tai 
opinto- ja neuvottelupäiviin ulkomailla ja kotimaassa. 
Mm. kansanterveystyön johtava lääkäri Olavi Kilpiö 
oikeutett i in osallistumaan Roomassa 23. -28.9. pidet-
tyyn sosiaali- ja oikeuslääketieteen kansainväliseen 
kongressiin, kiinteistöviraston os.pääll. Kalevi Korho-
nen Ruotsin Kunnallisteknillisen Yhdistyksen Västerä-
sissa 23. -24.8 . pidettyyn vuosikokoukseen ja tsto-
pääll. Heikki Saxän 13.-17.11. ryhmämatkalle Sveit-
siin tutustumaan Sitora Oy:n edustamaan TASKI-sii-
vousjärjestelmään ja sen sovellutuksiin, kaikki ehdolla, 
ettei matkoista aiheutunut kustannuksia kaupungille 
(yjsto 29.8. 6285, 6286 §,31.10. 6599 §). 

Kaupungin kustannuksella järjestettiin kertomusvuon-
na vastaanotto-, päivällis- ym. tilaisuuksia mm. Neu-
vostoli iton Presidentin N.V. Podgornyin ja Tanskan 
Kuningattaren Suomen vierailujen johdosta, erilaisten 
kansainvälisten konferenssien osanottajille ym. 

Seuraavien kaupunkien edustajille esitettiin vierailu-
kutsu: Bukarestin ja Belgradin kaupunginjohtajille sekä 
Lontoon Lord Mayorille seurueineen, Oslon ja Pariisin 
valtuuskunnille, Varsovan kaupunginjohtajalle seuruei-
neen ja Moskovan kaupunkineuvoston toimeenpane-
van komitean puheenjohtajan ensimmäiselle sijaiselle 
puolisoineen (14.5. 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 
1582, 1583 §). 

Reykjavikin kaupungin lähettämän kutsun johdosta 
kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, että siellä 9.—11.5. 
pidettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 
osallistuu 17 henkilöä. Valtuuskuntaan valitt i in kaup. 
valtuuston puh.joht. Pentti Poukka, apul.kaup.johtajat 
Pentti Pusa ja A.K. Leskinen, 12 kaupunginvaltuutet-
tua sekä valtuuskunnan sihteereiksi hallintopääll. Yr jö 
Salo ja apul.kaup.siht. Simo Somiska (29.1. 347 §, 
5.3. 782 §, 24.4. 1367 §, 7.5. 1509 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa vastaan kutsun kaupun-
gin valtuuskunnan lähettämisestä Reykjavikin kaupun-
gin vieraaksi (17.9. 2711 §). 

Göteborgin kaupungin kunnallisvaltuuston puheenjoh-
tajan kutsun johdosta päätettiin Göteborgissa 17.— 
19.5. järjestettyyn vanhojen keskeisten kaupunginosi-
en saneerausta koskevaan symposiumiin lähettää kau-
pungin edustajina kaupunkisuunnittelulautakunnan jä-
sen An t t i Vi inikka sekä kaupunkisuunnitteluvirastosta 
tstopääll. Pertti Nykänen ja Kalevi Hietanen (yjsto 
17.1.5100 §,25.4. 5706 §, 7.5. 5777 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura, kansanterveystyön johtava 
lääkäri Olavi Kilpiö ja os.pääll. Harri Sormanen oikeu-
tett i in tekemään Pekingin kaupungin kutsusta virka-
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matka Kiinaan 5.—21.10. siten, että menomatka saa-
t i in suorittaa Moskovan ja paluumatka Honkongin ja 
Bangkokin kautta tutustumisineen asianomaisiin kau-
punkeihin (14.5. 1584 §). 

Jyväksylässä 9 . -10 .8 . järjestetyille XX kaupunkipäi-
ville val i t t i in kaupungin ylimääräisiksi edustajiksi yli-
pormestari Teuvo Aura, apul.kaup.joht. Gunnar Smeds 
ja A .K . Leskinen, neljä kaupunginhallituksen jäsentä 
sekä vs. kansliapääll. Erkki Lintur i (11.6. 1934 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan matkalla 
Puolaan 24 . -28 .4 . järjestetyille v:n 1973 kevätneuvot-
telupäiville, joiden pääteemana oli julkisen liikenteen 
järjestelyyn pääkaupunkiseudulla l i i t tyvät kysymyk-
set, oikeutett i in osallistumaan apul.kaup.joht. Aatto 
Väyrynen ja Gunnar Smeds, kaup.reviisori Einar Leh-
to, rahoitusjoht. Erkki L intur i , apul.kaup.siht. Tauno 
Lehtinen, Pekka Lehtonen ja Simo Somiska, suunn. 
ins. Martt i Lund, Helsingin kaupunkiseudun liikenne-
suunnittelun koordinoint i toimiston pääll. Veli Hima-
nen, terveystarkast. Sirkka Vuorela, kiinteistöviraston 
pääll. Pentti Lehto, asemakaava-arkkit. Pirkko Vit ikai-
nen ja liikennesuunn. pääll. Heikki Salmivaara, toim. 
joht. Matt i Laamanen, dipl.ins. Ritva Puonti, linja-au-
tonkul j . Vi l jo Nieminen, metrotoimiston os.pääll. Ol-
li Laine ja tutk i ja Jaakko Nevalainen sekä tarkast.ins. 
Tert tu Raveala (24.4. 1364 §, yjsto 18.4. 5677 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan työvalio-
kunnan Tukholmaan 29. -30.11. tekemälle matkalle, 
jonka aikana tutustut t i in Stor-Stockholms landsting'in 
toimintaan, oikeutett i in osallistumaan ylipormestari 
Teuvo Aura, apul.kaup.joht. Aat to Väyrynen ja Gun-
nar Smeds, tarkast.ins. Tert tu Raveala sekä apul.kaup. 
siht. Simo Somiska ehdolla, ettei matkasta aiheutunut 
kaupungille kustannuksia (yjsto 26.11. 6745 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura oikeutett i in tekemään päi-
vän kestävä virkamatka Turkuun 22.3. Turun Kauppa-
korkeakoulun päivään liittyvään keskustelutilaisuuteen 
»Kaupungit ja elinkeinoelämä» osallistumista varten 
(yjsto 21.3. 5483 §). 

Atlas Copco Ab -nimisen konetuotantolaitoksen 100-
vuotisjuhlatilaisuuteen Tukholmassa oikeutett i in osal-
listumaan kaup.ins. Martt i Antt i la ja os.pääll. Eero 
Puomi ehdolla, ettoi matkasta aiheudu kaupungille 
kustannuksia (yjsto 29.8. 6287 §). 

Kaupunginhalliuts päätti, että Pohjoismaiden pääkau-
punkien henkilöstöpoli itt inen konferenssi järjestetään 
Helsingissä 6. -7.6.1974 (19.11.3466 §). 

Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Helsingin piirijärjestölle 
myönnett i in 20 000 mk käytettäväksi kertomusvuon-
na ensisijaisesti Helsingin ja Moskovan välistä kulttuu-

ritoimintaa varten (5.2. 407 §). 

Kaupunginjohtaja oikeutett i in allekirjoittamaan Hel-
gin ja Prahan kaupunkien välisistä ystävyyssuhteista ja 
yhteistyöstä pöytäkir ja, jonka kaupunginhallitus myö- ' 
hemmin hyväksyi (29.10. 3177 §, 19.11. 3467 §). 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille 
sekä eräille virkamiehille järjestettiin 31.1. kaupungin 
kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia koskeva seios-
tustilaisuus ja sen jälkeen Kaupungintalon juhlasalissa 
päivällistilaisuus, yht . n. 100 henkilölle (15.1. 163 §). 

Brysselin kaupungille päätettiin lahjoittaa joulukuusi 
ja sen kävivät luovuttamassa ylipormestari Teuvo Aura 
ja os.pääll. Harri Sormanen (17.9. 2712 §, yjsto 12.12. 
6820 §). 

Muut asiat 

Helsinki-päivän tunnuslauseeksi vahvistettiin »Viihdy 
Helsingissä - Trivs i Helsingfors» (26.3. 1017 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti Helsinki-päivän ohjelman 
esitetyn mukaiseksi oikeuttaen kuitenkin Helsinki-vii-
kon säätiön toiminnanjohtajan ja kaupunginkanslian 
tiedotuspäällikön tekemään siihen myöhemmin tar-
peellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset. Tässä 
yhteydessä kaupunginhallitus teki seuraavat järjestely-
jä koskevat päätökset: 
— Helsinki-päivän toimikunta oikeutetti in asettamaan 
keskuudestaan työryhmä sopimaan ulkopuolisten jär-
jestöjen tms. kanssa tilaisuuksien järjestämisestä po. 
päivänä niin, että kaupungin osuus kustannuksista su-
pistuu asianomaisten tilaisuuksien mainitsemiseen leh-
ti-ilmoituksissa 
— Helsinki-viikon säätiön käyttöön myönnett i in 1 200 
mk kahden nukketeatteriesityksen järjestämistä varten 
sekä Jugendsali korvauksetta näitä esityksiä varten 
Helsinki-päivänä 
— Helsingin kaupunginorkesteri velvoitetti in korvauk-
setta esiintymään po. päivänä Senaatintorilla klo 20— 
21 
— kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotetti in suun-
nittelemaan ja toteuttamaan esitetyt liikennejärjeste-
lyt Esplanadilla ja Kauppatorilla siten, että kustannuk-
set ovat enint. 20 000 mk 
— liikennelaitosta kehotetti in järjestämään ilmainen 
kuljetus kaikilla raitiolinjoil la 12.6. klo 17 -02 , josta 
järjestelystä aiheutuvat kustannukset korvataan liiken-
nelaitokselle 
— kaupunginmuseo oikeutett i in pitämään Hakasalmen 
huvilan ja Tuomarinkylän museon kokoelmat 12.6. 
maksutta avoinna yleisölle 
— helsinkiläisessä sairaalassa 12.6. ensimmäisenä synty-
välle helsinkiläislapselle saatiin lahjoittaa kaupungin 
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puolesta 250 mk:n suuruinen pankkitalletus 
— Nikkilän sairaalan käyttöön myönnett i in 1 000 mk 
omaisten päivän 12.6. kuljetusten järjestämistä varten 
— Helsinki-päivästä päätettiin ilmoittaa sanomalehdissä 
kaksi kertaa em. työryhmän sopiviksi katsomina päivi-
nä 

Helsinki-päivän kustannukset suoritetaan osittain Hel-
sinki-viikon säätiön varoista osittain kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista kaupunginkanslian hyväksyminä 
(24.4. 1362 §). 

Helsingin Juhlaviikkojen aikana 23.8. -9.9. saatiin kau-
pungin kustannuksella järjestää Kaupungintalon ja Kal-
lion virastotalon juhlavalaistus jokaisena iltana ja juhla-
liputus Kaupungintalon edessä valtakunnan l ipuin, kol-
me lipputankoa juhlaviikko- ja Finlands Festivals -lip-
puja varten Kluuvin virastotalon eteen ja Havis Aman-
da -patsaan länsipuolelle sekä 10 tangon lippulinna Ar-
kadian puistikkoon, Hakaniemen toril le ja Finlandia-
talon edustalle samoin kuin juhlaliputus Aleksanterin-
kadulle osanottajamaiden lipuin. Liputuskustannusten 
suorittamista varten myönnett i in rakennusvirastolle 
4 200 mk (yjsto 1.8. 6196 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjestämistä Se-
naatintorilla aiheutuneista kustannuksista päätettiin 
suorittaa Helsinki-Seuralle 3 009 mk (yjsto 25.4. 5715 

Kaupungin vaakuna. Yhteisöille, yrityksil le ym. annet-
t i in oikeus käyttää kaupungin vaakunaa seuraavasti: 
Jääkenttäsäätiölle, julkaisemassaan selostuslehtisessä, 
Suomen Rintamamiesveteraanien Asunto- ja Tuki l i i ton 
Pohjois-Helsingin osastolle ja Rintamamiesveteraanien 
Helsingin Piiriyhdistykselle lipuissaan, Erkki Kohvalle 
valmistamissaan kuparipakotusesineissä ja Taisto Nik-
kaselle ja Markus Kaistiselle valmistamissaan auton 
kotipaikkatunnuksissa, ehdolla, että vaakuna on heral-
disesti oikea (yjsto 17.1. 5105 §, 28.3. 5546 §, 31.10. 
6595 §, 4.4. 5599 §, 4.7. 6051 §). Suomen kaupunki-
l i i ton toimistolle ja Rautaruukki Oy:lle luovutett i in 
kaupungin vaakuna (yjsto 14.2. 5275 §). 

Finlandia-talon värilyhytelokuvan lisälaskun suoritta-
mista varten myönnett i in 10 600 mk (2.4. 1094 §). 

Julkaisut. Muuttaen v. 1972 tekemäänsä päätöstä kau-
punginhallitus oikeutt i »Helsingin kaupungin hallinto» 
-nimisen kirjan toimituskunnan ottamaan valmisteilla 
olevasta kirjasta 3 500 kpl käsittävän suomenkielisen 
ja 500 kpl käsittävän ruotsinkielisen painoksen sidot-
tuina kirjoina. Toimituskunnalle myönnett i in samalla 
20 000 mk:n lisämääräraha toimitustyön loppuunsaat-
tamista varten sekä myöhemmin myöskin 20 000 
mk:n lisämääräraha samaan tarkoitukseen. Yleisjaosto 
päätti kirjan jakamisesta kaupungin luottamusmiehille 
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ja eräille virkamiehille (5.3. 781 §, 29.12. 3875 §, 
yjsto 19.12. 6866 §). 

Yleisjaosto päätti myös prof. Heikki Wariksen teoksen 
»Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsil-
lan pohjoispuolelle» jakamisesta valtuutetuille ja eräille 
viranhaltijoille (yjsto 12.12. 6824 §). 

Kaupungin kustantamaa Carl Ludvig Engeliä käsittele-
vää kirjasta saatiin yleisjaoston päätöksen mukaan 
myydä yleisölle 30 mk:n kappalehinnasta Engel näyt-
telyssä, samoin saksankielistä kirjasta, joita saatiin ti-
lata lisää Saksasta 10 Dmk:n kappalehinnasta se määrä, 
joka myyt i in näyttelyn aikana. Yleisjaosto päätti myös 
kirjasen ilmaisjakelusta taideasiainsihteerin esityksen 
mukaisesti. Kaupunginarkistoon luovutetti in suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisiä laitoksia 10 kpl kutakin 
(yjsto 22.8. 6266 §, 19.9. 6374 §, 3.10. 6452 §). 

Kaupungille päätettiin lunastaa 300 kpl khr Vo i t to Vi-
ron kirjoittamaa, Helsingin vanhaa hautausmaata kos-
kevaa opaskirjaa (yjsto 31.10. 6597 §). 

Yleisjaosto vahvisti v:n 1973-1977 jav:n 1974-1978 
asuntotuotanto-ohjelmien, lasten päivähoitokomitean 
mietinnön, ilmasuojelua koskevan II osamietinnön ja 
Meilahden kartanoa esittävien postikortt ien myynt i-
hinnat (yjsto 10.1. 5057 §, 5.9. 6331 §, 21.11. 6739 
§ ,3 .12 .6778 §, 19.12. 6879 §). 

Huomionosoitukset. Kaupungin julkaisemia teoksia 
lahjoitett i in mm. eräille kirjastoille, museoille, taide-
laitoksille ja yrityksil le sekä yksityisille henkilöil le ja 
eräille kaupungin virkamiehille heidän merkkipäivä-
nään. 

Kaupungin pöytästandaari lahjoitetti in Sotakorkea-
koululle, Finnair Oy:lle yht iön täyttäessä 50 vuotta 
sekä Uudenmaan lääninhallitukselle sijoitettavaksi 
maaherran virkahuoneeseen (yjsto 14.2. 5275 § ,4 .4 . 
5597 §,7.11. 6639 §) 

Kunnallisvaalit. Kaupunginhallitus päätti anoa läänin-
hallitukselta lupaa saada muodostaa sellaisia äänestys-
alueita, joiden asukasluku ylittää 3 000, mutta ei 
4 500, valtuuston 1972 vahvistamaan äänestysalueja-
koon sisältyvien äänestysalueiden n:o 38, 40 ,90 ,94— 
99, 116, 120, 125, 128, 130-136, 139, 141-146, 
148, 162-163, 170, 173, 177-179, 189, 192, 196, 
198 ja 200 osalta (10.9. 2631 §, 17.9. 2710 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maksettavaksi keskusvaalilauta-
kunnan sihteerin v:n 1972 kunnallisvaalien valmistelu-
töistä ja hoitamisesta aiheutuneet palkkio, 94 mk sekä 
laskut, yht. 5 394 mk (yjsto 10.1. 5051, 5052 §, 23.5. 
5853 §,18.7. 6132 §). 


