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doll isimman suppeisiin konekokoonpanoihin. 
Kaikkien toimistotietokoneisiin l i i ttyvien hankin-
tojen tulee tapahtua hankintatoimiston välityksellä 
kirjallisin tilauksin. Toimistotietokoneiden hankin-
ta tulee tapahtua kirjallisin, vähintään tietojenkä-
sittelyneuvottelukunnan suosittelemat seikat sisäl-
tävin sopimuksin. Hankinnoissa tulee lisäksi ottaa 
huomioon voimassa olevissa tietopalvelua ja ATK:n 
hyväksikäyttöä koskevissa yhteistyöperiaatteissa 
esitetyt seikat. 

2. Toimistotietokoneiden ohjeelliset käyttöalueet 
Toimistotietokoneiden käyttöä harkittaessa tulisi 
ottaa huomioon kohdat 1—7 koskien pieniä ja 
kohdat 3—8 koskien välitöntä tietojenkäsittelyä 
edellyttäviä tietojenkäsittelytehtäviä. 
1. Kunkin sovellutuksen sisäänsyöttötoiminnot 

vaativat korkeintaan puolet yhdestä toimistotie-
tokoneen työvuorosta. Tämä vastaa 400—500 
tapausta päivittäin, mikä yleensä jo on kannat-
tava tietokonesovellutuksena. 

2. Tehtävämäärät ovat vakioita niin, että ne ko-
neen käyttöajan pysyvät kohdan 1 määrittele-
missä rajoissa. 

3. Samantyyppisten sovellutusten yhteismäärä ei 
yl i tä kahden toimistotietokoneen kapasiteettia. 
Pienten, samantyyppisten tietojenkäsittelyteh-
tävien suorittaminen on monipuolisella tietoko-
nejärjestelmällä usein kannattavampaa kuin 
usealla rinnakkaisella toimistotietokoneella täy-
sin erillisten järjestelmien avulla. Välitöntä tie-
tojenkäsittelyä edellyttävien sovellutusten hoi-
tamista reaaliaikaisella järjestelmällä tulisi harki-
ta, kun tehtävien hoitaminen edellyttää kolmea 
toimistotietokonetta ja siis 500 000 - 700 000 
mk.n toimistotietokoneinvestointia. 

4. Rakennettavia ohjelmistoja voidaan käyttää ko-
ko koneen käyttöajan korkeintaan vähäisin 
muutoksin. 

5. Tehtävät eivät edellytä laajojen tietomäärien 
talletusta eikä monimutkaisia tietojenkäsittely-
toimenpiteitä. 

6. Suoritettavat tehtävät ovat kaupungin ja viras-
tojen tai laitosten muusta tietojenkäsittelystä 
erillisiä. 

7. Tehtävien suorittamisessa ei ole merkittävää 
hyötyä valmisohjelmistoista. 

8. Tehtävät edellyttävät välitöntä tietojenkäsitte-
lyä (29.11. 3619 §). 

Keskusrekisteritietoja koskeva sopimus. Kaupungin-
kanslian lainopillista osastoa kehotetti in antamaan 
väestörekisterikeskukselle valtion tietokonekeskuksen 
ja kaupungin tietokeskuksen kesken solmittavassa tie-
topalvelusopimuksessa edellytetty sitoumus siitä, ettei 
kaupunki tule luovuttamaan saamiaan tietoja missään 
muodossa tietokonekielisinä (8.10. 2965 §). 

Vuokra-asukkaiden tuiotasotutkimus. Yleisjaosto tilasi 
tietokeskukselta kaupungin vuokra-asukkaiden tulota-
soa koskevan tutkimuksen sekä myönsi tarkoitusta 
varten 3 900 mk (yjsto 4.4. 5610 §). 

Kaupungin edustajat. ATK-inst i tuut in Kannatusyhdis-
tys ry. -nimiseen yhdistykseen kertomusvuodeksi mää-
rätti in kaupungin edustajaksi toim.joht. Juhani Luuk-
konen ja hänen varamiehekseen tietojenkäsittelykes-
kuksen pääll. Erkki Niiniskorpi (yjsto 25.4. 5712 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Pitkäaikaiset lainat. Kaup.joht. Teuvo Aura oikeutet-
t i in yksityiskohtaisesti päättämään valtuuston 24.1. 
pitkäaikaisen lainan ottamisesta tekemän päätöksen ja 
siihen mahdollisesti tehtävien muutosten rajoissa otet-
tavien lainojen lopullisista lainaehdoista ja suoritta-
maan kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat välttämättö-
miä tällaisten lainojen saamiseksi tai l i i t tyvät niihin. 
Kaup.joht. Auran estyneenä ollessa oikeutett i in rahoi-
tusjoht. Erkki Lintur i ja taloussuunn. Ilkka Eskolat, 
kumpikin erikseen, toimimaan tässä asiassa hänen sijai-
senaan mainitussa järjestyksessä edellä mainituin oi-
keuksin (12.3.852 §). 

Osave/kakirjalainat. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
kaupungille otettavalle 2 000 000 mk:n osavel ka kirja-
lainalle seuraavan velkakirjan mukaiset lainaehdot: 

VELKAKIRJA 

Helsingin kaupunki on saanut markan lai-
nan seuraavin ehdoin: 

1) Tämä laina sisältyy siihen kahden miljoonan 
(2.000.000) mk:n lainaan, joka kaupunginvaltuuston 
huht ikuun 4 päivänä 1973, asia n:o 7 ja kaupunginhal-
lituksen huhtikuun päivänä 1973 pöytäkirjan-
sa §:n kohdalla tekemien päätösten mukaisesti on 
otettu Helsingin kaupungille käytettäväksi liikelaitos-
ten investointeihin ja metron rakennuskustannuksiin. 
2) Laina erääntyy takaisin maksettavaksi toukokuun 
1 päivänä 1978. 
3) Lainanottaja suorittaa lainanantajalle tai hänen 
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määräämälleen lainasta seitsemän ja puolen (7 1/2) 
prosentin vuotuisen koron, joka suoritetaan puolivuo-
sittain toukokuun 1 päivänä ja marraskuun 1 päivänä, 
ensimmäisen kerran kuun 1 päivänä 197 . 
4) Ellei lainan korkoa ja erääntynyttä pääomaa 
suoriteta aikanaan, on niistä suoritettava edellä maini-
tun korkokannan mukainen korko eräpäivästä maksu-
päivään. 
5) Leimavero, joka mahdollisesti joudutaan lainas-
ta maksamaan, ja lainasta johtuvat muut kustannusket 
on lainanottajan maksettava. Lainanottajan on myös 
korvattava lainanantajalle velan mahdollisesta perimi-
sestä aiheutuvat kustannukset (4.4. 1366 §). 

Kaupungille myönnettyjen lainojen korko. Kaupungin-
hallitus päätti suostua siihen, että kansaneläkelaitok-
selta, eräiltä vakuutuslaitoksilta, kaupungin lahjoitus-
rahastoilta, kaupungin leski-ja orpokassalta ym. saatu-
jen lainojen korko nousi 1.7. lukien 1.5 %:lla (6.8. 
2154 -2157 §, 3.9. 2490 §, 5.11. 3283 §). 

Kansaneläkelaitoksen eräiden kaupungille myöntämien 
lainojen korko nousi 1.5 %:lla 4.12. lukien (27.12. 
3881 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen korko. Kaupungin-
hallitus päätti määrätä jäljempänä maini tut kaupungin 
perimät ja hyvittämät korot maksettaviksi 1.11.1973 
lukien seuraavan suuruisina: 
1) Antolainan korko, joka velkakirjaehtojen mukaan 
on oleva sama kuin liike- tai säästöpankkien talletus-
korko tai Helsingin säästöpankkien korkein kuuden 
kuukauden talletuksista maksama korko, samoin 
kuin antolainan korko, joka on määräsuhteessa edellä 
mainit tuihin korkoihin, peritään 6.25 %:n suuruisena 
tai velkakirjaehtojen mukaisissa suhteissa tähän kor-
koon. 
2) Kaupungin myöntämien asuntolainojen korko, jo-
ka velkakirjan mukaan korkeintaan 2.5 %:lla ylittää 
sen koron, jonka säästöpankit kul loinkin maksavat 
kuuden kuukauden irtisanomisen varassa oleville talle-
tuksille, peritään 8.75 %:n määräisenä. 
3) Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sa-
ma kuin Helsingin kolmen suurimman säästöpankin 
asuintaloille myöntämien kiinnelainojen antolainaus-
korko, peritään 10 %:n määräisenä. 
4) Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sa-
ma kuin säästöpankkien antolainauskorko tai Helsin-
gin säästöpankkien ensimmäistä kiinnitystä vastaan 
myöntämän lainan korko, peritään 10%:n määräisenä. 
5) Huoltokassan jäsenille myönnettävistä asunnon-
hankkimislainoista peritään 9.5 %:n korko. 
6) Kaupungin myöntämien, pöytäkir jan liitteessä 1 
mainittujen korollisten lainojen korkoja nostetaan 1.5 
prosenttiyksiköllä ehdolla, että mikäli lainansaajat ei-
vät halua suostua koron korottamiseen, lainat katso-

taan irtisanotuiksi velkakirjaehtojen mukaisesti. 
7) Yksityisiä oppikouluja ylläpitäville yhteisöille 
myönnettävien lainojen korko peritään edelleen 5.25 
%:n suuruisena. 
8) Huoltokassan jäseniltä peritään tilapäisluotosta 
10 %:n korko. 
9) Huoltokassan jäsenten kaupunginkassassa oleville 
varoille hyvitetään 5.75 %:n talletuskorko. 
10) Kaupunginkassaan sijoitetuille lahjoitusrahastojen 
sekä leski- ja orpoelä ke kassan varoille hyvitetään 5.75 
%:n talletuskorko. 
11) Lahjoitusrahastojen varoista myönnettyjen laino-
jen korko peritään 8.5 %:n suuruisena. 
12) Lahjoitusrahastojen mahdollisesta tilivelasta kau-
punginkassaan peritään edelleen 7.5 %:n suuruinen vuo-
tuinen korko. 
13) Asuntotuotantoasetuksen mukaan lainoitettujen 
kiinteistöjen valtion lainaa paremmalla etuoikeudella 
kiinnitettävistä lainoista eli ns. primäärilainoista I, jot-
ka yhdessä valt ion myöntämän lainan kanssa vastaavat 
enintään 60 % kiinteistön hankintakustannuksista, pe-
ritään 6 %:n määräinen korko kuitenkin siten, että ko-
ronkorotusta sovelletaan vain niihin kiinteistö- ja asun-
to-osakeyhtiöihin, jotka ovat saaneet valtion asuntolai-
nan 1.7.1968 tai sitä ennen. Rahatoimisto tarkistaa 
vuosittain 1.7. kaupungin lainoittamien kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiden saaman valtion asuntolainan 
myöntämispäivän ja mikäli valtion asuntolaina on täl-
löin 5 vuotta tai sitä vanhempi, alkaa periä tällaisen lai-
nan saaneelta yht iö l tä kaupungin lainasta vuosittain 
1.7. lukien 6 %:n määräistä korkoa. 
14) Kaupungin perustamille ki inteistöyhtiöil le myön-
nettävästä rakennusaikaisesta luotosta peritään 6 %:n 
määräinen korko, ja kaupungin perustamille asunto-
osakeyhtiöille myönnettävästä rakennusaikaisesta luo-
tosta peritään 9.25 %:n määräinen korko. 
15) Maansaantiin oikeutettujen kerrostalojen raken-
tamisen rahoittamiseen myönnetyistä toissijaisista lai-
noista peritään edelleen 3 %:n korko. 
16) Muista kaupungin asuntolainoista perittävää kor-
koa korotetaan 1.5 prosenttiyksiköllä kuitenkin siten, 
ettei korotusta sovelleta lainoihin, joista korkoa ei ole 
peritty tähänkään asti. 
17) Kaupungin myöntämistä lainoista peritään edel-
leen viivästyskorkona aina 4 % varsinaista lainakorkoa 
korkeampaa korkoa, ei kuitenkaan alle 10 % eikä yli 
12 % laskettuna viivästyserälle paitsi niissä tapauksissa, 
joissa maksamiseen on pyydetty lykkäystä ennen erä-
päivää ja joissa se on myönnetty, jol loin viivästyskor-
kona peritään aina 2 % varsinaista lainakorkoa kor-
keampaa korkoa, ei kuitenkaan alle 8.5 % eikä yl i 12 
% laskettuna viivästyserälle (27.8. 2427 §,· 3.9. 2491 
§, 29.10.3172 §). 

Kaupungin takaamien lainojen korko. Kaupunginhalli-
tus päätti omasta puolestaan suostua siihen, että eri 
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lainanantajien myöntämien, kaupungin takaamien lai-
nojen korko nostetaan 1.7. lukien enint. 1.5 %:lla 
(6 .8.2151 §). 

Tililuotot. Rahatoimisto oikeutett i in avaamaan Helsin-
gin Ilmailuyhdistyksen käyttöön luotollinen1 t i l i , jol ta 
myönnettävän luoton ylärajaksi vahvistettiin 60 000 
mk ja vuotuiseksi koroksi 7.5 %. Ti l i l tä käytettävä 
luot to on maksettava takaisin 31.12.1974 mennessä. 
Luoton vakuudeksi on rahatoimistolle luovutettava 
ki innitettyjä haltijanvelkakirjoja ja tarvittava määrä 
omavelkaisia henkilötakauksia (17.9. 2707 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää kertomusvuonna erinäisin ehdoin lainoja 
useille yhdistyksille, yhteisöille ym. Seuraavassa luette-
lossa mainitaan lainan saajan ja lainasumman lisäksi lai-
nan käyttötarkoitus, maksuaika ja korkoprosentti: 
— Helsingin Sokeat, 70 000 mk lyhytaikaisten luotto-

jen maksaminen, 15 v., 5 .5% (22.1. 251 §) 
— Suomen Sokeain Hierojain yhdistys, 15 000 mk, 

hieroma- ja fysikaalisen hoitolaitoksen korjaustyöt, 
1974-1983, 5.5 % (1.10. 2863 §) 

— Helsingin Sokeaintalo—Säätiö, 180 000 mk, Pen-
gerk. 11 hissien uusiminen, 1974-1984, 5.5 % 
(10.12. 3700 §) 

— Kalliolan Kannatusyhdistys, 2 700 000 mk, lyhyt-
aikaisten velkojen vakauttaminen, 1973—1992, 6 % 
(22.1. 252 §) 

— Kuntokallio—Säätiö, 500 000 mk, tien ja sillan ra-
kentaminen, 1973-1993, 5.5 % (5.2. 410 §) 

— Helsingin Ilmailuyhdistys, 70 000 mk, kestopääl-
lystystyöt, 1976-1987, 6 % (12.2. 515 §) 

— Kehitysvammatuki 57, 30 000 mk, vajaamielislai-
toksen perushankinnat, 1973—1998, 5.5 % sekä lei-
rintäalueen perustaminen, 53 000 mk, 1974-1984, 
5.5 % (26.2. 699 §, 29.11. 3623 §) 

— Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, 57 000 
mk, nuorisopoliklinikan yl läpito, 1973-1982, 6 % 
(5.3. 771 §) 

— Danmarks Hjemmet Säätiö, 260 000 mk, vanhus-
ten asuintalon rakentaminen, 1974—1993, 5.5 % 
(18.6. 1984 §) 

— Kuurojen Huoltokotisäätiö, 300000 mk, Kuurojen-
koti Ävik in uuden keskusrakennuksen rakentami-
nen, 1974-1988, 5.5 %; tilan ja sillä olevien ra-
kennusten arvoksi vahvistettiin 2 490 000 mk 
(24.9. 2808 §) 

— Helsingin Kansanasunnot Oy, 2 000 000 mk, Puu-
Käpy lä kortteleiden 810 ja 812 saneeraus, 1974— 
2009 ,4 .5% (19.11. 3460 §, 10.12. 3701 §) 

— Suomen Tennisli i tto, 42 000 mk, tenniskenttien 
päällystäminen, 1975 -1984 ,7 .5% (17.12. 
3797 §). 

Neljälle kaupunginorkesterin soittajalle myönnett i in 
laina soitinhankintoja varten (2.5. 1449 §, 28.5. 1746 
§,25.6. 2043 §, 1.10. 2868 §). 

Alkujaan Siltalämpö Oy:lle tarkoitettu 250 000 mk:n 
laina myönnett i in Rakennustoimisto A. Puolimatka 
Oy:lle Siltamäen liikekeskukseeen rakennetun uima-
hallin rahoittamista varten. Lainaehdoissa edellytett i in 
mm., että laina on maksettava takaisin v. 1973—1982 
jäsen ko rkoon 7.5% (26.11. 3538 §). 

Suoja-Pirtti ry:lle myönnetyn, tunnuksella Ls 270 mer-
ki tyn lainan 1.6. jäljellä olleen pääoman tileistä poista-
mista varten myönnett i in rahatoimiston käyttöön 
32 510 mk (8.10. 2964 §). 

Kaupunginhallitus päätti v. 1972 tekemänsä Suomen 
Kaupunkil i i tol le Espoon Kivenlahteen rakennettavaa 
kaupunkiopistoa varten myönnettävää lainaa koskevan 
päätöksen lainaehtojen tarkoittamassa mielessä hyväk-
syä po. opiston pääpiirustukset sekä kustannusarvion, 
joka kevään 1973 hintatason mukaan johtaa enint. 
10.2 mmk:n kokonaiskustannuksiin. Kaupunkil i i tol le 
erikseen lähetettävässä kirjeessä kaupunginhallitus 
päätti esittää henkilöasiainkeskuksen näkökohdat ja 
kehottaa rakennuskustannusten rajoittamiseksi pyrki-
mään kustannusarviossa ilmenevää taloudellisempaan 
tulokseen (25.6. 2127 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Kiinteistö Oy Korois-
tentie 17 -nimiselle yhtiöl le myönnetyn lainan erään-
tyneet korko- ja lyhennyserät saatiin maksaa 30.8L 
mennessä, mikäli yhtiö suorittaa näille erille 8.5 %:n 
viivästyskoron (12.3. 848 §). 

Suomenlinnan Liikenne Oy: l lev. 1972 myönnetyn lai-
nan laina-aikaa pidennettiin 31.12.1974 saakka 
(27.12. 3880 §). 

Edelleen kaupunginhalitus teki kertomusvuonna eräitä 
päätöksiä, jotka koskivat lainaehtojen muuttamista 
(17.9. 2705 §, 24.9. 2809 §, 10.12. 3705 §), haltija-
velkakirjojen jättämistä uudelleen kiinnittämättä 
(14.5. 1574 §, 19.11. 3462 §) sekä ylivakuutena olevi-
en haltijavelkakirjojen luovuttamista takaisin lainanot-
tajalle (8.1. 76, 78 §, 12.2. 517 §, 19.2. 597 §, 26.2. 
700 §, 26.11. 3537 §,10.12. 3702 §). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen eräin ehdoin seu-
raaville: 
— Osuuskunta Suomen Messut, enint. 15 000 000 

mk:aan nousevat, uuden messukeskuksen rakenta-
mista varten tarvittavat lainat (5.11. 3285 §) 

— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy ja Suomen Turisti-
auto Oy, enint. 11.5 mmk.aan nousevat pitkäaikai-
set lainat (27.12. 3885 §) 

— Kiinteistö-Oy Hirsipadontie 2, enint. 11 425 000 
mk:aan nousevat lainat 

— Helsingin Kansanasunnot Oy, enint. 615 000 mk: 
aan nousevat lainat (17.9. 2706 §) 

— Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS 4, 

160 



2. K aupunginhallitus 

5 ja 7 -projekt ia varten yht . enint. 890 500 mk:aan 
nousevat lainat (22.10. 3109 §). 

Lisäksi kaupunginhall i tus teki eräitä kaupungin takaa-
mien lainojen järjestelyjä koskevia päätöksiä (12.3. 
847 §, 10.9. 2627 §, 12.11. 3357 §, 19.11. 3461 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikouluille ym. 
Kaupunginhal l i tus päätti myöntää kertomusvuoden 
ao. määrärahoista yksityisi l le oppikoulu i l le uusien ope-
tust i lojen rakentamista varten seuraavat lainat: 

mk 
Di rekt ion för stiftelsen Botby svenska 

samskola 50 000 
Direkt ionen för Brändö svenska samskola . . 150 000 
Direkt ionen för Läroverket för gossar och 

f l ickor 50 000 
Direkt ionen för Tö lö svenska samskola . . . 50 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys ry 100 000 
Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiö . . . 150 000 
Oy Helsingin Yhte iskou lu- ja Real i lukio 
(Herttoniemen Yhteiskoulu) 50 000 
Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdis-

tys ry 450 000 
Karjalan yhteiskoulun joh tokun ta 100 000 
Kontulan oppikouluyhdis tys ry 250 000 
Kulosaaren Yhte iskoulun Osakeyhtiö . . . . 2 5 0 0 0 0 
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-

distys ry 150 000 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö 250 000 
Malmin yhte iskoulun joh tokun ta 50 000 
Mannerheimint ien yhteiskoulun kanna-

tusosakeyhtiö 100 000 
Meilahden yhteiskoulu Oy 150 000 
Munkk in iemen yhteiskoulun Kannatus Oy . 100 000 
My l l ypuron Oppikouluyhdis tys ry 200 000 
Oulunkylän yhteiskoulun joh tokun ta . . . . 50 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatus-

yhdistys ry 150 000 
Pukinmäen yhteiskoulun tuk i ry 50 000 
Puot inhar jun Oppikouluyhdis tys ry 250 000 
Rudol f Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 100 000 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö . . . 300 000 
Svensk förening i Äggelby r.f 50 000 
Töö lön yhte iskoulun joh tokun ta 50 000 
Var t ioky län Oppikouluyhdis tys ry 150 000 
V i ipur in Real ikoulu Oy 50 000 
Vuosaaren Oppikouluyhdis tys ry 300 000 
Yhtenäiskouluyhdistys ry 100 000 

Yh t . 4 250 000 
(5. 3. 777 §, 26.3. 1014 §, 4.6. 1831 §). 

My l l ypuron oppikouluyhdistyksel le myönnet t i in 
150 000 mk:n laina, 100 000 mk.n lisälaina sekä kau-
pungin omavelkainen takaus enint. 1 000 000 mk:aan 
nouseville lainoil le koulun lisärakennusta varten (29.1. 
343 §, 5.3. 778 §, 6.8. 2152 §, 13.8. 2268 §). 

Stiftelsen Botby svenska samskola -nimiselle säätiölle 
myönnet t i in 2 200 000 mk:n lisälaina sekä enint. 
700 000 mk:aan nousevien rakennuslainojen takaus 
(8.1. 75 §, 18.6. 1981 §). 

Helsingin Suomalais-Venäläisen koulun kannatusyhdis-
tykselle myönnet t i in 100 000 mk:n laina (25.6. 
2042 §). 

Maanviljelyslyseon osakeyhtiöl le myönnet t i in yh t . 
430 000 mk:n suuruiset lainat (15.1. 150 §, 17.12. 
3796 §). 

Kaupunginhall i tus ja sen yleisjaosto tekivät kertomus-
vuonna eräitä päätöksiä, jo tka koskivat jäljempänä 
maini t tu jen yhteisöjen koulurakennusten rakentami-
seen saamien lainojen lainaehtojen muuttamista, laina-
ennakon saamista, vakuuksien järjestelyjä, y l ivakuuk-
sien käyttämistä tai palauttamista sekä korkojen ja ly-
hennysten maksujärjestelyjä: 
— Brändö skolförening (yjsto 7.2. 5229 §) 
- Byggnadsaktiebolaget Nya Svenska Samskolan 

(20.8. 2356 §) 
- Etelä-Kaarelan Oppikouluyhdis tys (2.5. 1446 §) 
- Helsingin Uusi yhte iskoulu Osakeyhtiö (9.4. 

1187 §, 17.12. 3795 §) 
- Kontu lan yhteiskoulu (26.11. 3540 §) 
— Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö (8.10. 2968 §, 

y jsto 28.2. 5372 §, 28.3. 5556 §, 7.11. 6631 §) 
- Malmin Kaupalliset' Oppi lai tokset Oy (29.10. 3173 

§, 10.12. 3703 §) 
— Mannerheimint ien Yhte iskoulun Kannatusosakeyh-

t iö (12.3. 849 §, 18.6. 1982 §) 
- Meilahden Yhteiskoulu Oy (2.5. 1447 §) 
— My l l ypuron Oppikouluyhdis tys (11.6. 1928 §, 

22.10. 3108 §, 12.11. 3358 §) 
— Pohjois-Helsingin yhte iskoulun kannatusyhdistys 

(4.6. 1841 §) 
— Puot inhar jun Oppikouluyhdis tys (28.5. 1744 §) 
— Rudol f Steiner -koulun kannatusyhdistys (17.9. 

2704 §) 
— Suomalaisen Yhte iskoulun Osakeyhtiö (22.10. 

3107 §) 
- Var t ioky län Oppikouluyhdis tys (11.6. 1931 §, 

26.11. 3536 §) 
- Yhtenäiskouluyhdistys (2.4. 1089 §). 

Lahjoitusrahastot. Yleisjaosto päätti si joittaa lahjoitus-
rahastojen käyttövarojen tarpeen yl i t tävän osan käteis-
varoista toistaiseksi siihen 7.5 %:n osavelkakirjalai-
naan, jonka valtuusto 4.4. päätti ottaa (yjsto 25.4. 
5713 H 

Yleisjaosto merki ts i t iedoksi Helsingin Kristi l l isen Työ-
väen Naisosaston, Helsingfors Skeppsbefälhavareföre-
ningenin ja Pro Helsingfors -säätiön selvitykset lahjoi-
tusrahastoista nii l le myönnet ty jen varojen käytöstä 
(yjsto 16.5. 5840 §, 10.10. 6480 §). 
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2. K aupunginhallitus 

Valtuusto päätti 20.6. lakkauttaa »Rahasto vapausso-
dan muistopatsaan pystyttämistä varten» -nimisen lah-
joitusrahaston ja käyttää sen varat Haagan ja Pitäjän-
mäen sankarihautojen kunnostamiseen. V t Irina Mat-
vejew val i t t i päätöksestä Uudenmaan lääninhallituksel-
le, joka saatuaan kaupunginhallituksen selvityksen asi-
asta, päätti hylätä valituksen (10.9. 2630 §, 29.11. 
3622 §). 

Muut asiat.. Kaupunginhallitus kehotti kaikkia kaupun-
gin lauta- ja johtokunt ia sekä virastoja ja laitoksia sel-
vittämään esityksissään niiden vaikutukset kaupungin 
talouteen (1.10. 2871 §). 

Valt ion investointisuunnitelmista 1974—1978 annet-
t i in lausunto lääninhallitukselle (2.4. 1093 §). 

Sisäasiainministeriön ilmoitus yleisistä rahoitusavus-
tuksista vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kun-
nille merki t t i in tiedoksi (7.5. 1557 §). 

Suomen Kaupunkil i i ton kirje ylitysoikeuden myöntä-
misestä kalenterivuoden jälkeen sekä i lmoitus hyödyk-
keiden hintavalvontaa koskevasta valtioneuvoston pää-
töksestä merki t t i in tiedoksi (12.3. 850 §, 11.6. 
1933 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 157 000 mk kaupungin 
osuuden maksamiseksi Oy Kunnallistieto—Kommun-
data A b -nimisen yht iön osakepääomasta (22.1. 250 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vahvisti veroäyrin 
hinnaksi v:n 1972 tuloista 14 p. (10.9. 2629 §). 

Veroviraston ilmoitus v.lta 1971 toimitetussa verotuk-
sessa kaupungille määrätystä äyrimäärästä, yht. 
5 424 458 329, merki t t i in tiedoksi. Määrä jakautui 
seuraavasti: 

Äyriryhmä Äyrien Osuus koko 
lukumäärä äyrimäärästä 

Kiinteistötulot 187 289 393 3.45% 
Liike- ja ammatt i tulot . . 885 624 063 16.33 » 
Henkilökohtaiset tulot · 4 342 239 289 80.05 » 
Veronkorotus 9 305 647 0.17» 

Yhteensä 5 424 458 392 100.00% 
(12.2.511 §). 

Yleisjaosto myönsi 796 117 mk Helsingin veroviraston 
kunnallisveron kantotilityksestä v. 1972 tekemistä pa-

lautetuista veroista maksettujen korkojen kirjaamista 
varten (yjsto 28.2. 5367 §). 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyi rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1972 tilinpäätöksen (9.4. 
1189 §). 

Talousarviota koskevat asiat. Kaupunginhallitus lähetti 
talousarvion noudattamista koskevan kehotuksen kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnil le sekä virastoille 
ja laitoksille (12.2. 519 §). 

Kaupunginhallitus päätti myös lähettää v:n 1974 ta-
lousarvioehdotuksen laatimista koskevat ohjeet kaikil-
le hall intoelimille (19.2. 596 §). 

Talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys merkit t i in 
tiedoksi, kaupunginhallitus ryhty i käsittelemään v:n 
1974 talousarviota hyväksymässään käsittelyjärjestyk-
sessä ja hyväksyi painetun talousarvioesityksen äänes-
tyksen jälkeen (3.9. 2493 §, 5.10. 2930, 2931 §, 
22.10. 3084 §, 19.11. 3458 §). 

Kaikille kaupungin hallintoelimille päätettiin lähettää 
menoylitysten välttämistä koskevat ohjeet sekä v:n 
1974 talousarvion ja tilisäännön noudattamista koske-
va kiertokirje (1.10. 2864 §, 27.12. 3874 §). 

Valitus ylitysoikeuksien myöntämistä koskevassa asias-
sa. Valtuusto päätti 21.2. oikeuttaa kaupunginhallituk-
sen sekä erikseen luetellut lauta-ja johtokunnat ylittä-
mään aikaisemmin mahdollisesti myönnettyjen ylitys-
oikeuksien lisäksi v:n 1972 talousarvion päätöksessä 
mainituil la tileillä olevia määrärahoja. Oik.tiet.lis. Vesa 
Majamaa katsoi korkeimman hallinto-oikeuden 13.12. 
antamaan päätökseen viitaten valtuuston ylittäneen 
toimivaltansa päättäessään määrärahojen korottamises-
ta varainhoitovuoden jälkeen ja valitt i po. päätöksestä 
lääninhallitukselle. Kaupunginhallitus antoi lääninhalli-
tukselle kaupunginkanslian lainopillisen osaston esi-
tyksen mukaisen selityksen asiasta. Lääninhallitus kat-
soi kunnallislain 113 §:n nojalla, että valtuusto vain va-
rainhoitovuoden aikana voi päättää talousarvioon otet-
tujen määrärahojen korottamisesta ja harkitsi oikeaksi 
kumota valituksenalaisen päätöksen. Kaupunginhalli-
tus kehotti lainopillista osastoa hakemaan muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta tähän lääninhallituk-
sen päätökseen (28.5. 1745 §, 25.6. 2045 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista koskevat 
ilmoitukset merki t t i in tiedoksi (22.1. 254 §, 21.5. 
1644 §, 20.8. 2357 §, 12.11. 3360 §, 10.12.3706 §, 
yjsto 30.5. 5896 §, 18.7. 6123 §, 12.9. 6339 §, 3.10. 
6438 §). 
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