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N:o 1.

2. Kansaneläkelakia

1. Huoneenvuokrasäännöstely.
Valtioneuvoston pUUls helmikuun II p:ltä 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 145)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 .: 45 ja 1942 : 25)

Valtioneuvosto on talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain nojalla
sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt:
1 L u k u.

Säännö8telyn alai8et vuokrasuhteet.
1 §. Kaupungeissa ja kauppaloissa sekä niissä muissa kunnissa,
joista sosiaaliministeriö päättää. ovat huoneenvuokrasuhteet säännöstelyn alaisia sen mukaan kuin jäljempänä lähemmin määrätään.
Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa kunnissa noudatettakoon huoneenvuokrasuhteisiin nähden mitä 56 §:ssä määrätään.
2 §. Säännöstelyn alaiset huoneistot jaetaan tässä päätöksessä
asuinhuoneistoihin ja liikehuoneistoihin.
Asuinhuoneistoksi luetaan huoneisto. jota yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään asuntona sekä julkisoikeudellisen yhdyskunnan.
yleisen laitoksen ja yleishyödyllisen yhdistyksen vuokralle ottama
huoneisto, jossa ei harjoiteta elinkeinotoimintaa.
Liikehuoneistoiksi luetaan muut säännöstelyn alaiset huoneistot.
3 §. Sellaiset huoneenvuokrasuhteet, jotka koskevat huoneiston
osaa ja joissa vuokranantajana on samassa huoneistossa asuva
henkilö. ovat säännöstelyn alaisia vain vuokramaksun suuruuden ja
irtisanomisoikeuden osalta, joihin nähden on noudatettava, mitä
tämän päätöksen 23 ja 24 §:ssä määrätään.
4 §. Säännöstelyn alaisia eivät ole sellaiset kalustetut huoneet
hotelleissa, matkustajakodeissa ja yömajoissa, joista vuokramaksu
luetaan päivältä tai viikolta kerrallaan.
Jos sopimuksella, jolla rakennus tai sen osa on annettu vuokralle,
on samalla luovutettu jokin maa-alue sen yhteydessä viljeltä:väksi,
ei vuokrasuhde ole säännöstelyn alainen viljelysmaan osalta.
5 §. Edellä 4 §:ssä mainituissa tai muissakaan tapauksissa,
joissa asianosaiset saavat sopia vuokramaksun suuruudesta, älköön
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otettako tai suoritettako olosuhteisiin nähd~n ilmeisesti kohtuu.
tonta maksua tai muuta ·taloudellista etua.
6 §. Aswnhuoneistoa älköön huoneenvuokralautakunnan luvatta
muutettako muunlaiseksi huoneistoksi.
Ilman huoneenvuokral~utakunnan lupaa älköön asuinhuoneistoja
myöskään yhdistettäkö älköönkä rakennusta, jossa on yksi tai useampia sanotunlaisia huoneistoja, Imrettako.
2 Luku.

Asuinhuoneistot.

7 §. Asuinhuoneistosta saadaan ottaa ja suorittaa siitä riippumatta, mitä vuokranantaja ja vuokralainen ovat vuokramaksusta
sopineet, vain huoneiston pel'1lsvuokran suuruinen vuokramaksu
korotettuna enintään sellaisella määrällä, kuin sosiaaliministeriö
on kiinteistöjen korko- ja hoitokustannuksissa, joihin ei lueta omaisuudenluovutusveroa eikä muita omaisuuden perusteella suoritettavia ylimääräisiä veroja, todetun keskimääräisen nousun huomioon ottaen päättänyt. Sosiaaliministeriö päättää myös, saadaanko
ja millaisin määrin vuokralaiselta vuokramaksun lisäksi ottaa huoneiston käyttöön liittyvistä eduista eri korvausta.
Vuokralaisen on suoritettava 1 momentissa mainittu perusvuokran
korotus vuokranantajan sitä koskevan vaatimuksen esittämistä
seuranneen kuukauden alusta.
8 §. Sellaisen asuinhuoneiston, joka on ollut luovutettuna vuokralle 1 päivänä kesäkuuta 1939, perusvuokrana pidetään, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, sanottuna ajankohtana voimassa olleessa
vuokrasopimuksessa sovittua vuokramaksua:
Jos 1 momentissa tarkoitetusta huoneistosta 1 päivänä kesäkuuta
1939 voimassa olleen vuokrasopimuksen mukainen vuokramaksu ei
ole senkaltaisten huoneistojen paikkakunnalla sanottuna ajankohtana vallinneen käyvän ·vuokratason mukainen, voidaan perusvuokra korottaa tai alentaa tämän vuokratason mukaiseksi.
9 §. Milloin on kysymys 1 päivänä kesäkuuta 1939 valmiina,
mutta vuokraamatta olleesta asuinhuoneistosta taikka sellaisesta
asuinhuoneistosta, josta sanottuna. päivänä suoritettua vuokramaksua ei voida todeta, vahvistetaan huoneistoIle perusvuokra huomioon ottaen samanlaatuisten huoneistojen paikkakunnalla käypä
vuokrataso sanottuna ajankohtana .
. 10 §. Jos asuinhuoneisto on valmistunut jälkeen 1 päivän
kesäkuuta 1939, vahvistetaan huoneistoIle perusvuokra huomioonottaen vastaavanlaisten huoneistojen yleiset tuotantokustannukset
rakennusaikana sell~iseksi, että perusvuokra vastaa sanottuja tuotantokustannuksia sekä senkaltaisten huoneistojen korko- ja hoitokustannuksia huoneiston valmistumisaikana, taikka, milloin on
kysymys huoneistosta, joka on valmistunu~ ennen vuoden 1941
loppua, tuotantokustannuksia sekä senkaltaisten huoneistojen korkoja hoitokustanrtuksia mainittuna vuotena.
.
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Milloin rakennus, joka sodan johdosta on vaurioitunut, 011 oleellisesti korjattu tai uudelleen rakennettu, vahvistaa huoneenvuokralautakunta rakennuksissa oleville huoneistoille perusvuokrat· noudattaen 1 momentin säännöksiä ja ottaen rakennuskustannusten
vähennyksenä huomioon rakennuksen vaurioitumisesta. tai tuhoutumisesta määrätyn tai arviolta määrättävän korvauksen.
11 §. Jos asuinhuoneisto on siinä suoritettij.jen huomattavien
parannusten taikka huoneiston kuntoa ja vuokra-arvoa oleellisesti
alentaneiden seikkojen vuoksi muuttunut sellaiseksi, että sen perusvuokraa ei enää "oida pitä kohtuullisena, voi huoneenvuokralautakunta vahvistaa huoneistoIle uuden perusvuokran.
Jos asuinhuoneiston hoitokustannukset vuokralaisen huoneistossa
harjoittaman elinkeinotoiminnan vuoksi muuttuvat siinä määrin,
että huoneiston perusvuokraa ei voida pitää ·kohtuulIisena, voi huoneenvuokralautakunta vahvistaa huoneistolle uuden perusvuokran
siksi ajaksi kuin elinkeinotoimintaa huoneistossa harjoitetaan.
12 §. Vuokranantajan tai vuokralaisen pyynnöstä on huoneenvuokralautakunnan vahvistettava asuinhuoneiston perusvuokra.
Huoneenvuokralautakunnalla on valta myös omasta aloitteestaan
ottaa käsiteltäväksi kysymys asuinhuoneiston perusvuokrasta ja
määrätä sitä alennettavaksi. Edellä 10 §:ssä tarkoitetun huoneiston
perusvuokran voi huoneenvuokralautakunta omasta aloitteestaan
määrätä korotettavaksikin.
13 §. Huoneenvuokralautakunnan tai vuokrantarkastuslautakunnan lainvoimaisello. päätöks~llä vahvistama perusvuokra 7 §:n
1 momentissa edellytettyine korotuksineen on suoritettava sen kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa perusvuokran vahvistamista
koskevan asian vireillepanoa. Jos vuokralainen on sitä ennen suorittanut vuokramaksuno. enemmän kuin vahvistetun perusvuokran
lisättynä sanotussa momentissa tarkoitetulla korotuksella, on hänelle
palautettava, mitä hän kuuden kuukauden ajalta ennen uuden perusvuokran voimaantuloa sekä sen jälkeen on liikaa suorittanut.
Sinä aikana, jona kysymys perusvuokran vahvistamisesta on
vireillä, tulee vuokralaisen suorittaa vuokramaksu erääntymlspäivinä sen suuruisena kuin hänen on ollut ennen .asian vireillepanoa se
suoritettava.
14 §. Milloin lämpötila huoneistoissa, joitten lämmittämisestä
vuokranantajan tulee huolehtia, on puutteellisen lämmittämisen
ta~a jatkuvasti alempi kuin mitä vallitsevissa poikkeuksellisissa
oloissa kohtuudella voidaan vaatia, tahi milloin vuokranantaja ei
pidä vuokrasopimuksen mukaisesti lämmintä vettä vuokralaisten
saatavissa niinä päivinä kuin se on sallittua, voi huoneenvuokra-·
lautakunta, asianomaisia kansanhuoltoviranoma.isia kuultuaan, hakemuksesta, jonka vähintään puolet rakennuksen vuokralaisista on
tehnyt, alentaa vuokralaisten suoritettavaa vuokramaksua yhdeltä.
tai useammalta kuukaudelta.
Huoneenvuokralautakunta voi myös, milloin katsoo sen asianmukaiseksi, oikeuttaa vuokralaiset määräaikano., kuitenkin enintään
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lämmityskauden loppuun saakka huolehtimaan rakennuksen lämmittämisestä, jolloin vuokraniaksuja samalta ajalta on huoneenvuokralautakunnan määräyksen mukaan vastaavasti alennettava.
Jos huoneenvuokralautakunta on ryhtynyt 1 tai 2 momentissa
tarkoitettuun toimenpiteeseen, ei vuokralaisella ole oikeutta tuomioistuimessa vaatia vuo.kramaksun alentamista samalla perusteella..
Edellä 2 momentissa mainittua päätöstä on siitä huolimatta, että
siihen on haettu muutosta, noudatettava.
15 §. Asuinhuoneistoa koskevaa vuokrasopimusta ei voida
vuokranantajan puolelta irtisanoa ilman huoneenvuokralautakunnan
suostumusta. Jos vuokrasopimus on tehty ehdolla, että se ilman
iIiisanomista päättyy määräaikana, on sopimus, jos vuokralainen
haluaa sen jatkuvan, eikä huoneenvuokralautakunta vuokranantajan
hakemuksesta toisin päätä, katsottava uudistetuksi ennen sovituksi
vuokrakaudeksi, ei kuitenkaan kerrallaan vuotta pitemmäksi ajaksi.
16 §. Jos huoneistossa asunut, joka tilapäisesti muuttaa pois
paikkakunnalta, sopii huoneiston tai sen osan antamisesta väliaikaisesti vuokralle ehdolla, että se luovutetaan hänelle takaisin kun
hän sitä tarvitsee omaan käyttöönsä, on tämä sopimus, ollakseen
pätevä, tehtävä kirjallisesti, ja ilmoitettava huoneenvuokralautakunnan hyväksyttäväksi ennenkuin vuokralainen ottaa huoneiston
haltuunsa.
Jos huoneisto tai sen osa, joka 1 momentissa mainituin tavoin
annetaan väliaikaisesti vuokralle, on kalustettu, on huoneenvuokralautakunnan sen vuokramaksua määrätessään noudatettava 23
§:ssä annettuja määräyksiä.
17 §. Huoneenvuokralautakunta älköön kieltäytykö antamasta
suostumusta asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomiseen:
1) jos huoneisto tulee käytettäväksi viraston tai julkisen laitoksen tarpeeseen;
2) jos työsopimus, jonka mukaan työpaIkkaan sisältyy vapaa
asunto taikka jonka johdosta työntekijällä on oikeus vuokralla hallita
työnantajan omistamaa huoneistoa, lakkaa;
3) jos huoneenvuokralautakunta on antanut 6 §:ssä mainitun
luvan; sekä
.
4) jos vuokranantaja tarvitsee omaan käyttöönsä asuinhuoneiston,
jota koskevan väliaikaisen vuokrasopimuksen huoneenvuokralautakunta on 16 §:n mukaan hyväksynyt.
18 §. Huoneenvuokralautakunta voi harkintansa mukaan antaa
suostumuksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomiseen
tai määräaikaisen vuokrasopimuksen pitentämättä jättämiseen:
1) jos joku, joka 12 päivänä toukokuuta 1941 on omistanut
osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat
määrätyn huoneiston hallintaan, tahi talon, haluaa omaksi asunnokseen saada osakehuoneiston hallintaansa tai huoneiston talossaan, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että hän tai hänen perheensä taikka
lapsensa, joka solmii avioliiton, todistettavasti on asunnon tarpeessa;
/J
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. . 2) jos talo, missä asuinhuoneisto on, aiotaan kokonaan tai osaksi
uudestaan rakentaa tahi huoneisto jakaa pienempiin osiin; sekä.
3) muulloinkin, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat.
Harkitessaan suostumuksen antamista on lautakunnan otettava
huomioon, mikä mahdollisuus vuokralaisella on muuttopäiväksi
saada toinen huoneisto, johon hänen kohtuuden mukaan on tyydyttävä.
Jos suostumus evätään, voi huoneenvuokralautakunta velvoittaa
vuokralaisen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen luovuttamaan osan tämän vuokralla hallitsemasta huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi. Lautakunnan tulee samalla vahvistaa perusVuokra sille osalle huoneistoa, joka edelleen jää Vuokralaisen käytettäväksi, huomioon ottaen sopivassa suhteessa yhteisistä eduista
aiheutuvat kustannukset. Älköön kumpaakaan asianosaista tämän
jälkeen kuitenkaan katsottako alivuokralaiseksi.
19 §. Jos vuokranantaja on pyytänyt huoneenvuokralautakunnan suostumusta vuokrasuhteen irtisanomiseen tai määräaikaisen
vuokrasopimuksen pitentämättä jättämiseen, on, mikäli huoneenvuokralautakunta pyyntöön suostuu, vuokrasopimus katsottava
irtisanotuksi sinä päivänä, jona vuokralainen pyynnön johdosta on
saanut kutsun huoneenvuokralautakunnan istuntoon ..
Jos huoneenvuokralautakunta suostuu 1 momentissa mainittuun
pyyntöön, tulee sen samalla velvoittaa vuokralainen muuttamaan
huoneistosta määräpäivänä, jolloin sen on otettava huomioon 12
päivänä toukokuuta 1925 annetun huoneenvuokralain määräykset
muuttoajasta.
.
Huoneenvuokralautakunnan 2 momentissa tarkoitettu päätös,
sitten kuin se on saavuttanut lainvoiman, pannaan täytäntöön kuten
oikeuden lainvoimainen tuomio.
3 Lu k u.

Liikehuoneistot.
20 §. Jos vuokranantaja ja vuokralainen liikehuoneiston vuokrakauden päättyessä haluavat jatkaa vuokrasuhdetta mutta eivät sovi
vuokramaksun suuruudesta, tulee huoneenvuokralautakunnan jommankumman pyynnöstä määrätä vuokramaksu sovitliksi vuokra~
kaudeksi, huomioon· ottaen, että huoneistosta saadaan vaatia ja
ottaa enintään vuoden 1941 marraskuussa vallinnutta senkaltaisten
huoneistojen vuokratasoa vastaava vuokramaksu korotettuna lautakunnan kohtuulliseksi harkitsemalla kiinteistön korko- ja hoitokustannuksien nousua vastaavalla määrällä.
Määrätessään 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa liikehuoneiston vuokramaksun tulee huoneenvuokralautakunnan, jos liikehuoneiston vuokra-arvo huomattavien parannusteri. taikka huoneiston
kuntoa ja vuokra-arvoa oleellisesti alentaneiden tai muitten vuokramaksuun olennaisesti vaikuttavien seikkojen vuoksi on muuttunut
sellaiseksi, että sanotussa momentissa mainittujen perusteiden mu-
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kaan määrätty vuokramaksu ei ole kohtuullinen, vapaan harkintansa
mukaan määrätä huoneistolIe kohtuullinen vuokramaksu. Sodan
johdosta vaurioituneessa, oleellisesti korjatussa tai uudelleen
rakennetussa rakennuksessa olevan liikehuoneiston vuokramaksu
tulee vahvistaa sellaiseksi, että se vastaa rakennuksen tuotantokustannuksia sekä vallitsevia korko- ja hoitokustannuksia, ja on
tuotantokustannusten vähennyksenä otettava huomioon rakennuksen vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta määrätty tai arviolta
määrättävä korvaus.
21 §. Milloin liikehuoneiston vuokrakausi on vuotta pitempi, on .
asianosaisilla kesken vuokrakaudenkin oikeus pyytää huoneenvuokralautakunnan toimenpidettä vuokramaksun vahvistamiseksi
sellaiseksi kuin 20 §:n mukaan on sallittu. Huoneenvuokralautakunnan määräämä vuokramaksu on suoritettava asian vireillepanoa
lähinnä seuranneen kuukauden alusta lukien.
Jos tällaisessa tapauksessa vuokramaksua korotetaan, on vuokralaisella valta sanoa sopimus irti päättymään sinä kesä- tai jouluku,un
1 päivänä, joka kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta ensiksi
seuraa. Sama oikeus on vuokranantajalla, jos vuokramaksua alennetaan. Irtisanominen on toimitettava kahdessa kuukaudessa siitä,
kuin 1 momentissa tarkoitettu päätös saa lainvoiman.
Edellä 2 momentissa mainitusta irtisanomisesta syntyvät riidat
käsitellään tuomioistuimessa.
22 §. Jos vuokranantaja ja vuokralainen liikehuoneiston vuokrakauden päättyessä eivät sovi vuokrasuhteen jatkamisesta, voi huoneenvuokralautakunta vuokralaisen pyynnöstä, jollei vuokranantajan
katsota tarvitsevan huoneistoa omaan käyttöönsä tai yleinen etu
vaadi sitä muuhun tarkoitukseen käytettäväksi, harkintansa mukaan
päättää, että vuokrasuhdetta on huoneenvuokralautakunnan määräämin ehdoin edelleen jatkettava määräajaksi, kuitenkin enintään
vuodeksi kerrallaan.
Tässä pykälässä mainittu asia on ilmoitettava huoneenvuokralautakunnalle:
1) jos vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta
tai sitä pitempi, kolmen viikon kuluessa irtisanomispäivästä;
2) jos irtisanomisaika on alle kolmen kuukauden mutta yli
yhden kuukauden, kahden viikon kuluessa irtisanomispäivästä; ja
3) muulloin yhden viikon kuluessa irtisariomispäivästä lukien.
Jos vuokrasuhde on sovittu päättymään ilman irtisanomista
määräaikana, on asia pantava vireille viimeistään kaksi kuukautta
ennen vuokrakauden päättymistä tai, milloin vuokrakausi on vuotta
lyhyempi, viimeistään kaksi viikkoa ennen vuokrakauden päättymistä.
.
Jos 2 ja 3 momentissa mainitut määräajat tämän p~ätöksen
voimaantullessa ovat päättyneet tai päättyvät kuukauden kuluessa
siitä, on vuokralaisella, jolla edelleen on .. huoneisto hallinnassaan,
oikeus panna tässä pykälässä tarkoitettu asia vireille vielä sanotun
kuukauden kuluessa.
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4 Luk u.
AlivuolcraBuhteet.

23 §. Jos omassa tai vuokrahuoneistossa asuva henkilö on
luovuttanut toiselle henkilölle vuokralle yhden tai useampia huoneita
tai muun huoneiston osan, on hän oikeutettu ottamaan siitä, mitä
hän näin on toiselle henkilölle vuokralle luovuttanut, sekä siihen
liittyvästä huoneiston yhteisten etujen käyttöoikeudesta, vuokraa
enintään neljäkymmentä sadalta yli sen määrän, minkä hän itse
lattiapinta-alan mukaan laskettuna tästä huoneiston osasta suorittaa
taikka olisi velvollinen 7-11 §:n mukaan enintään suorittamaan.
Jos 1 momentissa tarkoitettua huoneiston osaa koskeva vuokramaksu on sovittu 1 momentin säännöksistä poikkeavaksi, voi huoneenvuokralautakunta, jolleivät asianosaiset sen oikaisusta sovi,
jommankumman asianosaisen vaatimuksesta vahvistaa vuokramaksun suuruuden. Milloin vuokralle annettu huoneiston osa on kalustettu tai muuta erityistä syytä on, voi huoneenvuokralautakunta
vahvistaa vuokramaksun suuremmaksikin kuin 1 momentissa on
säädetty.
24 §. Henkilö, joka on saanut vuokralle 23 §:n 1 momentissa
tarkoitetun huoneiston osan, ei ole velvollinen vuokranantajan toimittaman irtisanomisen johdosta, joka on tapahtunut sen jälkeen,
kuin sanotussa pykälässä mainittu vuokramaksun vahvistamisvaatimus on huoneenvuokralautakunnalle ilmoitettu, muuttamaan
vuokraamastaan huoneiston osasta sinä aikana, jona asia on vireill,ä,
eikä myöskään ennen kuin sen kuukauden päättyessä, joka ensiksi
alkaa kolmen kuukauden kuluttua: siitä lukien, jolloin asia on
lainvoimaisesti ratkaistu.
5 Luk u.
Uusi vuokraBuhde ja asunrwnvälitY8.

25 §. Sellaisessa 1 §:n 1 momentissa mainitussa kunnassa, josta
sosiaaliministeriö määrää, 'on järjestettävä maksuton asunnonvälitys. Asunnonvälitys on huoneenvuokralautakunnan toimeenpantava.
Jäljempänä 26-32 §:ssä annettuja määräyksiä on sovellettava
vain kunnissa, joissa asunnonvälitys on järjestetty.
26 §. Asuinhuoneistoa älköön vuokralle annettako tai otettako
muutoin kuin huoneenvuokralautakunnan välityksellä. Asuinhuoneiston väliaikaisesta vuokrauksesta määrätään 16 §:ssä.
Ulosottomies antakoon huoneenvuokralautakunnan pyynnöstä
ilman ulosotonhaltijan eri määräystä viipymättä virka-apua huoneistoon tai sen osaan luvattomasti asettuneen häätämiseksi. Vuokranantaja, joka vastoin 1 momentin määräyksiä
antanut huoneiston vuokralle, on velvollinen korvaamaan häädöstä aiheutuneet
kustannukset· ja' häädetylIe· aiheutuneen vahingon.
Kun 1 päivän kesäkuuta 1941 jälkeen valmistuneessa ~aken
nuksessa huoneisto ensi kerran annetaan vuokralle, olkoon vuokran-

ori

8
N:o 1 (jatk.)

antaja oikeutettu itse ottamaan vuokralaisen, ei kuitenkaan valtakunnan yhteyteen palautetulla ja Suomesta vuokrattuna olleella alueella.
27. §. Vuokranantaja on velvollinen huoneenvuokralautakunnalle ilmoittamaan vapaana olevan tai vapautuvan asuinhuoneiston
sekä antamaan sen vuokralle huoneenvuokralautakunnan määräämälle asunnontarvitsijaUe.
Edellä 1 momentin mukaan osoitetun vuokralaisen vuokrakausi
jatkuu toistaiseksi kuukausittain etukäteen maksettavaa vuokramaksua vastaan. Elleivät vuokralainen ja vuokranantaja sovi
vuokraehdoista, on huoneenvuokralautakunnan ne määrättävä.
Jos vuokranantaja estää huoneenvuokralautakunnan osoittamaa
vuokralaista saamasta huoneistoa hallintaansa, antakoon poliisiviranomainen tarpeellista virka-apua.
28 §. Huoneenvuokralautakunnan on viimeistään seitsemän
päivän kuluessa siitä, kuin vuokranantaja on tehnyt huoneistosta
27 ·§:n mukaisen ilmoituksen, päätettävä, annetaanko huoneisto
vuokralle lautakunnan määräämälle asunnon tarvitsijalle vai annetaanko vuokranantajalle lupa huoneiston vuokraamiseen itse valitsemalleen vuokralaiselle.
Asunnon tarvitsijan, jonka huoneenvuokralautakunta on osoittanut vapaaksi tai vapautuvaksi ilmoitetun huoneiston vuokralaiseksi,
tulee neljän päivän kuluessa huoneenvuokralautakunnan päätöksestä
lukien ilmoittaa huoneenvuokralautakunnalle, ottaako hän huo-·
neiston vastaan, . uhalla, että huoneenvuokralautakunta muussa
tapauksessa voi osoittaa huoneistoon toisen vuokralaisen.
Ellei huoneenvuokralautakunnan osoittama vuokralainen ole
neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun vuokranantaja ilmoitti huoneiston huoneenvuokralautakunnalle vapaaksi tai vapautuvaksi,
ilmoittanut ottavansa sitä vastaan, tulee huoneenvuokralautakunnan antaa vuokranantajalle 1 momentissa mainittu lupa. Jollei
vapautuvaksi ilmoitettu huoneisto tule vapaaksI ilmoitettuun päivään mennessä luetaan neljäntoista päivän määräaika siitä, kuin
huoneisto tulee vapaaksi.
Mikäli huoneenvuokralautakunta katsoo, että vuokranantajaa
tai asunnontarvitsijaa on asiassa kuultava, määrätköön sitä varten
lyhyen määräajan.
29 §. Vuokralaista määrätessään on lautakunnan katsottava.,
että asuinhuoneiston saavat ensi sijassa ne, joiden virka tai toimi
vaatii paikkakunnalla oloa, niin myös monilapsiset perh,eet sekä ne,
jotka solmivat avioliiton.
Jos huoneisto on· välttämätön virastolle tai julkiselle laitokselle
tai yleinen etu vaatii sen käyttämistä määrättyyn tarkoitukseen,
olkoon huoneisto ennen muuta tällaiseen tarkoitukseen käytettävä.
Määrätessään vuokralaisen sellaiseen huoneistoon, joka on tullut
vapaaksi sen johdosta, että edellinen haltija on käyttäen hänelle
18 §:n 1 kohdan nojalla suotua oikeutta muuttanut taloonsa tai
osakehuoneistoonsa, on lautakunnan annettava etusija henkilölle,
joka mainitun menettelyn takia on menettänyt asuntonsa.
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Jos huoneisto, jota on käytetty työsopimuksen perusteella työn. tekijän asuntona, ilmoitetaan vapaaksi tai vapautuvaksi, tulee
huoneenvuokralautaku.nnan ensisijassa määrätä huoneistoon asukkaaksi työnantajan pyynnöstä m~u hänen työntekijänsä.
Lautakunta määrätköön myöskin ajan, milloin huoneiston
vuokrasuhteen on katsottava alkavan.
30 §. Henkilö, joka on muunlaisen huoneiston tarpee'ssa kuin
missä hän asuu, iImoittakoon siitä huoneenvuokralautakunnalle,
joka mahdollisuuksien mukaan osoittakoon vapaiksi tai vapautuviksi ilmoitetuista huoneistoista hänelle soveltuvan huoneiston.
Huoneenvuokralautakunta voi määrätä, että sille jätetyt asunnonsaantihakemukset on määräajan kuluessa uudistettava uhalla,
että niiden muuten katsotaan rauenneen.
Vuokralaiset, jotka haluavat keskenään vaihtaa huoneistoja,
hakekoot siihen huoneenvuokralautakunnan suostumuksen. Hakemukseen on liitettävä vuokranantajain kirjallinen suostumus.
31 §. Kullakin perheellä tai yksityisellä henkilöllä saa olla vain
yksi säännöstelyn alainen asuinhuoneisto.
'
Henkilö, jolla on vakinainen asuntonsa toisella paikkakunnalla,
älköön 25 §:ssä tarkoitetussa kunnassa pitäkö hallussaan asuinhuoneistoa. Kuitenkin olkoon henkilöllä, jonka perhe asuu toisella
paikkakunnalla, mutta joka itse viran tai toimen tähden oleskelee
sanotunlaisessa kunnassa, sekä myöskin toisella paikkakunnalla vaki, naisesti asuvalla henkilöllä, jonka perheen jäsenet jatkuvasti oleskelevat mainitunlaisessa kunnassa, oikeus pitää siellä hallussaan
säännöstelyn alainen asuinhuoneisto.
Asuntoa, joka on tarkoitettu kesä- tai muuksi lomanviettoasunnoksi, älköön luettako eri asunnoksi, jollei sosiaaliministeriö
jonkin paikkakunnan osalta talviasunnoiksi kelpaavien asuntojen
suhteen toisin määrää.
32 §. Jos huoneenvuokralautakunnan tietoon tulee, että sen
toimialueella on vapaina olevia asuinhuoneita, tahi että jollakulla
henkilöllä siellä on hallussaan asunto, jota hän 31 §:n mukaan ei ole
oikeutettu pitämään, ,kutsukoon lautakunta huoneiston omistajan, tai haltijan istuntoonsa antamaan selityksen asiasta. Katsomatta siihen, noudattaako asianomainen kutsua vai ,ei, ottakoon
lautakunta asian käsiteltäväkseen ja ehkä tarvittavaa muuta lisäselvitystä hankittuaan päättäköön, onko huoneisto katsottava
vapaana olevaksi, ja määrätköön siihen vuokralaisen.
Näin määrätty vuokralainen saakoon huoneiston, jota ilman
laillista syytä on pidetty vapaana, haltuunsa heti, sekä muun
huoneiston viimeistään yhden kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.
'Jos lautakunnan käsitellessä asiaa käy ilmi, että henkilön, jolla'
eri paikkakunnilla on hallussåan useampia asuinhuoneistoja kuin
yksi, tulisi 31 §:n mukaan saada pitää halluf;!saan lautakunnan toimialueella oleva huoneisto, Jl!,utta luovuttaa hallustaan toisessa kunnassa oleva asunto, tehköön lautakunta asiasta ilmoituksen viimeksi
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mainitun paikkakunnan huoneenvuokralautakunnalle, joka käsitelköön asiaa niinkuin edellä on määrätty.
6 Luku.

Säännöstelyn toimielimet ja niiden tehtävät sekä säännöstelyä koske, vien asioiden käsittely.
33 §. Vuokrasäännöstelystä johtuvien asiain käsittelyä varten:
on 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin kuntiin asetettava huoneenvuokralautakunta tai tarpeen mukaan useampia huoneenvuokralautakuntia.
Milloin kunnassa on useampia huoneenvuokralautakuntia, vahvistaa sosiaaliministeriö tarvittaessa niiden esityksestä sen elimen
kokoonpanon, jonka tulee huolehtia lautakuntien yhteisten asiain
hoidosta.
Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet valitsee kunnan valtuusto. Kaupungin-. ja kauppalanhallitus sekä kunnallislautakunta
ovat oikeutetut valitsemaan lautakunnalle väliaikaisen puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän varamiehensä, ja jatkuu näiden toimikausi. kunnes valtuusto on vaalin toimittanut.
Lautakunnan palkkiot sekä muut lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suorittaa kunta.
34 §. Huoneenvuokralautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja
kaksi muuta jäsentä, jotka valitaan enintään -VUodeksi kerrallaan.
Lautakunnan jäsenistä tulee yhden edustaa vuokralais- ja yhden
vuokranantajapiirejä, ja yhdellä jäsenistä, lähinnä puheenjohtajalla,
tulee, mikäli mahdollista, olla tuomarinvirkaan vaadittava kelpoisuus. Jokaiselle jäsenelle valitaan vähintään yksi varamies.
Lautakunnalla tulee tarpeen mukaan olla sihteeri ja muita apu, laisia, jotka lautakunta ottaa saatuaan heidän palkkaamiseensa
kunnan valtuuston suostumuksen.
Huoneenvuokralautakunnan tulee vuosittain sosiaaliministeriölle
ilmoittaa, kuka toimii lautakunnan puheenjohtajana ja hänen varamiehenään sekä lautakunnan sihteerinä.
.
Huoneenvuokralautakunnan pöytäkirjasta annettavista otteista
peritään kunnan valtuuston vahvistaman perusteen mukainen
kunnalle tuleva lunastus.
35 §. Jos sosiaaliministeriön 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu
määräys koskee vain osaa kunnan alueesta, on valtuuston tarkemmin
määrättävä alueen rajat ja asetettava sitä varten huoneen vuokralautakunta tai tarvittaessa useampia huoneenvuokralautakuntia.
Jos kunnassa on useampia huoneenvuokralautakuntia, on 33 §:n
2 momentissa mainitun yhteisen elimen päätettävä asiain jaosta eri
, lautakuntien kesken.
36 §. Huoneenvuokralautakunnan tehtävänä on:
1) sosiaaliministeriön vaatiessa lähettää ministeriölle ehdotus
paikkakunnalla toistaiseksi sallittaviksi yuokramaksuiksi;
2) saattaa sosiaaliministeriön 7 §:n 1 momentissa mainittu päätös
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paikkakunnan vuokranantajien ja vuokralaisten tietoon samassa
järjestyksessä kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on
sääde~ty;
.
3) epäselvissä tapauksissa ratkaista, onko huoneisto katsottava
säännöstelyn alaiseksi vai ei, sekä onko huoneistoa pidettävä asuinvai liikehuoneistona;
4) valvoa, että tätä päätöstä ja huoneenvuokralautakunnan sen
nojalla antamia m.ääräyksiä noudatetaan, sekä ryhtyä tarpeen
vaatiessa asianmukaisiin toimenpiteisiin rikkomusten syytteeseen
saattamiseksi ja väärinkäytösten oikaisemiseksi;
5) sosiaaliministeriölle toimittaa sen pyytämiä tietoja ja selostuksia huoneenvuokraoloista paikkakunnalla sekä lautakunnan
toiminnasta; sekä
6) muutoin täyttää tässä päätöksessä ja sen nojalla huoneenvuokralautakunnalle . määrätyt tehtävät.
37 §. Huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan tai sihteerin
tulee olla yleisön tavattavissa vähintään kahtena päivänä viikossa
aikana ja paikassa, joista on ilmoitettava niin kuin kunnallisten
ilmoitusten tiedoksiantamiBesta on säädetty. Niinikään tulee lautakunnan' puheenjohtajan tai sihteerin, milloin lautakunta on käsittelemässään asiassa tehnyt lopullisen päätöksen, olla tavattavissa niinä
päivinä, jolloin 48 §:ssä sanotut määräajat päättyvät.
38 §. Joka haluaa saada tässä päätöksessä mainitun asian huoneenvuokralautakunnan käsiteltäväksi, ilmoittakoon siitä suullisesti vastaanottoaikana tai kirjallisesti lautakunnan puheenjohtajalle
tai sihteerille. Kirjallinen ilmoitus on laadittava sosiaaliministeriön
vahvistamalle lomakkeelle, joita on pidettävä asianosaisten saatavina lautakunnan kansliassa.
Lautakunnalle ilmoitettu asia on otettava käsiteltäväksi lautakunnan istunnossa neljäntoista päivän kuluessa siitä, kuin ilmoitus
on tehty. Lautakunnan puheenjohtajan tai sihteerin tulee toimituttaa kutsu ilmoituksen tekijälle ja hänen vastapuolelleen lautakunnan istuntoon, kaupungissa ja· kauppalassa vähintään viisi
päivää ja muualla vähintään seitsemän päivää ennen istuntoa.
Samoja määräaikoja noudattaen on kutsu lautakunnan istuntoon
toimitettava asianosaisille silloin, kun huoneenvuokralautakunta
ilman asianosaisen ilmoitusta omasta aloitteestaan ottåa käsiteltäväkseen vuokra-asian.
Jollei asianosaista tavata, voidaan kutsu, paitsi milloin on kysymys vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai pitentämättä jättämisestä, toimittaa hänelle tiedoksi kiinnittämällä se hänen asuntonsa
ovelle tai talon ilmoitustaululle tahi sellaisen puuttuessa muuhun
näkyvään paikkaan talossa.
Huoneenvuokralautakunnassa voiasianosaista ilman eri valtuutusta edustaa hä.nen puolisonsa tai täysi-ikäinen lapsensa.
Jos asianosaiset taikka jompikumpi heistä. kutsun saatuaan jää
istuntoon saapumatta, älköön se estäkö lautakuntaa käsittelemästä
ja päättämästä asiaa.
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39 §. Huoneenvuokralitutakunta voi, milloin syytä siihen on,
itse tai jonkun jäsenensä taikka muun määräämänsä henkilön kautta
toimittaa huoneiston katselmuksen. Katselmuksen toimittamista
varten tulee poliisiviranomaisentarvittaessa antaa virka-apua.
Vuokranantajat Ja vuokralaiset ovat velvolliset, lautakunnan
vaatiessa, antamaan sille tietoja vuokrasäännöstelyn alaisten huoneistojen vuokrista eri aikoina sekä lautakunnan vaatimia muita
kiinteistöä tai huoneistoa koskevia tietoja.
40 §. Jos asian käsittely huoneenvuokralautakunnassa siirretään, on asia, jollei erityisiä syitä pitempään lykkäykseen ole,
otettava edelleen käsiteltäväksi neljäntoista päivän kuluessa pidettävässä istunnossa.
41 §. Kun asianosainen, joka on ilmoittanut asian huoneenvuokralautakunnan käsiteltäväksi, on esittänyt vaatimuksensa ja
vastapuolelle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen ja kun
lautakunta on saanut tarpeelliseksi katsomansa selvityksen sekä
tarvittaessa toimittanut 39 §:n 1 momentissa mainitun katselmuksen,
tulee lautakunnan viipymättä julistaa päätös asiassa.
Jolleivät asianosaiset heti ilmoita tyytyvänsä huoneenvuokralautakunnan päätökseen, tulee puheenjohtajan antaa valitusosoitus.
42 §. Kun huoneenvuokralautakunta on vahvistanut asuinhuoneistoIle perusvuokran, tulee sen päätöksessä samalla määrätä,
saadaanko perusvuokraa korottaa ennen 1 päivää kesäkuuta 1939
vai sen jälkeen valmistuneiden asuinhuoneistojen perusvuokrien
korottamisesta annettujen· määräysten mukaisesti.
~ianosaisten ohjeeksi on huoneenvuokralautakunnan päätöksessään myös ilmoitettava, kuinka monella sadalta vahvistettua
perusvuokraa annetun määräyksen mukaan enintään saadaan korottaa, sekä onko vuokralainen oikeutettu 13 §:n 1 momentin mukaan
saamaan takaisin liikaa suorittamansa vuokramaksun osan. .
43 §. Huoneenvuokralautakunta kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta.
Lautakunnan istunnossa pidetään pöytäkirjaa, jossa on mainittava saapuvilla olleet jäsenet sekä kussakin käsitellyssä asiassa
asianosaisten esittämät vaatimukset, ehkä kuuItujen henkilöiden
kertomukset ja lautakunnan päätös.
Pöytäkirjaan on myöskin otettava katselmu~pöytäkirja, jos
kats~lmus on pidetty, sekä tarpeellisin osin muut asiakirjat.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja .
. 44 §. HuoBeenvuokralautakunnan pöytäkirjan tulee olla valmiina neljäntoista päivän kuluessa istuntopäivän jälkeen. Pöytäkirjasta on annettava ·pyydettäessä otteita. Kuitenkin on, milloin
asian käsittely on siirretty, pöytäkirja valmistettava niin joutuisasti, että. siitä voidaan asianosaiselle pyynnöstä antaa ote hyvissä
ajoin ennen asian seuraavaa käsittelyä.
45 §. Vahvistamistaan ja muuten huoneenvuokralautakunnan
tietoon· tulleista perusvuokrista tulee lautakunnan pitää kiinteis-
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töittäin järjestettyä luetteloa, jossa on mainittava vuokratun rakennuksen tai huoneiston tarkka osoite ja suuruus, -vuokranantajan
nimi sekä, jos lautakunta on käsitellyt huoneiston vuokramaksun
suuruutta, päätöksen antamispäivä, vahvistetun vuokramaksun
suuruus ynnä päätökseen tyytymättömyyttä ilmoittaneen asianosaisen nimi. Saatuaan jäljennöksen vuokrantarkastuslautakunnan
päätöksestä on huoneenvuokralautakunnan merkittävä vastaavat
tiedot siitä luetteloonsa .
.46 §. Muutosta huoneenvuokralautakunnan päätökseen haetaan valituksella vuokrantarkastuslautakunnalta. Kunkin vuokrantarkastuslautakunnan toimialueena on -yksi tai useampia läänejä
sen mukaan kuin valtioneuvosto siitä erikseen päättää.
Vuokrantarkastuslautakunnan jäsenet -määrää valtioneuvosto.
Vuokrantarkastuslautakunnan palkkiot sekä muut lautakunnan
toiminnasta aiheutuvat kustånnukset suoritetaan valtion varoista.
47 §. VuokrantarkastuslautakuntaaIi kuuluu puheenjohtaja ja
neljä muuta jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä. Lautakunnan
jäsenistä tulee kahden edustaa vuokralais- ja kahden vuokranantajapiirejä. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarinvirkaan vaadittava kelpoisuus.
Lautakunta ottaa itselleen sihteerin ja, saatuaan siihen sosiaaliininisteriön suostumuksen, muun ehkä tarvitsemansa henkilökunnan. Sihteerin vaalista on sosiaaliministeriölIe tehtävä ilmoitus.
Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Pöytakirjan
ja lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.
Lautakunnan toimituskirjoista ei peritä maksua.
48 §. Asianosainen', joka ei tyydy huoneenvuokralautakunnan
päätökseen, ilmoittakoon tyytymättömyytensä lautakunnan puheenjohtajalle tai sihteerille seitsemän päivän kuluessa päätöksen
julistamispäivästä lukien ja antakoon viimeistään ensimmäisenäkolmatta päivänä ennen kello kahtatoista vuokrantarkastuslautakunnalle osoitetun valituskirjansa kaksin kappalein huoneenvuokra.lautakunnalle.
Huoneenvuokralautakunnan päätökseen, joka koskee vuokralaisen osoittamista huoneistoon, ei ole oikeutta hakea muutosta.
49 §. Huoneenvuokralautakunta vaatikoon valituksen johdosta toiseltaasianosaiselta, jos sellainen on, selityksen, joka on
annettava neljäntoista päivän kuluessa, sekä lähettäköön sen jälkeen
viipymättä valituskirjan liitteineen, vastapuolen ehkä antaman
selityksen sekä asiaa huoneenvuokralautakunnassa käsiteltäessä
kertyneet asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä, niin.myös lautakunnan valituksen johdosta antaman lausunnon, vuokrantarkastuslautakunnalle.
Selitys toiselta ~sianosaiselta voidaan vaatia 38 §:n 3 momentissa inainitulla tavalla, ja sen voi asianosaisen puolesta antaa saman
pykälän 4 momentissa tarkoitettu omainen.
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50 §. Vuokrantarkastuslautakunnan tulee sille saapuneiden
asiakirjojen perusteella ja hankittuaan asiassa ehkä tarpeellisen
lisäselvityksen joutuisasti käsitellä asia ja antaa siinä päätös.
Vuokrantarkastuslautakunnan päätökseen älköön muutosta haettakoo
51 §. Sen estämättä, että asia on huoneenvuokralautakunnan
tai vuokraritarkastuslautakunnan lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, voi huoneenvuokralautakunta vuokralaisen tai vuokranantajan vaatimuksesta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, ja,
milloin olennaisesti muuttuneet olot taikka poikkeustapauksessa
jokin erikoinen syy niin vaatii, päättää asiasta toisin.
52 §~ Huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla. Heidän kelpoisuudestaan ja esteellisyydestään on voimassa, mitä välimiesmenettelystä 4 päivänä helmikuuta 1928 annetun lain 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos jäsenten kesken ilmaantuu eri mieliä asiasta, on äänestyksen
tulosta määrättäessä noudatettava, mitä oikeudenkäymiskaaren
23 luvun 3 ja 4 §:ssä on säädetty.
Huoneenvuokralautakunta ja vuokrantarkastuslautakunta ovat
vain täysilukuisina päätösvaltaisia.
53 §. Huoneenvuokralautakunta ja vuokrantarkastuslautakunta
voivat vaadittaessa velvoittaa asianosaisen suorittamaan kohtuullisen korvauksen niistä kuluista, jotka vastapuolelle ovat asian
käsittelystä aiheutuneet.
Huoneenvuokralautakuiman ja vuokrantarkastuslautakunnan 1
momentissa tarkoitettu lainvoitnainen päätös pannaan täytäntöön,
niinkuin oikeuden lainvoimaisesta tuomiosta on säädetty.
54 §. Huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslautakunnan tulee pitää luetteloa käsittelemistään asioista. Luettelossa
on mainittava vuokranantajan ja vuokralaisen nimet, vuokratun
huoneiston tai rakennuksen osoite ja suuruus sekä lautakunnan
toimenpiteet asiassa. Huoneenvuokralautakunnan pitämään luetteloon on tehtävä merkintä tyytymättömyyden ilmoittamisesta.
55 §. Tämän päätöksen noudattamista valvoo sosiaaliministeriö, jonka asiana myöskin on tarpeellisia tietoja, neuvoja ja ohjeita
antaeI\ huolehtia siitä, että huoneenvuokralautakuntien ja vuokrantarkastuslautakuntien toiminnassa säilyy tarpeellinen yhdenmukaisuus, niin myös lautakunnilta hankkimiensa selvitysten nojalla
sekä tarpeen mukaan tarkastuksia toimeenpanemalla seurata lautakuntien toimintaa ja yleensä huoneenvuokraolojen kehitystä eri
paikkakunnilla.
Sosiaaliministeriön valtuuttamalle henkilölle on pyynnöstä esitettävä huoneenvuokralautakunnan ja vuokrantarkastuslautakunnan pöytäkirjat sekä niiden toimintaa koskevat asiakirjat. Hänen
tulee asianomaisilta saada myöskin kaikki muut tarpeellisiksi katsomansa, huoneenvuokralautakunnan ja vuokr~ntarkastuslautakun
nan toimintaa koskevat tiedot.
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7 Lu k u.

HuoneenVUQkrasäännöstely eräillä paikkakunnilla.
56 §. Jos vuokralainen ja vuokranantaja sellaisessa kunnassa,
jota tarkoitetaan 1 §:n 2 momentissa, eivät vuokrakauden päättyessä
sovi huoneiston vuokrasuhteen jatkamisesta tai vuo,kramaksun
suuruudesta uuden vuokrakauden kestäessä, voi jompikumpi saattaa
asian kunnaIIislautakunnan ratkaistavaksi. Asiaa ratkaistessaan
tulee kunnallislautakunnan noudattaa niitä määräyksiä, jotka tässä
päätöksessä liikehuoneistoista on annettu.
Asian vireillepanossa ja käsittelyssä sekä haettaessa muutosta
kunnallislautakunnan antamaan päätökseen noudatettakoon soveltuvin osin, mitä tässä pää.töksessä on huoneenvuokralautakunnasta
määrätty.
Jos kunnallislautakunta havaitaan tässä pykälässä mainitussa
asiassa esteelliseksi, asettakoon kunnanvaltuusto asiaa ratkaisemaan huoneenvuokralautakunnan, josta on voimassa, mitä 1 ja 2
momentissa on kunnallislautakunnasta määrätty.
8 Lu k u.

Erityisiä määräyksiä.
57 §. Huoneenvuokrasopimuksen yhteydessä älköön otettako
tai suoritettako välityspalkkiota taikka muuta siihen verrattavaa
taloudellista etua. Älköön myöskään otettako tai suoritettako vuokramaksua etukäteen pitemmältä kuin yhden kuukauden ajalta.
58 §. Tämän päätöksen määräykset eivät aiheuta muutosta
12 päivänä toukokuuta 1925 annetun huoneenvuokralain säännöksiin
vuokranantajan ja vuokralaisen oikeudesta purkaa eikä säännöksiin
vuokralaisen oikeudesta irtisanoa vuokrasopimus.
59 §. Viranomaiset antakoot huoneenvuokralautakunnalle ja
vuokrantarkastuslautakunnalle tarpeellista virka-apua.
60 §. Huoneenvuokralautakunnan päättämässä ajassa on kaikkien lautakunnan toimialueella olevien kiinteistöjen isännöitsijäin
tai, jollei sellaista ole, omistajain tai haltijain toimitettava huoneenvuokralautakunnalle sosiaaliministeriön vahvistamalle lomakkeelle
laadittu luettelo kiinteistössä olevista vuokrasäännöstelyn alaisista
asuinhuoneistoista sekä niiden vuokramaksuista.
Kukin vuokranantaja on velvollinen 1 momentissa säädetylle
ilmoitus velvolliselle ilmoittamaan luetteloa varten tarvittavat, totuudenmukaiset tiedot.
61 §. Tämän päätöksen määräysten rikkomisesta rangaistaan
niinkuin väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta 6 päivänä toukokuuta 1941 annetussa laissa on säädetty.
62 §. Asiassa, joka huoneenvuokrasäännöstelystä 10 päivänä
toukokuuta 1941 tai eräiden huoneistojen vuokrasuhteista 12 päivänä maaliskuuta 1942 annettujen valtioneuvoston päätösten nojalla
on saatettu huoneenvuokralautakunnan ra~,kaistavaksi, mutta jota
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huoneenvuokralautakunta tämän päätöksen voimaan tullessa ei
vielä ole ratkaissut, noudatettakoon tätä päätöstä.
63 §. Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.
64 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1943.
SosiaaJ.im.iRisteriön asiana on päättää, mistä ajankohdasta lukien
25-32 §:n määräykset asunnonvälityksestä tulevat kullakin paikkakunnalla noudat"ettaviksi.
.
Tällä päätöksellä kumotaan huoneenvuokrasäännöstelystä 10
päivänä toukokuuta 1941 ja eräiden huoneistojen vuokrasuhteista
12 päivänä maaliskuuta 1942 annetut valtioneuvoston päätökset.
Kuitenkin ovat niiden nojalla annetut päätökset edelleen voimassa,
kunnes asianomainen. viranomainen toisin määrää.

2. Kansaneläkelakia koskevia poikkeuksia.
Valtioneuvoston pUUia maaOskuaa II p:IUI 1943.

(Suomen aB.-kok. 1943: 243)
(Vrt. kunn. aB.-kok. 1942 : 21 ja 22)

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä 27 palvana
maaliskuuta 1942 väli!l>ikaisista poikkeuksista kansaneläkelakiin
annetun lain 1 §:n nojalla päättänyt:
I §. Kansaneläkelain mukaan vakuutetulla henkilöllä, joka
ei laillisen määräajan kuluessa ole antanut tuloilmoitusta eikä palkanpidätystodistetta vuodelta 1942 taksoituslautakunnalle, ja joka on
sanotun ilmoitusajan ollut sotapalveluksessa tai määrättynä maanpuolustusta tarkoittavaan tehtävään taikka työvelvollisuuslain
nojalla työhön, on oikeus määräajan päätyttyä saada vuotta 1942
koskevan palkanpidätystodisteen osoittama määra luetuksi hänelle
siltä vuodelta määrättäväksi vakuutusmaksuksi antamalla palkanpidätystodiste tai, jos se on kadonnut, kansaneläkelain toimeenpanosta annetun asetuksen 21 §:ssä tarkoitettu todistus kaupungintai kauppalanhallitukselle taikka kunnallislautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on vapautunut mainitusta palveluksesta, tehtävästä tahi työstä. Vapautmnisen ajankohta hänen on selvitettävä sotilaspassiin tehdyllä merkinnällä tahi muulla todistuksella .
. 2 §. Jos vakuutetun puolesta on suoritettu vuoden 1942 vakuutusmaksu, jonka vähennykseksi palkanpidätystodisteen osoittamaa
määrää ei ole luettu, on hänellä oikeus hakemuksesta, joka on tehtävä kansaneläkelaitokselle noudattaen, Initä 1 §:ssä on määrätty,
saada takaisin se osa vuotta 1942 koskevasta vakuutusmaksusta,
joka on tullut kahteen kertaan maksetuksi.
3 §. Kansaneläkelaitoksen asiana on antaa tarkemmat ohjeet
1 ja 2 §:ssä määrätystä menettelystä.

Helsinki 19!3, FrenckelJin Kirjapaino Osakeyhtiö.
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1943.
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S Isä I I Ys:' 3. Laki perheenasuntolainoista ja . perheenasuntotakuista sekä
perheenasuntoavustuksista annetun lain muuttamisesta, s. 17. - 4. Asetus perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta, s. 19. - 5. Lainojen myöntäminen yleishyödyllistä asunnonrakennustoimintaa varten,
s. 22. - 6. Kunnille perheenaswltotalojen rakentamista varten myönnettävien tukilainojen korkokanta, s. 23. - 7. Perheenssuntolainojen
ja -takuiden sekä perheenasuntoavustusten myöntäminen ja suorittaminen, s. 23. - 8. Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun
asetuksen muuttamisesta, s. 25. - 9. Laki lisäyksestä kaupwtkien
kunnallislakiin, s. 26. - 10. Virka- ja itsehallintoalueiden kielellinen
jaoitus vuosina 1943-1952, s. 27. - 11. Laki kansakoululaitoksen
kustannuksista annetun lain muuttamisesta, s. 27. - 12. Asetus kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 29. 13. Määräyksiä Helsingin kaupungin kansakoulujen virkavapaina oleville ja viransijaisina toimiville opettajille suoritettavista palkoista ja
palkkioista, s. 30.

3. Laki perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä
perheenasuntoavustuksista annetun lain muuttamisesta.
Annettu tammikuun 8 p:nil 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943: 2)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1940 : 101)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perheenasuntolainoista ja perheenasuntota~uista sekä perheenasuntoavustuksista
19 päivänä joulukuuta 1940 annetun lain 1, 2, 3, 5, 6 ja 8 § näin
kuuluviksi:
1 §. Halpojen ja tarkoituksenmukaisten vuokra-asuntojen hankkimiseksi asutuskeskusten vähävaraisille, monilapsisille, varsinkin
sodan johdosta asunnottomiksi joutuneille perheille myönnetään
valtion varoista kunnille sekä näiden välityksellä ja vastuulla sellaisille yleishyödyllisille yhtymille, joista asetuksella tarkenimin määrätään, kuoletettavia perheenasuntolainoja.
Valtakunnan yhteyteen palautetulla tai Suomesta vuokrattuna
olleella alueella voidaan perheenasuntolaina ilman kunnan välitystti.
ja vastuuta myöntää suoraan tarkoitusta varten perustetulle, sosiaali.
ministeriön hyväksymälle yleishyödylliselle' yhtymälle.
·2 §. Perheenasuntolainan suuruus' on enintään neljäkymmentä
sadalta sosiaaliministeriön hYväksymistä rakennuskustanmiksista.
Hyväksyttäviä rakennuskustannu.ksia määrättäessä on otettava
huomioon myös. rakennuksen tuottoarvo.
Milloin kunta lainaa saamansa varat edelleen yleishyödylliselle
yhtymälle tahi milloin laina myönnetään suoraan edellä 1 §:n 2
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momentissa mainitulle yhtymälle, on lainan vakuudeksi vahvistettava kiinnitys, ja saa laina yhdessä sen edelle paremmalla etuoikeudella kiinnitettyjen lainojen kanssa nousta enintään yhdeksäänkymmeneenviiteen sadalta hyväksytyistä rakennuskustannuksista.
Laina, jolla on parempi etuoikeus kuin perheenasuntolainall.a, saa
olla vain kunnan tai julkisen tarkastuksen alaisen rahalaitoksen
myöntämä, jo~ei sosiaaliministeriö toisin päätä.
3 §. Perheenasuntolainan myöntämisen edellytyksenä on, että
asianomainen kunta sitoutuu:
1) antamaan rakennusta varten käytettäväksi 2 §:ssä sanottujen
kiinnityslainojen lisäksi tarvittavan paaoman sosiaaliministeriön
hyväksymillä ehdoilla, jos puuttuvan pääoman saantia ei muuten
ole turvattu; sekä
2) luovuttamaan rakennettavaa rakennusta varten tontin ilmaiseksi käytettäväksi siksi ajaksi, jolloin sitä varten on valtion perheenasuntolaina tahi jäljempänä 4 §:ssä mainitulla valtion takuulla
saatu laina, tai muulla tavoin huolehtimaan siitä osasta kiinteistön
pääoman tarvetta, jonka tontin arvo muodostaa.
Valtakunnan yhteyteen palautetulla tai Suomesta vuokrattuna
olleella alueella olevalle kunnalle sekä kunnalle, jonka alueella sodan
johdosta on tuhoutunut huomattava määrä asuntoja, voidaan, jos
kunnan taloudellinen asema ei tee mahdolliseksi 1 momentin 1
kohdassa mainitun puuttuvan pääoman antamista, myöntää sanottu
määrä lainana valtion varoista.
5 § .. Vähävarainen, monilapsinen perhe, joka asuu rakennuksessa, jota varten on myönnetty perheenasuntolaina tai -takuu, on
oikeutettu vuokranalennuksen muodossa saamaan perheenasuntoavustusta, jonka määrä vaihtelee kolmestakymmenestä seitsemäänkymmeneen sadalta sosiaaliministeriön vahvistamasta perusvuokrasta, riippuen huollettavien lasten luvusta. Tämän lain 6 §:n
3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa· saattaa avustus olla myös
kaksikymmentä sadalta perusvuokrasta.
Jos 1 §:ssä tarkoitettua, jälkeen 19 päivän joulukuuta 1940 valmistunutta rakennusta varten ei ole annettu perheenasuntolainaa
tai -takuuta, voidaan myös tällaisessa rakennuksessa asuvalle antaa
perheenasuntoavustus samoilla edellytyksillä ja ehdoilla kuin 1
momentissa sanotussa rakennuksessa asuvalle, jos sosiaaliministeriö
on hyväksynyt rakennuksen käytettäväksi kysymyksessä olevaan
tarkoitukseen ja katsoo huoneistojen vuokrat kohtuullisiksi.
Vähävaraiselle, monilapsiselle perheelle, joka asuu omistamassaan,
yksinomaan perheen omana asuntona käytettävässä omakotitalossa,
jonka rakentamiseen on myönnetty lainaa omakotirahastosta, voidaan myös myöntää perheenasuntoavustusta, ehdolla että kunta,
jos tontti on kunnalta vuokrattu sinä aikana, jona omakotitalon
asukas saa perheenasuntoavustusta, ei kanna tontista vuokraa tai
että kunta, jos tontti on muulta kuin kunnalta vuokrattu, mainittuna aikana vastaa tontin vuokra maksun suorittamisesta taikka
että kunta, joka omistusoikeudella on luovuttanut tonttimaan oma-
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kotitalon rakentajalIe, antaa maksamatta olevan.kauppahinrian olla
korottomana, etuoikeudeltaan omakotilainan jälkeen tulevana kiin.
nityslainana sinä aikana, kuin omakotitalon asukas saa edellä sanot·
tua avustusta. Avustuksen suuruuden, joka voi nousta enintään
omakotilainan vuotuisen koron ja kuoletusmaksun yhteiseen mää·
rään, vahvistaa sosiaaliministeriö laskemalla perheen vuotuisen
asumiskustannuksen. Avustuksen määrä vaihtelee kolmestakymmenestä seitsemäänkymmeneen sadalta näin lasketusta asumis·
kustannuksesta, riippuen huollettavien lasten luvusta.
6 §. Monilapsisella perheellä tarkoitetaan tässä laissa perhettä;
jossa on vähintään kolme kotona asuvaa, perheen huollettavana
olevaa kuuttatoista vuotta nuorempaa lasta.
Huollettavaksi lapseksi katsotaan myös ottolapsi sekä kasvattilapsi, josta perhe ilman korvausta huolehtii. Huollettavana lapsena
pidetään niin ikään kuusitoista vuotta täyttänyttä työkyvytöntä
lasta sekä koulunkäyntiä jatkavaa lasta, joka on täyttänyt kuusitoista, muttA. ei kahdeksaatoista vuotta.
Sodan johdosta asunnottomaksi joutuneen sekä sosiaaliministeriön
määräämin ehdoin sotalesken ja sotainvaliidin perheelle voidaan
sosiaaliministeriön harkinnan mukaan myöntää perheenasuntoavustusta, vaikka perhe ei täytäkään kaikkia 1 ja 2 momentin määräyksiä.
8 §. Perheenasuntoavustuksina annetut vuokranalennukset korvaa sosiaaliministeriö kiinteistön omistajalle, eikä tämä ole oikeutettu vuokralaiselta perimään sitä perusvuokran osaa, joka vastaa
perheenasuntoavustusta. Korvaus maksetaan siltä ajalta, jona huoneisto on avustukseen oikeutetun perheen asuntona.
Perheenasuntoavustus omakotitalon asukkaalle suoritetaan siten,
että hänet vapautetaan suorittamasta sitä osaa omakotilainan
korosta ja kuoletuksesta, jonka suoritettavaksi vahvistettu perh~en
asuntoavust'us muodostaa. Jos omakotitalon omistaja myy omakoti- .
talon tahi jos omakotilaina irtisanotaan maksettavaksi, lakkaa
perheenasuntoavustuksen suorittaminen.

4. Asetus perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä
perheenasuntoavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu tammikuun 8 p:nil 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 3)
(Vrt. 1cunn. as.-kok. 1940: 102)

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan perheenasuntolainoista
ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksIsta 19 päivänä joulukuuta 1940 annetun asetuksen 8, 9, 11, 12' ja 13 § näin
kuuluviksi:
8 §. Perheenasuntolaina ja perheenasuntotakuin saatu laina on
kuoletettava kahdenkymmenenviiden vuoden kuluessa.
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Perheenasm;J.tollLinoista ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksista annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
kunnalle myönnetty laina on maksettava takaisin viimeistään kymmenentenä vuotena lainan myöntämisestä lukien.
Jos perheenasuntolainaa tai perheenasuntotakuin saatua lainaa
paremmalla etuoikeudella myönnetty laina on ennakolta vahvistetun kuoletussuunnitelman mukaan kuoletettava, saadaan lainojen
kuoletus järjestää siten, että lainoista yhteensä kahdessakymmenessäviidessä vuodessa tulee kuoletetuksi vähintään sellainen osa, mikä
vastaa perheenasuntolainan tai perheenasuntotakuin saadun lainan
alkuperäistä määrää, kuitenkin niin, että viimeksimainitut lainat tulevat kuoletetuiksi viimeistään neljässäkymmenessäviidessä vuodessa.
Kun lainojen kuoletus on järjestetty niinkuin 2 momentissa on
määrätty, on ne perheenasuntolainaa tai perheenasuntotakuin
saatua lainaa paremmalla etuoikeudella myönnettyjen lainojen vakuutena olevat kiinnitetyt velkakirjat, joita sanottujen lainojen osittaisen
tai täydellisen maksamisen johdosta ei enää tarvita lainojen vakuutena, luovutettava valtiokonttoriin säilytettäviksi tai valtiokonttorille annettava sitoumus siitä, ettei sanottuja velkakirjoja ilman
valtiokonttorin suostumusta käytetä uusien velkojen vakuudeksi
ennen kuin perheenasuntolaina tai perheenasuntotakuin saatu laina
on täysin maksettu.
Kuoletusajan kuluessa voidaan perheenasuntolaina valtion puolelta irtisanoa ainoastaan, jos lainaehtoja ei noudateta, jos sellaisen
yleishyödyllisen yhtymän, joka on saanut perheenasuntolainan, hyväksyminen peruutetaan ja yhtymää ei saada luovuttamaan kiinteistoään kunnalle tai toiselle hyväksytylle yleishyödylliselle yhtymälle,
jos lainasta annetun vakuuden arvo on alentunut niin paljon, ettei
se enää vastaa perheenasuntolainan maksamatta olevaa määrää.
tai jos lainavarojen käyttöön nähden ne edellytykset, joilla laina on
myÖnnetty, ovat olennaisesti muuttuneet. Lainansaaja on oikeutettu ilman irtisanomista suorittamaan perheenasuntolainasta enemmänkin kuin määrätyn vuotuisen kuoletuksen.
9 §. Perheenasuntolainan korkoa ryhdytään veloittamaan siitä
luettuna, kuin perheenasuntolaina tai sen ensimmäinen erä on nostettu. Lainan kuoletus alkaa sen kalenterivuoden alusta, joka lähinnä seuraa sen jälkeen kuin suurin osa lainasta on nostettu. Korko
ja kuoletus on maksettava valtiokonttoriin puolivuosittain kunkin
vuoden kesä- ja joulukuun kuluessa.
11 §. Perheenasuntoavustuksena p~rheenasuntotaloissa asuville
suoritettava vuokranalennus määrätään tekemällä huoneistojen
vahvistetusta perusvuokrasta seuraavat vähennykset:
30
40
50
60
70

sadalta, jos perheessä on 3 huollettavaa lasta,
sadalta, jos perheessä on 4 huollettavaa lasta,
sadalta, jos perheessä on 5 huollettavaa lasta,
sadalta, jos perheessä on 6-7 huollettavaa lasta, sekä
sadalta, jos perheessä on 8 tai useampia huollettavia lapsia.
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Omakotitalon asukkaalle suoritettava perheenasuntoavustus määrätään tekemällä vuotuisesta asumiskustannuksesta, jota laskettaessa
on otettava huomioon omakotitaloa rasittavien lainojen korot ja
kuoletukset, palovakuutusmaksut sekä kunnossapidosta aiheutuvat
välttämättömät menot, edellä 1 momentissa mainitut vähennykset.
Vähävaraiset sotainvaliidien ja sotaleskien perheet sekä perheet,
jotka sodan johdosta ovat joutuneet asunnottomiksi, voivat saada
perheenasuntoavustusta, vaikka perheessä on vain kaksi huollettavaa
lasta, ja on perheenasuntoavustuksena suoritettava vuokranalennus
tai asumiskustannuksen vähennys tällöin kaksikymmentä sadalta
hu~meiston vahvistetusta perusvuokrasta ·tai omakotitalon' 'asumiskustannuksesta.
Hdollettavien lasten'lu~un lisääntyessä suurene,e perheenasuntoavustus vastaavasti seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien,
ja luvun vähentyessä pienenee perheenasuntoavustus vastaavasti
kolmen kuukauden kuluttua sen ,kalenterikuukauden alusta lukien,
joka lähinnä seuraa lapsiluvun muutosta.
Perheenasuntoavustusta ei suoriteta perheelle, joka köyhäinhoidolta jatkuvasti saa pääasiallisen toimeentulonsa.
12 §. Perheenasuntoavustuksina myönnetyt vuokranalennukset
korvataan perheenasuntotaloissa kiinteistön omistajalle vuosineljänneksittäin seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Tätä varten
on rakennuksen omistajan seitsemän päivän kuluessa vuosineljänneksen lopusta lukien sosiaaliministeriölle toimitettava ministeriön
määräämät tiedot ja selvitykset. Avustukset on nostettava 'viimeistään seuraavan vuosineljänneksen kuluessa, uhalla että oikeus niihin muuten raukeaa.
'
Omakotitalon asukkaan, joka haluaa saada perheenasuntoavustusta, tulee asianomaisen kunnan välityksellä sosiaaliministeriölle
, toimittaa hakemuksensa sekä antaa ministeriön määräämät selvityk!'let~ Myönnetyistä avustuksista ilmoitetaan kunnalle ja kunnan
välityksellä asianomaisille puolivuosittain viimeistään kesä- ja joulukuun 15 päivään mennessä. Milloin perheenasuntoavustusta on n;työnnetty, on omakotitalon asukas velvollinen kunnalle ja kunta valtiolle
suorittamaan ainoastaan sen osan maksettavaksi langenneesta omakotilainan korosta ja kuoletuksesta, jolla nämä ylittävät puolivuotiskaudelta suoritettavaksi vahvistetun pel'heenasuntoavustuksen.
Perheenasuntoavustuksena suoritettavaksi vahvistetun määrän maksaa sosiaaliministeriö valtiokonttorille lisäyksenä kunnan omakotilainasta tilittämiin korko- ja kuoletusmaksuihin.
13 §. Vuokra.laisia valittaessa tässä asetuksessa tarkoitettuihin
perheenasuntotaloihin on annettava etusija vähävaraisille, lähinnä
sotainvaliidien ja sotaleskien sekä sodan johdosta asunnottomiksi
joutuneille perheille, joissa on suurin lapsimäärä ja joiden asunnontarve on suurin.
Milloin kiinteistön omistaa yleishyödyllinen yhtymä, on sen
asiana huolehtia vuokralaisten ottamisesta, sen jälkeen kuin kunta
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on hyväksynyt vuokralaisiksi sen ehdottamat perheenasuntoavustukseen oikeutetut perheet.
Jos perheenasuntoavustusta on päätetty suoritettavaksi perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksista annetun lain 5 §:n 2 momentissa mainitussa rakennuksessa
asuville, on perheenasuntoavustusta saavat vuokralaiset hyväksyttyihin huoneistoihin valittava kunnan ehdottamista tai hyväksymistä perheistä.

5.

Lainojen myöntäminen yleishyödyllistä asunnonrakennustoimintaa
varten.
.
.
Vallloneuvoston pUtIla tammikuun 14 p:ItB 194a.

(Suomen aa.-kok. 1943 : 25)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 .. 11)

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt muuttaa 27 päivänä maaliskuuta 1941 lainojen myöntämisestä yleishyödyllistä asunnonrakennustoimintaa varten antamansa päätöksen
2 ja 3 § näm kuuluviksi:
2 §. Edellä 1 §:ssä mainituista varoista myönnetään ensisijaisia
lainoja sellaisten perheenasunto- ja asunto-osakeyhtiötalojen rakentamista varten, joista säädetään 19 päivänä joulukuuta 1940 perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sek& perheenasuntoavustuksista ja lainan tai' takuun myöntämisestä eräille asuntoosakeyhtiöille annetuissa laeissa.
Asunto-osakeyhtiötalojen . rakentamista varten voidaan kysymyksessä olevista varoista myös myöntää sellaisia toissijaisia asuntoosakeyhtiölainoja, joista säädetään 19 päivänä joulukuuta 1940
lainan tai takuun myöntämisestä eräille asunto-osakeyhtiöille annetussa laissa.
.
Ensisijainen laina voidaan myöntää vain edellytyksellä, että
perheenasunto- tai asunto-osakeyhtiötalon rakentamista· varten on
myönnetty joko sellainen perheenasunto- tai asunto-osakeyhtiölaina taikka perheenasunto- tai asunto-osakeyhtiötakuu, joista
säädetään 1 momentissa mainituissa laeissa.
Tässä päätöksessä tarkoitetuista varoista voidaan myös kunnille
myöntää sellaisia lainoja, joista säädetään perheenasuntolainoista
ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksista annetun
lain 3 §:n 2 momentissa, sellaisena kuin mainittu lainkohta on 8
päivänä tammikuuta 1943 annetussa laissa.
3 §.. Ensisijaisten ja edellä 2 §:n 4 momentissa mainittujen lainojen korko on valtioneuvoston määräämän korkokannan mukainen.
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6.

Kunnille" perheenasuntotalojen rakentamista varten myönnettävien tukiJainojen korko kanta.
Valtioneuvoston pUUls tammikuun 14 p:HI1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 26)

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt, että
kuntien on perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä.
perheenasuntoavustuksista annetun lain 3 §:n 2 momentin nojalla,
sellaisena kuin mainittu lain kohta on 8 päivänä tammikuuta 1943
annetussa laissa, saamistaan lainoista suoritettava korkoa viisi ja
puoli sadalta.

7.

Perheenasuntolainojen ja -takuiden sekä perheenasuntoavustusten myöntäminen ja suorittaminen.
Sosiaaliministeriön plAtfis tammlkunn II p:ltll 1943.

(Suomen as. ·kok. 1943": 27 )
(Vrt. kunn. as.·kok. 1940: 103)

Perheenasuntolainoista ja' perheenasuntotakuista sekä perheen.
asuntoavustuksista annetun lain 1, 2, 3, 5, 6 ja 8 §:ien sekä samasta
asiasta annetun asetuksen 8, 9, 11, 12 ja 13 §:ien tultua muutetuiksi
S päivänä tammikuuta 1943 annetulla lailla ja asetuksella sosiaaliministeriö on päättänyt muuttaa 19 päivänä joulukuuta 1940 antamansa päätöksen 1; 2, 4, 5 ja II §:t näin kuuluviksi:
1 §. Perheen asuntolainaa tai -takuuta koskeva hakemus, joka
on osoitettava sosiaaliministeriölIe, ministeriön vahvistamalle kaa·
vakkeelle laadittuna, on asianomaisen kunnan tahi, milloin lainaa
haetaan suoraan yleishyödylliselle yhtymälle, yhtymän kunnan
välityksellä tehtävä ennen kuin rakennustöihin ryhdytään, ja tulee
hakemuksesta käydä ilmi:
1) rakennusyritys, jota varten lainaa" tai takuuta haetaån;
2) haettavan perheenasuntolainan tai -takuun määrä;
3) haettavasta perheenasuntolainasta tai perheenasuntotakuin
saatavasta lainasta asetettava vakuus;
4) huoneistojen" perusvuokran määräämistä varten tarpeelliset
tiedot;
5) rakennuksen arvioitu arvo sen valmistuttua; sekä
6) tarpeellinen selvitys paikkakunnan asunto-oloista yleensä ja
erityisesti silmällä pitäen monilapsisia vähävaraisia perheitä.
2 §. Hakemukseen on liitettävä:
1) rakennuksen pohja., leikkaus-, julkisivu- ja rakennuspiirustukset ynnä asemapiirros;
2) rakennusselitys;
3), selvitys siitä, että rakennuksen paikka ja sen ympäristö ovat
tässä tarkoitetulie rakennukselle sopivat;
"4) sosiaaliministeriön vahvistamalle kaavakkeelle laadittu raken
nuksen "kustannusarvio ja kl\.nnattavaisuuslaskelma sekä rakennusyrityks~n rahoitussutinnitelma, jolloin erikseen on ilmoitettava,-
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paljonko kunnalla tai yleishyödyllisellä yhtymällä ~n omaa pä8.0maa
käytett.ävissään, sekä muualta hankittava lainamäärä ynnä muut
asiaan vaikuttavat seikat; ja
5) sitoumus, josta säädetään perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä perheenasuntoavustuksista annetun lail;t 3 §:ssä.
tahi perusteltu hakemus sellaisen lainan saamiseksi, josta säädetään
mainitun 3 §:n 2 momentissa.
Jos rakennus on suunniteltu rakennettavaksi rakennuskiellon
alaiselle alueelle, on hakemukseen liitettävä jäljennös asianomaisen
viranomaisen antamastarakennuslupapäätöksestä.
4 §. Sen jälkeen kuin valtiokonttori sosiaaliministeriön esityksestä on päättänyt . lainan myönnettäväksi, maksetaan laina valtiokonttorista asianomaiselle kunnalle tahi yleishyödylliselle yhtymälle
sen antamaa velkakirjaa vastaan sellaisissa erissä kuin rakennustyön
säännöllinen edistyminen vaatii, sen jälkeen kuin kunta on esittänyt
selvityksen siitä, että kunta on oikeutettu ottamaan pitkäaikaisen
lainan, sekä asianomaisen rakennustarkastusviranomaisen tai, missä
sellaista ei ole, paikkakunnan nimismiehen todistuksen rakennustöitten määräaikaisesta aloittamisesta ·ja niitten edistymisvaiheesta.
Takuusitoumuksen allekirjoittaa myös valtiokonttori. sosiaaliministeriön esityksestä sen jälkeen kuin asianmukainen todistus
rakennustöitten määräaikaisef,ta aloittamisesta sekä siitä, että rakennus on palovakuutettu täydestä arvostaan valtiokonttorin hyväksy~
mässä vakuutuslaitoksessa, on valtiokonttoriin jätetty.
Takuusitoumukseen on otettava määräys, jonka mukaisesti
valtio ei vastaa vahingosta, joka lainan myöntäneelle vakuutuslaitokselle saattaa syntyä sen johdosta, että lainan vakuudeksi
vahvistettu kiinnitys on laiminlyöty aikanaan uudistaa tahi siitä,
että lainoitetut rakennukset palon sattuessa eivät ole olleet palovakuutettuina täydestä arvostaan.
5 §. Lainatessaan lainaksi saamansa varat yleishyödylliselle yhtymälle tulee kunnan yhtymän antamaan velkakirjaan sisällyttää
vahvistetut lainaehdot ja pidättää siinä kunnalle oikeus' vaatia
laina takaisin maksettavaksi, jos lainaehtoja ei noudateta., jos yhtymän hyväksyminen peruutetaan ja yhtymää ei saada luovuttamaan
kiinteistöään kunnalle tai toiselle hyväksytylle yleishyödylliselle
yhtymälle, jos lainasta annetun vakuuden arvo on alentunut niin
paljon, ettei se enää vastaa lainan maksamatta olevaa määrää, tai
jos lainavarojen käyttöön nähden ne edellytykset, joilla laina on
myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet.
Jos yleishyödyllinen yhtymä ei täytä laiI~aehtoja tahi käyttää
saamansa lainan tahi osan siitä sosiaaliministeriön hyväksymistä
rakennuspiirustuksista ja -selityksestä poikkeavalla tavalla, on
kunnan siitä sekä toimenpiteistä, joihin kunta asiassa ehkä on ryhtynyt, ilmoitettava sosiaalinllnisteriölle.
Lainaehdoissa määrättäköön, että yhtymä on laina-aikana velvollinen pitämään rakennuksen palovakuutettuna kunnan hyväksymässä vakuutuslaitoksessa täydestä arvostaan.
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11 §. Perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista sekä
perheenasuntoavustuksista annetun asetuksen 12 §:ssä. säädetyssä.
tarkoituksessa on kiinteistön omistajan asianomaisen kunnan välityksellä toimitettava sosiaaliministeriölIe asianomaisen kunnallisen
viranomaisen todistamat· seuraavat tiedot:
1) kunkin sellaisen 'huoneiston numero, jossa asuu avustukseen
oikeutettu perhe, sekä huoneiston perusvuokra;
2) perheen päämiehen täydellinen nimi, syntymäaika ja ammatti
'sekä hänen ja hänen perheenjäsentensä yhteiset kuuka~situlot;
3) kotona asuvien huollettavina olevien, kuusitoista vuotta
nuorempIen ja perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista
sekä perheenasuntoavustuksista annetun lain 6 §:n 2 momentin
nojalla huollettaviksi katsottavien kuusitoista vuotta täyttäneitten
lasten lukumäärä; sekä
4) selvitys kunkin perheenasuntoavustuksesta osalliseksi tulevan
perheen varallisuussuhteissa ja lapsiluvussa kuluneen vuosineljänneksen aikana ehkä tapahtuneista muutoksista.
Haettaessa perheenasuntoavustusta omakotitalon asukkaalle on
hakemukseen sen lisäksi mitä 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa on
määrätty oheistettaV'a selvitys omakotitaloa rasittavien velkojen
koroista ja kuoletusmaksuista, palovakuutusmaksusta sekä. eriteltyinä välttämättömistä kunnossapitokustannuksista.

8.

Laki kunnallishallituksesta kaupungissa
muuttamisesta.

a~netun

asetuksen

Annettu maaIIskunn IZ p:nll 194a.

(Suomen aB.-kok. 1943.' 218)
(Vrt. He18ingin kaupunkia k08kevat aeetukset, 8. 103 8ekä kunn. aB.-kok. 1923: 42,
1927 .' 1, 1931 .' 59, 1934 .' 27, 1937 .' 35 ja 1938 : 70)

Eduskunnan päätÖksen mukaisesti lisätään kunnallishallituksesta
kaupungissa 8 päivänä joulukuuta 1873 annetun asetu~sen 55 §:ään
uusi 4 a 'kohta ja muutetaan sanotun pykälän 3 kohta, niinkuin se
on sanotun asetuksen muuttamisesta 20 päivänä tammikuuta 1922
annetussa laissa, sekä 4 kohta, sellaisena kuin se on saman asetuksen
muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1923 annetussa laissa, näin
kuuluviksi:
~~-------------------

3) Verovelvollisen' tulosta' on vielä vähennettävä, sen mukaan
kuin kaupunginvaltuusto kunakin vuonna toimitettavaa taksoitusta
varten päättää, vähintään kolmetuhatta ja enintään kuusituhatta
markkaa jokaiselta lapselta tai ottolapselta, jota hän elatusvelvollisuutensa nojalla verovuonna on elättänyt ja joka ennen verovuoden .
alkua ei ole täyttänyt kuuttatoista vuotta. Milloin vaimoa on erikseen verotettu, tehtäköön vähennys vain sen puolison tUlosta, joka
lapsen joko yksin tai pääasiallisesti on elättänyt'. Lapsen osalta.
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jolfa itsellään on tuloa, saadaan .vähennystä tChdä ainoastaan sikäli,
kuin sanottu tulo on valtuuston päättämää määrää pienempi.
4) Jos verovelvollisen henkilön ja hänen puolisonsa yhteenlaskettu tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole yli kolmenkymmenentuhannen markan, tehtäköön siitä vielä seuraava
perusvähennys:
kun tulo ei ole yli kahdentoistatuhannen .markan, vähintään
viisituhatta ja enintään kahdeksantuhatta markkaa, sen mukaan
kuin kaupunginvaltuusto kutakin vuotta varten päättää, sekä,
kun tulo on
yli
•
•
»
1)

12,000, vaan ei yli
14,000,
& 1)
16,000,
18,000,
••
20,000,
•

14,000 markan, '/10 päätetystä vähennysmäärästä,
16,000
$
8/ 10
18,000
'/10
20,000
8/ 10
22,000
5/ 10
» 24,000
'/10'
• • 26,000
3/10
•
• • 28,000
"lto
30,000
1/ 10

.»

» ~2,000,

• 24,000,
1)
26,000,
• 28,000,

».

Milloin puolisoita on verotettava erikseen, on perusvähennys
määrättävä heidän yhteenlasketun tulonsa perusteella ja vähennettävä ·sen puolison tulosta, jonka tulo on ollut suurempi.
4 a) Jos verovelvollisen henkilön veronmaksukyky läheisen
omaisen elättämisen tahi oman tai läheisen henkilön sairauden,
tapaturman tai muun sellaisen syyn tähden on olennaisesti vähentynyt, voidaan tulosta, jos se edellä mainittujen vähennysten jälkeen
ei ole kolmeakymmentätuhatta markkaa suurempi, vähentää enintään kymmenentuh~tta markkaa. Kuolleen henkilön tu~oa voidaan
harkinnan mukaan vähentää tai hänet kokonaan vapauttaa verosta,
jos häneltä on jäänyt leski, turvattomia lapsia tai muita perillisiä,
joiden elatus on ollut hänen ansionsa varassa.

Tätä lakia sovelletaan ensi kerran vuonna 1944 toimitettavassa
kunnallisverotuksessa.

9.

Laki lisäyksestä kaupunkien kunnallislakiin.
Annettu maaliskuun 24 p:ni 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943: 265 J_
(Vrt .. kunn. aa.-kok. 1927: 60, 1932: 32, 1934: 28 ja 30 8ekä 1935 : 19)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, lisätään 27 päivänä marraskuuta
1917 annettuun kaupunkien kunnallislakiin uusi näin kuuluva 41 a §:
41 a §. PorvaristolIe ja kaupungeille 23 päivänä helmikuuta
1789 annetun vakuutuksen 1 ja 4 §:n sekä kaupunkien lahjoitusmaiden käyttämisestä voimassa olevien muiden määräysteri estä-
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mättä voi valtioneuvosto siinä järjestykse&sä, kuin 41 §:ssä on säädetty, antaa kaupungille kussakin tapauksessa erikseen oikeuden
luovuttaa asemakaavan ulkopuolella olevaa lahjoitusmaata, mikäli
luovutus ei vaikeuta kaupungin vastaista kehitystä ja tapahtuu
tarkoitukseen, josta on kaupungille yleistä hyötyä. Lupaa myöntäessään määrätköön valtioneuvosto, että lahjoitusmaan myynnistä
saadut varat on siirrettävä rahastoon ja käytettävä vastaavan arvoisen vastikemaan hankkimiseen ja että sellainen vastikemaa on
muutettava lahjoitusmaan luontoiseksi.

t O. Virka- ja itsehallintoalueiden kielellinen jaoitus vuosina

1943-1952.
Valtioneuvoston pililtös helmikuun 4 p:ltll 1943. (Lyhennysote)

(Suomen as.·kok. 1943 : 126)
(Vrl. kunn. as.-kok. 1932 : 76)

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena
kuin tämä lainkohta on 5 päivänä huhtikuuta 1935 annetussa laissa,
virallisen tilaston pohjalla määrännyt, että maan virka- ja itsehallintoalueet on vuosina 1943-1952 katsottava suomen- tai ruotsinkielisiksi tai kaksikielisiksi seuraavasti:
J. Kunnat.

U u den maa n 1 ä ä n i s s ä:

Kaksikielisiä kuntia, suomi enemmistön kielenä:
~---------------------

b) Ruotsinkielistä väestöä vähemmän kuin kolmasosa kunnan
väestöstä: Helsingin kaupunki, ~ - - - - - - - - - - -

11. Laki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain

muuttamisesta.
AnnelIu helmikuun S p:nä 1943. (Lybennysote)

(Suomen as.-kok. 1943: 115)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1926 : 22, 1931: 61 ja 1936 : 2)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain. 7 ja
9 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa laissa, .
10, 11, 14, 16 ja 21 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta
1936 annetussa laissa, sekä 27 ja 28 § näin kuuluviksi:
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II Luku.

M aalaiskuntain kansalcoulula,itos.

7,9,10, II, 14 §. , - - - - - - - - - - - - - - -

III Luku.
Kaupunkikuntain kansalcoululaitos.
16 §. Paikallisista oloista riippuen on, luokituksen mukaan,
jonka kouluhallitus vahvistaa, kaupunkikunnan opettajan alin
vuotuinen peruspalkka:
naimisissa olevan tai olleen yläkansakoulun opettajan, joka on
perheensä pääasiallinen elättäjä ja jolla on yksi tai useampia lapsia,
ensimmäisessä luokassa 41,700 ja toisessa 39,300 markkaa;
muun yläkansakoulun opettajan ensimmäisessä luokassa 37,200
markkaa ja toisessa luokassa 35,100 markkaa;
naimisissa olevan tai olleen alakansakoulun opettajan, joka
on perheensä pääasiallinen elättäjä ja jolla on yksi tai useampia
lapsia, ensimmäisessä luokassa 35,100 ja toisessa luokassa 33;000
markkaa; sekä
muun alakansakoulun opettajan ensimmäisessä luokassa 31,200
ja toisessa luokassa 29,400 markkaa.
Sitä paitsi saavat opettajat kasvatusapua samojen perusteiden
mukaan, kuin 7 §:ssä on säädetty maalaiskuntain yläkansakoulujen
opettajista, sekä ikälisää nelivuotiskaudelta, kerrallaan neljä sadalta
rahassa maksettavasta peruspalkasta ja viisi eri kertaa.
Kuitenkin on kaupungeilla oikeus järjestää kansakoulujensa
opettajain palkkaus toisinkin, kuin edellä on säädetty, edellyttäen,
että palkkaus kokonaisuudessaan nousee ainakin siihen määrään,
mikä opettajalle 1 ja 2 momentin mukaan kulloinkin olisi vähintään
tuleva.
V Luku.

Erityisiä määräyksiä.
21 §. Palkkaeduista, jotka luetellaan II ja III luvussa, alakansakoulun ja jatkoluokkien opettaja on velvollinen opettamaan
enintään kaksikymmentäneljä viikkotuntia. sekä ylä- ja supistetun
kansakoulun opettaja enintään kolmekymmentä viikkotuntia. Lisäksi
tulevista ylitunneista maalaiskunnan opettaja saa valtiolta korvausta
720 maräaa viikkotunnilta sekä jatko-opetuksen aiheuttamista
ylitunneista 900 markkaa viikkotunnilta.
27 §. Kasvatusapu suoritetaan sen kuukauden alusta lukien,
jonka edellisenä opettaja on saavuttanut siihen oikeuden, ja on hakemus siitä todistuksineen hakijan oikeudesta kasvatusapuun jätettävä.
kansakoulun johtokunnalle.
.
28 §. Vakinainen opettaja olkoon 30 vuotisen opetustoimen jälkeen "ja 60 vuoden ikään tultuaan virasta erotessaan oikeutettu jäljellä
olevaksi elinajakseen saamaan vuotuista eläkettä valtiolta seuraavasn:
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ylä- ja supi~tetun kansakoulun opettaja 20,000 markkaa; sekä
alakansakoulun opettaja 13,200 markkaa.
Jos vakinaista tai väliaikaista pätevää opettajaa aikaisemmin
kohtaa parantumaton tauti taikka jos hän muuten havaitaan ilman
omaa syytään tulleen kykenemättömäksi virkaansa hoitamaan,
myönnetään hänelle erotessaan vuotuinen elinkautinen apuraha,
joka viisi vuotta palvelleelle vastaa yhtä neljännestä edellä mainitusta täydestä eläkemäärästä sekä enemmän palvelleelle lisäksi
joka palvelusvuodesta yhtä kahdeskymmenesosaa samasta määrästä,
kunnes 20 vuotta palvelleelle tulee täysi eläkemäärä.
Jos opettaja muusta syystä saa eron virastaan, älköön olko
oikeutettu saamaan eläkettä tai apurahaa.
Asetuksella voidaan määrätä, että eräissä kansakoulunopettajanviroissa, joiden laatu sitä vaatii, oikeus eläkkeen saainiseen alkaa ennen 60 vuoden ikää, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin 55 vuoden iässä.
. Alakansakoulunopettaja, jolla aikaisempien säännösten mukaan
on oikeus yläkansakoulunopettajan eläkkeeseen, säilyttää. sen
oikeutensa edelleenkin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1943.

12. Asetus kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen
muuttamisesta.
AnnelIu maaliskuun 5 p:nl 19H.

(Suomen a/J.-kok. 1943: 208)

(Vrt. kunn. a/J.-kok. 1931 : 15)

Opetusministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä kesäkuuta
1931 .kansakoulutoimen järjestysmuodosta annetun asetuksen 19 §
näin kuuluvaksi:
19 §. Kansakoulussa on opettajanvirkoja sekä tuntiopettajan
ja käsityönohjaajan toimia.
Opettajanvirat ovat joko' alakansakoulun tai yläkansakoulun
opettajan virkoja. Viimeksimainittuihin kuuluvat, paitsi ylä- ja
supistetpn koulun opettajan virat, myös oppivelvollisuuslain 24
§:ssä mainittu. veiston ja piirustuksen opettajan virka sekä lisäksi
ne jatko-opetuksessa tarpeelliset virat, joissa opetusvelvollisuus on
vähintään kaksikymmentäneljä tuntia viikossa, ynnä opettajanvirat, joiden haltijat kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ovat
velvolliset· säännöllisesti opettamaan sekä ala- että yläkoulussa
ynnä jatko-opetuksessa yhteensä saman tuntimäärän kuin yläkoulunopettaja.
Opettajanvirkoja hoitavat valtakirjan saaneet tai koetteeksi
otetut viranhaltijat, väIiaikaisiksi otetut opettajat taikka näiden
säädetyllä tavalla hyväksytyt sijaiset.
Tuntiopettajan ja käsityönohjaajan tointen hoitajat ovat joko
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pysyväisiä toimen haltijoita tai väliaikaisesti. enintään yhdeksi
lukuvuodeksi otettuja taikka sijaisiksi hyväksyttyjä.
Milloin kaksiopettajaisen kansakoulun alakoulunopettajalla on
kelpoisuus tyttöjen käsityön opettamiseen, kuuluu yläkoulun opettajalle velvollisuus opettaa poil~ien käsityötä. Kaksi- ja useampiopettajaisissa yläkouluissa on yhden opettajan opetettava poikien
ja toisen tyttöjen käsityötä. Kunnanvaltuusto voi, jos katsoo syytä
olevan, päättää, että muuhunkin yläkoulun opettajan virkaan on
yhdistettävä velvollisuus opettaa joko poikien tai tyttöjen käsityi;itä

13. Määräyksiä Helsingin kaupungin kansakoulujen virkavapaina olevflle jå viransijaisina toimiville opettajille suoritettavista
palkoista, ja palkkioista.
KaupUDKlnhalllluksen vahvistama! maaliskuun 3 p:ni "43.

Tulkiten Helsingin kaupungin virkasäännön ja kaupungin viranhaltijoita .koskevia yleisiä palkkauspäätöksiä kaupunginhallitus
päätti mainittuna päivänä hyväksyä kaupungin kansakoulujen
virkavapaana oleville ja viransijaisina toimiville opettajille mak-'
settavia palkkoja suoritettaessa huomioonotettavaksi seuraavaa:

J. Virkavapaana olevan opettajan palkka.
1) Yksityisasiain vuoksi virkavapaana oleva
o p e t taj a menettää palkkansa loma-ajoilta. Virkavapauden
myöntämisen edellytyksenä on, että koko syyslukukaudeksi
myönnettävä virkavapaus jatkuu saman vuoden loppuun,
koko kevätlukukaudeksi myönnettävä virkavapaus ainakin
kesäkuun loppuun ja koko lukuvuodeksi myönnettävä virkavapaus heinäkuun loppuun. Jos koko edellisen lukuvuoden
virkavapaana olleen opettajan virkavapaus jatkuu vielä
syyslukukauden alkaessa, myönnetään jatkoloma elokuun
1 päivästä alkaen. Erikoissyistä mahdollisesti tehtävistä
poikkeuksista päättää kaupunginhallitus.
2) Sai r a u s- tai ä i t i y s 10m a 11 a ole v a 11 e 0 p e ttaj a II e maksetaan virkasäännön edellyttämät palkkaedut huomioonottaen, että jos sairaus on jatkunut myös
sairauslomien välisena loma-aikana, lasketaan sekin palkkaukseen vaik)lttavaksi sairausajaksi, ei kuitenkaan kesäloman aikana, ellei sairauslomaa kesän ajaksi ole nimenomaan
myönnetty. Kesäloma ei kuitenkaan keskeytä sairauden takia myönnettyä virkalomaa virkasäännön 28 ja 29 §:ssä
mainittua 12 k~ukauden virkavapausaikaa laskettaessa.

II. Vuosisijaisten ja muiden viransijaisten palkkaus.
1) V u 0 s i s i j a i n e n saa palkan koko luku vuodelta lomaajat mukaanlukien siinä järjestyksessä kuin kansakoululai-
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. toksen kustannuslain
säädetään.

täytäntöönpanoasetuksen

10

§:ssä

2) Vi r a n s i j a i s i 11 e j a m u ill e v ä 1 i a i kai s i 11 e
o p e t taj i II e, paitsi vuosisijaisille ja tuntiopettajille •.
maksetaan:
a) vähintään kuukaudeksi toimeen otetulle tai yhtäjaksoisesti toimessa olleelle kuukausipalkka täysiltä kuukausilta ja päiväpalkka niiden yli meneväitä osalta vähentämättä palkkaa työpäivien välisiltä lukukauden aikana
pidetyiltä tai virkamääräysaikaan sisältyviltä lomapäiviltä ja riippumatta siitä, onko annettu opetus täyden
opetusvelvollisuuden tai vain osan siitä käsittävää;
b) kuukautta lyhyemmäksi ajaksi toimeen otetulle tai alle
30 päivää toimessa olleelle päiväpalkka työpäiviltä ja
niiden välisiltä pyhäpäiviltä; sekä
c) koko lukuvuoden joko yhden tai useamman määräyksen
perusteella täyttä opetusvelvollisuutta vastaavasti toimineelle lisäksi palkka myös joululoman ajalta.
3) Vähintään kuusi kuukautta joko yhden tai useamman määräyksen perusteella saman lukuvuoden aikana yhtäjaksoisesti
toiminut opettaja on. oikeutettu virkasäännön mukaiseen
kesälomaan. Joululoma ei katkaise yhtäjaksoisuutta silloinkaan, kun sen ajalta ei makseta palkkaa.
4) Vuosi~ ja viransijainen samoinkuin muu väliaikainen opettaja,
joka on ollut kaupungin palveluksessa vähintään kuusi kuukautta, on oikeutettu saamaan palkkaa sairaus- ja äitiysloman
ajalta samojen perusteiden mukaan kuin vakinainen opettaja.
Palvelusajan ollessa lyhyemmän suoritetaan - täysi palkka
enintään kahdelta viikolta.

II!. Muita paIkan tai palkkion määräytymisperusteita.
1) Kuukauteen lasketaan sisältyvän 30 päivää. Milloin lomatai korvausaika tai osa siitä ei peitä täyttä kuukautta, lasketaan päivien todellinen lukumäärä (esim. 15/1-14/2 = 30 p.,
15/2-14/3 = 30 p., 15/3- 31/3= 17 p. ja 2/1-31/1 = 30 p.).
2) Lyhyen virkavapauden katsotaan yleensä alkavan arkipäivänä
ja päättyvän arkipäivänä. Maanantaina työhön tultaessa on
edellinen lauantai viimeinen poissaolopäivä. Tämä ei koske
nimenomaan viikoiksi tai kuukausiksi myönnettyjä lomia.
3) Sairauslomalla olevan opettajan ylitunneista maksettava palkkio suoritetaan sairausloman ajalta niitä hoitaneelle sijaiselle.
4) Viikkotunneittain lasketut palkkiot· suoritetaan kuukausipalkkauksen yhteydessä 4 viikolta kerrallaan. Tarvittavan
ta.sauksen aikaansaamiseksi maksetaan koko lukukauden
toimineelle opettajalle viikkotuntipalkkiot samaan lukukauteen
liittyviltä joululomaviikoilta ..
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5) Koulun johtajan opetustunteja hoitavalle sairaslomasijaiselle
maksetaan palkka tunneilta eikä päiviltä, paitsi milloin sijainen saa opettajan täyttä opetusvelvollisuutta vastaavan päivittäisen tuntimäärän hoitaakseen.
6) Jos opettajan opetusvelvollisuuden (= 28 viikkotuntia)·
mukaisEl':Jn opetukseen sisältyy sekä kansakoulutunteja että
sellaisia jatkokoulutunteja, joissa opetusvelvollisuus on 28
viikkotuntia, nim. poikain ja tyttöjen käsityöt, talousopetus,
laulu, voimistelu ja piirustus, saa hän säännönmukaisen kuukausipalkan. Jos vastaavaan opetukseen sisältyy myös sellaisia jatkokoulutunteja, joissa opetusvelvollisuus on 24 tuntia,
maksetaan niistä lisäksi tuntipalkkojen erotus.
Opettaja, jolla ei ole opetusvelvollisuude-':l edellyttämää tunti,Jlläärää erikseen kansakoululuokilla eikä jatkokoululuokilla, katsotaan kansakoulun tai jatkokoulun opettajaksi riippuen siitä, kumpia
tunteja hänellä on enemmän. Jos molempia tunteja on yhtä paljon,
ratkaistaan asia opettajan eduksi. Jos hänet katsotaan kansakoulunopettajaksi, vähennetään hänen opetusvelvollisuudestaan (= 28
tuntia) yksi tunti jokaista hänen hoitamaansa jatkokoulun tietopuolisten aineiden kuutta viikkotuntia kohden. Jos hänet katsotaan jatkokoulun opettajaksi, lisätään hänen opetusvelvollisuuteensa
(= 24 tuntia) yksi tunti jokaista hänen hoitamaansa seitsemää kansakouluaineiden tai jatkokoulun käytännöllisten aineiden viikkotuntia
kohden. Jos hänellä on molempia näitä tunteja yhteensä yli näin
saadun opetusvelvollisuuden edellyttämän määrän, lasketaan ylitunneiksi sen ryhmän tunnit, joita on vähemmän. Jos ylitunteihin
sisältyy molempiin palkkioryhmiin kuuluvia tunteja, maksetaan
ylituntipalkkiot sen mukaisesti.

IV. Vuoden 1943 ·urheiluloma.
Helmikuun 7-12 päivien välisenä aikana pidetyn urheiluloman
ajalta maksetaan opettajille palkkaa ta:i palkkiota samoin perustein
kuin säännönmukaistenkin. urheilulomien ja pääsiäisloman ajalta,
joten täyden palkan saavat:
.
1) vakinaiset opettajat ja vuosisijaiset sekä
2) lomaviransijaiset ja muut väliaikaiset sekä viikkotuntipalkkioita nauttivat opettajat edellyttäen, että heidät on otettu toimiinsa
tai tulevat toimineeksi - urheiluloma inukaanlukien - vähintään
kuukauden siten, että toimessaolo on alkanut ennen urheiluloman
alkamista ja jatkunut sen päätyttyä.

Helsinki 1943, Frenckellio Kirjapaino Osakeyhtiö
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1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 3.

S isä II Y s: 14. Lisäysvirkasääntöön, s. 33. - 15. Helsingin kaupungin
virkasäännön muutos, s. 33. '- 16. Helsingin kaupungin viranhaltijain
eläkesääntö, s. 35. - 17. Helsingin kaupungin työntekijäin eläkesääntö, s. 39. - 18. Helsingin kaupungin matkustussääntö, s. 42. 19. Helsingin kaupungin työntekijäin sairaus- ja hautausapua koskevien
määräysten muutos, s. 45. - 20. Helsingin kaupungin töissä olevien
työntekijäin lomasääntö, s. 46. - 21. Kaupungin viranhaltijoille ja
työntekijöille aikaisemmin myönnettyjen eläkkeiden järjestely, s: 47.22. Kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan t.ai yksityisestä toimesta
valtion palvelukseen siirtyneen henkilön oikeus palvelusajan lukemiseen eläkkeen saamista varten, s. 47. - 23. Venepaikkain vuokra ja
veneiden rekisteriöimismaksu, s. 48.

14. Lisäys virkasääntöön.
Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 27 p:nä 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1939 .- 22 ja 1941 .- 7)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä lisätä toukokuun
27 päivänä 1931 vahvistetun virkasäännön II §:ään seuraavan
uuden kolmannen momentin:
Kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää sellaiselle
viranhaltijalle, jonka luontoisetuihin kuuluu virka-asunto, oikeuden
toistaiseksi ja kunnes kaupunginhallitus toisin päättää asua muualla.

15. Helsingin kaupungin virkasäännön muutos.
Kaupunginvaltuuston 'vahvlstama toukokuun 12 p:nil 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1939 .- 22 ja 1941 .- 7 )

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa Helsingin kaupungin virkasäännön 19 §:n 1 mom:n ja 26 §:n 5 mom:n
sekä kumota 30 §:n 2 mom:n ja muuttaa 30 §:n 3 mom:n, jolloin mainitut pykälät tulivat näin kuuluviksi, kesäkuun 1 p:stä 1943 lukien;
19 §. Virkavuosia laskettaessa ikäkorotukse:i:J. saamiseksi ei sellaista virantoimituksen keskeytymistä oteta huomioon, jonka on
aiheuttanut:
vuosiloma;
sairas- tai synnytysloma, jonka aikana viranhaltija saa nostaa
palkkaa;
reserviharjoituksiin tahi ylimääräiseen palvelukseen kutsuminen
tai asevelvollisuuden suorittaminen sotatilan aikana taikka työmääräys työvelvollisuus- tai muun sellaisen lain nojalla;
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julkisen tehtävän suorittamista varten myönnetty virkavapaus;
yksityisten asioiden vuoksi myönnetty virkavapaus, ellei se 12
kuukauden kuluessa ylitä 2 kuukautta; sekä
virasta pidättäminen, jota ei· ole seurannut virasta erottaminen.
Virantoimituksen keskeytymisen jatkuessa edellä mainittua aikaa
kauemmin on sitä ylittävä aika vähennettävä.
Viranhaltija on oikeutettu ikäkorotuksen saamiseksi tässä säännössä mainittujen perusteiden mukaan lukemaan hyväkseen ne ikäkorotuksen saamiseen oikeuttavat virkavuodet, jotka hän ennen tämän säännön voimaanastumista on kaupunkia palvellut.
Ikäkorotus suoritetaan sen jälkeisen kuukauden 1 päivästä, jona
korotuksen saantiin tarpeelliset 'ehdot on täytetty.
26 §. Viranhaltijalla on kalenterivuosittain oikeus saada kesälomaa täysin palkkaeduin:
a) kaksi viikkoa, jos viranhaltija on ollut vähintään puoli vuotta
kaupungin palveluksessa ennen sen ajan päättymistä, jolloin lomia
yleensä annetaan;
b) kolme viikkoa, jos viranhaltija on ollut vähintään vuoden kaupungin palveluksessa;
c) yksi kuukausi, jos viranhaltija on ollut vähintään kaksi vuotta
kaupungin palveluksessa; sekä
d) kuusi viikkoa, jos viranhaltijalla on 15 virkavuotta kaupungin
palveluksessa ja hän on täyttänyt 45 ikävuotta.
Viranhaltija, joka eroaa palveluksesta, oltuaan vähintään kuusi
kuukautta toimessa sen ajan jälkeen, jona kesälomia yleensä myönnetään, on oikeutettu erotessaan saamaan palvelusaikansa edellyttämän, edellisten momenttien mukaisen kesäloman.
Opetuslaitoksissa palvelevien henkilöiden samoinkuin sairaalain
hoitohenkilökuilnan lomasta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.
Kaupunginvaltuustolla on oikeus rajoittaa tai peruuttaa virkalomat yleensä tai erityisellä hallintoalalla, milloin erikoisen tärkeät
syyt sitä vaativat.
Viranhaltija on oikeutettu loman saantia varten laskemaan hyväkseen koko sen ajan, jonka hän on ollut kaupungin palveluksessa,
kuitenkin huomioonottamalla mitä ylempänä 19 §:n 1 mom:n kohdalla on sanottu virkavuosien laskemisesta. Tämän lisäksi on hän
oikeutettu laskemaan hyväkseen sen ajan, jonka hän 18 §:n 3 ja 4
momentin mukaan saa laskea hyväkseen ikäkorotuksia varten.
Jos viranhaltija yksityisasioitaan varten on saanut virkavapautta
pidemmäksi aikaa kuin kuudeksi kuukaudeksi kesälomien välisenä
aikana, ei hänellä ole oikeutta edellä sanottuun kesälomaan.
30 §. Jos viranhaltija virantoimituksessa sattuneen tapaturman
tai virasta tai toimesta aiheutuneen sairauden johdosta on joksikin
aikaa tullut kykenemättömäksi virkaansa hoitamaan, on hänelläoikeus virkavapauteen täysin palkkaeduin korkeintaan neljän kuukauden aikana. Muulta sairausajalta olkoon voimassa mitä 29 §:ssä on
säädetty.
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Edellä olevaa määräystä älköön sovellettako sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijäin tapaturmavakuutuksesta annetun lain mukaan tapaturmakorvausta ei olisi suoritettava.
Jos viranhaltija nauttii kaupungin hankkimaa, muualta tulevaa
tapaturmakorvausta, on hän oikeutettu saamaan edellisissä kohdissa
edellytetyistä eduista ainoastaan sen määrän, minkä nämä edut ovat
tätä tapaturmakorvausta suurempia.

16.

Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesääntö.
KaupUDglnvaltuuston vahvIstama toukokuun IZ p:nll 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1927 : 75, 1936 : 33 ja 1937 : 2)

J § .. Virkasäännön alainen viranhaltija on virasta erottuaan oikeutettu saamaan kaupungin varoista elinkautista eläkettä, sen mukaan kuin tässä eläkesäännössä on määrätty.
2 §. Eläkkeen saamisen yleisenä edellytyksenä· on:
että viranhaltija on täyttänyt 63 ikävuotta tahi saavuttanut',
6 §:ssä mainituissa tapauksissa siinä edellytetyn iän tai että hän sitä
ennen ruumiin vian taikka vähentyneiden ruumiin..:-taj~!~l~:\T~!lri~i
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palveluksesta; ja
.
että hänen palvelusaikansa, paitsi 7 §:ssä mainitussa tapauksessa,
on vähintään 10 vuotta.
3 §. Palvelusajaksi l~sketaan se aika, jonka viranhaltija täytettyään 21 vuotta vakinaisena tai tilapäisenä taikka erityisen määräyksen nojalla on ollut kaupungin palveluksessa, ei kuitenkaan 1 kuukautta lyhyempää aikaa.
Palvelusaikaa laskettaessa ei sellaista virantoimituksen keskeytymistä oteta huomioon, jonka on aiheuttanut:
vuosiloma;
sairas- tai synnytysloma, jonka aikana viranhaltija saa nostaa
palkkaa;
reserviharjoituksiin tahi ylimääräiseen palvelukseen kutsuminen
tai ase velvollisuuden suorittaminen sotatilan aikana taikka työmääräys työvelvollisuus- tai muun sellaisen lain nojalla;
julkisen tehtävän suorittamista varten myönnetty virkavapaus;
yksityisten asioiden vuoksi myönnetty virkavapaus, ellei se 12
kuukauden kuluessa ylitä 2 kuukautta; sekä
virasta pidättäminen, jota ei ole seurannut virasta erottaminen.
Palvelusajan keskeytymisen jatkuessa edellä mainittua äikaa
kauemmin on sitä ylittävä aika vähennettävä palvelusajasta.
4 §. Viranhaltijan palvelusaikaan lasketaan lisäksi se aika, jonka
hän ennen kaupungin viranhaltijaksi tuloaan on ollut sellaisessa val- '
tion tai 21 vuotta täytettyään muun kunnan tahi kuntayhtymän vi~
rassa, toimessa tai työssä, joka niissä saadaan ottaa lukuun eläkettä
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varten, sekä 3/4 sääntömääräisiä eläkkeitä toimenhaltijoilleen suorittavan laitoksen tai liikkeen eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta
hänen 21 vuotta täytettyään, ei kuitenkaan, jos viranhaltijan 3 §:n
mukainen palvelusaika alittaa 5 vuotta.
Jos kaupunki ottaa haltuunsa yksityisen laito~sen tai liikkeen, on
erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi alistettava, saako ja
missä määrin yli sen, mitä 1 mom. on määrätty, siinä palvellut, kaupungin viranhaltijaksi tultuaan, eläkettä varten lukea hyväkseen
aikaisemman palveluksensa.
•
5 §. Viranhaltija, jonka palvelusaika 6 §:ssä mainituin poikkeukft sin on 30 vuotta, on oikeutettu täyteen eläkkeeseen.
Ellei viranhaltijan palvelusaika ole 1 mom. säädetyn määräinen,
suoritetaan hänelle osaeläke, joka on niin suuri osa· täydestä eläkkeestä, että se vastaa täysinä kuukausina lasketun palvelusajan suhdetta täyden eläkkeen saamiseksi vaadittuun palvelusaikaan.
6 §. Sen estämättä, mitä 2 §:ssä eläkeiästä ja 5 §:n 1 mom:ssa
palvelusajasta on määrätty, ovat täyteen eläkkeeseen oikeutettuja
seuraavat viranhaltijat saavutettuaan allamainitun iän ja palvelusajan: .
60 ikä- ja 30 palvelusvuotta: Terveydenhoito: kaupunginkätilö.
60 ikä- ja 28 palvelusvuotta: Terveydenhoito: sairaanhoitajatar
(toimiston), yöpäivystäjä. Sielullisesti 8airaiden keskuskodit: palvelija, siivooja. DesinjioimislaitoB: kylvettäjä. Desinjioit8ijat: esimies, desinfioitsija, puhdistaja. Sairaanhoito: keittäjä, keittiöapulainen, siivooja, kylvettäjä, pesuapulainen, leipoja, sianhoitaja.
Huoltotoimi: köyhäinhoito-osaston kodissakävijä, diakonissa, keittäjä, keittiöapulainen, leipoja, siivooja, kylvettäjä, pesuapulainen,
sianhoitaja. LMtenBuojelu: kodissakävijä; lastenhuoltolaitokset: keittäjä, palvelija, pesuapulainen, keittiöapulainen, siivooja. KanBakoulut: kouluhoitajatar. LMtentarhat: johtajatar, opettaja, lastenhoitaja; seimet: johtajatar, opettaja, lastenhoitaja. Elintarvikekeskus: apulaiskeittäjä, keittiöapulainen.
58 ikf!,- ja 27 palvelusvuotta: Palolaito8: ·palomestari. Sielulli8esti
8airaiden huoltotoimi8to: sairaanhoitajatar. Veneeri8ten tautien poliklinikka: sairaanhoitajatar .. Desinjioimi8laito8: hoitaja, apulaishoitaja. Sairaanhoito: käsityönohjaaja, naisten (mielisairaalassa), naisten puutarhatöiden ohjaaja (mielisairaalassa), voimistelunopettaja
(mielisairaalassa), hieroja, konemestari, lämmittäjä-mekanikko, lämmittäjä. Huoltotoimi: irtolais- ja alkoholistiosaston kodissakävijä,
hieroja, työlaitoksen vartija, konemestari, lämmittäjä-mekanikko,
lämmittäjä. LMtenBUOjelu: lastenhuoltolaitokset: osastonhoitajatar,
lastenhoitaja; lastenhoidon neuvolat: hoitaja.
55 ikä- ja 25 palvelusvuotta: Terveydenhoito: sairaanhoitajatar
(kunnallinen). Sairaanhoito: ylihoitajatar, yöylihoitajatar, sairaanhoitajatar, lastenhoitaja (sairaanhoitajatar), kiertävä hoitajatar, laboratoriohoitajatar, laboratorioapulainen, röntgenhoitajatar, valohoitajatar, apteekkihoitajatar, perhehoitajatar, perhehoitaja. Huoltotoimi: ylihoitajatar, hoitajatar (sairaalaosastolla), hoitajatar (kun-

3'7
N:o 16 (jatk.)

nalliskotiosastolla), hoitajåtar (Tervalammen työlaitoksella), yöhoitajatar, poliklinikkahoitajatar.
53 ikä- ja' 25 palvelusV1.Wtta: Palolaitos: palokersantti, korpraali,
palomies. Sielullisesti sairaiden keskuskodit: sairaanhoitajatar, hoitaja (mielisairaiden). Sielullisesti sairaiden vastaanottoosema: sairaanhoitajatar. Tuberkuloosihuoltotoimisto: sairaa~hoitajatar. Sairaanhoito: sairaanhoitajatar mielisairaalassa, sairaanhoitaja mielisairaalassa. Kaikissa laitoksissa: vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti kestäneen kolmivuorotyön osalta.
Jos viranhaltija on palvellut eri viroissa, joissa täyden eläkkeen
saamiseksi vaaditaan eri ikää ja eri pitkiä palvelusaikoja, muunnetaan hänen eläkeikänsä ja aikaisempi palvelusaikansa eläkeiäksi ja
palvelusajaksi siinä virassa, mistä hän siirtyy eläkkeelle, käyttäen.
suhdelukuna näissä viroissa täyttä eläkettä varten vaadittavaa palvelusaikaa.
7 §. Jos viranhaltijan on virantoimituksessa sattuneen tapatur- It
man tai virasta aiheutuneen sairauden johdosta kaupungin palvelukseen pysyvliielesti kykenemättömänä siitä erottava, on hänellä oikeus
täyteen eläkkeeseen, palvelusajan pituudesta riippumatta. Jos hän
itse on tahallisesti aiheuttanut vahingon tai olennaisesti siihen myötävaikuttanut, voidaan häneltä eläke kokonaan kieltää tai sen määrää
harkinnan mukaan alentaa.
8 §. Täyden eläkkeen määrä on 60 % viranhaltijan palkka- '"
eduista eroamishetkellä, kuitenkin siten, että 36 palkkaluokasta aI.kaen sanottu prosenttimäärä kohoaa yhdellä kultakin palkkaluokalta
enintään 80 %:iin. Alemmassa palkkaluokassa älköön kuitenkaan
maksettako suurempaa eläkettä ~uin ylemmässä.
Palkkaetuina on otettava huomioon viranhaltijan nauttima peruspalkka ikäkorotuksineen sekä hänen hoitamaansa virkaan liittyvät
virkasivutulot, jotka lasketaan viranhaltijan tai hänen edeltäjänsä
viitenä viime vuonna ennen ensinmainitun virasta eroamista saa. main sanotunlaisten tulojen keskimäärän mukaan; jos viranhaltijalle
on vakuutettu jokin vähin virkasivutulomäärä tai erikseen, ennen
viran täyttämistä, päätetty, ettei virkasivutuloja eläkettä laskettaessa ole· otettava huomioon, noudatettakoon sitä.
Jos niitä palkkaetuj~, joiden perusteella peruseläke on laskettu, \
rahan arvon muuttumisen vuoksi yleisen palkkajärjestelyn yhteydessä on korotettu, on eläkepohjaa täten toimitetun korotuksen mu- \
kaisesti nostettava. Jos palkannauttijoille suoritetaan kalliinajan- :.
lisäystä tai :r;nuuta siihen verrattavaa palkkauksen lisäystä, on vas- ~
taava lisäys eläkemäärään tehtävä.
.
. 9 §. Jos viranhaItija heikon.1we~n }~.-r;~e'yden, vahingOittumisen,
tai muun syyn tähden, jorffi' eiole hänen itsensa aiheuttama, on siir- ~
tynyt toiseen virkaan, josta eläke on pienempi kuin hänen entisestä
virastaan, saa hän erotessaan eläkettä entisen virkansa palkan perusteella.
Viranhaltijalle, joka sopimuksen perusteella on nauttinut korkeampaa palkkaa, kuin mitä palkkasäännön mukaisesti kuuluu hänen

I
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virkaansa, taikka henkilökohtaista palkanlisää, eläke lasketaan hänelle suoritetun palkan mukaan, jollei toisin ole sovittu.
10 §. Viranhaltija, joka nauttii eläkettä valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymäItä tahi 4 §:ssä mainitulta laitokselta tai liikkeeltä, saa eläkkeekseen ainoastaan sen määrän, jonka kaupungilta
tuleva eläke siihen mahdollisesti liittyvine lisäyksineen on ensiksimainittua suurempi, ellei tätä suoriteta virasta, jota on kaupungin
viran ohella hoidettu.
Sotatapaturmalain ja kansaneläkelain mukaan suoritettavaa eläkettä ei vähennetä kaupungin maksamasta eläkkeestä. Sama on voimassa tapaturmasta aiheutuneeseen kaupungin kustantamaan elinkorkoon tai muuhun korvaukseen nähden, ellei tämä yhdessä kaupungin suoritettavan eläkkeen kanssa nouse täyden eläkkeen määrää
suuremmaksi.
11 §. Virastaan erotettu viranhaltija menettää eläkeoikeutensa.
Jos hänet sittemmin on jälleen otettu kaupungin palvelukseen, on hänellä oikeus eläke-etuun nähden lukea hyväkseen se aika, jonka hän
palveli ennen virasta erottamistaan.
12 §. Eläke lasketaan kuukausittain täysin kymmenmarkoin;
jos loppusumma ei sellaiseen pääty, korotetaan se lähinnä suurempaan kymmenmarkkaan. Sen maksaminen alkaa sen kuukauden
alusta, joka lähinnä seuraa sitä, minkä kuluessa eläkkeensaaja on
eronnut virasta, ja loppuu sen kuukauden lopussa, jona hän on kuollut, sekä maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden puolivälissä.
13 §. Jos henkilö, jolle kaupungin palveluksen perusteella on
myönnetty eläke, sen jälkeen tulee eläkkeeseen oikeuttavan kaupungin viran vakinaiseksi haltijaksi, ei hän tässä palveluksessa ollessaan
saa nostaa ennen saamaansa eläkettä. Erottuaan viimeksi mainitusta
virasta saa hän eläkettä tässä palveluksessa nauttimansa palkan mukaan, jos eläke näin laskettuna on ennen myönnettyä eläkettä suurempi tai yhtä suuri kuin se, mutta jos uusi eläke olisi pienempi kuin
ennen myönnetty eläke, saa hän nostaa entisen eläkkeensä.
Jos kaupungin palveluksen perusteella eläkettä nauttiva henkilö
määrätää:q. viransijaisena tai toistaiseksi hoitamaan kaupungin virkaa, päättää kaupunginhallitus, kuinka suuri osa virkaan tai toimeen
kuuluvasta pohjapalkasta tai palkluosta hänelle on eläkkeen lisäksi
suoritettava.
Sen viranomaisen, joka on virkaan nimittänyt tai toimeen ottanut
kaupungilta eläkettä nauttivan henkilön, tulee tästä viipymättä kaupunginhallitukselle ilmoittaa asian mukaista toimenpidettä varten.
14 §. Jos eläkkeensaaja ennenkuin hän sai virkaeron on tehnyt
itsensä syypääksi sellaiseen tekoon, että hän sen vuoksi olisi tullut
virastaan erotetuksi, menettää hän oikeutensa saada kaupungilta
eläkettä.
Eläkkeensaajalle, joka on tuomittu vapausrangaistukseen tai
määrätty pantavaksi työ- tai muuhun vastaavaan laitokseen, ei rangaistusajalta makseta eläkettä, jos vapausrangaistus tai oleskelu laitqksessa on kestänyt vähintään kuukauden. Eläkkeen pidättäminen
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alkaa tai lakkaa lähinnä sen jälkeisen kuukauden alusta, jona vapausrangaistus tai oleskelu laitoksessa on alkanut tai päättynyt.
Jos vapausrangaistukseen tuomittu tai laitokseen pantu eläkkeensaaja on velvollinen elättämään ja on elättänyt toista henkilöä, joka
kärsii puutetta, voi ~aupunginhallitus kuitenkin päättää, että eläke
on joko osittain tai kokonaan maksettava mainitulle henkilölle.
15 §. Eläkeoikeuden tutkii ja ratkaisee kaupunginhallitus, joka
myös antaa eläkekirjan.
Eläkettä haetaan kirjallisesti tahi suullisesti siltä viranomaiselta,
jonka alainen hakija on, ja on silloin esitettävä hakijan ikä- ja mainetodistus, selvitys siitä, kuinka kauan hän on ollut kaupungin palveluksessa, sekä muut asiakirjat, joihin hän haluaa vedota. Sittenkuin
hakijan esimiestä on kuultu, lähettää asianomainen lautakunta asiakirjat oman lausuntonsa kera kaupunginhallitukselle toimenpidettä
varten.
Eläkettä ei käy toiselle siirtäminen. Se maksetaan eläkekirjaa
vastaan.
Tämä eläkesääntö, joka ei rajoita kaupunginvaltuuston oikeutta
ylimääräisen eläkkeen myöntämiseen, tulee voimaan heinäkuun 1
päivänä 1943.

17.

Helsingin kaupungin työntekijäin eläkesääntö.
Kaupunglnvalluuston vahvistama toukokuun 1% p:nll 1943.

(Vort. kunn. aa.-kok. 1927 : 77 ja 1938 : 3)

1 §. Jokaiselle, joka, olematta eläkkeeseen oikeutettu kaupungin viranhaltijain eläkesäännön mukaan, on työntekijänä tahi muussa
vastaavassa toimessa ollut kaupungin työssä, on'erottuaan oikeutettu
saamaan kaupungin varoista elinkautista eläkettä sen mukaan kuin
tässä eläkesäännössä on määrätty.
2 §. Eläkkeen saamisen yleisenä edellytyksenä on:
että työntekijä on täyttänyt 63 ikävuotta tahi saavuttanut 6 §:ssä
mainituissa tapauksissa siinä edellytetyn iän tai että hän sitä ennen
~uumiinvian taikka vähentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien ~oksi
on käynyt pysyväisesti kykenemättömäksi kaupungin työhön; ja
että hänen palvelusaikansa, paitsi 7 §:ssä mainitussa tapauksessa,
on vähintään 10 vuotta.
3 §. Palvelusajaksi lasketaan se aika, jonka työntekijä 21 vuotta
täytettyään, mutta ennenkuin hän on täyttänyt 70 vuotta, on ollut
kaupungin palveluksessa, ei kuitenkaan 1 kuukautta lyhyempää aikaa.
Palvelusaikaa laskettaessa ei sellaista työn keskeytymistä oteta
huomioon, jonka on aiheuttanut:
vuosiloma;
sairas- tai synnytysloma, jonka aikana työntekijä saa nostaa
palkkaa;
reserviharjoituksiin tahi ylimääräiseen palvelukseen kutsuminen
0
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tai asevelvollisuuden suorittamine:q sotatilan aikana taikka työmääräys työvelvollisuus- tai muun sellaisen lain nojalla;
julkisen tehtävän suorittamista varten myönnetty loma;
säännöllisesti uusiintuva työvoiman vä~entäminen, ellei sellainen
keskeytys ole kestänyt 3 k~ukautta kauempaa; sekä
yksityisten asioiden vuoksi myönnetty loma, ellei se 12 kuukauden
kuluessa ylitä 2 kuukautta.
Palvelusajan keskeytymisen jatkuessa .edellämainittua aikaa
kauemmin on sitä ylittävä aika vähennettävä palvelusajasta.
4 §. Työntekijän palvelusaikaan lasketaan lisäksi se aika, jonka
hän ennen kaupungin työhön tuloaan on ollut sellaisessa valtion tai
21 vuotta täytettyään muun kunnan. tahi kuntayhtymän toimessa tai
työssä, joka niissä saadaan ottaa lukuun eläkettä varten, sekä 3/4
sääntömääräisiä eläkkeitä työntekijöilleen suorittavan laitoksen tai
liikkeen eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta hänen 21 vuotta
täytettyään, ei kuitenkaan, jos työntekijän 3 §:n mukainen palvelusaika alittaa 5 vuotta.
Jos kaupunki ottaa haltuunsa yksityisen laitoksen tai liikkeen, on
erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi alistettava, saako ja
missä määrin yli sen, mitä 1 mom. on määrätty, siinä palvellut; kaupungin työntekijäksi tultuaan, eläkettä varten lukea hyväkseen aikaisemman palveluksensa.
5 §. Työntekijä, jonka palvelusaika 6 §:ssä mainituin poikkeuksin on 30 vuotta, on oikeutettu täyteen eläkkeeseen.
Ellei työntekijän palvelusaika ole 1 mom. määräinen, suoritetaan
hänelle osaeläke, joka on niin suuri osa täydestä eläkkeestä, että se
vastaa täysinä kuukausina lasketun palvelusajan suhdetta täyden
eläkkeen saamiseksi vaadittuun palvelusaikaan.
6 §. Täyden eläkkeen saamiseksi määrättyä ikää vähennetään
30 %:lla ajasta, jonka työntekijä on toiminut sukeltajana, 20 %:lla
ajasta, jonka hän on työskennellyt viemärien puhdistajana tai puhtaanapitolaitoksen kiinteistöpuhtaanapito-osastolla lannan ja jätteiden kuljetuksessa ja sellaisten käymälöiden siivouksessa, joissa ei ole
vesihuuhtelua, sekä niinikään 20 %:lla ajasta, jona vähintään 3
kuukautta kestäneissä erissä kolmivuorotyötä on suoritettu.
Aikaan, jonka työntekijä on toiminut sukeltajana, viemärien
puhdistajana tai puhtaanapitolaitoksen kiinteistöpuhtaanapito-osastolla lannan ja jätteiden kuljetuksessa ja sellaisten käymälöiden siivouksessa, joissa ei ole vesihuuhtelua tai vähintään 3 kuukautta kestäneissä erissä on ollut kolmivuorotyössä, on lisättävä 20 %.
7. §. Jos työntekijän on työssä sattuneen tapaturman tai työstä
aiheutuneen sairauden johdosta kaupungin palvelukseen pysyväisesti kykenemättömänä siitä erottava, on hänellä oikeus täyteen
eläkkeeseen, palvelusajan pituudesta riippumatta. Jos hän itse on
tahallisesti.aiheuttanut vahingon tai olennaisesti siihen myötävaikuttanut, voidaan häneltä eläke kokonaan kieltää tai sen määrää harkinnan mukaan alentaa.
Jos työntekijä, jota työssä aiheutunut ruumiinvamma tai sairaus
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ei tee kokonaan kykenemättömäksi kaupungin palvelukseen, kieltäytyy, sen jälkeen kuin hänet on todettu kykeneväksi toiseen työhön,
sellaista hänelle tarjottua työtä vastaanottamasta, ei hänellä ole
oikeutta suurempaan eläkkeeseen, kuin mihin hän palvelusaikansa.
perusteella on tämän eläkesäännön mukaan oikeutettu.
8 §. Täyden eläkkeen määrä on 60 % eläkepohjasta, kuitenkin
noudattaen mitä viranhaltijain eläkesäännön 8 §:n 1 momentissa on
säädetty. Eläkepohjan ollessa kahden palkkaluokan loppupalkkojen
määrien välillä eläke lasketaan alemman palkkaluokan prosenttimäärän mukaan. Eläkepohja saadaan siten, että se määrä, johon yhteenlaskettu perustyöpalkka on noussut niinä kolmen lähinnä ennen eroa.
kuluneen vuoden täysinä kuukausina, joilta työntekijä on kantanut
palkan, jaetaan näiden kuukausien luvulla.
Jos niitä palkkaetuja, joiden perusteella peruseläke on laskettu,
rahan arvon muuttumisen vuoksi yleisen palkkajärjestelyn yhteydessä on korotettu, on eläkepohja täten toimitetun korotuksen mukaisesti nostettava. Jos palkannauttijoille suoritetaan kalliinajanlisäystä tai muuta siihen verrattavaa palkkauksen lisäystä, on vastaava lisäys eläkemäärään tehtävä.
9 §. Jos työntekijän työkyky korkean iän, heikontuneen terveyden, vahingoittumisen tai muun syyn takia, joka ei ole hänen
itsensä aiheuttama, on vähentynyt, niin että hänellä erotessaan kaupungin palveluksesta on pienempi palkka, kuin hänellä muuten olisi,.
laskettakoon hänen eläkepohjansa työntekijälle suoritettavan palkan
perusteella siinä työssä, jossa hänen työkykynsä väheneminen mainitusta syystä alkoi. .
10 §. Työntekijä, joka nauttii eläkettä valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymäitä tahi 4 §:ssä mainitulta laitokselta tai liikkeeltä, saa eläkkeekseeIi ainoastaan sen määrän, jonka kaupungilta
tuleva eläke siihen mahdollisesti liittyvine lisäyksineen on ensiksimainittua suurempi, ellei tätä makseta tehtävästä, jota oli kaupungin työn ohella suoritettu.
Sotatapaturmalain ja kansaneläkelain mukaan suoritettavaa eläkettä ei vähennetä kaupungin maksamasta eläkkeestä. Sama on voimassa tapaturmasta aiheutuneeseen kaupungin kustantamaan elin-.
korkoon.tai muuhun korvaukseen nähden, ellei tämä yhdessä kaupungin suoritettavan eläkkeen kanssa :qouse täyden eläkkeen määrää.
suuremmaksi.
11 §.' Jos työntekijä muusta työsopimuslain 31 §:ssä mainitusta.
syystä kuin sairauden vuoksi on erotettu työstä, päättäköön kaupunginhallitus, onko hän menettänyt eläkeoikeutensa. Jos hänet
eläke-oikeuden menetettyään on jälleen otettu kaupungin palvelukseen, on hänellä oikeus eläke-etuun nähden lukea hyväkseen se aika,
jonka hän palveli ennen .työstä erottamistaan.
12 §. Eläke lasketaan kuukausittain täysin kymmenmarkoin;.
jos loppusumma ei sellaiseen pääty, korotetaan se lähinnä suurempaan kymmenmarkkaan. Sen maksaminen alkaa siitä päivästä, jol-·
lain elä~eensaaja eroaa työstä, ja loppuu sen kuukauden lopussa~
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jona hän on kuollut, sekä maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden puolivälissä.
13 §. Jos kaupungin palveluksen perusteella eläkettä nauttiva
henkilö tulee uudestaan kaupungin työhön, päättää kaupunginhallitus, kuinka suurta palkkaa hänelle eläkkeen lisäksi on suoritettava.
Sen viranomaisen, joka on työhön tai toimeen ottanut kaupungilta eläkettä nauttivan henkilön,.tulee tästä viipymättä kaupunginhallitukselle ilmoittaa asianmukaista toimenpidettä varten.
14 §. Jos eläkkeensaaja ennenkuin hän sai eron työstään on tehnyt itsensä syypääksi sellaiseen tekoon, että hän sen vuoksi II §:n
mukaan olisi menettänyt eläkeoikeutensa, menettää hän oikeutensa
saada kaupungilta eläkettä.
Eläkkeensaajalle, joka on tuomittu vapausrangaistukseen tai
määrätty pantavaksi työ- tai muuhun vastaavaan laitokseen, ei rangaistusajalta makseta eläkettä, jos vapausrangaistus tai oleskelu laitoksessa on kestänyt vähintään kuukauden. Eläkkeen pidättäminen
alkaa tai lakkaa lähinnä sen jälkeisen kuukauden alusta, jona vapausrangaistus tai oleskelu laitoksessa on alkanut tai päättynyt.
Jos vapausrangaistukseen ,tuomittu tai laitokseen pantu eläkkeensaaja on velvollinen elättämään ja on elättänyt toista henkilöä, joka
kärsii puutetta, voi kaupunginhallitus kuitenkin päättää, että eläke
on joko osittain tai kokonaan maksettava mainitulie henkilölle.
15 §. Eläkeoikeuden tutkii ja ratkaisee kaupunginhallitus, joka
myös antaa eläkekirjan.
Eläkettä haetaan kirjallisesti tahi suullisesti siltä viranomaiselta,
jonka alainen hakija on, ja on silloin esitettävä hakijan ikä- ja mainetodistus, selvitys siitä, kuinka kauan hän on ollut kaupungin palveluksessa, sekä muut asiakirjat, joihin hän haluaa vedota. Sittenkuin
hakijan esimiestä on kuultu, lähettää asianomainen lautakunta asiakirjat oman lausuntonsa kera kaupunginhallitukselle toimenpidettä
varten.
Eläkettä ei käy toiselle siirtäminen. Se' maksetaan eläkekirjaa
vastaan.
Tämä eläkesääntö, joka ei rajoita kaupunginvaltuuston oikeutta
ylimääräisen eläkkeen myöntämiseen, tulee voimaan heinäkuun 1
päivänä 1943.

18. Helsingin kaupungin matkustussääntö.
Kaupunginvaltuuston vahvistama toukokuun IZ p:nä 1943.

(Vrt. kunn. a8.-kok. 1929 : 12, 1930 : 27 ja 1940 : 32)

Yle i s e t sää n n ö k s e t.
1 §. Kaupungin asutusalueen ulkopuolelle kaupungin aSIOISsa
tehdystä matkasta suoritetaan matkakustannusten korvausta ja
päivärahaa tässä säännössä määrättyjen perusteiden mukaan.
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Kaupungin asutu·salueella tarkoitetaan tässä säännössä varsinaista kaupunkialuetta sekä sen (ehdotettuja) liitosalueita.
2 §. Matkakustannusten korvausta ja päivärahaa laskettaessa
jaetaan viran- tai toimen haltijat kolmeen luokkaan seuraavasti:
I luokkaan kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaupunginhallituksen esimies ja jäsenet;
II luokkaan kuuluvat muut kaupungin luottamushenkilöt sekä
viranhaltijat, joiden palkkaus on 3-31 palkkaluokkien mukainen tai
niitä vastaava;
III luokkaan kuuluvat muut viran- tai toimen haltijat sekä ne
muut kaupungin palveluksessa olevat, joiden palkka suoritetaan näiden palkkaa vastaavilla määrillä.
Sijainen saa samat edut kuin vakinainen viran- tai toimen haltija.
M atk aku s t ann u s t e n k

0

r v a u s.

3 §. Matkakustannusten korvaus suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan:
Matkustustapa.
Rautatiellä

Laivalla
Lentokoneella
Linja-autOlla
Vuokra-autolla

tai

moottoriveneellä
Veneellä

Omalla autolla tai
moottoriveneellä
Hevosella
Muulla tavalla

I luokka.

II luokka.

III luokka.

Maksu I luokan pai.
kasta.
Maksu I luokan yksi·
tyisestä. euiutään 2
hengen hytistä.
Maksu 1 paikasta.
Maksu 1 paikasta.
Voim.assaolevan taksan
mukainen maksu.
VoiInassaolevan taksan
mukainen maksu.
Sama maksu kuin vuok·
ratusta autosta tai
moottoriveneestä.
Voimassaolevan taksan
mukainen maksu.
Voimassaolevan taksan
mukainen maksu.

Maksu II luokan pai.
kasta.
Maksu I luokan paikasta.

Maksu III luokan paikasta.
Maksu II tai turistiluokan paikasta.

Maksu 1 paikasta
Maksu 1 paikas ta.
Voinlassaolevan taksan
mukainen maksu.
.
Voinlassaolevan taksan
mukainen maksu.
Sama maksu kuin vuokratusta autosta tai
moottoriveneestä.
Voimassaolevan taksan
mukainen maksu.
Voimassaolevan taksan
mukainen maksu.

Maksu 1 paikasta.
Maksu 1 paikasta.
Voim.as5aolevan taksan
mukainen maksu.
Voinlassaolevan taksan
mukainen maksu.
Sama maksu kuin vuokratusta autosta tai
moottoriveneestä.
VoinuIssaolevan taksan
mukainen maksu.
Voimassaolevan taksan
mukainen maksu.

4 §. Asianomainen on oikeutettu saamaan korvauksen paikkamaksuista pikajunissa, silta- ja lauttamaksuista sekä muista sellaisista varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.
Milloin erikoisen tehtävän tai muun pakottavan syyn takia on
jouduttu maksamaan matkakustann.uksia enemmän kuin 3 §:n säännökset edellyttävät, suoritetaan korvaus näin maksetuista matkakustannuksista eri laskun mukaan.·
Jos rautatiematkalla on käytetty makuuvaunupaikkaa vähintään
neljä tuntia klo 22 ja 8 välisenä aikana, korvataan se maksu, mikä
makuuvaunupaikan käyttämisestä on aiheutunut.
5 §. Jos asianomaisen on täytynyt suorittaa eri maksuja työvälineiden tai matkatavarain kuljetuksesta, joita hänen on ollut
pakko matkan tarkoitusta silmälläpitäen viedä mukanansa, suoritetaan hänelle niistä korvaus eri laskun mukaan.
.
6 §. Jos asianomainen junalla tai laivalla matkustaessaan on
käyttänyt alempaa luokkaa kuin mihin hän on oikeutettu, suoritetaan
matkakustannusten korvaus sen luokan mukaan, jota hän tosiasiallisesti on käyttänyt. Jos hän kaupungilta on saanut ilmaisen kyydin,
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ei hän ole oikeutettu saamaan vastaavaa rilatkakustannusten korvausta.
7 §. Milloin useammat matkakustannusten korvaukseen oikeutetut ovat käyttäneet samalla matkalla yhteistä autoa, venettä tai
hevosta, jaetaan 3 §:ssä mainittu korvaus tasan heidän keskensä.
8 §. Matkakustannustenkorvaus suoritetaan myöskin asutusalueella kuljetun matkan osalta, jos matka kaupungin asutusalueen
ulkopuolelle välittömästi on jatkunut samaa matkustustapaa käyttäen kuin matkaa aloitettaessa.
P äi v ä ra h a.
9 §. Päiväraha suoritetaan jokaiselta kello 24:stä lasketulta.
vuorokaudelta, joka joko kokonaan tai osaksi on matkaan käytetty.
ei kuitenkaan, jos matka kestää vähemmän kuin kuusi tuntia eikä.
jos se kestää useamman kuin yhden vuorokauden, sellaiselta vuorokaudelta, josta matkaan on käytetty vähemmän kuin kolme tuntia.
10 §. Jos matka viivästyy matkustajasta riippumattoman syyn
vuoksi, otetaan viivästymisen aika lukuun päivärahaa laskettaessa.
ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin 14 vuorokaudelta. Kaupunginhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää pitemmältäkin ajalta.
päiväraha, jonka suuruuden se silloin erikseen päättäköön.
11 §. Päivärahaa ei suoriteta, jos asianomainen matkalla saa.
kaupungin laitoksessa, jonne hän on matkustanut, vapaan asunno.n
ja ruoan.
12 §. Päivärahaa suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan:
I luokassa
II
)
III
)

250 markkaa
200
)
100
)

Päiväraha lasketaan 50 %:lla korotetuin määrin kaupungissa ja.
kauppalassa sekä taajaväkisessä yhdyskunnassa. Korotettu päiväraha suoritetaan jokaiselta vuorokaudelta, jonka aikana asianomainen on korotukseen oikeuttavalla paikkakunnalla tehtävän suorittamisen, yöpymisen tai muun pätevän syyn vuoksi oleskellut vähintään
kuusi tuntia.
13 §. Ulkomaille tehtävästä matkasta suoritetaan päivärahaa.
kulloinkin erikseen tehtävän sopimuksen mukaan.
Eri n ä i s e t sää n n ö k s e t.
14 §. Milloin erityiset syyt edellyttävät jatkuvaa oman auton
käyttöä, päättäköön korvauksesta kaupunginhallitus.
15 §. Tämän säännön mukaista matkaa varten on asianomainen
oikeutettu saamaan ennakkomaksua.
16 §. Jos matkustettaessa poiketaan syrjään tai viivytään yksityisen asian tähden, on matkakwujen korvaus ja päiväraha laskettava niinkuin olisi suoraan matkustettu.
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17 §. Tätä matkustussääntöä noudatettakoon myös, milloin
kaupungin viranhaltija, jonka toimipaikka ei ole 1 §:ssä mainitulla
kaupungin asutusalueella, kaupungin asioissa tekee matkan toimi-_
paikkansa ulkopuolelle.·
18 §. Laskun matkakulujen korvauksesta ja päivärahasta tulee
sisältää ilmoitus matkan tarkoituksesta sekä tieto siitä, onko matka
perustunut ohje- tai johtosääntöön tai onko se tehty eri määräyksestä, samoinkuin sel~stus matkustustavasta sekä niistä päivistä ja
tarvittaessa tunneista, jotka matkaa varten on käytetty.

Tämä matkustussääntö tulee voimaan kesäkuun 1 päivänä 1943.

19. Helsingin kaupungin työntekijäin sairaus- ja hautausapua
koskevien määräysten muutos.
Kaupunginvaltuuston vahvistama toukokuun 12 p:ull 1943.

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1939 " 23 ia 1941 " 8)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa Helsin'
gin kaupungin työntekijäin sairaus- ja hautausapua koskevien määräysten 3 §:n 1 mom., jolloin mainittu pykälä tuli näin kuuluvaksi,
toukokuun 1 p:stä 1943 lukien:
3 §. Työsuhdetta ei keskeytä:
vuosiloma;
sairas- tai synnytysloma, jonka aikana työläinen on saanut nostaa
palkkaa;
reserviharjoituksiin tahi ylimääräiseen palvelukseen kutsuminen
tai asevelvollisuuden suorittaminen sotatilan aikana taikka työmääräys työvelvollisuus- tai muun sellaisen lain nojalla;
julkisen tehtävän suorittamista varten myönnetty loma;
säännöllisesti uusiutuva työvoiman vähentäminen, ellei sellainen
keskeytys ole kestänyt 3 kuukautta kauempaa, I mitä keskeytymisaikaa ei kuitenkaan lasketa työsuhteen kestämisaikaan sisältyväksi;
yksityisten asioiden vuoksi myönnetty loma, ellei se 12 kuukauden
kuluessa ylitä 2 kuukautta;
työstä poisjääminen ilman lupaa, ellei se ole kestänyt 3 päivää
kauempaa.
Saman yhtäjaksoisen sairasloman palkkaetujen laskemisperusteeksi ·on otettava työntekijän palvelusaika sairasloman alkuun
saakka. Sitä vastoin ei palvelusajaksi lueta sitä sairaslomaa, joka
kestävän sairauden aikana on varemmin myönnetty;
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20. Helsingin kaupungin töissä olevien työntekijäin lomasääntö.
Kaupunginvaltuuston vahvlsta.ma toukokuun IZ p:nä 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1939 : 24)

Sen lisäksi, mitä huhtikuun 21 päivänä 1939 annetussa työnteki~
jäin vuosilomalaissa siihen heinäkuun 11 päivänä 1941 tehtyine
muutoksineen on säädetty, mutta muuten sanotun lain määräyksiä
noudattaen, olkoon voimassa seuraava:
1 §. Kaupungin laitosten alainen työntekijä, jonka työsuhde on
keskeytymättä jatkunut kolme vuotta, saa vuosittain 12, kuusi
vuotta 18, kymmenen vuotta 21 ja viisitoista vuotta, jos hän on täyttänyt 45 vuotta, 28 työpäivän vuosiloman;
tuntipalkaIla palveleva esimies ja koneenkäyttäjä, jonka työsuhde on keskeytymättä jatkunut yhden vuoden, saa vuosittain 12,
kolme vuotta 18, kuusi vuotta 21 ja viisitoista vuotta, jos hän on
täyttänyt 45 vuotta, 28 työpäivän vuosiloman; sekä
sukeltaja ja teknillisten laitosten vuorotyöntekijä, jonka työsuhde on keskeytymättä jatkunut yhden vuoden, saa vuosittain 12,
kolme vuotta 18, kuusi vuotta 21, kymmenen vuotta 28 ja viisitoista
vuotta, jos hän on täyttänyt 45 vuotta, 32 työpäivän vuosiloman.
Edelläsanotut erikoismääräykset eivät koske maanviljelystyöntekijöitä eikä kaupungin varatöissä olevia työläisiä.
2 §. Työsuhdetta, jonka perusteella vuosiloma myönnetään, ei
keskeytä:
vuosiloma;
sairas- tai synnytysloma, jonka aikana työläinen on saanut nostaa
palkkaa;
reserviharjoituksiin tahi ylimääräiseen palvelukseen kutsuminen
tai asevelvollisuuden suorittaminen sotatilan aikana taikka työmääräys työvelvollisuus- tai muun sellaisen lain nojalla;
julkisen tehtävän suorittamista varten myönnetty loma;
säännöllisesti uusiutuva työvoiman vähentäminen, ellei sellainen·
keskeytys ole kestänyt 3 kuukautta kauempaa, mitä keskeytyniisaikaa ei kuitenkaan lasketa työsuhteen kestämisaikaan sisältyväksi;
yksityisten asioiden vuoksi myönnetty loma, ellei se 12 kuukauden kuluessa ylitä 2 kuukautta;
työstä poisjääminen ilman lupaa, ellei se ole kestänyt 3 päivää
kauempaa.
Työntekijällä, joka keskeytymättömän työsuhteensa perusteella
on oikeutettu vuosilomaan, olkoon OIkeus vuosiIoman pituuden määräämiseksi lukea hyväkseen ennen aikaisempien työsuhteittensa keskeytymistä vuosilomaan oikeuttaneet työsuhteensa kaupunkiin.
Tämä loma sääntö on voimassa toukokuun 1 päivästä 1943.
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21. Kaupungin viranhaltijoille ja työntekij öille aikaisemmin
myönnettyjen eläkkeiden järjestely.
Kaupunginvaltuuston päätös toukokuun Z6 p:IUI 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1927: 75 ja 77, 1936,' 33, 1937: 2, 1938: 3 ja
1943: 16 ja 17)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä:
.1) että ennen heinäkuun 1 päivää 1943 myönnetyt vakinaiset
eläkkeet korotetaan siten, että kullekin ennen tammikuun 1 päivää
1939 eläkkeelle joutuneelle eläkkeensaajalle laskettu eläkepohja korotetaan 10 %:lla; täten saadulle uudelle eläkepohjalle lasketaan toukokuun 12 päivänä 1943 vahvistettujen eläkesääntöjen 8 §:n 1 mom:n
. määräyksiä noudattaen täysi peruseläke tai sen mukainen osaeläke
kalliinajanlisäyksineen huomioonottaen, että palvelusajan pituus
täyttä eläkettä varten määräytyy eläkkeensaajan erotessa voimassaolleiden säännösten mukaisesti. Jos näin laskettu täysi peruseläke
nousee heinäkuun 1 päivän 1943 jälkeen eroavalle vastaavalle palkannauttijalle myönnettävää täyttä peruseläkettä suuremmaksi,
sen on siihen määrään vahvistettava;
2) että tammikuun 1 päivän 1939 ja heinäkuun 1 päivän 1943
välisenä aikana eläkkeelle joutuneelle suoritetaan edellisen kohdan
mukaisesti laskettu korotettu peruseläke, pitäen kuitenkin eläkepohjana heidän eläkkeidensä nykyistä eläkepohjaa muuttumattomana;
3) että sanottujen viranhaltijain eläkesäännön 8 §:n 3 mom:n
ja työntekijäin eläkesäännön 8 §:n 2 mom:n .määräykset koskevat
myöskin nyt puheenaolevia eläkkeitä, samoinkuin että niihin nähden
muutenkin soveltuvilta osin noudatetaan eläkesääntöjen määräyksiä,
mikäli ne eivät ole ristiriidassa edellisten kohtien määräysten kanssa;
4) että näin uudelleen lasketut eläkkeet suoritetaan heinäkuun
1 päivästä 1943 alkaen; sekä
5) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisestä toimesta valtion palvelukseen siirtyneen henkilön oikeus palvelusajan lukemiseen eläkkeen saamista varten.
Valtioneuvoston pillltös helmIkuun JZ p:ltll 1943.

(Suomen aB.-kok. 1943: 153)
(Vrt. kunn. ail.·kok. 1925 : 22, 1927,' 18 ja 1933: 70)

Nojautuen 30 päivänä joulukuuta 1924 valtion viran tai toimen
haltijan oikeudesta eläkkeeseen annetun lain 3 §:n 3 momenttiin,
sellaisena kuin se on valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta
eläkkeeseen annetun lain muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1942
annetussa laissa, on valtioneuvosto valtiovarainministeriön esittelystä nähnyt hyväksi määrätä:
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1 §. Kunnan, uskonnollisen yhdys,kunnan tai yksityisestä toimesta valtion palvelukseen siirtyneellä henkilöllä, jolla 19 päivänä
tammikuuta 1943 valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta
.annetun asetuksen 6 §:n nojalla on oikeus ikälisään nähden lukea
hyväkseen tällainen palvelusaika, on oikeus eläkkeeseen nähden
lukea hyväkseen se aika, minkä hän kolmekymmentä vuotta täytettyään on ollut ikälisään oikeuttavassa palveluksessa. .
2 §. Valtion palvelukseen siirtyneellä henkilöllä, jolla, tultuaan eläkeikään tai erotessaan sitä ennen valtion palveluksesta,
on tämän palveluksen perusteella vähemmän kuin kymmenen eläkevuotta, ei ole oikeutta eläkkeeseen nähden lukea hyväkseen sitä
aikaa, jonka hän on ollut 1 §:ssä mainitussa toimessa.
3 §. Henkilöllä, joka kunnan kansakoulunopettajan virasta
siirtyy eläkkeeseen oikeuttavaan valtion virkaan tai toimeen, on
oikeus eläkkeeseen nähden lukea hyväkseen se aika, minkä hän täytettyään . kolmekymmentä vuotta kansakoululaitoksen kustannuksista kesäkuun 8 päivänä 1926 annetun lain 28 §:n, sellaisena kuin
se on helmikuun 5 päivänä 1943 annetussa laissa, ja sanotun lain
täytäntöönpanosta helmikuun 6 päivänä 1932 annetun asetuksen
7 ja 8 §:n mukaan saa lukea hyväkseen eläkettä varten.
4 §. Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1943
lukien.

23. Venepaikkain vuokra ja veneiden

rekisteröirnis~aksu.

SatamaJautakuDnan plliltös toukokuun 11 p:ltii 1943•

. (Vrt. kunn. as.-kok. 1927 : 55 ja 1941 : 77 )

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä:
vahvistaa vuoden 1943. purjehduskauden alusta lukien kaupungin
satamassa vakinaisesti olevien veneiden rekisterimaksun 20 markaksi veneeltä, siihen katsomatta, onko sille lunastettu venepaikka
laiturissa tai ei; sekä
pysyttää edelleenkin voimassa toukokuun 6 p:nä 1941 tekemänsä
päätöksen, että paikkamaksu on peräkiinnikkeisestä paikasta 80
markkaa ja peräkiinnikkeettömästä paikasta 60 markkaa kesältä.
Veneenomistajalla, joka haluaa lunastaa saman venepaikan kuin
hänellä on ollut edellisenä vuonna, on oikeus siihen, jos hän lunastaa
sen sitä varten määrättynä aikana.

Helainki 1943, Frenckellin Kirja.pa.ino Osa.keyhtiö.

HElSlnfiln KAupunfill KunnAllinEn ASETUSKOKOELMA
JULKAISSUT

1943.
Co,)

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 4.

isä JJ'y s: 24. Kaupungin viro.nho.ltijain jo. työntekijäin vuosien 1941
jo. 1942 käyttämättä olevien kesälomien sekä vuoden 1943 kesälomien
järjestely, s. 49. - 25. Työntekijäin vuosilomien järjestäminen vuonna
1943, s. 50. 26. Muutos Helsingin kaupungin huoltola\ltakunnan
alaisten viranhaltijain johtosääntöön, s. 52. - 27. Laki kansakoulu·
laitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta, s. 58. - 28. Laki
kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteista annetun lain muutta·
misesta, s. 59. - 29. Asetus kansakoulun järjestysmuodosta annetun
asetuksen muuttamisesta, s. 60. - 30. Kaupungin kansakoululuok·
kien keskimääräinen oppilasluku, s. 61. - 31. Asetus kansakoulu·
laitoksen kustannuksista kesäkuun 8 päivänä 1926 annetun lain täy.
täntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 61. - 32. Laki
palolain muuttamisesta, s. 62. - 33. Nuoret rikoksentekijät, s. 63.

24. Kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin vuosien 1941 ja
1942 käyttämättä olevien ke,säloinien sekä vuoden 1943
kesälomien järjestely.
Kaupunginvaltuuston pälltiikset huhtikuun 21 p:IUI la toukokuun IZ p:ItIl.1943.

Kaupunginvaltuusto paätti mainittuina päivinä:
että vuosien 1941 ja 1942 käyttämättömän kesäloman ajalta
suoritetaan viranhaltijoille ja työntekijöille korvauksena tätä aikaB:
vastaava palkka laskettuna asianomaisen vuoden kesäkuussa suoritetun palkan mukaan; korvausta ei kuitenkaan suoriteta ajalta, jona
asianomainen on saanut lomaa sotaväessä, lukuunottamatta lyhyitä,
vuonna 1941 myönnettyjä lomia;
että viranhaltijalle annetaan vuoden ·1943 aikana jäljempänä
mainittavin poikkeuksin puolet hänelle sanottuna vuonna virkasäännön mukaan tulevasta vuosilomasta;
että viranhaltijalle on annettava myös jäljellä oleva osa hänen
lomastaan siinä tapauksessa, että häntä voidaan käyttää maatalousja metsätyössä ja että hän tänä loma-aikana palkkansa lisäksi maksettavaa kohtuullista korvausta vastaan työvoimaviranomaisten hyväksymällä tavalla osallistuu sanottuun työhön tai hänet työvelvollisena siihen määrätään; ellei viranhaltija osallistu mainitulla tavalla
maatalous- tai metsätyöhön, vaan hoitaa varsinaista virkaansa, on
hänelle tältä osalta lomaa maksettava kaksinkertainen palkka;
että jollei katsota tarpeelliseksi pitää viranhaltijaa työssä edellätarkoitettuna lomasta jäljellä olevana aikana eikä häntä myöskään
saada sijoitetuksi maatalous- tai m~tsätyöhön, voidaan hänelle ailtaa
tämäkin osa vuosilomaa vll.paasti käytettäväksi;
että muutoin noudatetaan soveltuvin osin valtioneuvoston huhti-
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kuun 9 päivänä 1943 antamaa päätöstä työntekijän oikeudesta vuosilomaan; sekä
. että kaupunginhallitus oikeutetaan ratkaisemaan mahdolliset lomien järjestelyn yhteydessä syntyvät tulkintatapaukset.
Kaupunginvaltuuston huhtikuun 21 päivänä 1943 tekemä päätös koskee kaikkia lomia, joista puolustuslaitos tahi joku muu valtion viranomainen on määrännyt. Vuonna 1941 myönnettyjä
3 päivää ja sitä lyhyempiä lomia ei oteta huomioon muussa. tapauksessa. kuin että asianomainen on sa.a.nut lomansa. palvellessa.a.n
kotiseudulIarui. Kaikki vuonna 1942 myönnetyt lomat otetaan
huomioon. Kaup. hal! päätö8 keaäk. 22 p:ltä 1943.
Kun erikoista määrärahaa ei ole osoitettu kaksinkertaisen palkan
maksamista varten viranhaltijalle, joka vuonna 1943 joutuu käyttämään puolet lomastaan virkansa hoitoon, on näin lisätty meno
suoritettava asianomaisen laitoksen kesälomasijaisten määrärahasta, tarpeen tullen sitä ylittäen, sekä aikanaan lisärnääräraha
siihen anottava. Kaup. hall. päätö8 ke8äk. 1'1 p:ltä 1943.

25. Työntekijäin vuosilomien järjestäminen vuonna 1943.
ValtloaeuvoBton putös bubtlkuun 9 p:UI 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943 : 319)

Valtioneuyosto on tal(lUdellisen elämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain noja]]a sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Työntekijälle, joka työntekijäin vuosilomalain mukaan
vuonna 1943 on oikeutettu saamaan vuoden tai sitä pitemmän ajan
jatkuneen työsuhteen perusteella. vuosiloman, on jäljempänä mainituin poikkeuksin annettava puolet hänelle sanottuna vuonna lain tai
sopimuksen mukaan tulevasta vuosilomasta, kuitenkin vähintään
kuusi työpäivää.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulle työntekijälle on annettava myös
jäljellä oleva osa hänen lomastaan siinä tapauksessa, että· häntä
voidaan käyttää maatalous- tai metsätyössä ja että hän tänä lomaaikana palkkansa lisäksi maksettavaa kohtuullista korvausta vastaan
työvoimaviranomaisen hyväksymällä tavalla osallistuu sanottuun
työhön tai hänet työvelvollisena siihen määrätään. Työnantajalla on
kuitenkin oikeus olla antamatta tässä momentissa tarkoitettua osaa
lomasta työntekijälle, joka työskentelee maanpuolustukselle tai väestön toimeentulolIe tärkeässä tai maan talouselämän ylläpitämiseksi
välttämättömässä työssä ja joka työvelvollisena ei ole saanut työmääräystä maatalous- tai metsätyöhön.
Ellei työntekijä osallistu 2 momentissa mainitulla tavalla maatalous- tai metsätyöhön, vaan on siinä tarkoitetun ajan varsinaisen
työnantajansa työssä, on hänelle palkan lisäksi maksettava sellainen
korvaus kuin vuosilomalain 8 §:ssä on säädetty.
2 §. Jos työnantaja ei katso tarpeelliseksi pitää työntekijää
työssä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna, lomasta jäljellä olevana ai-
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kana eikä häntä myöskään siinä mainitulla tavalla saada sijoitetuksi
maatalous- tai metsätyöhön, voi työnantaja antaa hänelle tämänkin
osan vuosilomaa v~paasti käytettäväksi.
Työvoimaviranomaisten on elokuun loppuun mennessä työnantajalle ilmoitettava, tullaanko työntekijä, jolla ei itsellään ole' hyväksyttävää työpaikkaa varattuna, viranomaisten toimesta sijoittamaan
maatalous- tai metsätyöhön.
3 §. Vuonna 1943 voidaan seuraavia työntekijöitä pitää työssä
heille kuuluvan vuosiloman aikana, nimittäin:
1) työntekijää, jonka työsuhde on jatkunut vuotta lyhyemmän
ajan;
2) asevelvollista työntekijää, joka asevelvollisuWllain 19 §:n 2
momentin nojalla on toistaiseksi vapautettu palvelukseen kutsumi,
sesta tai toistaiseksi lomautettu; sekä
3) sellaista johtohenkilöä, työnjohtajaa tai ammattityöntekijää,
jonka jatkuva työssä olo on välttämätön yrityksen tai sen osaston
toiminnan käynnissä pitämiseksi.
Tässä pykälässä tarkoitetulIe työntekijälle on hänen vuosilomaansa vastaavalta aja~ta palkan lisäksi suoritettava vuosilomalain
8 §:ssä mainittu korvaus;
Epävarmoissa tapauksissa ratkaisee valtion ammattientarkastaja,
ketä on pidettävä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna työnjohtajana tai työntekijänä.
4 §. Edellä 1 §:n 1 momentissa mainittu osa vuosilomasta on
annettava toukokuun 2 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana,
ellei sitä lain mukaan voida antaa myöhemmin tai asianomaiset toisin sovi.
Tämä osa vuosilomasta on annettava yhdenjaksoisena. Kuitenkin voidaan se Vliosilomalain 4 §:ssä tarkoitetulle työntekijälle hänen
suostumuksellaan antaa useammassa erässä.
Loman ajasta on ilmoitus työntekijälle annettava väh:ip.tään viikkoa ennen sen alkamista.
5 §. Ajan, jolloin 1 §:n 2 momentissa mainittu loma annetaan,
määrää työnantaja, neuvoteltuaan työvoimaviranomaisten kanssa,
heinäkuun 1 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana, ellei
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ole tästä myöntänyt
poikkeusta. . Loma voidaan antaa useammassakin erässä.
Loman ajasta on työntekijälle ilmoitettava vähintään kolmea
päivää ennen sen alkamista. _
6 §. Reserviin tai nostoväkeen kuuluvalle asevelvolliselle, jonka
työsuhde palvelukseen kutsumisen johdosta on keskeytynyt ja joka
ryhtyy kuukauden kuluessa palveluksesta vapauduttuaan, kuitenkin
ennen syyskuun 1 päivää, jälleen työhön ja on työssä vuonna 1943
vähintään' kuukauden, on annettava vuosiloma siihen kuuluvine
etuineen, niinkuin edellä tässä päätöksessä on sanottu.
Jos 1 momentissa tarkoitettu työntekijä ryhtyy työhön syyskuun
1 päivänä tai sen jälkeen ja on työssä vuonna 1943 vähintään kuukauden, on hänelle sanotun vuoden lo~puun mennessä annettava tä-
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män päätöksen mukainen vuosiloma sen pituisen työsuhteen perusteella kuin hänen työsuhteensa oli hänen astuessaan palvelukseen tai
tätä lomaa vastaavalta ajalta palkan lisäksi vuosilomalain 8 §:ssä
tarkoitettu korvaus.
Vuosilomalain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa työssä olevalle
työntekijälle, joka vuonna 1943 on työssä vähintään kuukauden, on
annettava 1 momentin mukaiset edut, jos hän on ryhtynyt työhön
ennen joulukuun 1 päivää, sekä 2 momentin mukainen korvaus, jos
hän on ryhtynyt työhön joulukuun 1 päivänä.
7 §. Korvaus, josta mainitaan 1 §:n 3 momentissa sekä 3 ja
6 §:ssä, on työntekijälle suoritettava marraskuun 15 päivään mennessä, paitsi milloin vuosiloma lain mukaan voidaan antaa myöpemmin, jossa tapauksessa korvaus on suoritettava ennen kalenteI'ivuoden loppua.
8 §. Tätä päätöstä ei ole sovellettava työntekijään, joka on
kuuttatoista vuotta nuorempi.
9 §. Tämä päätös ei aiheuta muutosta työvelvollisuuslain soveltamiseen.

26.

Muutos Helsingin kaupungin huoltolautakunnan " alaisten
viranhaltijain johtosääntöön.
Huollolaulakunnan vabvistama huhtikuun 13 p:nil 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1937: 66)

Huoltolautakunta päätti mainittuna päivänä kumota kesäkuun
14 päivänä 1937 vahvistamansa Helsingin kaupungin huoltolautakunnan alaisten viranhaltijain johtosäännön III luvun B. osan eli
pykälät 70-81 kokonaisuudessaan sekä vahvistaa Tervalammen työlaitoksen viranhaltijain tehtäviin nähden noudatettavaksi seuraavaa:

B. Tervalammen työlaitoksen viranhaltijain tehtävät.
70 §. J 0 h taj a n tulee, sen lisäksi mitä huoltolaitosten ohjesäännössä määrätään:
1) soveltuvin osin noudattaa, mitä edellä 50 §:n 1-14 ja 16-23
kohdissa on määrätty;
"
"
2) yhdessä kirjanpitäjän kanssa maksettavaksi hyväksyä laitosta
koskevat laskut ja allekirjoittaa tulotodisteet;
3) huolehtia laitoksen kalustosta ja työaineista sekä ruokatarveja polttopuuainevarastoista;
4) yhdessä asianomaisten alaistensa viranhaltijain kanssa hinnoittaa hoidokkien valmistamat esineet ja työt;
5) valvoa, että laitoksen kirjanpitoa hoidetaan voimassaolevien
määräysten mukaisesti;
6) valvoa, että hoidokeille mahdollisuuksien mukaan annetaan
opetusta ja sielunhoitoa sekä että heille sattuvissa sairaustapauksissa
hankitaan "lääkärinapua ja lääkkeitä;
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7) huolehtia, että laitoksen maataloutta hoidetaan voimaperäisesti ja mahdollisimman kannattavasti; sekä
8) valvoa, että laitokseen sijoitettuja irtolaisia hoidetaan voimassaolevien säännösten ja määräysten sekä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
70 a §. Apu 1 a i s j 0 h taj a n tulee:
1) johtajan _ohella valvoa laitoksen henkilökunnan, varsinkin siihen kuuluvien naispuolisten viranhaltijain- toimintaa sekä tehdä johtajalle ehdotuksia heidän palvelukseen sijoittamisestaan;
2) ahkerasti käydä laitoksen asunto-, työ-, varasto- y. m. huoneissa vakuuttautuakseen järjestyksestä, siisteydestä ja turvallisuudesta niissä, samoinkuin siitäkin, että hQidokkeja tarkoituksenmukaisesti käsitellään;
3) tarkkailla naispuolisten hoidokkien työtoimintaa;
_4) huolehtia, että hoidokit sijoitetaan niihin huoneisiin ja työpaikkoihin, joihin heidät johtajan antamien ohjeiden mukaan on
määrätty;
5) valvoa, että hoidokin aiheuttama järjestyshäiriö tutkitaan sekä
että esitys hoidokin kurinpidollisesta ojentamisesta tulee tehdyksi;
6) huoleptia, että hoidokit saavat tarpeellista apua omaisuutensa
ja asioittensa hoitamisessa;
7) tarkoin perehtyä asiakirjojen ja henkilökohtaisten puhuttelujen avulla hoidokkien entisiin elämänvaiheisiin sekä -mielenlaatuun
ja käytökseen, niin myös tehdä niistähenkilöasiakirjoihin tarpeelliset
merkinnät;
8) neuvoa ja ohjata hoidokkeja kunnialliseen elämäntapaan sekä
järjestää ja valvoa heidän vapaa-aika-askarteluaan;
9) tarkastaa ehdotukset hoidokkien kuntoisuusrahoiksi ja tehdä
tarkastuksesta aiheutu.vat esitykset johtajalle;
10) huolehtia, että laitokseen otetun hoidokin mukanaan tuoma
o~aisuus kahden yhtäaikaa läsnäolevan viranhaltijan toimesta luetteloidaan sekä että sitä säilytetään laitoksessa asianmukaisesti hoidokin nimellä varustettuna;
II) valvoa laitoksen ruokatalouden sekä ruokatarvike- ja vaatetusvarastojen hoitoa, niin myös tehdä johtajalle esitykset varastojen
tarpeenmukaisesta täydentämisestä;
12) laatia voimassaolevien määräysten mukaisesti sosiaaliministeriölle, rikosrekisteritoimistolle,poliisiviranomaisille ja huoltolautakunnille lähetettävät irtolaisia koskevat ilmoitukset, niin myös
huoltoviraston asiamiestoimistolle ja VI huoltokansIialle ilmoitukset
köyhäinhoitolain nojalla laitoksessa hoidettavien vapaina olevista
paikoista;
13) johtajan kesälomalla tai estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtävänsä; sekä
14) tarpeen mukaan avustaa johtajaa hänen virkatehtävissään
sekä muutoinkin täyttää, mitä hänen tehtäväkseen virassa annetaan~
71 §. K i r jan p itä j ä n tulee:
1) hoitaa laitoksen kirjanpito ja sen viranhaltijain henkilökortisto;
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2) laatia kassa- ja tilitoimistolle lähetettävät tilitykset;
3) hoitaa laitoksen laskutukset;
4) varastomääräysten ja muiden todisteiden nojalla tarkastaa
sekä yhdessä johtajan kanssa maksettavaksi hyväksyä laskut, niin
myös johtajan kanssa allekirjoittaa tulotodiste.et;
5) pitää laitoksen kalustoluetteloa;
6) laatia määrättyinä aikoina asiamiestoimistolle lähetettävät
ilmoitukset työvelvollisten työlaitokseen saapumis- ja poistumispäivistä, niin myös työvelvollisten velanlyhennysluettelot;
7) ottaa vastaan tilauksia ja huolehtia lähetyksistä;
8) pitää hoidokkien nimikirjaa ja kortistoa hoidokkien kuntoisuusrahoista sekä työvelvollisten veloista ja velanlyhennyksistä;
9) vuosittain laatia henkikirjoitusta ja poliisiviranomaisia varten
vaadittavat luettelot; sekä
10) tarpeen mukaan suorittaa muitakin johtajan antamia toimistotehtäviä sekä apulaisjohtajan ollessa kesälomalla tai estyneenä
hoitaa hänen tehtäviään.
72 §. Toi m i s t 0 apu 1 a i sen tulee:
1) hoitaa laitoksen kassa;
2) yhdessä johtajan kanssa allekirjoittaa shekkejä varojen nostamiseksi laitoksen pankkitililtä, niin myös rahatilauksia kassa~ ja tilitoimistosta nostettavia varoja varten; sekä
3) johtajan määräysten mukaisesti avustaa kirjanpitäjää hänen
tehtävissään ja kirjanpitäjän kesälomalla tai estyneenä ollessa hoitaa
hänen tehtävänsä.
73 §. L ä ä k ä r i n tulee:
1) kerran kuukaudessa toimittaa laitoksessa lääkärintarkastus ja
pitää näistä tarkastuksista päiväkirjaa;
.
2) johtajan, apulaisjohtajan tai sairaanhoitajattaren kutsusta
saapua laitokseen antamaan lääkärinapua sairastuneille hoidokeille
sekä laitoksen viranhaltijoille ja heidän perheittensä jäsenille;
3) antaa tarpeelliset lääke- ja hoito määräykset;
4) kuukausitarkastusten yhteydessä katsoa, että laitoksen ruoka
on riittävä ja kunnollisesti valmistettu;
5) antaa laitoksen vuosikertomusta varten johtajalle tiedot laitoksen terveyden- ja sairaanhoidosta; sekä
6) johtokunnan puheenjohtajan tai johtajan pyYnnöstä· olla saapuvilla johtokunnan kokouksessa.
74 §. Sai r aan hoi taj a t t a r e n tulee:
1) valvoa hoidokkien terveyttä ja mielentilaa sekä tarpeen vaatiessa ilmoittaa havainnoistaan johtajalle tai apulaisj ohtaj alle;
2) ilmoittaa laitoksen lääkärille hänen vastaanotolleen pyrkivät
hoidokit sekä Viranhaltijat ja heidän perheittensä jäsenet, niin myös
avustaa lääkäriä hänen vastaanotoissaan;
3) valvoa, että laitoksen sairastuvassa vallitsee järjestys ja siisteys;
4) johtajan määrääminä aikoina suorittaa laitoksessa yleinen tarkastus sekä katsoa, että sairaille tarkoitettu ruoka on kunnollisesti
valmistettua;
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5) jakaa sairaille lääkärin määräämät lääkkeet ja heille määrätty
ravinto, antaa 'sairaille muutoinkin tarpeellista hoitoa sekä valvoa,
että he noudattavat lääkärin määräyksiä, niin myös hoitaa laitoksen
lääkevarast9 ;
6) hoitaa niitä ja vastata sairastuvan vuode-, liina- ja pitovaatteista sekä muusta kalustosta ja sairaanhoitotarvikkeista;
7) ilmoittaa johtajalle tai apulaisjohtajalle rikkomukseen syypää
hoidokki;
8) antaa sairastuneille laitoksen viranhaltijoille ja näiden perheenjäsenille tarpeellista hoitoa;
9) saapua kutsusta viipymättä sairaustapauksen sattuessa sairastuneen luo sekä ryhtyä asianhaarain aiheuttamiin toimenpiteisiin
m. m. lääkärinavun hankkimiseksi, josta, mikäli mahdollista, on neuvoteltava johtajan tai apulaisjohtajan kanssa;
10) kuolemantapauksen hoidokkia kohdatessa huolehtia siitä,
että vainajaa käsitellään ja hänet haudataan annettujen määräysten
mukaisesti;
11) tarpeen mukaan suorittaa muitakin johtajan antamia tehtäviä sekä naisvartijain esimiehen ollessa kesälomalla tai estyneenä
hoitaa hänen tehtäviään; sekä
12) pyytää johtajalta tai apulaisjohtajalta lupa poistumiseen laitoksen alueelta'.
75 §. Saa r n a aja n tulee:
1) toimitta~ kerran kuukaudessa jumalanpalvelus laitoksessa ja
huolehtia tällöin ja muutoinkin hoidokkien sielunhoidosta; sekä
2) vakavasti sairastuneen sitä halutessa saapua laitokseen antamaan sairaalle ehtoollinen.
76 §. V a r t i j a i n e s imi e h e n tulee:
1) soveltuvin osin täyttää ne tehtävät, jotka edellä 62 §:ssä on
Käpylän työlaitoksen esimiehen tehtäväksi määrätty;
2) lähinnä huolehtia, että vartijat täyttävät velvollisuutensa;
3) valvoa, että laitoksen hoidokit noudattavat järjestyssäännön
ja päiväjärjestyksen määräyksiä;
4) suorittaa aamu- ja iltatarkastukset sekä valvoa hoidokkien
ruokailua;
5) huolehtia, että järjestys, siisteys ja puhtaus vallitsee hoidokkien huoneissa ja pihamailla;
. 6) valvoa, että hoidokit huolellisesti hoitavat varusteitaan ja
työvälineitään;
7) johtajan lähempien määräysten mukaisesti hoitaa laitoksen
kalustoa, varastoja ja varastokirjanpitoa sekä merkitä niitä koskeviin laskuihin vastaanottotodistukset;
8) panna täytäntöön johtajan antamat, hoidokkeja koskevat
kurinpitomääräykset;
__
9) neuvotella päivittäm toitä johtavien laitoksen viranhaltijain
kanssa hoidokkien luotettavaisuudesta ja heidän sopivaisuudestaan
erilaisiin töihin; sekä
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10) suorittaa muutkin johtajan tai apulaisjohtajan antamat tehtävät ..
·77 §. V a r t i jan, jonka veroiseksi tässä katsotaan myös
ase n taj a, puu s e p p ä, s e p p ä sekä a u t 0 n k u 1 j e t taj a
ja traktorinajaja, tulee:
1) soveltuvin osin täyttää ne tehtävät, jotka edellä 69 §:ssä on
määrätty;
2) suorittaa alaansa kuuluvia ammattitöitä;
3) ohjata ja vartioida hoidokkeja näiden töissä itsekin työhön
osallistuen;
4) suorittaa määräysten mukaan ·päivystystä ja yövartiointia;
5) tehdä päivittäin ehdotus työryhmäänsä kuuluneiden hoidokkien kuntoisuuspisteiksi;
6) katsoa, etteivät laitokseen kuulumattomat henkilöt ryhdy
asiointiin hoidokkien kanssa eivätkä eri sukupuolta olevat hoidokit
keskenään;
7) tehdä vartijain esimiehelle ilmoitus hoidokin niskoittelusta,
1 aiskottelusta tai muusta järjestysrikkomuksesta;
8) pyytää johtajalta tai apulaisjohtajalta lupa poistua laitoksen
alueelta vapaa-aikanansa;
9) lähinnä vastata siitä, ettei hänen työryhmänsä haltuun uskottuja työvälineitä turmella sekä että ne joka päivä käytön jälkeen
palautetaan määräpaikoilleen, niin -myös vartijain esimiehelle viivytyksettä ilmoittaa, jos hoidokki on tahallaan turmellut työvälineitä
tai muuta laitoksen omaisuutta;
10) johtajan määräyksestä hoitaa estyneenä olevan viranhaltijan
tehtäviä; sekä
11) tarkoin noudattaa johtajan, apulaisjohtajan ja vartijain esimiehen sekä työpaikoilla asianomaisen työnjohtajan antamia määräyksiä.
·77 a §. Y ö v a r t i jan tulee:
1) johtajan määräysten mukaisesti suorittaa laitoksen yövartiointi;
2) tarkoin seurata yön aikana laitoksen alueella liikkuvia ja
heti, jos havaitsee karkauksen tai muuta luvatonta olevan tekeillä,
ottaa lähempi selko asiasta sekä ryhtyä tarpeellisiin ehkäisytoimenpiteisiin;
3) tulenvaaran uhatessa heti hälyttää laitoksen henkilökunta,
ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin sekä päästää hoidokit ulos uhanalaisista rakennuksista;
4) pitää silmällä laitoksen kotieläin- ja varastora,kennuksia mahdollisten vahinkojen ehkäisyksi; sekä
5) soveltuvin osin johtajan määräysten mukaisesti noudattaa,
mitä edellä 77 §:ssä vartijoista on sanottu.
78 §. E m ä n n ö i t s i j ä n tulee:
1) täyttää, mitä edellä 59 §:ssä on määrätty; sekä
2) huolehtia laitoksen vierashuoneiden puhtaudesta ja lämmityksestä.
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79 §. Maa talo u s työ n j 0 h taj a n tulee:
1) johtajan antamien ohjeiden mukaisesti johtaa ja valvoa laitoksen maa- ja metsätalouteen kuuluvia töitä sekä käydä päivittäin
neuvottelemassa johtajan kanssa niiden järjestelystä;
,
2) asianomaisia vartijoita kuultuaan tehdä ehdotus hoidokkien
kuntoisuuspisteiksi;
3) pitää työpäiväkirjaa;
4) johtajan antamien lähempien määräysten mukaisesti hoitaa
maa- ja metsätaloustuote- sekä maataloustarvikevarastoa, pitää
niistä varastokirjaa sekä merkitä niitä koskeviin laskuihin vastaanottotodistukset;
,
5) huolehtia maa- ja metsätalouskaluston säilytyksestä ja kun'nossapidosta ja pitää niistä luetteloa sekä merkitä laskuihin vastaanottotodistufset;
6) valvoa hevosten käyttöä, ruokintaa ja hoitoa;
7) huolehtia laitoksen tavarankuljetuksesta;
8) johtajan ohjeiden mukaisesti täyttää viljelyssuunnitelmakartta ja -kaavakkeita;
,
9) neuvotella päivittäin vartijain esimiesten kanssa hoidokkien
sopivaisuudesta erilaisiin maataloustöihin;
10) valvoa, että vartijat ja näiden johtamat työryhmät sekä palkatut työntekijät suorittavat annettujen ohjeiden mukaisesti määrätyt tehtävät; sekä
II) suorittaa muutkin johtajan antamat tehtävät.
80 §. K a r j a n- ja s i kaI a n hoi taj a n tulee:
1) valvoa ja johtaa töitä laitoksen navetassa ja sikalassa, työjärjestyksen ja johtajan ohjeiden mukaisesti, ottamaHa itsekin osaa
työhön;
2) hOItaa navetassa ja sikalassa olevaa kalustoa ja muita tarvikkeita sekä merkitä laskuihin vastaanottotodistukset;
3) valvoa, että palkatut työntekijät sekä navettaan ja sikalaan
määrätyt hoidokit ahkerasti ja huolella suorittavat tehtävänsä, niin
myös laatia ehdotus hoidokkien kuntoisuuspisteiksi;
'4) hoitaa, johtajan antamien lähempien ohjeiden mukaisesti, navetan ja sikalan kirjanpitoa;
5) valvoa, että navetassa ja sikalassa vallitsee hyvä järjestys ja
puhtaus sekä että t:uotteitten käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan siisteyttä;
6) katsoa, etteivät asiaankuulumattomat saa tilaisuutta oleskella
navetassa 'ja sikalassa; sekä
7) ilmoittaa vartijain esimiehelle niskoitteluun, laiskotteluun tai
muuhun järjestysrikkomukseen syypäät hoidokit.
81 §. Puu t a r h u r i n tulee:
1) täyttää, ,mitä edellä 66 §:ssä on määrätty;
2) merkitä toi:ffiintaansa kuuluviin laskuihin vastaanottotodistukset;
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3) valvoa, että palkatut työntekijät sekä puutarhatöihin määrätyt hoidokit ahkerasti ja huolella suorittavat tehtävänsä, sekä laatia
ehdotus hoidokkien kuntoisuuspisteiksi;
4) huolehtia puutarha tuotteiden käteismyynnistä ja tilittää niistä
. kertyvät varat päivittäin laitoksen konttoriin, johtajan antamien
lähempien ohjeiden mukaisesti;
5) pitää huolta laitoksen puiston kunnosta;
6) pitää työpäiväkirjaa ja varastokirjaa; sekä
7) ilmoittaa vartijain esimiehelle niskoitteluun, laiskotteluun tai
muuhun järjestysrikkomukseen syypää hoidokki.

27. L.aki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain·
muuttamisesta.
Annettu huhtikuun 11 p:ni 1"3.

(Suomen aa.·kok. 1943 : 355)
(Vrt. kunn. aa.-kok. 1926: 22, 1931 .: 16 ja 61, 1933: 71 8ekä 1936: 2)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain 23 §,
sellaisena kuin se on 17 päivänä huhtikuuta 1931 annetussa laissa,
näin kuuluvaksi:
.
23 §. Opettajalle, jonka virka lakkautetaan, on maksettava lakkautuspalkka, joka ensimmäisenä vuotena viran lakkauttamisen jälkeen vastaa hänelle virasta maksettua rahapalkkaa ja sen jälkeen
kansakoulunopettajalle valtionvaroista 28 §:n 2 momentin mukaan
maksettavan ja opettajalla lakkatittamispäivänä olleiden virkavuosien edellyttämän apurahan määrää. Kuitenkin lakkaa tämä oikeus,
kun opettaja siirretään tai valitaan toiseen kansakoulunopettajan
virkaan tai tulee valtion viran tai pysyväisen toimen haltijaksi taikka
jollei hän suostu vastaanottamaan väliaikaisesti, kunnes hänet voi·
daan siirtää vakinaiseen virkaan, samassa kunnassa olevaa, hänelle
soveltuvaa muuta opettajanvirkaa, jonka kunta tarjoaa.
Siltä ajalta, minä opettaja väliaikaisena hoitaa sanotunlaista virkaa tai tointa, maksettakoon hänelle lakkautuspalkkaa ainoastaan,
mikäli se on suurempi kuin tuon viran tai toimen hoitamisesta maksettu palkka.
Lakkautuspalkka maksetaan samoin kuin varsinainen palkkakin.
Jollei kunta siirrä lakkautetun viran haltijaa kunnassa avoinna olevaan uuteen virkaan tai sen puuttuessa heti ilmoita opettajaa kouluhallitukselle muualle toiseen virkaan siirrettäväksi, lakkaa kunnan
oikeus saada valtion varoista avustusta lakkautuspalkan maksamiseen, ellei kouluhallitus erityisestä syystä sitä myönnä. Sama olkoon
laki, jos kunta ei tarjoa lakkautetun viran haltijalle, jota vielä ei ole
siirretty toiseen virkaan, väliaikaisesti hänelle soveltuvaa opettajanvirkaa, kun sellaiseen olisi mahdollisuus.

28. Laki kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteista
annetun lain muuttamisesta.
Annettu huhtikuun ZI p:nil 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 356)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1923 : 34, 1931 : 14 ja 1934 : 15)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan" kansakoulutoimen
järjestysmuodon perusteista 18 päivänä toukokuuta 1923 annetun
lain 9 ja 10 §, sellaisina kuin ensiksi mainittu on 1 päivänä kesäkuuta
1934 annetussa laissa ja jälkimmäinen 17 päivänä huhtikuuta" 1931
annetussa laissa, näin kuuluviksi:
"
9 §. Avoin kansakoulunopettajan virka on johtokunnan julistettava haettavaksi ja virkaan on valittava säädetyt kelpoisuusehdot
täyttävistä se, joka on katsottava soveliaimmaksi ja taitavimmaksi.
Johtokunnalla olkoon kuitenkin oikeus, jos harkitsee koulun edun
vaativan, tarkastajan suostumuksella julistaa virka uudestaan haettavaksi.
Opettajanvaali alistetaan tarkastajan vahvistettavaksi. Ellei
hän katso voivansa sitä vahvistaa, palauttakoon asian johtokunnan
uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan uusi tai uudistettu vaalipäätös on tarkastajan vahvistettava, ellei vaalissa ole sivuutettu ilmeisesti soveliainta ja taitavinta hakijaa tai muuten virheellisesti menetelty. Jos tarkastaja vieläkin jättää vaalin vahvistamatta, alistakoon
sen kouluhallituksen ratkaistavaksi; ja kouluhallituksella on tällöin
oikeus, jos siihen on painavia syitä, määrätä, kuka hakijoista on virkaan otettava.
Opettaja, jonka virka on lakkautettu, on siirrettävä vastaavaan
uuteen virkaan. Ellei sellaista ole avoimi.a samassa kunnassa, siirtäköön kouluhallitus hänet vastaavaan virkaan muualla. Kouluhallituksella on myös valta, jos sotavamma haittaa viran hoitamista, siirtää opettaja toiseeri virkaan, jossa vamma ei ole yhtä haitallinen. Milloin siirto on määrätty toimeenpantavaksi, on johtokunnan otettava
opettaja virkaan sitä haettavaksi julistamatta.
Kouluhallituksella on oikeus, hankittuaan asianomaisen tarkastajan tai tarkastajien lausunnot, antaa lupa kahdelle samanlaisessa
virassa olevalle vakinaiselle opettajalle vaihtaa keskenänsä virkoja,
jos johtokunnat antavat suostumuksensa. Mikäli vaihto aiheuttaa
kunnalle kustannuksia, on johtokunnan alistettava suostumuksen
myöntäminen" tältä osalta kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan myös yksityisiin kansakouluihin ja niiden opettajiin, milloin nämä koulut saavat opetta, jaipsa rahapalkkauksen valtiolta.
10 §. KansakoulunopettajaIle, joka" on moitteettomasti hoitanut
virkaansa kahtena koevuonna, antakoon johtokunta yksissä neuvoin,
tarkastajan kanssa nimittämiskirjan. Jos opettajalla jo on olemassa
ennen hoitamastaan virasta nimittämiskirja, saakoon johtokunta an- "
taa sellaisen hänelle yhden koevuoden jälkeen. Milloin tarkastaja ei
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voi yhtyä johtokunnan päätökseen, alistakoon asian kouluhallituksen ratkaistavaksi.
Kun opettaja 9 §:n 3 momentissa säädetyssä järjestyksessä ote. taan virkaan, annettakoon hänelle heti nimittämiskirjaJ jos hän oli
entisessä virassa vakinainen; jos hän taas siinä oli koevuosilla, jatkakoon koevuosiensa palvelemista uudessa virassa.
Sekä maalaiskuntain että kaupunkien kansakoulunopettajiin nähden olkoon soveltuvilta osin voimassa, mitä valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan
pysyä virassaan tai toimessaan kesäkuun 29 päivänä 1926 annetussa
laissa säädetään.

29. Asetus kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen
muuttamisesta.
Annettu toukokuun 7 p:nil 1943. (Lyhennysote)

(Suomen as.·kok. 1943 .' 398)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1931 .' 15, 1934.' 46, 1936.' 19 ja 1942: 133)

Opetusministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä kesäkuuta
1931 kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen 13 ja 35
§ näin kuuluviksi:
13 §. Kunkin lukukauden työajan lopussa on oppilaan lukukauden aikana osoittama käytös sekä huolellisuus ja tarkkaavaisuus ynnä
tiedot ja taidot eri aineissa arvosteltava ja merkittävä II §:ssä mainittuun luetteloon sekä hänelle annettavaan lukukausitodistukseen.
Jatko-opetuksessa voidaan oppilaiden arvostelu ja lukukausitodistuksen antaminen, milloin tarkoituksenmukaiseksi katsotaan, jättää
syyslukukaudella toimittamatta.
Oppilaalle, joka päästetään kansakoulusta sen oppimäärän suorittaneena, annetaan päästökirja. Päästökirjan kaksoiskappale on
säilytettävä koulun arkistossa.
Milloin oppilas eroaa kansakoulusta, ennen kuin hänelle voidaan
antaa päästökirja, annettakoon hänelle, jos hän tai hänen huoltajansa sitä pyytää, erotodistus.
Päästökirjan ja muiden todistusten kaavat vahvistaa kouluhallitus.
Arvosanat ovat heikko, välttävä, tyydyttävä ja kiitettävä. Ne
merkitään myös numeroilla siten, että numerot 3 ja 4 tarkoittavat
heikkoja, 5 ja 6 välttäviä, 7 ja 8 tyydyttäviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä
tietoja tai taitoja.
Oppilas, joka kaikissa aineissa on saanut ainakin väIttävän arvosanan, siirretään lukuvuoden päättyessä seuraavalle luokalle, elleivät
hänen arvosanansa useissa aineissa ole niin alhaisia, että luokalle jääminen on pidettävä tarkoituksenmukaisena. Oppilas, joka yhdessä
aineessa saa heikon arvosanan, voi päästä seuraavalle luokalle suori;
tettuaan siinä aineessa syyslukukauden alussa hyväksytyn tutkin-
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non. Kahdessa tai useammassa aineessa heikon arvosanan saanut jää
ehdoitta luokalle.
Luokalle . jäämiseen tai päästökirjan kieltämiseen ei vaikuta
heikko arvosana laulussa, jos oppilaalla ~i ole laulukykyä, eikä voimistelussa, jos ruumiinvika tai sairaus estää häntä siinä menestymästä.
~~------------------

30. Kaupungin kansakoululuokkien keskimääräinen
oppilasluku.
Kaupunginvaltuuston plllltöB bubtlkuun Z1 p :Itll 1943_

(Vrt. kunn. as.-kok. 1928,

8.

10)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupungin
kansakoulujen luokkien oppilasluvun keskimäärä alennetaan väliaikaisesti 30:een kahden lukuvuoden ajaksi, vuoden 1943 syyslukukaudesta lukien.

31 •. Asetus kansakoululaitoksen kustannuksista kesäkuun 8
päivänä 1926 annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu toukokuun Z8 p:nil 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 456)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1932 : 5)

Opetusministerin esittelystä muutetaan kansakoululaitoksen kustannuksista kesäkuun 8 päivänä 1926 annetun lain täytäntöönpanosta. helmikuun 6 päivänä 1932 annetun asetuksen 20 § näin
kuuluvaksi:
.
20 §. Eläkettä opettajan on haettava kouluhallitukselta, ja on
hakemus annettava asianomaiselle tarkastajalle viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta lukien opettajalle on ero
myönnetty, uhalla, että hän, jos ei voi näyttää laillista estettä, on
menettänyt oikeutensa eläkkeeseen.
Opettaja, joka on kolmekymmentä vuotta hoitanut virkansa
ja niistä vähintään kaksikymmentä Kittilän kihlakunnassa taikka·
Sallan kunnassa, on oikeutettu saamaan säädetyn eläkkeen 55
vuoden ikään tultuaan.
Sinä aikana, jonka eläkkeellä oleva tai elinkautista apurahaa
nauttiva opettaja hoitaa väliaikaisena tai koevuosiksi määrättynä
kansakoulunopettajan virkaa, hän saakoon täyden palkkauksen,
mutta eläke tai apuraha pidätetään. Jos hänet nimitetään kansakoulunopettajan virkaan, keskeytettäköön eläkkeen tai apurahan
maksaminen. Er.ottuaan uudelleen virasta hakekoon hän uuden
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eläkkeen tai apurahan viimeisen viran mukaan tai saåkoon entisen
eläkkeensä tai apurahansa. Kansakouluntarkastaja, joka kutsuu
eläkkeellä olevan tai elinkautista apurahaa nauttivan uudelleen
hoitamaan virkaa, ilmoittakoon asian valtiokonttorille sille kuuluvaa
toimenpidettä varten.

32. Laki palolain muuttamisesta.
Annettu bubtlkuun 21 p:nl 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 369 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1933 " 68)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä kesäkuuta 1933 annetun palolain 1,26 ja 43 § sekä lisätään I;lanottuun lakiin uusi 32 a § seuraavasti:
1 L u k u.

Yleiset säänrUilcset.
1 §. Palotoimi on valtioneuvoston ylimmän valvomian alainen.
Lääninhallituksen on läänissään valvottava, että palotointa asianmukaisesti hoidetaan. Muidenkin järjestysviranomaisten tulee toiminta-alueellaan paloviranomaisten ohella pitää silmällä paloturvallisuutta koskevain säännösten noudattamista.
Valtion palotointa varten voidaan perustaa virkoja ja. toimia,
jotka ovat peruspalkkaisia tai palkkio- tai sivutoimia.
3 Luku.
K untain välinen yhteistoiminta.
26 §. Su:uren tulipalon sattuessa tai erikoisen palovaaran uhatessa on kunta velvollinen toisen kunnan paloviranomaisen tai järjestysviranomaisen pyynnöstä taikka lääninhallituksen määräyksestä
antamaan toiselle kunnalle apua, sikäli kuin oman kunnan turvallismitta vaaraan saattamatta on mahdollista.
Lääninhallitus voi vahvistamassaan läänin sammutusvoimien hälytyssuunnitelmassa ennakolta antaa 1 momentissa mainitun määräyksen sekä valtuuttaa läänin paloviranomaiset päättämään, milloin ja missä laajuudessa suunnitelma on pantava täytäntöön, ja
pakottavissa tapauksissa antamaan myös siitä poikkeavia ·määräyksiä.
Sellaisesta avustuksesta, kuin 1 momentissa mainitaan, on kunta
velvollinen, mikäli toisin ei ole sovittu, suorittamaan kohtuullisen
korvauksen, jonka suuruuden, elleivät kunnat siitä sovi, lääninhaUitus määrää. Jos kunnat kuuluvat eri lääneihin, on korvaus sen läänin
lääninhallituksen määrättävä, jossa tulipalo on sattunut.
Avunannosta valtion kustannuksella säädetään 43 §:ssä.
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4 Lu ku.

Palovaaran ehkäiseminen.
32 a §. Tulisija saV1ljohtoineen on niin tehtävä ja syttyvistä
rakenteista eristettäväsekä sellaisessa kunnossa pidettävä, että se ei
aiheuta palovaaraa.
Päreiden ja muiden niihin verrattavien kattamisaineiden käyttäminen tiheissä asumusryhmissä voidaan asetuksella kieltää, mikäli se
on välttämätöntä yleisen palo-onnettomuuden tai suuren tulipalon
ehkäisemiseksi.
Rakennuksessa ei saa olla sellaisia epäkohtia, jotka aiheuttavat
erityistä palovaaraa tai erityisesti vaikeuttavat tulipalon sarr;tmuttamista tahi ihmisten taikka kotieläinten tai muun omaisuuden pelastamista.
5 Lu k u.

Toimenpiteet tulipalon sattuessa.
43 §. Jos tulipalo uhkaa paisua erikoisen suureksi tai muuten
vaaralliseksi, ryhtyköön lääninhallitus tai sen määräämä läänin paloviranomainen avun lähettämiseen palopaikalle valtion kustannuksella.

33. Nuoret rikoksentekijät.
Oikeusministeriön pUtös maaliskuun %7 p:1I1I 1943. (Lyhennysote)

(Suomen aB.·kok. 1943 " 310)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942,' 174 ja 175)

Oikeusministeriö on nuorista rikoksentekijöistä 18 päivänä joulukuuta 1942 annetun asetuksen 17 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Jos on todennäköistä, että viisitoista mutta ei kahtakymmentäyhtä vuotta täyttänyt henkilö on tehnyt rikoksen, josta saattaa tulla ankarampi rangaistus kuin sakko tai kuusi kuukautta vankeutta, tulee alustavaa tutkintaa suorittavan viranomaisen, hankkiessaan selvityksen syypääksi epäillyn henkilöllisyydestä, hänen aikaisemmista elämänvaiheistaan ja niistä oloista, joissa hän on elänyt, käyttää tätä, esitutkinnaksi sanottavaa selvitystä varten oikeusministeriön vahvistamia kaavakkeita (Esitutkintakaavake n:o 1 ja
n:o 2) sekä sitäpaitsi oikeusministeriöstä hankkia, rikosrekisteritilauksen yhteydessä (A-kaava 12 Muistutuksia) tai erikseen, siellä
ehkä saatavissa olevat, rikoksentekijää koskevat asiakirjat.
Alustavaa tutkintaa ja esitutkintaa koskevat asiakirjat on laadittava kaksin kappalein, joista toinen kappale on asian päätyttyä alioikeudessa virallisen syyttäjän toimesta viipymättä lähetettävä oikeusministeriölle, jolloin oikeusministeriöstä hankitut !lsiakirjat. samalla on palautettava.
Mitä edellä on määrätty, älköön sovellettako, jos teko on sotaväen

64
N:o 33 (iatk.)

rikoslain mukaan rangaistava tai jos on kysymys rikoksesta, josta
.säädetään väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemi.sesta annetun lain 1 §:n 3 ja 4 momentissa.
2 §. Edellä 1 §:ssä tarkoitettu esitutkinta voidaan kunnassa,
jossa on Vankeusyhdistyksen nuorisonvalvontatoimiston edustaja,
jättää hänen suoritettavakseen.
3~-------------------

4 §. Jos 3 §:ssä tarkoitettu nuori rikoksen tekijä jättää noudattamatta, mitä 31 päivänä toukokuuta 1940 nuorista rikoksentekijöistä
annetussa laissa on säädetty, eikä häntä tavata, antakoon valvoja
,siitä tiedon poliisipäällikölle, jonka tulee pyytää rikostutkimuskeskukselta, että tuomittua etsintäkuulutettaisiin ja hänet tavattaessa
määrättäisiin viipymättä ilmoittautumaan valvojalIe. Tuomitulle
.annetusta määräyksestä on sen antajan kirjoitettava todistus ja lähetettävä tämä valvojalIe. Jollei tuomittu viipymättä ilmoittaudu valvojalle, esittäköön valvoja sille tuomioistuimelle, joka on ehdollisen
tuomion langettanut, vaatimuksen, että rangaistus määrätään täytäntöön pantavaksi.
5~------------------~

6 §. Mitä 3 §:n 1 momentissa mainitussa asetuksessa on säädetty
huoltolautakunnasta, koskee kunnassa, jossa on lastensuojelulautakunta, vastaavasti tätä lautakuntaa.
7 §. Esitutkinnassa käytettäviä sekä 5 §:ssä tarkoitettujen luettelojen kaavakkeita samoin kuin kaavakkeita ehdollisesti tuomitulle
ja valvonnan alaiseksi määrätylle annettavaa valvontakirjaa sekä
.huoltolautakunnan valvottavista pidettävää valvontaluetteloa varten
tilataan valtioneuvoston julkaisuvarastosta.
8 §_ Tällä päätöksellä kumotaan nuorista rikoksentekijöistä 18
"päivänä joulukuuta 1942 annettu oikeusministeriön päätös.

Helsinki 1943, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.
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S Isä II y s: 34. Laki sokeanavustuslain muuttamisesta, s. 65. - 35. Laki
sotaorpojen työhuollosta, s. 66. - 36. Laki sotaleskien työhuollosta,
s. 69. - 37. Asetus sotaorpojen ja sotaleskien työhuollosta sekä väliaikaisen' työhuoltotoimiston perustamisesta BOsia.a.liministeriöön; s.
73. - ' 38. Asetus tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden
lunastamisesta annetun lain toimeenpanoasetuksen muuttamisesta,
s. 77. - 39. Asetus kunnallisille mielisaira.a.loille sekä tuberkulosia.
sairastavien hoitolaitoksille ja tuberkulosin vastustamistyön edistämiseksi annettavasta valtionavusta 31 päivänä toukokuuta 1929 annetun
lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta, s .. 79. 40. Tulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myönnettäessä,
s. 79. - 41. Eräiden vuokrasopimusten voimassaolo, s. 80:

34. Laki sokeanavustuslain muuttamisesta.
Annettu buhllkuUD ZI p:nll 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943 : 357 )
(Vrt. kunn. aa.-kok. 1941 : 118)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1941 annetun sokeanavustuslain 3 ja 5 § näin kuuluviksi:
.
3 §. Sokeanavustusta ei myönnetä sokealle:
1) joka on täyttänyt kuusikymmentä vuotta;
2) joka ilman pätevää syytä kieltäytyy noudattamasta sellaista,
lääkärintutkimusta koskevaa määräystä, josta säädetään 8 §:ssä;
3) joka on alkoholistilaissa tai irtolaislaissa säädettyjen huoltotoimenpiteiden alainen tai jonka muuten havaitaan todistettavasti
viettävän juopottelevaa tai irtolaisuuden veroista elämää, vaikkakaan
häntä ei ole mainittujen lakien mukaisesti käsitelty;
4) joka on kärsimässä vapausrangaistusta taikka on määrätty
pakkolaitokseen tai pakkotyöhön tai alaikäisenä kasvatuslaitokseen;
5) joka on kansalaisluottamusta vailla;
6) joka kunnalliskodissa, muussa kunnallisessa köyhäinhoitolaitoksessa tai yksityiskodin vuosihoidokkina on vähintään kolme kuukautta kestäneen täyden köyhäinhoidon varassa;
7) joka valtion ylläpitämässä tai avustamassa laitoksessa saa ilmaista sokeainopetusta täysihoitoineen tai muuta erikoishoitoa;
8} joka saa vähintään viidentuhannenneljänsadan markan.~':lp.: .
ruista vuotuista elinkorkoa, sokeuden perusteella määrättyä- t~pa:
turmakorvausta, kansaneläkettä tai muuta eläkettä; tai
9) jonka toimeentulo muuten on katsottava niin turvatuksi, ettei
hän ole avustuksen tarpeessa.
5 §. Vakinaisena jatkuva 4 §:n 1 momentin nojalla myönnetty
80keanavustus on viisituhattaneljäsataa markkaa kalenterivuodessa
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eli siinä tapauksessa, että avustuksen saanti alkaa, keskeytyy tai lakkaa kalenterivuoden aikana, neljäsataaviisikymmentä markkaa kuukaudessa siten luettuna, kuin 10 ja 15 §:ssä säädetään.
Määräaikaista tai kertakaikkista avustusta myönnetään harkinnan mukaan, kuitenkin enintään viisituhatta neljäsataa markkaa
opintovuodelta tai hoitotapaukselta henkilöä kohti.
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä toukokuuta 1943; 5 §:n 1 momentin mukaisesti aikaisemmin myönnetty sokeanavustus suoritetaan kuitenkin korotettuna vuoden 1943 alusta lukien.

35. Laki sotaorpojen työhuollosta.
Annettu huhtikuun 30 p:nll 1943.

(Suomen a8.·kok. 1943 :

~63)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Sotaorvolla tarkoitetaan tässä laissa 10 päivänä tammikuuta 1941 annetun sotatapaturmalain ja 18 päivänä heinäkuuta
1941 sotatapaturmalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain
nojalla huoltoeläkkeen saamiseen oikeutettua, sotatapaturmalain 3
§:n 1 kohdassa mainittua seitsemäätoista vuotta nuorempaa lasta.
'- -2 §. Suomessa asuvalle sotaorvolle annetaan tarvittaessa 1 §:ssä
mainituissa laeissa tarkoitettua, hänen olo suhteittensa ja luonnonlahjojensa mukaista työhuoltoa- ammattikoulutuksena tai, milloin
harkitaan siihen olevan erityistä syytä, muunakin koulutuksena sellaisin ehdoin, kuin tässä laissa säädetään.
3 §. Sotaorvolle koulutuksena annettavaan työhuoltoon luetaan, paitsi ammatti- ja muuna koulutuksena annettavaa opetusta
kurssikirjoineen ja opetusvälineineen, myöskin:
koulutuksen kestäessä asunto ja ravinto sekä sairaanhoito, mikäli
hän ei sitä muun lain nojalla saa, tai näitä vastaava kohtuullinen
korvaus;
kohtuullinen korvaus tarpeellisista matkakustannuksista koulutuspaikalle ja sieltä takaisin sekä koulutuksen päättyessä ensimmäiselle työpaikalle; sekä
animattiopetuksessa tarpeellinen työvaatetus tai sitä vastaava
kohtuullinen korvaus.
4 §. Sotaorvoille tämän lain mukaan annettavasta työhuollosta
aiheutUneet menot, lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentissa mainitun
viranomaisen hallintomenoja, kustantaa valtio.
Työhuollon antamisesta ja muista sitä koskevista asioista päättää
sosiaaliministeriö.
5 §. Paikallisena sotaorpojen työhuoltoviranomaisena kunnassa
toimii lastensuojelulautakunta tai huoltolautakunnan lastensuojeluosasto tahi, missä sellaista ei ole, kunnallisen huoltolautakunnan pää-
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tösvaltaa käyttävä, huoltolautakunnan yhteyteen perustettava erityinen osasto.
Valtioneuvosto voi kuitenkin määräajaksi uskoa 1 momentissa
mainitun viranomaisen tehtävät jonkin muun sopivaksi katsotun
viranomaisen tai järjestön hoidettavaksi.
6 §. Edellä 5 §:ssä mainitussa huoltolautakunnan yhteyteen perustettavassa osastossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
yksi naisjäsen, jotka samoin kuin heidän varamiehensä huoltolautakunta valitsee jäsenistään tai lisäjäsenistään. Lisäksi kuuluu osastoon kolme täydentävää jäsentä ja tarpeelliset varajäsenet, joista
asianomainen suojeluskuntapiiri määrää yhden jäsenen ja varajäsenen sekä lääninhallitus valitsee muut sotaorpojen huoltoa han:astavien järjestöjen ehdotuksesta. Lastensuojelulautakuntaa ja huoltolautakunnan lastensuojeluosastoa on niiden käsitellessä sotaorpojen
työhuoltoasioita täydennettävä siten kuin edellä huoltolautakunnan
osastosta on säädetty.
Mikäli tässä laissa tai sen nojalla ei ole toisin säädetty, noudatettakoon 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin paikallisiin työhuoltoviranomaisiin ja niiden työtapaan nähden, mitä lastensuojelulautakunnasta, kunnallisesta huoltolautakunnasta tai sen lastensuojelu.
osastosta on säädetty.
7 §. Tässä laissa säädetyn työhuollon antamisesta on asianomaisen sotaorvon asuin- tai oleskelukunnan 5 §:ssä mainitun viranomaisen tehtävä esitys sosiaaliministeriölIe.
Esityksen. tekee 1 momentissa mainittu viranomainen omasta
aloitteestaan tahi sille tehdystä sotaorvon tai hänen holhoojansa kirjallisesta hakemuksesta taikka sotaorpojen hyväksi toimivan järjestön tai laitoksen ehdotuksesta. Mainittu ehdotusoikeus on myös valtion tai kunnan viranomaisella.
~ §. Ammattikoulutusta annetaan sotaorvoille sosiaaliministeriön harkinnan mukaan:
1) ministeriön tarkoitusta varten järjestämiIiä tai hyväksymillä
erikoiskursseilla; tai
'
2) ministeriön sopivaksi katsomassa:
teknillisessä, ammatti- tai kauppa.oppilaitoksessa;
maatalousoppilaitoksessa;
muussa ministeriön siihen sopivaksi ja päteväksi katsomassa
oppilaitoksessa; taikka
valtion, kunnan, seurakunnan, yhteisön tai yksityisen maa- tai
metsätaloudessa, liikkeessä tai työpajassa.
9 §. Ammattikoulutusta annetaan sotaorvolle sosiaaliministeriön kussakin tapauksessa erikseen tarpeelliåeksi ja kohtuulliseksi
määräämä aika, enintään kaksi vuotta.
Poikkeustapauksessa, erityisten syiden sitä vaatiessa, sosiaaliministeriö voi myöntää sotaorvolle lisää ammattikoulutusta enintään
yhden vuoden ajaksi, kuiteI;lkin enintään sen opintovuoden loppuun;
jonka aikana sotaorpo täyttää yhdeksäntoista vuotta.
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10 §. Paitsi 8 §:ssä tarkoitettua teknillistä. tai taloudellista ammattikoulutusta voidaan sotaorvolle, jolla ammatin valinnassa todetaan olevan erityisen hyvät edellytykset opilliselle tai taiteelliselle
alalle, työhuoltona antaa koulutusta· myöskin sosiaaliministeriön
sopivaksi katsomassa oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa.
Sellaista koulutusta annettakoon yhteensä enintään kahtena
lukuvuonna ja ainoastaan 9 §:n 2 momentissa sanottuun ajankohtaan
saakka ja yleensä vain sillä edellytyksellä, että koulutettavalla on
suorittamatta enintään asianomaisen koulun tai taideopiston kaksi
viimeistä lukuvuotta ja että. hänen aikaisempi opiskelunsa on ollut
menestyksellistä. Sosiaaliministeriöllä on kuitenkin valta harkintansa mukaan pitentää erittäin lahjakkaan, varattoman sotaorvon
tässä pykälässä mainittua opintoaikaa, enintään kuitenkin 9 §:n 2.
momentissa säädettyyn ajankohtaan saakka.
11 §. Valittaessa sotaorvolle ammatti- tai muuta työalaa, jolle
hänet olisi koulutettava, on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hänen olosuhteensa sekä henkiset ja ruumiilliset ominaisuutensa, niin myös eri aloilla vallitseva työvoiman tarve.
12 §. Sotaorvon ammattikoulutuksessa ensimmäinen lukukausi
tai, koulutuksen ollessa keskeytymättä jatkuvaa, sen ensimmäiset
kolme kuukautta ovat koeaikaa, minkä kuluessa asianomaisen oppilaitoksen tai oppilastyöpaikan johtajan tulee hyvissä ajoin sosiaaliministeriölle kirjallisesti ilmoittaa, onko koulutettava sopiva hänelle
valitulle ammattialalle . ja onko muuten tarkoituksenmukaista sillä
jatkaa hänen koulutustaan.
Jos kysymyksessä oleva ammatti- tai työala ilmeisesti ei sovi
. koulutettavalle sotaorvolle, tulee sosiaaliministeriön, saatuaan siitä
tiedon 1 momentissa mainitulta koulutuksen johtajalta ja kuultuaan
asiasta, jos aihetta on, myöskin sotaorpoa itseään tai hänen huoltajaansa, viipymättä määrätä koulutus sillä ammatti- tai työalalla
lopetettavaksi ja harkinnan mukaan päättää, onko sotaorvolle myönnettävä koulutus toisella, hänelle paremmin soveltuvalla alalla. Koulutusalan muutos sallittakoon vain kerran, jollei sosiaaliministeriö
erityisestä syystä katso tarpeelliseksi myöntää sitä useampaa kertaa.
Koulutusalan muuttuessa älköön aikaisemmalla alalla kulunutta
koeaikaa vähennettäkö uuden· alan koulutusajasta.
13 §. Asianomaisen oppilaitoksen tai oppilastyöpaikan johtaja
on velvollinen ammatti- tai muun koulutuksen päättyessä avustamaan työhuollon saajaa ensimmäisen työpaikan hankkimisessa.
14 §. Sotaorpojen työhuollon yleinen valvonta kuuluu sosiaaliministeriölle ja sen alaisille huoltotoimen piiritarkastajille.
15 §. Työhuoltoon oikeutetun sotaorvon ja hänen holhoojansa
tulee, uhalla että sotaorvolta muuten voidaan kieltää tai lopettaa
työhuolto tai sitä rajoittl:\.Q, suostua siihen, että sosiaaliministeriön
määräyksestä lääkäri tarkastaa sotaorvon terveydellisen tilan tai että
ministeriö sopivaksi katsomallaan tavalla tutkituttaa sotaorvon
muun soveltuvaisuuden hänelle suunniteltuun ammattiin.
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Ensimmäisessä momentissa mainitun tarkastuksen aiheuttamat
menot suoritetaan valtion varoista.
16 §. Sotaorvoista pidettävää kortistoa varten on asianomaisen
kirkkoherranviraston ja siviilirekisteriviranomaisen annettava tietoonsa tulleista sotaorvoista viipymättä tarpeelliset tiedot 5 §:ssä
mainitulle viranomaiselle. Myös muut viranomaiset ovat velvolliset
antamaan tässä laissa mainituille sotaorpojen työhuoltoviranomaisille
tarvittavia tietoja ja virka-apua ..
17 §. Jos työhuoltoon oikeutettu sotaorpo tai hänen holhoojansa
on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut seikan, jolla on merkitystä työhuoltoa määrättäessä tai saataessa, voi sosiaaliministeriö
julistaa sotaorvon kokonaan tai osaksi menettäneeksi oikeutensa työhuoltoon.
18 §. Ammattikoulutuksen antamisen yhteydessä suoritetussa.
työssä koulutettavalIe sattuneen tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman ja työstä johtuneen, ammattitautilaissa tarkoitetun ammattitaudin johdosta suoritetaan korvausta, jollei korvaukseen oikeutettu muun lain nojalla voi sitä saada, niinkuin valtion työssä sattuneen tapaturman korvaamisesta on säädetty.
19 §. Sosiaaliministeriön sekä 5 §:ssä mainitun viranomaisen
tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
20 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta
annetaan asetuksella.
.

36. Laki sotaleskien työhuoIlosta.
Annettu bubtlkuun 30 p:nll 1943.

(SucwMn as.-kok. 1943: 364)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 Luku.

Yleiset säännökset.
1 §. Tammikuun 10 päivänä 1941 annetun sotatapaturmalain ja
18 päivänä heinäkuuta 1941 sotatapaturmalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain nojalla korvausta saavalIe, työhön kykenevälle, ensiksi mainitun lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulle Suomessa asuvalle leskelle annetaan tarvittaessa työhuoltoa tämän lain
mukaisesti.
2 §. Työhuoltona annetaan mahdollisuuksien mukaan työhönsijoitusta, työvälineapua sekä, milloin se asianomaisen lesken ja hänen perheensä toimeentulon kannalta on tarpeellista, ammattikoulutusta ja opintolainaa. .Työhuollon antaminen jossakin edellä mainitussa muodossa ei ole esteenä sen myöntämiselle myös muussa
. muodossa.
Työhönsijoitukseen .kUulUU työpaikan hankkiminen sekä korvaus
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kohtuullisista muuttokustannuksista, milloin hankittu työpaikka ei
ole huollonsaajan asuntopaikkakunnalla.
Työvälineapuun kuuluu työvälineiden ja koneiden omaksi tai
käytettäväksi antaminen, hankkiminen tai hankinnan avustaminen.
Ammattikoulutukseen kuuluu ammatin opettaminen. Koulutuksen kestäessä annetaan huollonsaajalle asunto ja ravinto tai niitä
vastaava kohtuullinen korvaus, sairaanhoito, kohtuullinen korvalis
tarpeellisista matkakustannuksista koulutuspaikkaan ja takaisin
sekä tarpeellinen työvaatetus tai sitä vastaava kohtuullinen korvaus, .
milloin se huollonsaajan taloudellisiin oloihin katsoen on välttämätöntä, sekä kurssikirjat ja opetusvälineet käytettäväksi.
Opintolaina on halpakorkoinen, enintään kahden vuoden opiskeluun tarvittava laina, jonka takaisinmaksamisesta ja muista ehdOIsta
päättää sosiaaJiministeriÖ.
3 §. Leskelle, jolla ei ole lapsia tai joka on saanut aikaisemmin
opetusta jossakin ammatissa tai riittävää työtottumusta, annetaan
2 §:ssä mainittua ammattikoulutusta vain poikkeustapauksessa, milloin se hänen työhönsijoituksensa ja toimeentulonsa vuoksi katsotaan
välttämättömäksi.
4, §. Milloin leskelle katsotaan tarpeelliseksi antaa ammattikoulutusta, on sitä ammatti- tai muuta työalaa valittaessa, jolle
hänet olisi koulutettava, otettava huomioon hänen olosuhteensa,
niinkuin hänen aikaisemmat opintonsa, hänen nykyinen työ- ja
ammattitaitonsa ja hänen henkiset ja ruumiilliset ominaisuutensa,
sekä eri aloilla oleva työvoiman tarve.
Valittaessa ammatti- tai muuta työalaa leskelle, jonka lapset tarvitsevat hänen välitöntä hoitoaan, on ensi sijassa otettava huomioon
sellaiset ammatti- tai muut työalat, joilla työskentely voi tapahtua
kodissa tai kodin välittömässä läheisyydessä.
5 §. Tässä laissa säädetystä työhuollosta aiheutuvat menot,
lukuun ottamatta 6 §:ssä mainitun paikallisen työhuoltoviranomaisen
hallintomenoja, kustantaa valtio.
Työhuollon antamisesta ja muista sitä koskevista asioista päättää
sosiaaliministeriö. Työhönsijoituksesta päättää kuitenkin sosiaaliministeriön antamien määräysten ja työvoiman sijoittamisesta voimassa olevien yleisten ohjeiden mukaisesti 6 §:ssä mainittu paikallinen viranomainen, jolla on oikeus käyttää apunaan sosiaaliministeriön siihen hyväksymiä järjestöjä.
6 §. Leskien työhuollon paikallisena viranomaisena toimii sotaorpojen työhuollosta 30 päivänä huhtikuuta 1943 annetun lain
Q §:ssä tarkoitettu elin, jonka kokoonpanosta ja työtavasta on voimassa, mitä sanotun lain 6 §:ssä on säädetty.
2 Luk u.

Työhönsijoitus ja työvälineapu.

7 §. Työhönsijoitusta hoitaessaan tulee 6 §:ssä mainitun paikal '
lisen viranomaisen toimia yhteistoiminnassa leskien työhuoltoa har
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rastavien paikallisten järjestöjen sekä, kunnan työnvälitys- ja työvoimaviranomaisten kanssa.
,
8 §. Työhönsijoitus voidaan uudistaa, jos huollonsaaja on menettänyt hankitun työpaikan omatta syyttään.
9 §. Työvälineapua annetaan tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa sosiaaliministeriön harkinnan 'mukaan.
Työhuollon saaja on velvollinen noudattamaan sosiaaliministerIön työvälineavun antamiseen liittämiä ehtoja.
10 §. Työhuollon saajalle tämän lain nojalla annettuja työvälineitä sekä muita etuisuuksIa älköön ulosmitattako älköönkä sosiaaliministeriön suostumuksetta toiselle luovutettako.
Joka työhuollonsaajalta vastaanottaa sellaista 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta, jonka luo-vuttamiseen tällä ei ole oikeutta, korvatkoon vahingon, jollei asianhaaroista käy ilmi, että hän oli vilpittömässä mielessä.
3 Luk u.

Ammattikoulutu8 ja opintolaina.

11 §. Ammattikoulutusta annetaan sosiaaliministeriön harkinnan mukaan:
1) ministeriön tarkoitusta varten järjestämillä tai hyväksymillä
erikoiskursseilla; ,
2) ministeriön hyväksymän työnantajan palveluksessa; sekä'
3) ministeriön sopivaksi katsomassa oppilaitoksessa.
Tässä laissa tarkoitettuun ammattikoulutukseen luetaan kuuluvaksi myös opetus seminaarissa tai muussa siihen verrattavassa,
määrättyyn toimeen tai tehtävään valmistavassa oppilaitoksessa.
12 §. Ammattikoulutusta annetaan leskelle sosiaaliministeriön
kussakin tapauksessa tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi katsoma aika,
enintään kaksitoista kuukautta, sekä poikkeustapauksessa, milloin
erityiset syyt niin vaativat, lisäkoulutusta enintään kaksitoista kuukautta.
13 §. Ammattikoulutusajasta on kaksi ensimmäistä kuukautta
koeaikaa, minkä kestäessä opetuksen johdon tulee hyvissä ajoin sosiaaliministeriölle kirjallisesti ilmoittaa, onko koulutettava sovelias
hänelle valitulle ammattialalle ja onko muuten tarkoituksenmukaista
sillä jatkaa hänen koulutustaa1-l.
Milloin on ilmeistä, ettei valittu' ammattiala sovellu koulutettavalIe, tulee sosiaaliministeriön, saatuaan tiedon 1 momentissa mainitulta opetuksen johdolta ja kuultuaan, jos syytä on, myös koulutettavaa, viipymättä määrätä koulutus sillä ammattialalla lopetettavaksi ja harkinnan mukaan päättää, onko koulutusta myönnettävä
toisella, koulutettavalIe paremmin soveltuvalla alalla. Näin kulunutta aikaa ei vähennetä ,uuden ammattialan koulutusajasta. Am."mattialan-muutos voi tapahtua vain kerran.
14 §. Leskelle, 'jonka opinnot avioliiton tai aviopuolison kaatumisen johdosta ovat keskeytyneet, voidaan opintojensa päättämistä
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varten myöntää opintolainaa valtion varoista. Opintolainaa myönnesosiaaliministeriön harkinnan mukaan.
Sosiaaliministeriö voi sille tehdystä anomuksesta määrätä, että.
lainaa tai sen osaa ei ole takaisin perittävä, jos lainansaajan harki-'
taan sen suorittamis~n johdosta menettävän mahdollisuuden itsensä
ja omaistensa elättämiseen.
t~än

4 Lu k u.
Erinäiset 8äännökset.
15 §. Tässä laissa säädetyn työhuollon antamisesta: on lesken
asuin- tai oleskelukunnan 6 §:ssä tarkoitetun paikallisen työhuoltoviranomaisen tehtävä esitys· sosi""aliministeriölle, mikäli mainittu
viranomainen itse ei voi siitä päättää.
Esityksen tai päätöksen työhuollon antamisesta tekee 1 momentissa mainittu viranomainen omasta aloitteestaan tahi sille työhuoltoon oikeutetun tekemästä kirjallisesta hakemuksesta taikka leskien
huollon alalla toimivan järjestön tai laitoksen ehdotuksesta. Mainittu ehdotusoikeus on myös valtion tai kunnan viranomaisella.
16 §. Edellä 15 §:n 1 momentissa mainittu esitys on siinä tarkoitetun paikallisen työhuoltoviranomaisen tehtävä kirjallisesti sosiaaliministeriölle yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulemisesta tai, milloin sotatapaturmalain mukaisen huoltoeläkkeen suorittaminen on alkanut myöhemmin, saman ajan kuluessa huoltoeläkkeen suorittamisen alkamisesta.
Jos aloitetta 1 momentissa mainitun työhuollon antamisesta leskelle ei voida säädetyn määräajan kuluessa tehdä sen vuoksi, että hänen lapsensa tarvitsevat hänen välitöntä hoitoaan, tai muun painavan syyn vuoksi, olkoon sosiaaliministeriöllä valta. ottaa määräajan päättymisen jälkeenkin viimeistään yhden vuoden kuluessa
tehty esitys käsiteltäväkseen.
17 §. Jos leski menee avioliittoon sinä aikana, jona ammattitai yleiskoulutusta hänelle annetaan, tulee sosiaaliministeriön määrätä, onko koulutusta jatkettava tämän jälkeen.
18 §. Lesken, jolle esitetään annettavaksi tai joka saa työhuoltoa, tulee, uhalla että häneltä muuten voidaan kieltää tai lopettaa
työhuolto tahi sitä rajoittaa, suostua siihen, että sosiaaliministeriön
määräyksestä lääkäri tarkastaa hänen terveydellisen tilansa.
Tarkastuksen aiheuttamat menot suoritetaan valtion varoista.
19 §. Ammattikoulutuksen antamisen yhteydessä. suoritetussa
työssä koulutettavalIe sattuneen tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman ja työstä johtuneen, ammattitautilaissa tarkoitetun ammattitaudin johdosta suoritetaan korvausta, jollei korvaukseen oikeutettu muun lain nojalla voi sitä saada, niinkuin valtion työssä sattuneen tapaturman korvaamisesta on säädetty.
20 §. Sotaleskien työhuollon yleinen valvonta kuuluu sosiaaliministeriölle ja sen aiaisille huoltotoimen piiritarkastajille:
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21 §. Sosiaaliministeriön ja 6 §:ssä mainitun viranomaisen tämän
lain nojalla antamiin päätöksiin ei voida hakea muutosta.
22 §. Jos leski on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut seikan, jolla on merkitystä työhuoltoa määrättäessä tai saataessa, tahi
. jos hänen koulutuksensa hänen käyttäytymisensä taikka laiminlyöntinsä tähden tahi ·muusta sellaisesta syYstä on keskeytetty, älköön
hänelle myönnettäkö tämän lain nojalla työhuoltoa.
Sama olkoon lakina, jos leski pätevättä syyttä kieltäytyy ottamasta vastaan hänelle työhuoltona tarjottua kohtuullisesti palkattua
tointa tai työpaikkaa, joka vastaa hänen työkykyään ja taitoaan sekä
on muutenkin hänelle sopiva.
23 §. Jos työhuoltoa saaneen ansiotulot annetun huollon jälkeen
ovat lisääntyneet, voidaan hänen rahakorvaustaan vähentää, niinkuin sotatapaturmalaissa on säädetty.
24 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta
annetaan asetuksella.

37. Asetus sotaorpojen ja sotaleskien työhuollosta sekä. väliaikaisen työhuoltotoimiston perustamisesta sosiaaliministeriöön.
~nnettu bubtlkuun

30

p:nR 1943. (Lybennysote)

(Suomen aa.-kok. 1943.' 365)

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään sotaorpojen työhuollosta
30 päivänä huhtikuuta 1943 annetun lain 20 §:n ja sotaleskien työhuollosta 30 päivänä huhtikuuta 1943 annetun lain 24 §:n nojalla:
.1 Luk u.

Työhuoltoviranomaiset.
1 §. Sosiaaliministeriön huoltoasiainosastoon perustetaan väliaikainen työhuoltotoimisto, jonka tehtävänä on lähinnä käsitellä sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvista asioista:
1) sotaorpojen ja .leskien työhuoltoa;
2) lasten ja nuorten ammattiopintojen avustamista;
3)ammattikoulukoteja;
4) oppipoika- ja ammattioppilaskoteja koskevat asiat; sekä
5) ·suorittaa toimiston toimialaan kuuluvien laitosten ja muun
toiminnan tarkastusta.
~7~-----------------8 §. Kunnassa, missä on lastensuojelulautakunta, toimii sotaorpojen ja ·leskien paikallisena työhuoltoviranomaisena kunnanvaltuuston päätöksen mukaan joko mainittu lautakunta taikka sen
osasto tai jaosto.
Kunnassa, missä on hU9ltolautakunnan lastensuojeluosasto, toimii tämä osasto sotaorpojen ja -leskien paikallisena työhuoltoviranomaisena.
.
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Muissa kunnissa on viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta perustettava sotaorpojen
työhuollosta annetun lain 6 §:ssä mainituin tavoin kunnan huoltolautakunnan yhteyteen saman lain 5 §:ssä tarkoitettu osasto.
Edellä 1 ja 2 momentissa mainittu lautakunta, osastQ ja jaosto
on 3 momentissa mainitun ajan kuluessa tä,ydennettävä sotaorpojen
työhuollosta annetun lain 6 §:ssä mainituin tavoin.
9 §. Valitessaan sotaorpojen työhuollosta annetun lain 6 §:ssä
tarkoitettuja täydentäviä jäseniä edellä 8 §:ssä mainittuun lautakuntaan, osastoon tai jaostoon tulee lääninhallituksen katsoa, että valituilla jäsenillä on kokemusta tai harrastusta myös sotaleskien työhuollon alalla.
2 Lu k u.

Sotaorpoien työhwlto.
10 §. Edellä 8 §:ssä mainitun viranomaisen tulee, sen lisäksi
mitä muuten on säädetty, sotaorpojen työhuollon alalla:
1) pitää kortistoa kaikista kunnassa asuvista tai oleskelevista
sotaorvoista ja eri kortistoa työhuoltoa saavista sotaorvoista;
2) tehdä viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun koulutuksen alkamista sosiaaIiministeriölle vahvistetun lomakkeen mukainen esitys työhuollon antamisesta sotaorvolle ja hankkia sitä varten
tarpeelliset selvitykset ja lausunnot;
3) tehdä tarvittaessa sosiaaliministeriölIe esitys sotaorpojen työhuollosta annetun lain 15 §:ssä mainitun lääkärin- tai muun tarkastuksen toimituttamisesta;
4) huolehtia tarvittaessa kunnassa asuvan tai oleskelevan sotaorvon työhuoltoa koskevan sosiaaliministeriön päätöksen täytäntöönpanosta;
5) jatkuvasti seurata työhuoltoa saavan sotaorvon oloja ja tehdä
olosuhteissa tapahtuneiden muutosten sitä vaatiessa, sosiaaliministeriölIe esitys työhuollon muuttamiseksi tai lakkauttamiseksi;
6) hakea sosiaaliministeriöitä korvausta sotaorpojen työhuollon
. kunnalle aiheuttamista kustannuksista;
7) avustaa asianomaisen oppilaitoksen tai oppilastyöpaikan johtajaa ensimmäisen työpaikan hankkimisessa työhuoltoa saaneelle
sotaorvolle;
8) antaa asianomaisille viranomaisille näiden vaatimia lausuntoja sekä tilastollisia ja muita sotaorpojen työhuoltoa koskevia tietoja; sekä
.
9) suorittaa sen hoidettavaksi määrätyt muutkin sotaorpojen
työhuoltoa koskevat tehtävät.
11 §. Paikallisen sotaorpojen työhuoltoviranomaisen tulee sotaorpojen työhuollosta annetun lain 7 §:ssä mainittuun esitykseensä
liittää:
1) sotaorpoa koskeva virkatodistus, josta selviävät sotaorvon
perhesuhteet;
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2) oikeaksi todistetut jäljennökset sotaorvon viimeisistä koulu-,
oppi- ja työtodistuksista, mikäli niitä on;
3) sosiaaliministeriön vahvistaman lomakkeen mukaisesti tiedot
sotaorvon olosuhteista, hänen henkisistä ja ruumiillisista ominaisuuksistaan, ammattikehityksestään sekä niistä muista seikoista,
joilla on merkitystä sotaorvolle ammatti- tai tyoalaa valittaessa;
4) edellä 3 kohdassa mainitun lomakkeen mukaisesti yksityiskohtaiset suunnitelmat sotaorvolle esitetystä työhuollosta, sen kestämisajasta ja todennäköisistä kustannuksista;
5) asianomaisen koulunopettajan sekä ammattivalinnanneuvojan
ja ammattioppiIaslautakunnan, missä sellainen on, lausunnot; sekä
6) muu tarpeelliseksi katsottava selvitys.
Esittäessään sotaorvolle myönnettäväksi sotaorpojen työhuollosta
annetun lain 9 §:n 2 momentissa tai 10 §:n 2 momentissa mainittua
jatkokoulutusta, on 1 momentissa mainitun viranomaisen esityksessään tarkoin selvitettävä ne erityiset syyt, jotka vaativat sotaorvolle
annettavaksi . mainittua jatkokoulutusta.
12 §. Edellä 11 §:ssä mainittua esitystä tehdessään paikallisen
sotaorpojen työhuoltoviranomaisen tulee erityisesti ottaa huomioon:
1) että sotaorvolle, joka on aloittanut ammattiopinnot tai saanut
tottumusta hänelle soveltuvassa työssä, ei pätevättä syyttä esitetä
työhuoltoa annettavaksi muulla alalla;
. .
2) että sotaorvolle yleensä esitetään annettavaksi mahdollisuuksien mukaan sellaista työhuoltoa, jota hän olisi todennäköisesti saanut, jollei hän olisi jäänyt sotaorvoksi; sekä
3) että maatalousväestöön kuuluvalle sotaorvolle esitetään työhuoltoa annettavaksi, mikäli mahdollista, maa- tai metsätalouden
tai muulla maaseudun tarpeita palvelevalla alalla.
3 Lu k u.
Sotaleskien työhuoUo.
13 §. Edellä 8 §:ssä mainitun viranomaisen tulee, sen lisäksi,
mitä muuten on säädetty, sotaleskien työhuollon alalla:
1) hoitaa vastaavasti ne tehtävät, jotka sille 10 §:n 1-6, 8 ja 9
kohtien mukaan kuuluvat sotaorpojen työhuollossa;
2) sosiaaliministeriön antamien määräysten ja työvoiman sijoittamisesta voimassa olevien yleisten ohjeiden mukaisesti päättää lesken työhönsijoituksesta;
3) huolehtia sotaleskelle annetun opintolainan korkojen ja kuoletusten sosiaaliministeriön päätöksen mukaisesta perimisestä ja valtiolle tilittämisestä;
4) säilyttää ja hoitaa sotaleskien työhuoltoa varten hankittuja
työvälineitä ja koneita, milloin ne eivät ole leskien käytettävänä;
5) valvoa, että työhuollon saaja noudattaa sosiaaliministeriön
työvälineavun ja opintolainan antamiseen liittämiä ehtoja;
6) tehdä sosiaaliministeriölle asianmukainen ilmoitus sotaleskien
työhuollosta annetun lain 17 ja 22 §:ssä mainituista tapauksista; sekä
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7) ilmoittaa valtion tapaturmatoimistolle, milloin työhuoltoa
saaneen lapsettoman lesken ansiotulot ovat lisääntyneet.
14 §. Paikallisen sotaleskien työhuoltoviranomaisen tulee sotaleskien työhuollosta annetun lain 16 §:ss~ mainittuun esitykseensä
liittää sotaleskeä koskeva 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittu
virkatodistus.
Sen lisäksi on esitykseen liitettävä:
a) jos on kysymyksessä työvälineavun antaminen,
sosiaaliministeriön vahvistaman lomakkeen mukaisesti tiedot lesken olosuhteista sekä yksityiskohtainen ehdotus työvälineavun antamiseksi ja sen antamiseen liitettäviksi ehdoiksi; tai
b) jos on kysymyksessä ammattikoulutuksen antaminen,
vastaavasti" ne tiedot ja selvitykset, jotka II §:r. 1 momentin
2-4 kohtien mukaan on liitettävä sotaorvon työhuoltoa koskevaan
esitykseen; taikka
c) jos on kysymyksessä opintolainan antaminen,
1) oikeaksi todistetut jäljennökset lesken viimeisistä koulu- ja
opintotodistuksista, ja.
2) sosiaaliministeriön vahvistaman lömakkeen mukaisesti tiedot
opintolainan myöntämiseen vaadittavista edellytyksistä, tarvittavasta opintolainan määrästä .ja sen myöntämiseen liitettävistä ehdoista.
Esittäessään leskelle myönnettäväksi sotaleskien työhuollostå
annetun lain 13 §:ssä mainittua lisäkoulutusta, on 1 momentissa mainitun viranomaisen esityksessään tarkoin selvitettävä ne erityiset
syyt, jotka vaativat leskelle annettavaksi mainittua lisäkoulutusta.
4 Luk u.

Erinäiset määräykset.
15 §. Paikallisen sotaorpojen ja. sotaleskien työhuoltoviranomaisen tulee olla kiinteässä yhteistoiminnassa niiden viranomaisten,
laitosten ja järjestöjen kanssa, joiden toiminnalla sekä sotaorpojen
ja -leskien työhuollolla on keskinäistä yhteyttä.
16 §. Sosiaaliministeriön paikalliselle työhuoltoviranomaiselle
lähettämän sotaorvon tai -lesken työhuoltoa koskevan päätöksen on
mainittu viranomainen velvollinen antamaan tiedoksi asianomaiselle
työhuoltoa saavalle ja hänen holhoojalleen sekä tarvittaessa myös
asianomaiselle opetuksen johdolle.
Paikallisen työhuoltoviranomaisen tulee antaa sotalesken työhönsijoitusta koskeva päätöksensä tiedoksi sekä leskelle että asianomaiselle työnantajalle.
17 §. Sotaorvolle tai -leskelle annetusta työhuollosta aiheutuvat
kustannukset suorittaa tarvittaessa asianomainen kunta.
Edellä 1 momentissa mainituista kustannuksista, lukuun ottamatta sotaorpojen ja -leskien paikallisen työhuoltoviranomaisen hallintomenoja, kunta on OIkeutettu kultakin kalenterivuodelta hake-
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maan valtiolta korvausta sosiaaJiministeriölle tehdyllä kirjalliSella
hakemuksella, joka on ministeriölle toimitettava viimeistään kustannusten suorittamisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun viimeisi}nä
päivänä.
Hakemukseen on oheistettava oikeaksi todistettu tilitys sekä korvattavaksi anottuja kustannuksia koskevat tositteet.
18 §. Tarkastettuaan, että 17 §:ssä mainitussa hakemuksessa
näkyvat kustannukset ovat oikeat ja kohtuulliset, sosiaaliministeriö
määrää ne kunnalle korvattavaksi.
19 §. Sosiaaliministeriö voi harkintansa mukaan myöntää kunnalle ennakkomaksua sotaorpojen ja -leskien työhuollon aiheuttamien
kustannusten suorittamista varten. Sellainen ennakkomaksu on
kunnan otettava vähennyksenä huomioon ennakon myöntämistä lähinnä seuraavassa työhuoltokustannusten tilityksessään.
20 §. SosiaaliministeriölIe tehtävä sotaorvon tai -lesken työ_ huoltoa koskeva esitys samoin kuin työhuollosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus ja siihen liittyvä tilitys on laadittava sosiaaliministeriön vahvistamille lomakkeille.
21 §. Jos sotaorpo tai -leski, jonka työhuollosta sosiaaliministeriölIe on tehty esitys tai joka jo saa työhuoltoa, muuttaa pysyväisesti
toiseen kuntaan, tulee paikallisen työhuoltoviranomaisen ilmoittaa
tästä uuden asuinpaikkakunnan työhuoltoviranomaiselle ja lähettää
sille kaikki sotaorpoa tai -leskeä koskevat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.
Vastaanotettuaan asiakirjat ja merkittyään sotaorvon tai -lesken
asianomaiseen kortistoon, tulee uuden asuinpaikkakunnan työhuoltoviranomaisen viipymättä ilmoittaa siitä kirjallisesti aikaisemman
asuinpaikkakunnan työhuoltoviranomaiselle, minkä jälkeen vasta
tämä saa poistaa orvon tai lesken kortistostaan merkitsemällä siihen,
mihin kuntaan orpo tai leski on muuttanut.·
22 §. Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa
tarvittaessa sosiaaliministeriö.

38. Asetus tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden
lunastamisesta annetun lain toimeenpanoasetuksen muuttamisesta.
Annettu maaliskuun IZ p:nll.1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 222)
(Vrt. lcunn. as.-kok. 1936 : 23)

Valtiovarainministerin esittelYstä kumotaan tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta annetun lain
toimeenpanosta 10 päivänä maaliskuuta 1936 annetun asetuksen
48 § sekä. muutetaan sanotun asetuksen 46, 47, 49, 52 ja 65 § näin
kuuluviksi:
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46 §. Lääninhallituksen on lähetettävä jäljennös lunastamispäätöksestä valtiokonttorille valtion saatavan merkitsemistä varten
valtion lainausrahastoon. Samoin on jäljennös lunastamispäätöksestä lähetettävä maatalousministeriön asutusasiainosastolle.
47 §. Lunastushinta suoritetaan vuokranantajalle rahassa. Suorittaminen sekä siitä aiheutuva raha-asiain hoito on oleva lääninkonttorin tehtävänä. Kunkin vuokra-alueen luovuttajalle on lääninkonttorissa avattava oma tilinsä.
Lunastushinnat suoritetaan tulo- ja menoarvioon sitä varten
otetusta määrärahasta.
Valtion lunastushintasaatavat merkitään varoiksi valtion lainausrahastoon. Kannetut· vuotuismaksut on tilitettävä valtiokonttorille.
49 §. Oikeutta lunastushinnan nostamiseen, joka on asuntoalueiden lunastamislain 26 §:n 1 momentissa mainitun saatavan
tai oikeuden vakuudeksi talletettu, haettakoon kirjallisesti lääninkonttorilta. Maanomistajan on hakemukseen liitettävä selvitys
omi~tusoikeudestaan siihen tilaan, josta alue on lunastettu, sekä tilan
rasitustodistus, niin myös selvitys oikeudesta nostaa lunastushinta_
Kiinnekirja tai lainhuudatuspöytäkirja sekä kauppakirjat on
hakemukseen liitettävä joko alkuperäisinä tai Virallisesti oikeiksi
todistettuina jäljennöksinä.
52 §. Sellaisen kuoletuksen tapahtuessa, josta 51 §:ssä on säädetty, olkoon asianomaisena vuonna pakollisen kuoletuksen yli
menevältä määräItä oikeus käyttää kuoletusmaksujen suorittamiseen vuokra-alueiden lunastamiseksi annettuja Suomen valtion
obligatioita sekä niidenerääntyneitä korkokuponkeja nimellisarvosta.
65 §. Lunastettaessa evankelis-Iuterilaisten ja kreikkalais-katolisten seurakuntain papiston ja lukkarin virkataloihin kuuluvia
sellaisia vuokra-aiueita, joita tarkoitetaan asuntoalueiden lunastamislaissa, on soveltuvissa kohdin noudatettava mainittuihin virkataloihin kiluluvain torppa- ja mäkitupa-alueiden lunastamista koskevan lain täytäntöönpanosta 16 päivänä kesäkuuta 1921 annetun
valtioneuvoston päätöksen 2, 3, 6, 7, 21, 24 ja 25 §:n säännöksiä.
Muutoin on näihin vuokra-alueisiin nähden noudatettava, mitä
tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta on sovellettava tammikuun 1 päivästä 1943 lukien.
Mitä vuokra-alueiden lunastamisesta annetun lain täytäntöönpanoasetuksen muuttamisesta tänä päivänä annetun asetuksen
loppusäännöksessä määrätään, on soveltuvilta osin noudatettava
myös tätä asetusta voimaan saatettaessa.
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39. Asetus kunnallisille mietisairaaloille sekä tuberkulosia sai-.
rastavien hoitolaitoksille ja tuberkulosin vastustamisty-ön edistämiseksi annettavasta valtionavlIsta 31 päivänä toukokuuta 1929
annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu bubtlkuun 21 p:nil 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 367 )~
(Vrt. kunn. as.·kok. 1929 : 18 ja 1932: 3)

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan kunnallisille mielisairaaloille sekä tuberkulosia sairastavien hoitolaitoksille ja tuberkulosin vastustamistyön edistämiseksi annettavasta valtionavusta 31
päivänä toukokuuta 1929 annetun lain toimeenpanosta 31 päivänä
heinäkuuta 1929 annetun asetuksen 5 § näin kuuluvaksi:
5 §. Ennen kuin valtionapua 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin
sUQrttetaan,' on esitettävä todistus siitä, että rakennukset ja kalusto,
joita varten valtionapua on annettu, ovat palovakuutetut lääkiJ.ltöhallituksen hyväksymässä vakuutuslaitoksessft rahamäärästä, joka
vastaa vähintään saadun avustuksen määrää. Samanlainen vakuutus
on jatkuvasti pidettävä voimassa· ennen kuin valtionapua Vuotuisiin
kunnossapito" ja käyttökustannuksiin voidaan saada.
Sisäasiainministeriö voi hakemuksesta vapauttaa kaupungin,
jonka omaisuus yleensä ei ole palovakuutettu, 1 momentissa mainitusta palovakuutusvelvollisuudesta, jos kaupunki antaa pätevän
sitoumuksen siitä, että kaupunki rakennusten ja kaluston tulipalossa,
räjähdyksessä tai sodassa vahingoittuessa tai tuhoutuessa viivytyksettä omalla kustannuksellaan saattaa ne täyteen käyttökuntoon ellei
valtion ja kaupungin välillä toisin sovita.

40. Tulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myönnettäessä.
Sosiaaliministeriön pililtös kesilkuun 17 p:ltl 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 525)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1940 : 124)

. Sosiaaliministeriö on perheenasuntolainoista, perheenasuntotakuista ja perheenasuntoavustuksista 19 päivänä joulukuuta 1940 .
annetun lain 7 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Perheenasunt.oavustusta myönnettäessä katsotaan perheenjäsenen tuloksi perheen jäsenmäärän osoittama. osuus siitä
yhteenlasketusta tulomäärästä, josta samassa taloudessa eläville
perheenjäsenille viimeksi toimitetussa kun1J.allisv~ro~uksessa on
maksuunpantu kunnallisveroa.
2 §. Perheenasuntoavustuksen saamisen ehtona olevan tulorajan määrämistä varten kunnat jaetaan neljään ryhmään siten,
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että neljänteen ryhmään kuuluvat 14 päivänä joulukuuta 1942 kun·tien kallel!-sryhmityksest~ annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä kuudenteen ja viidenteen kalleusryhmään luetut kunnat,
kolmanteen ryhmään sanotussa. päätöksessä neljänteen kalleusryhmään luetut kunnat, toiseen ryhmään päätöksessä kolmanteen ja
toiseen kalleusryhmään luetut kunnat sekä ensimmäiseen ryhmään
päätöksen vastaavaan kalleusryhmään luetut kunnat.
3 §. Veroäyrien enimmäismäärä saa neljännessä ryhmässä
olla 280 äyriä, kolmannessa ryhmässä 230 äyriä, toisessa ryhmässä
210 äyriä ja ensimmäisessä ryhmässä 170 äyriä korotettuna kahdellakymmenelläviidellä sadalta kutakin perheen huollettavana
olevaa kuuttatoista vuotta nuorempaa lasta kohden.
Helsingin kauIJunlri kuuluu viidenteen kalleusryhmii.än.

41. Eräiden vuokrasopimusten voimassaolo.
ValUoDeDvoBtoD pDDtfis huhtlkUDD 15 p:ltiI.194a.

(Suomen as.·kok. 1943 : 338)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1943 : 1)

Valtioneuvosto· on talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain nojalla sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt, että sellaisella paikkakunnalla,
jossa pakollinen asunnon välitys on määrätty toimeenpantavaksi, on
ennen pakollisen asunnonvälityksen toimeenpanoa tehty vuokrasopimus, jonka nojalla joku on asunnonvälityksen toimeenpanon jälkeen oikeutettu saamaan huoneiston hallintaansa, kahden viikon kuluessa. asunnonvälityksen toimeenpanosta alistettava huoneenvuokralautakunnan vahvistettavaksi, jos sen halutaån pysyvän voimassa.
Jos pakollinen asunnonvälitys tämän päätöksen voimaan tullessa on
paikkakunnalla toimeen pantu, luetaan mainittu kahden viikon määräaika tämän päätöksen voimaantulosta, kuitenkin niin, että milloin
huoneenvuokralautakunta jo on edellä tarkoitetun sopimuksen vahvistanut, sitä ei enää tarvitse alistaa lautakunnan vahvistettavaksi.
Vuokrasopimusta vahvistaessaan tulee huoneenvuokralautakunnan harkintansa mukaan ottaa huomioon, mitä huoneenvuokrasäännöstelystä 11 päivänä helmikuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:ssä on vuokralaisen määräämisestä vapaaseen tai vapau.tuvaan huoneistoon määrätty.

Helsinki 1943, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.
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42. PerheIisälaki.
ADDetlll bubtlkuUD 30 p:nö 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 375)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Lasten aiheuttamien lisäkustannusten korvaamista varten
suoritetaan suurelle perheelle, jonka jäsenet ovat Suomessa asuvia
Suomen. kansalaisia, valtionvaroista perhelisää, sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään.
Perheelle, jolle on annettu avustuksien ja lainojen myöntämisestä
maaseudun asunto-olojen parantamiseen 17 päivänä maaliskuuta
1938 annetun valtioneuvoston päätöksen mukaista avustusta, ja perheelle, joka saa perheenasuntolainoista ja perheenasuntotakuista
sekä perheenasuntoavustuksista 19 päivänä joulukuuta 1940 annetun
lain mukaista perheenasuntoavustusta, suoritetaan perhelisää vain,
mikäli se ylittää asuntoavustuJisen määrän. Jos perhe muuten saa
valtiqnvaroista avustusta 1 momentissa sanottuun tarkoitukseen,
voidaan se ottaa vähennyksenä. huomioon perhelisää suoritettaessa.
2 §. Suurella' perheellä tarkoitetaan tässä laissa perhettä, jossa
on vähintään viisi perheen huollettavana olevaa kuuttatoista vuotta
nuorempaa lasta.
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Huollettavaksi lapseksi luetaan myös ottolapsi sekä kasvattilapsi,
josta perhe korvauksetta jatkuvasti huolehtii. Tällaisena lapsena
pidetään niin ikään kuusitoista vuotta täyttäriyttä työkyvytöntä
lasta sekä koulunkäyntiä jatkavaa lasta, joka on täyttänyt kuusi"
toista, mutta ei kahdeksaatoista vuotta.
3 §. Perhelisää on oikeutettu saamaan suuri perhe, jos vanhemmille ja 2 §:ssä tarkoitetuille lapsille yhteensä. ennen perhelisän myöntämistä viimeksi toimitetussa omaisuusverotuksessa on pantu maksettavaksi veroa omaisuudesta enintään valtioneuvoston vahvistama
määrä tai jos heille ennen perhelisän myöntämistä viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa on maksuun pantu yhteensä enmtään se
luku veroäyrejä, jonka valtioneuvosto silmällä pitäen paikkakunnan
kalleutta määrää.
Jos perheessä on enemmän kuin viisi lasta, on 1 momentissa sanotulla tavalla määrättyä veroäyrilukua korotettava kymmenellä sadalta kuudennesta ja kustakin sitä seuraavasta lapsesta.
Milloin perheen taloudellinen tila, vanhempia tai jompaakumpaa
heistä kohdannut sairaus tahi muu sellainen syy antaa siihen aihetta,
voidaan perhelisä myöntää harkinnan mukaan, vaikka asianomaisten
omaisuusveron alainen omaisuus tai heidän veroäyriensä luku ylittää
1 momentissa sanotulla tavalla vahvistetut määrät. Perhelisä voidaan harkinnan mukaan myös evätä, vaikka veroäyrien luku ei ole
noussut sanottuun määrään, ellei sen myöntämiseen ole syytä hakijan toimeentulomahdollisuuksien kannalta. Jos katsotaan, että joku
tai jotkut perheen jäsenistä terveydellisistä tai niihin verrattavista
syistä on muulla tavalla huollettava, voidaan perhelisä niin ikään
evätä.
4 §. Tarkemmat perusteet perhelisien suuruuden määräämistä
varten vahvistaa valtioneuvosto.
5 §. Perhelisä suoritetaan luontais- tai raha-avustuksena tahi
osittain kummassakin muodossa, sen mukaan kuin sosiaaliministeriö
tarkemmin määrää.
6 §. Perhelisää . on haettava sosiaaliministeriön vahvistamaa
lomaketta käyttäen perheen huoltajan asuinkunnan huoltolautakunnalta, joka myöntää ja suorittaa sen samalla määräten, missä muodossa ja millaisissa erissä perhelisä on suoritettava:
Perhelisää koskeva hakemus ja muu asiakirja voidaan antaa myös
asianomajsen huoltopiirin piirivalvojalle, jonka tulee toimittaa hakemus edelleen oman lausuntonsa kera huoltolautakunnalle.
7 §. Huoltolautakunnan päätös on 3 §:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa viipymättä alistettava sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Sitä ennen annettakoon lautakunnan päätöksestä, milloin se on kielteinen, todisteellinen tieto hakijalle, jolla on oikeus
neljäntoista päivän kuluessa tiedoksi saannista, sitä päivää lukuun
ottamatta, toimittaa lautakunnalle tarpeelliseksi katsomansa kirjallinen lisäselvitys hakemuksensa perusteista, ja liittäköön lautakunta tämän selvityksen omine lausuntoineen alistusasiakirjoihin.
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8 §. Jos perhelisän hakija muissa kuin 3 §:n 3 momentissa sanotuissa tapauksissa on tyytymätön huoltolautakunnan päätökseen,
voi hän hakea siihen muutosta sosiaaliministeriöItä.
Muutoksenhakukirjelmä ,on annettava viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä lukien, jolloin hakija sai päätöksestä
todisteellisen tiedon, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta, asianomaiselle huoItolautakunnalle, jonka tulee viipymättä lähettää kirjelmä omine lausuntoineen edelleen sosiaaliministeriöön.
Perhelisän myöntämistä koskevaan huoltolautakunnan päätökseen on tässä pykälässä mainituissa tapauksissa liitettävä osoitus
siitä, miten päätökseen saadaan hakea muutosta.
9 §. Sosiaaliministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökSE;len ei saa hakea muutosta.
10 §. Huoltolautakunnan tulee jatkuvasti tarkkailla, ovatko
perhelisän saajat edelleen siihen - oikeutettuja ja käyttävätkö he
perhelisän sillä tavalla, kuin on määrätty.
Jos olosuhteet ovat perhelisän saamisen jälkeen olennaisesti muuttuneet taikka jos perhelisän saaja ei täytä sen saannille asetettuja
ehtoja tai käyttää sitä väärin, on huoltolautakunnan otettava asia
uudelleen käsiteltäväksi ja, jos aihetta on, muutettava siinä aikai. semmin annettu päätös olosuhteita vastaavaksi.
Perhelisän saamiseen vaikuttavista olosuhteiden muutoksista on
perhelisän saajan ilmoitettava viipymättä huoltolautakunnalle. Sinä
aikana, jona hän nostaa perhelisää, on hänen sitä paitsi annettava
huoltolautakunnalle kerran vuodessa lautakunnan määräämänä aikana sosiaaliministeriön hyväksymälle lomakkeelle merkityt tiedot
perhelisän jatkuvaan saantiin vaikuttavista seikoista, uhalla että
perhelisän jatkuva suorittaminen muuten voidaan keskeyttää.
11 §. Perhelisä suoritetaan asianomaisen kunnan varoista, inikäli perhelisää tai sen oSaa vastaavaa määrää vaItionvaroja ei ole
etukäteen toimitettu kunnalle.
Korvaus kunnan varoista maksetuista perhelisistä suoritetaan
hakemuksesta kunnalle puolivuosittain, ellei sosiaaliministeriö toisin
määrää. Kunnan tulee hakea korvausta sosiaaliministeriöItä viimeistään neljän kuukauden kuluessa. kunkin vuosipuoliskon päättymisestä, uhalla että oikeus siihen muuten voidaan katsoa menetetyksi.
Hakemukseen on liitettävä sosiaaliministeriön määräämä ja sen vahvistamalle lomakkeelle kirjoitettu selvitys.
Perhelisäasiain käsittelyn kunnalle aiheuttamista kuluista ei korvausta suoriteta.
12 §. Jos perhelisä ilman laillista estettä jätetään nostamatta
neljän kuukauden kuluessa siitä, kuin hakija on saanut todisteellisen
tiedon sen myöntämisestä, voidaan oikeus sen saamiseen katsoa menetetyksi.
13 §. Sosiaaliministeriön asiana on valvoa, että huoltolautakunta noudattaa perhelisiä myöntäessään tätä lakia ja sen nojalla
annettuja määräyksiä.
Huoltolautakunta on velvollinen vuosittain antamaan sosiaali-
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ministeriölle kertomuksen perhelisäasiain käsittelystä sekä muutenkin antamaan ministeriölle tarpeellisia tietoja ja vaadittaessa esittämään ministeriön edustajalle valvontaa varten tarpeelliset asiakirjat
ja muut selvitykset.
14 §. Perhelisä ei ole verotettavaa tuloa.
Perhelisää ei ole pidettävä köyhäinhoitolain mukaisena huoltoavustuksena. Perhelisää ei saa ulosmitata eikä käyttää perheen jäsenten köyhäinhoidon tai muun yhteiskunnallisen huollon kustannusten korvaamiseen. Perhelisän johdosta älköön myöskään vähennettäkö sitä avustusta, jonka huoltolautakunta köyhäinhoitolain 1 §:n
1 momentin mukaan voi olla velvollinen suorittamaan jollekin tai
joillekin perheen jäsenille.
Sopimus, joka tarkoittaa perhelisän siirtämistä toiselle henkilölle,
on mitätön.
.
15 §. Tarkemmat määräykset tämän lain toimeenpanosta annetaan asetuksella .
.16 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1943.

43. Asetus perhelisälain toimeenpanosta.
Annettu toukokuun 14 p:ni 1943.

(Suomen aa.·kok. 1943: 427)

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta
1943 annetun perhelisälain 15 §:n nojalla:
1 §. Perhelisänä suoritetaan perhelisälaissa tarkoitetulle suurelle perheelle valtioneuvoston vahvistama määrä viidenneltä ja
kultakin seuraavalta, sanotun lain 2 §:ssä mainitulta lapselta.
2 §. Perheen huoltajan, joka haluaa perheelleen perhelisää,
on sitä haettava asuinkuntansa huoltolautakunnalta.
Perhelisän saamista tarkoittavassa hakemuksessa on ilmoitettava
lasten vanhempien täydelliset nimet, ammatti ja osoite sekä niiden
lasten nimet, joille perhelisää haetaan, ynnä se kunta tai ne kunns;t,
joille he viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa olivat vero·
velvolliset.
Hakemuksessa on myös ilmoitettava, sairastaako joku perheenjäsenistä periytyviä tauteja, kuten periytyvää mielitautia tai kaatuvatautia, tahi pitkäaikaisia tauteja, kuten tuberkuloosia, sukupuolitauteja tai niihin verrattavia tauteja, ja on siihen myös liitettävä näitä tauteja koskeva saatavissa oleva lääkärintodistus
tai muu selvitys.
Hakemus on liitettävä:
1) asianomaisen kirkkoherranviraston, seurakunnan johtajan
tai esimiehen, siviilirekisterin pitäjän taikka muun asianomaisen
rekisteriviranomaisen antama todistus, josta käy selville lasten van·
hempain nimet, syntymäajat ja -paikat, asuinpaikka ja siviilisääty,
heidän lastensa luku, sukupuoli, ikä ja nimi, perheenjäsenten kan-
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salaisuus sekä ovatko ja mistä kunnasta vanhemmat tai toinen
heistä muuttaneet todistuksen antaneen rekisteriviranomaisen toimi·
alueelle;
2) asianomaisten verotusviranomaisten antamat todistukset,
joista selviää, paljonko lasten vanhemmille ja perhelisälain 2 §:ssä
mainituille lapsille viimeksi toimitetussa omaisuusverotuksessa
yhteensä on pantu maksettavaksi veroa omaisuudesta ja kuinka
monta veroäyriä heille yhteensä on viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa pantu maksettavaksi; sekä
3) muu tarpeelliseksi katsottu selvitys.
3 §. Huoltopiirin piirivalvojan on huoltolautakunnan pyynnöstä annettava lausuntonsa perhelisäasian käsittelyyn vaikuttavista seikoista sekä siitä, missä muodossa ja IDinkälaisissa erissä
perhelisä olisi annettava.
Piirivalvojan tulee' myös, milloin perhelisän saamiseen tahi sen
määrään tai laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet, ilmoittaa siitä huoltolautakunnalle sekä samalla tehdä sille
asian johdosta sellainen esitys, mikä muuttuneiden olosuhteiden
takia on tarpeen.
.
4 §. Huoltolautakunnan lopullinen päätös on viipymättä todisteellisesti pöytäkirjanotteella annettava hakijalle tiedoksi. Jos
perhelisä on hakijalle myönnetty, on hänelle päätöksessä ilmoitettava, paitsi perhelisän määrää, myös miltä ajalta ja missä muodossa ja erissä perhelisä suoritetaan sekä missä ja milloin perhelisä
on perhelisälain 12 §:ssä säädetyllä uhalla nostettava.
Myönteisessä päätöksessä on hakijalle lisäksi ilmoitetta,va per·
heIisälain 10 §:n 3 momentissa perhelisän saajalle säädetystä velvollisuudesta antaa huoltolautakunnalle tieto sen saamiseen vaikuttavista olosuhteiden muutoksista sekä siitä, milloin vuotuinen
selvitys perhelisän jatkuvaan, saantiin vaikuttavista seikoista on
laissa· säädetyllä uhalla huoltolautakunnalle annettava.
.
5 §. Perhelisä voidaan myöntää ainoastaan siltä vuodelta,
jonka aikana sitä haetaan.
Perhelisä on myönnettävä täysimääräisenä, jos perhe, jolle sitä
haetaan, vuoden alusta on ollut oikeutettu sitä saamaan. Mikäli
perhe täyttää sen saantiin tarvittavat edellytykset vasta myöhemmin, on perhelisän täydestä määrästä suoritettava yksi neljäsosa
kultakin sellaiselta vuosineljännekseltä, jota ennen edellytykset
sen saantiin ovat olleet olemassa.
Mikäli huoltolautakunta perhelisälain 10 §:n 2 momentin nojalla
muuttaa tai kumoaa aikaisemmin annetun myönteisen päätöksensä,
--.. tulee uusi päätös noudatettavaksi sen antamista lähinnä seuraavan
vuosineljänneksen ensimmäisestä päivästä lukien.
6 §. Perhelisälain 11 §:n '2 momentissa mainittuun hakemukseen on kunnan liitettävä selvitys, jossa on mainittava perhelisää
saaneiden lasten ja heidän vanhempiensa nimet, sekä kuinka paljon
ja missä muodossaperhelisää on vuosipuoliskon kuluessa suoritettu,
ynnä tilitys valtion varoista kunnalle mahdollisesti etukäteen toimi-
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tetuista määristä ynnä muu sosiaaliministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.
7 §. Edellä 2 ja 6 §:ssä mainitut hakemukset, 2 §:n 4 momentin
2 kohdassa mainitut todistukset, 4 §:ssä mainittu pöytäkirjanote
ja perhelisälain 10 §:n 3 momentissa mainittu selvitys on kirjoitettava
sosiaaliministeriön vahvistamille lomakkeille. Lomakkeita toimittaa
sosiaaliministeriö huoltolautakunnan tilauksesta sille maksutta, ja
tulee huoltolautakunnan pitää niitä niinikään maksutta hakijoiden
sekä asianomaisten viranomaisten saatavana.
8 §. Mitä perhelisälaissa ja tässä asetuksessa on säädetty huoltolautakunnasta, koskee vastaavasti kuntaan erikseen asetettua
lastensuojelulautakuntaa.
9 §. Tarkempia ohjeita perhelisälain ja tämän asetuksen toimeenpanosta antaa tarvittaessa sosiaaliministeriö.
10 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1943.

44. Eräät perhelisälain täytäntöönpanomääräykset.
Valtioneuvoston pUlöa loukokuun 14 p:ltll "43.

(Suomen (],B.·kok. 1943: 428)

Sosiaaliministet:in esittelystä on valtioneuvosto 30 päivänä huhtikuuta 1943 annetun perhelisälain 3 ja 4 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Perhelisälain 3 §:n 1 momentissa mainittu omaisuusvero
saa nousta enintään kahdensadantuhannen markan omaisuusveronalaista omaisuutta vastaavaan määrään sekä kunnallisverotuksessa maksuun pantujen veroäyrien luku enintään 170 ·vero-·
äyriin tai, milloin lapset ja heidän vanhempansa tahi, jos vain toinen
vanhemmista pääa·siallisesti elättää lapsia, hän ja lapset asuvat
kunnassa, jossa elinkustannukset ovat huomattavasti kalliimmat
kuin maassa yleensä, enintään 280 veroäyriin.
2 §. Kunnat jaetaan perhelisän saamiseen nähden neljään
ryhmään siten, että neljänteen ryhmään kuuluvat kuntien kalleusryhmityksestä 14 päivänä joulukuuta 1942 annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä kuudenteen ja viidenteen kalleusryhmään
luetut kunnat, kolmanteen ryhmään sanotussa päätöksessä neljänteen kalleusryhmään luetut kunnat, toiseen ryhmään päätöksessä
kolmanteen ja toiseen kalleusryhmään luetut kunnat sekä ensimmäiseen ryhmään vastaavaan päätöksen kalleusryhmään luetut
kunnat.
Helsinki kuuluu neljänteen ryhmään.

Veroäyrien enimmäismäärä saa olla 1 §:n mukaisesti neljännessä
ryhmässä 280 äyriä, kolmannessa ryhmässä 230 äyriä, toisessa ryhmässä 210 äyriä ja ensimmäisessä ryhmässä 170 äyriä.
.
3 §. Perhelisän suuruus saa olla viidettä ja kutakin seuraavaa
huollettavana olevaa lasta kohti neljännessä ryhmässä enintään
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1.400 markkaa, kolmannessa enintään 1,200 markkaa, toisessa
enintään 1,000 markkaa ja ensimmäisessa. enintään 800 markkaa
vuodessa.
4 §. Perhelisä voidaan suorittaa täysimääräisenä myös vuodelta 1943.

45. Helsingin kaupungin Verkkosaaren kalasataman järjestyssäännöt.
Kaupunglnyaltuuston vabvlstamat kesilkuun 16 p:nil 194a.

1 §. Helsingin kaupungin Verkkosaarella oleva kalasatama on
tarkoitettu kalan ja kalatuotteiden tukkukauppapaikaksi.
Kalasataman hallintoa johtaa teurastamolautakunta ja kaJasatamaa laitteineen hoitaa teurastamon toimisto.
Teurastamolautakuntaa avustaa neuvottelevana elimenä kalasataman neuvottelukunta.
2 §. Jokaisen, joka kalasatamassa harjoittaa myyntiä, ostoa,
varastoimista tai muuta toimintaa, taikka asianomaisella luvalla
siellä käy, on noudatettava tätä järjestyssääntöä tai teurastamolautakunnan taikka teurastamon johtajan antamia erityisiä määräyksiä.
3 §. Henkilöä, joka ei noudata tätä järjestyssääntöä tai muita
annettuja määräyksiä, tai häiritsee laitoksen toimintaa, on esimiehen
kehoitettava poistumaan laitoksesta. Ellei kehoitusta noudateta, turvauduttakoon järjestysviranomaisten apuun. Tottelemattomuuden
uudistuessa voi teurastamolautakunta, teurastamon johtajan esityksestä, määräajaksi tai kokonaan kieltää sellaiselta henkilöltä kalasatamaan pääsyn.
4 §. Henkilö, jossa on tai epäillään olevan tarttuvaa tautia,
ei saa oleskella kalasataman alueella. Jos kalasataman henkilökunnassa jonkun epäillään sairastavan sellaista tautia, tulee hänen
vaadittaessa esittää lääkärintodistus terveydentilastaan.
5 §. Kalasatamassa ei saa:
liata rakennuksia tai siellä olevia esineitä;
pitää kylmä- ja lämminvesijohtoja tarpeettomasti auki;
esiintyä juopuneena tai sinne tuoda ja siellä nauttia juovuttavia
juomia.
Kalasataman henkilökunta ja muut määrätystä maksusta yleisöä
palvelevat henkilöt eivät saa ottaa vastaan juomarahoja tai lahjoja
eivätkä omaksi tai toisten hyväksi harjoittaa minkäänlaista kauppaa kalasataman alueella.
6 §. Kalojen kuljettamiseen on käytettävä puhtaita ja muuten
tarkoitukseen sopivia ajoneuvoja ja peitteitä. Avonaisten, kaloja
sisältävien laatikkojen päällä istuminen on kielletty.
7 §. Autoja ja muita ajoneuvoja on kalasataman alueella kuljetettava varovaisesti ja määrätyssä ajosuunnassa.
Autoja ei saa seisottaa eikä hevosia kiinnittää muualle kuin
t~rkoitukseen varatuille paikoille ja puomeihin.
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8 §. Kaupunki ei vastaa alueella hävinneistä tai pilaantuneista
kaloista.
Jos kalojen omistaja katsoo kalasataman henkilökunnan aiheuttaneen hänelle jotain vahinkoa, kääntyköön' viipymättä teurastamon johtajan puoleen, jonka velvollisuutena on tutkia asiaa ja siitä
ilmoittaa teurastamolautakunnalle.
9 §. Kalasataman . aukioloajan määrää teurastamolautakunta
kalasataman neuvottelukunnan mielipidettä kuultuaan.
10 §. Kalojen myynnissä on noudatettava asianomaisten viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
Myyntipaikalla on noudatettava hyvää järjestystä ja niitä ohjeita,
joita teurastamon' johtaja tai hänen käskystään kalasataman esimies
antaa.
Muuten on noudatettava kaupungin terveydenhoitoa koskevia
määräyksiä.
Ihmisravinnoksi kelpaamaton kala J:lävitetään laitoksen toimesta
ja kustannuksella, ellei sitä terveydenhoitoviranomaisten valvonnan
alaisena voida käyttää omistajan hyväksi teknilliseen tai muuhun
sopivaan tarkoitukseen.
Teurastamon johtajalla tai hänen määräämällään on oikeus
toimittaa tarkastus myyntipaikoissa.
.
Kaikki rikkinäiset päällykset, paperit, perkkeet, pilaantuneet
kalat y. m. sellaiset on vietävä määrättyihin kokoamispaikkoihin,
josta ne laitoksen toimesta kuljetetaan pois ja hävitetään.
.
11 §. Jäähdyttämön aukioloajan määrää teurastamolautakunta
kalasataman neuvottelukunnan mielipidettä kuultuaan.
12 §. Jäähdyttämöön ei saa viedä pilaantunutta kalaa, eikä
kalaa likaisissa laatikoissa tai muuta semmoista, joka· voi aiheuttaa
siellä epäsiisteyttä tai ilman pilaantumista.
Jäähdyttämössä ei saa toimittaa kalojen suolausta, lajittelua ja
siirtoa laatikoista toisiin.
Jäähdyttämössä ei saa harjoittaa kalan kauppaa.
13 §. Kalan säilyttämisestä jäähdyttämössä maksaa kalan
omistaja korvausta vahvistetun takaan mukaan. Säilytysmaksu on
suoritettava ennen kalojen poisvientiä.
Jollei omistaja vie kaloja pois aikanaan ja pilaantumisvaara on
ilmeinen, voi teurastamon johtaja määrätä tavaran poistettavaksi
omistajan kustannuksella. Kalat voidaan tässä tapauksessa myös
myydä laitoksen toimesta ja sen määräämällä tavalla. Näin saaduista varoista suoritetaan säilytys- y. m. kulut ja jäännös maksetaan
tavaran omistajalle. Jos varat eivät riitä mainittuihin kustannuksiin, on omistajan maksettava puuttuva osa.
Kalasatama ei vastaa konevian, koneiden pysähtymisen tai muun
niihin verrattavan syyn takia säilytettäville tavaroille aiheutuneesta
vahingosta, jonka estäminen ei ole ollut teurastamon johdon vallassa. Tällaisesta seikasta on asianomaiselle viipymättä ilmoitettava.
14 §. Jäähdyttämöön on oikeus sen aukioloaikana mennä vain
siellä säilytettävien tavaroiden omistajalla tai hänen edustajallansa.
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15 §. Tyhjiä laatikoita ei saa kalasataman alueella säilyttää
muualla kuin laatikkosuojassa kalasataman esimiehen antamien
ohjeiden mukaisesti ja on laatikot ennen säilöönpanoa huuhdeltava
ja pestävä puhtaiksi.
16 § . . Tarpeellisen tilaston aikaansaamiseksi on kalasataman
ann.ettava teurastamon johtajalle teurastamolautakUnrtan vahvistamien kaavakkeiden mukaiset ilmoitukset kalasatamassa myytyjen
kalojen määristä. Samoin on kalantukkukauppiaiden annettava
teurastamon johtajalle tarpeelliset tilastotiedot kalasataman ulkopuolella tapahtuneesta kalantukkumyynnistä Helsinkiin.

46. Ohjeet kunnan väestönsuojelujärjestyksen laatimisesta.
Slsllaslalnmlnlsterlön päätös tammikuun 19 p:11I1 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 59 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 " 33 ja 1942 : 24)

Sisäasiainministeriö on muuttanut 3 päivänä huhtikuuta 1941
antamansa päätöksen, sisäUävä ohjeet kunnan väestösuojelujärjestyksen laatimisesta, 5 §:n, sellaisena kuin se on 28 päivänä helmikuuta 1942 annetussa päätöksessä, näin kuuluvaksi:
5 §. Väestönsuojelujärjestys . on jätettävä kunnan tai kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään 1. päivään kesäkuuta
. 1944 mennessä.

47. Asetus työnvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon.
Annettu tammikuun 15 p:nll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 23)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 : 25 sekä 1942 : 16 ja 150)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuuluvia
erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä
säädetään eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä
17 päivänä tammikuuta 1941 annetun lain 5 §:n ja sanotun lain
voimassaolon jatkamisesta 30 päivänä joulukuuta 1942 annetun.
lain nojalla:
1 §. Ne tehtävät, jotka 23 päivänä heinäkuuta 1936 annetun
työnvälityslain sekä samana päivänä sen toime~npanosta ja sairaanhoitajataryhdistysten työnvälityksestä annettujen asetusten mukaan kuuluvat sosiaaliministeriölIe, siirretään kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriölle.
.
2 §. Tämä asetus on voimassa vuoden 1943 loppuun, minkä
jälkeen 1 §:ssä tarkoitetut tehtävät jälleen siirtyvät sosiaaliministeriölIe.

90

48. Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun
asetuksen voimassaolon jatkamisesta.
Annettu tammlkuuu 15 p:nD 194a.

(Suomen a8.-kok. 1943: 24)
(Yrt. kunn. a8.-kok. 1941: 25 8ekä 1942 : 18 ja 150)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuuluvia
erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä
säädetään eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä
17 päivänä tammikuuta 1941 annetun lain ja mainitun lain voimassaolon jatkamisesta 30 päivänä joulukuuta 1942 annetun lain
nojalla, että 13 päivänä helmikuuta 1942 annettu asetus työvoimaasiain piiri- ja paikallishallinnosta on oleva edelleen voimassa vuoden
1943 loppuun.

49. Helsingin kaupungin ylläpidettävien sukupuolitautien poliklinikkain lukumäärä.
SlaDaalalnmlnlsteriön klrJelmll IlIlIkintöhaUitukaelle tammikuun 14 p :Jtll 194a.

(Lyhennyaote)

(Yrt. kunn. a8.-kok. 1939 : 38)

Lääkintöhallituksen kirjelmässä 5/1 1943 n:o 62 Y tekemässä
esityksessä on sisäasiainministeriö, nojautuen 9 päivänä kesäkuuta
1939 annetun sukuimolitautilain 8 §:n 2 momenttiin, velvoittanut
alempana mainitut kaupungit ja kauppalat omalla kustannuksellaan
perustamaan ja ylläpitämään seuraavan määrän sukupuolitautien
hoito- ja tarkastuspaikkoja (poliklinikoita):

Uudenmaan lääni.
Helsingin kaupunki

2 poliklinikkaa

Samalla on sisäasiainministeriö määrännyt, että edellä mainitut
poliklinikat ovat, mikäli niitä ei jo ylläpidetä, perustettavat viimeistään ensi maaliskuun 1 päivään mennessä.
Helsingin kaupungin ylläpitämä terveystoimisto veneristen tautien vastustamista varten on lakkautettava vuoden 1943 alusta
'alkaen ja sen tilalle samasta ajankohdasta perustettava toinen
sukupuolitautien poliklinikka.
Kaup. valt. päätö8 tammik. 27
p:ltä 1943.
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50. Sukupuolitautilaissa tai sitkupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista lääkärille suoritettavat
korvaukset.
Slsllaslalnmlnlsterlön pillltös helmikuun 3 p:1I11 1943.

(Suomen as.-kok_ 1943: 155)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1939 : 38 ia 39)

Sisäasiainministeriö on 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun sukupuolitautiasetuksen 23 §:n 1 momentin nojalla vahvistanut seuraavan
taksan alempana luetelluista sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista, joista ei ole
toisin sovittu, lääkärille suoritettavasta korvauksesta:
mk

1. Kliininen tutkimus sukupuolitaudin toteamista varten 50:"2. Mikroskooppinen tutkimus (epäilyttävän haavan erite,
virtsaputken tai sen sivukäytävien erite, virtsan pohjasakka, suolimatojen toteaminen) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50: 3. Verinäytteen ottaminen ja sen tutkimuslaitokseen toimittaminen (Wassermann-, gonoreaktio) ... ..... .... .. 50:4. Salvarsaaniruiske (ilman lääkkeen hintaa)
a) laskimonsisäinen . _..... _. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 50: b) lihaksensiBäinen ............................. _.. 50: 5. Vismutti-, jodi-, elohopeainjektio (käsittää myös ruiskeeseen käytetyn lääkkeen hinnan) ... . .. . . . . . .. .. . ... 50:6. Salvarsaaniruiske ja kohdassa 5"mainittu injektio annettuina samalla käynnillä . _....................... : .. 70:7. Ehkäi~evä käsittely (profylaksia) ....... __ . _........ . 50:8. Virtsaputken huuhtelu (Janet, Guyon) ...... _....... . 50:9. Virtsarakon huuhtelu ................... _...... _.. . 50:10. Gonokokkivaksiiniruiske (käsittää myös lääkkeen hinnan)
a) laskimonsisäinen ......... ~ ................. _.. . 60:b) ihonalainen ........ _... _.. __ .................. . 60:11. Naisgonoreapotilaan hoitokäsittely .................. . 50:12. Mätähaavojen (ulcus molle, ulcus gangraenosum) puhdistus ja sitominen " ............................... 75:13. Mätäpesäkkeen aukileikkaaminen, tamponoiminen ja
sitominen (märkivä imurauhanen, periurethralinen mätäpesäke, märkivä injektiopesäke) .......... _... _... _. 100:14. Virtsaputken sivukäytävien aukileikkaaminen. tai kauterisatio ......................... _............... . 100:15. Toimituksista 1, 2 ja 3 suoritettuna samalla käynnillä .. 75:16. Toimituksista 1, 2, 3 ja 6 suoritettuna samalla käynnillä 135:17. Sukupuolitautiasetuksen 12 §:ssä mainitusta todistuksesta ............................................ " 15:-
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51. Laki eräistä sotatilan aiheuttamista poikkeussäännöksistä
verolakeihin.
Annettu belmlkuun 5 p:nll 1943.

(Suomen alI.·kok. 1943 :.112)
(Vrt. kunn. aH.-kok. 1940 : 19 ja 132 8ekä 1941 : 14 ja 80 )

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Vuonna 1943 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa sekä.
kunnallisverotuksessa on voimassa olevasta verolainsäädännöstä
poiketen noudatettava seuraavia säännöksiä:
1 §. Verotettavana tulona ei ole pidettävä sellaista rahana tai
muuna etuutena kuukausipalkan, . huoltorahan tai muulla nimellä
saatua avustusta, joka valtion varoista on annettu asevelvollisten
taikka sotapalvelukseen osallistuvien suojeluskuntalaisten tai vapaaehtoisten omaisille taikka väestönsiirron tapahtuessa toiselle paikkakunnalle siirtyneille tai muuhun sellaiseen sotatilasta johtuvaan
henkilökohtaiseen huoltoon käytettäväksi, eikä sitä korvausta, mikä
on kertakaikkisena tahi jatkuvana suoritettu sotapalveluksesta taikka
muuten sotatoimesta tahi työntekijälle työstä aiheutuneen ruumiinvamman, sairauden tahi kuolemantapauksen johdosta joko valtion
tai yleishyödyllisten yhtymäin varoista taikka.työntekijäin tapaturmavakuutuksen perusteella vahingoittuneelle tai sairastuneelle
itselleen taikka hänen omaisilleen. Verotettavana tulona ei myöskään ole pidettävä asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutuille tai vapaaehtoisina sotapalveluksessa oleville valtion varoista
suoritettavaa päivärahaa eikä valtakunnan ulkopuolella toimivan
sotilashallinnon palkattuun henkilökuntaan kuuluville maksettua
rajarahaa.
2 §. Milloin verovelvollisen veronmaksukyky oman tai läheisen
henkilön sairauden, viallisuuden tahi vanhuuden taikka tapaturman
tai onnettomuuden tähden, virån tai työpaikan menettämisen
johdosta taikka muusta sellaisesta syystä on olennaisesti vähentynyt, voidaan tuloa, sen jälkeen kuin muut lain sallimat vähennykset on toimitettu, harkinnan mukaan vähentää enintään 50,000
markalla.
3 §. Jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski,
turvattomia lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on ollut hänen
ansionsa varassa, voidaan vainajan tuloa harkinnan mukaan kohtuullisesti vähentää tai kokonaan vapauttaa verosta.
4 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta ja
soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö,
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52. Laki valtioneuvoston oikeudesta määrätä verotuksessa
myönnettävistä arvonvähennyksistä eräissä tapauksissa.
Annettu tonkokuun 14 p:nft 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 417)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
t §. Milloin tärkeä yleinen etu vaatii, valtioneuvostolla on
valta, sen estämättä, mitä arvon vähentymisen perusteella myön.
nettävistä tulon vähennyksistä voimassa olevassa verolainsäädännössä
on määrätty, asettamillaan ehdoilla yksityistapauksessa myöntää
verovelvolliselle oikeus muussa elinkeinossa kuin maataloudessa
käytettyjen rakennusten, koneiden, kaluston ja muiden niihin vero
rattavien esineiden niin myös alusten arvonvähentymisenä valtion
tulo· ja omaisuusverotuksessa sekä kunnallistaksoituksessa mää·
rättyinä vuosina veronalaisesta tulostaan vähentää vahvistamansa
suurempi määrä, kuin sanotussa lainsäädännössä on edellytetty.
2 §. Tämä laki, jota sovelletaan jo vuonna 1943 toimitettavissa
verotuksissa, on voimassa vuoden 1945 loppuun, kuitenkin· siten,
että. sen nojalla myönnetyt oikeudet ovat voimassa enintään vuoden
1950 loppuun.

53. Uudistyömäärärahoihin tarvittavia lisäyksiä myönnettäessä noudatettava menettely.
Kaupuaglnvaltuuston pUIIls helmIkuun 17 p:11I1 1943.

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1931 " 49)

Kaupunginvaltuuston päätettyä syyskuun 16 p:nä 1931 m. m.,
että talousarvion vahvistamisen jälkeen myönnetyt ,työ. ja muut
sijoitusmenojen luontoiset määrärahat osoitetaan kaupunginkassasta
ennakkomaksuina, jotka on merkittävä seuraavan vuoden meno·
sääntöön, valtuusto mainittuna päivänä päätti, että tämän mukaista
menettelyä on noudatettava vain sellaista talousarvion vahvista.
misen jälkeen· myönnettävistä pääomamenoista kysymyksen ollen,
jotka aiheutuvat uusista tarpeista tai aikaisemman suunnitelman
muuttamisesta taikka milloin määräraha tilinpäätöksessä on siir·
retty seuraavaan vuoteen.

54. Eräiden imettäväisten. eläinten lihan ihmisravinnoksi luovuttaminen.
Valtioneuvoston pUtös tammikuun Z8 p:ltft 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943 : 86)

Valtioneuvosto on talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksel.
lisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain 1 §:n 1 mo·
memtin 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä elokuuta
1942 annetussa laissa, maatalousministeriön 'esittelystä päättänyt:
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1 §. Villinä tai vankeudessa eläneen ketun tahi vankeudessa
eläneen taikka kotieläimenä pidetyn muun lihaa syövän eläimen
lihaa saadaan luovuttaa ihmisravinnoksi tai siinä tarkoituksessa
pitää kaupan ainoastaan, mikäli liha on ennen sen luovuttamista tai
kauppaan laskemista suoritetussa tarkastuksessa ja trikiinitutkimuksesBa todettu laadultaan ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja osoitukseksi siitä merkitty jäljempänä 3 §:ssä määrätyllä leimalla.
2 §. Alueilla, joilla lihantarkastus on pakollinen, toimitetaan
tarkastus ja trikiinitutkimus lihantarkastamossa. Muilla paikkakunnilla suorittaa tarkastuksen ja trikiinitutkimuksen piirieläinlääkäri.
.
Siitä, miten tarkastus ja trikiinitutkimus on suoritettava, määrää
maatalousministeriön eläinIääkintöosasto.
Tarkastukseen on tuotava vähintään eläimen halkaistu puoliruho.
Karhun lihaa saadaan kuitenkin tuoda nelj~nnesruhoina.
3 §. Tarkastuksessa hyväksytty liha on merkittävä pyöreällä
punavärisellä leimalla, jonka halkaisija on 4 senttimetriä ja josta
käy selville, mikä lihantarkastamo tai minkä piirin piirieläinlääkäri
on tarkastuksen toimittanut.
.
Miten monta leimaa kllhunkin ruhoon on painettava sekä mihin
kohtiin, määrää maatalousministeriön eläinlääkintöosasto.
4 §. Sen, joka tuo 1 §:ssä mainitun eläimen lihaa tarkastettavaksi, on suoritettava lihantarkastamolle 10 markkaa kultakin
tarkastetulta ruholta. ·Piirieläinlääkärillä on oikeus velkoa kultakin
lihaa tarkastettavaksi tuovalta 30 markkaa ensimmäisestä tarkastetusta ruhosta ja sitä seuraavista 10 markkaa. Puolikas- ja neljännesruhoista suoritetaan koko ruhon tarkastusmaksu.
5 §. Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta
antaa maatalousministeriön eläinlääkintöosasto.
6 §. Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistakoon
kuten väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta
6 päivänä toukokuuta 1941 annetussa laissa on säädetty.
7 §. Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1943.

55. Ketunlihan tarkastus- ja jäähdyttämömaksut.
Kaupunginvaltuuston plllltö. tammikuun 27 p:JtIl 1943.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä vahvistaa lihantarkastusmaksun ketuista 6 mk:ksi ruholta ja niiden jäähdyttämömaksun 50 penniksi ruholta ja vuorokaudelta.
Tarkastusmaksua koskeva päätös on kumottu valtioneuvoston
päätöksellä eräiden imettäväisten eläinten lihan ihmisravinnoksi
luovuttamisesta tammikuun 28 p:ltä 1943, mikä päätös on astunut
voimaan helmikuun 15 p:nä 1943.
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56. Koiraveron kannanta vuonna 1943.
Kaupunglnballltuksen päätös tammikuun 28 p:ItB 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1942: 31)

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että koiraverosta
olevat verovapaudet otetaan huomioon vuonna 1943 tapahtuvassa
verotuksessa niin, että verosta vapaat koirat jätetään verottamatta
tammikuun 1 päivästä 1942 lukien, kuitenkin siten, että mikäli on
kysymys aistiviallisten apukoirista, kukin yksityistapaus on alistettava kaupunginhallituksen harkittava.ksi.

57. Asetus puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista.
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu tammikuun 29 p:nä 1943. (Lyhennysote)

(Suomen as.-kok_ 1943: 120)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1942 : 12 ja 88)

Puolustusministerin esittelystä muutetaan puolustusvoimissa
sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta
ja ·eräistä muista eduista 27 päivänä helmikuuta 1942 annetun
asetuksen 3 § ja ·26 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:
3~--------------------

~~-------------------

Jos asevelvolliselle, värvätylle miehelle taikka puolustusvoimain
~an tai toimen haltijalle on myönnetty muusta kuin 15 §:ssä mainitusta syystä lomaa kolmeakymmentä vuorokautta pitemmäksi
ajaksi, ei hän ole oikeutettu päivärahaan loma-ajalta eivätkä asevelvollisen perheenjäsenet kuukausipalkkaan kolmenkymmenen vuorokauden yli meneviltä lomapäiviltä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1943.

58. Asetus· asevelvollisen perheenjäsenilIe suoritettavan kuukausipalkan lisäyksen käsittelystä eräissä tapauksissa.
Annettu maaliskuun 12 p:nB 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 235)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942:12 ja 88)

Puolustusministerin esitte~ystä säädetään seuraavaa:·
1 §. Sen estämättä mitä on säädetty puolustusvoimissa sodan
aikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja
eräistä muista eduista 27 päivänä helmikuuta 1942 annetun asetuksen 21 §:ssä, sellaisena kuin se on 25 päivänä syyskuuta 1942
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annetussa asetuksessa, voi puolustusministeriö, milloin asevelvollisen
perheenjäsenille on myönnetty kuukausipalkan lisäystä sanotussa
pykälässä säädettyyn korkeimpaan rajaan asti, mutta kuukausipalkkaa suorittava kunnallinen viranomainen tai sanotun asetuksen
30 §:ssä mainittu sotapalveluksessa olevia edustava neuvotteleva
jäsen katsoo kuukausipalkan lisäyksineen olevan riittämättömän
perheenjäsenten kohtuullisia huoltomenoja varten, myöntää kuukausipalkkaan asetuksessa säädettyä suuremmankin lisäyksen.
2 §. Edellä 1 §:ssä mainitussa tapauksessa tulee kunnallisen
viranomaisen saattaa asia puolustusministeriön käsiteltäväksi, jolle
kuukausipalkan lisäystä koskeva päätös kunnallisen viranomaisen
oman lausunnon ohella on toimitettava.

·59. Sotapalveluksessa olevien huoneenvuokravelkojen järjestely.
VallloDeuvosloD plllllös toukokuUD 20 p:lli1 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943: 448)
(Vrt. kunn. aa.·kok. 1942 : 1)

Valtioneuvosto on, puolustusministeriön esittelystä, muuttanut
sotapalveluksessa olevien huoneenvuokravelkojen järjestelystä 29
päivänä tammikuuta 1942 annetun valtioneuvoston päätöksen
10 §:n näin kuuluvaksi:
10 §. Vuokralaisen, joka ei ole enää sotapalveluksessa, tulee
päätöksessä määrättävän ajan kuluessa, joka ei saa olla kuutta
kuukautta pitempi, suorittaa hänen maksettavakseen määrätty
vuokravelan osuus.
Vuokralaisen, joka on vielä sotapalveluksessa, tulee kuuden kuukauden kuluessa sotapalveluksesta vapautumisensa jälkeen suorittaa
hänen maksettavakseen määrätty osuus .vuokravelasta.
Jos vuokralainen on astunut uudelleen palvelukseen ennen sitä
päivää, johon mennessä hänen olisi ollut suoritettava osuutensa
vuokravelasta, saa hän vapauduttuaan sotapalveluksesta osuutensa
suorittamisessa jälleen lukea hyväkseen "edellä 2 momentissa mainitun
kuuden kuukauden maksuajan.
Jos vuokralainen, sen jälkeen kuin lopullinen päätös vuokravelan järjestelystä on annettu, on kaatunut tai sotapalveluksesta
aiheutuneen vamman tai sairauden johdosta kuollut"taikka vaikeasti
haavoittunut tai sairastunut, voidaan vuokravelan järjestely aikaisemman päätöksen estämättä ottaa uudelleen käsiteltäväksi vuokralaisen tai hänen oikeudenomistajansa anomuksesta. Anomus on
osoitettava sosiaaliministeriölle ja jätettävä sille huoneenvuokratai kunnallislautakunnalle, joka asian aikaisemmin on käsitellyt.
Lautakunnan on lähetettävä se oman lausuntonsa ohella sosiaaliministeriön lopullisesti ratkaistavaksi.

Helsinki 194a, FreDckellio Kirjapaino Osakeyhtiö.

BEllln61n KAupun61B KunnAllinEn AIETUIKOKOElMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 7.

S isä II Y s: 60. Muutos Helsingin kaupungin töiBBä olevien työntekijäin loma.
sääntöön, s. 97. - 61. Helsingin kaupungin asutuslautaktinnan ja asu·
tusneuvojan ohjesääntö, s. 97. - 62. Kansansläkelakia kosk3via poik..
keuksia, s. 102. - 63. Helsingin kaupungin satamahaUintotoimiston
johtosäännön muutos, s. 103. - 64. Helsingin kaupungin terveydellisten
tutkimusten laboratorion taksa, s. 105. - 65. Ratsastushallin käytöstä
suoritettavat maksut, s. 111. - 66. Siirtolapuutarhaneuvojan laatimista.
omakoti· ja siirtolapuutarhapiirustuksista. kannettavat lunastlismaksut,
8. 112. 67. Kaasulaitoksen liittymämaksut ja sähkölaitoksen mittari.
vuokrat vuosilta 1941 ja 1942, s. 112. - 68. Lisäys taksaan Helsingin
kaupungin eräiden viranomaisten antamista jäljennöksistä ja todistuk·
sista kannettavista lunastuksista, s. 112.

60. Muutos Helsingin kaupungin töissä olevien työntekijäin
lomasääntöön.
Kaupunginvaltuuston vahvistama helmikuun 26 p:nA 1941.

(Vrt. kunn. u8.·kok. 1939 : 24 ja 1943 : 20)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä lisätä kesäkuun
21 päivänä 1939 vahvistamansa Helsingin kaupungin töissä olevien
työntekijäin lomasääntöön näin kuuluvan uuden 3 §:n:
3 §. TyöntekiJällä olkoon raskauden ja synnytyksen vuoksi
oikeus saada lomaa kuusi viikkoa ennen synnytystä ja kuusi viikkoa
sen jälkeen. Tänä aikana suoritettakoon työntekijälle, jonka työsuhde on keskeytymättä jatkunut kuusi kuukautta, täysi palkka
kahden kuukauden ajalta sekä muulta ajalta kaksikolmannesta
hänen palkastaan. Tällainen loma älköön vaikuttako muihin työn.
tekijän lomasäännön mukaisiin etuihin.

61. Helsingin kaupungin asutuslautakunnan ja asutusneuvojan
ohjesääntö •.
Maatalousministeriön asutusasla!nosaston vahvistama huhtikuun 27 p:nil 1943.

Yleisiä säännöksiä.
1 §. Asutuslautakunta, josta säädetään asutuslautakunnista
16 päivänä maaliskuuta 1934 annetussa laissa ja sen toimeenpanosta
.saman maaliskuun 23 päivänä annetussa asetuksessa, toimii maatalousministeriön asutusasiainosaston apuna asutustoimintaa koske·
vissa tehtävissä niinkuin siitä on erikseen säädetty.
2 §. Kun valtuusto on asutuslautakunnan toimikauden päättyessä valinnut lautakuntaan jäsenet, kokoontuvat vakinaiset jäsenet

98
N:o 61 (jatk.)

kaupunginhallituksen kutsusta valitsemaan asutuslautakunnalle .puheen·johtajan ja varapuheenjohtajan sillä tavalla, kuin siitä on
Il-sutuslautakunnista annetun lain 4. §:ssä säädetty. Samoin on meneteltävä, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on ennen toimikautensa päättymistä kuollut tai valtuusto myöntänyt hänelle
eron toimestaan.
3 §. Ellei toisin ole säädetty, päättää asutuslautakunta, kuka.
lautakuntaa "edustaa tuomioistuimissa ja virastoissa.
4 §. Asutuslautakunnan apuna toimii asutusneuvoja. Asutusneuvojan ottaa valtuusto, jos kllctsoo sen tarpeelliseksi.
ElleiGvaltuusto ole valinnut erityistä asutusneuvojaa, maaraa.
asutuslautakunta puheenjohtajan tai jonkun vakinaisista jäsenistään
vuodeksi kerrallaan toimimaan asutusneuvojana.
Asutustarkastaja on oikeutettu olemaan saapuvilla asutuslautakunnan kokouksissa ja ottamaan osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. .
5 §. Asutuslautakunnan ja asutusneuvojan palkkiosta on erikseen säädetty. Tämän lisäksi voi valtuusto asutuslautakunnan ehdotuksesta myöntää puheenjohtajalle ja asutusneuvojalle erityisen
palkkion.
6 §. Asutuslautakunnan on hoidettava vuokralautakunnalle
kuuluvat tehtävät, jotka 16 päi.vänä maaliskuuta 1934 annetulla.
lailla on siirretty asutuslautakunnille.
7 §. Asutuslautakunnan on:
1) toimittava niin, että kunta, seurakunta, yhtiöt ja yhdistykset
sekä yksityiset luovuttavat maata joko myymällä tai "vuokraamalla.
asutustarkoituksiin;
2) otettava selvää, mitä asutustarkoltuksiin sopivia maita kunnassa on myytävänä, sekä toimitettuaan tarkastuksen tehtävä ehdotuksia joko maatalousministeriön asutusasiainosastolle tai kaupunginvaltuustolle niiden ostamisesta;
3) avustettava maan ja luoton hakijoita sekä suoritettava niitä.
tehtäviä, joita laeissa ja asetuksissa tai muuten asutuslautakunnalle
annetaan; . sekä
4) annettava lausuntoja virastoille ja viranomaisille asutustoimintaa koskevista asioista kaupungissa.
8 §. Kun kaupunki on luovuttanut· kiinteistön käytettäväksi
asutustarkoituksiin ja se on uskottu asutuslautakunnan hoitoon,
laatii asutuslautakunta, neuvoteltuaan asianomaisen asutustarkastajan kanssa, asutuslain säännöksiä noudattaen sille asutussuunnitelman sekä alistaa sen samoin kuin ehdotuksen muodostettaviIIe
. tiloille ja lisämaille otettavista asukkaista kaupunginvaltuuston
vah vistetta vaksi.
9 §. Menojen säästämiseksi on asutuslautakunnan kokouksissa..
samalla kertaa käsiteltävä mahdollisimman suuri määrä asioita~
ja on samalla virkamatkalla suoritettava mikäli mahdollista useampia.
toimituksia.
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10 §. Asutuslautakunnan tulee vuosittain ennen helmikuun
15 päivää asutustarkastajalIe ja kaupunginhallitukselle antaa viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta kertomus toiminnastaan.
11 §. Asutuslautakunnalla ei ole hoidossaan asutuska.ssaa.

Asutusto?:minnan turvaaminen.
12 §. Niistä kaupungissa olevista viljelystiloista ja lisämaista,
jotka ovat asutuslain 87 ja 89 §:ssä säädettyjen rajoitusten ja ehtojen
alaisia, ilmoittaa maatalousministeriön asutusasiainosasto asutuslautakunnalle lähettämällä lautakunnalle otteet asutusasiainosastossa pidettävästä asutustilarekisteristä. Nämä asutustilarekisteriotteet on lautakunnan pidettävä määrätyssä järjestyksessä ja säily-·.
tettävä niin, etteivät ne pääse häviämään.
.
13 §. Asutuslautakunnan on asutuslain 87 §:ssä säädettyihin
toimenpiteisiin ryhtymistä varten maatalousministeriön asutusasiainosastolle ilmoitettava, jos edellä 12 §:ssä mainittujen ehtojen
ja rajoitusten alainen viljelystila tai lisämaa taikka niiden osa ilman
maatalousministeriön lupaa on luovutettu muulle kuin asutuslain
1 §:ssä mainitulle henkilölle. Samoin on asutusasiainosastolle ilmoitettava, jos tällainen viljelystila tai lisämaa tai osa siitä ilman lupaa
ositetaan tai annetaan vuokralle taikka jos lisämaa ilman lupaa
luovutetaan toiselle tilasta erillään.
.
14 §. Edellä 12 §:ssä mainittujen viljelystilojen ja lisämaiden
metsänkäyttöä on asutuslautaktinnan valvottava ja, sitten kuin
metsänhoitolautakunnan toimesta puiden leimaus on suoritettu tai
hyväksytty, päätettävä, saadaanko tällaiselta viljelystilalta tai
lisämaalta ja millä ehdoilla myydä metsää tai hakkuuttaa sitä myytäväksi tai myyntiä varten jalostettavaksi.
15 §. Kun metsä on hakattu, on asutuslautakunnan määräyksestä sen puheenjohtajan, jäsenen tai asutusneuvojan tarkastettava,
onko hakkuu toimitettu leimauksen ja asutuslautakunnan päätöksen
mukaisesti. Jos metsänhoitolautakunta on suostunut toimittamaan
edellämainitun jälkitarkastuksen, ei sitä asutuslautakunnan toimesta
ole pidettävä.
Jos edellä 1 momentissa mainitussa tarkastuksessa havaitaan,
että metsää on hakattu noudattamatta, mitä asutuslautakunnan
päätöksessä on määrätty, on asutuålautakunnan toimitettava metsän
tilan· selville saamiseksi sellainen katselmus, kuin asutuslain toimeenpanoasetuksen 144 §:ssä säädetään.
16 §. Asutuslautakunnan on pidettävä huolta siitä, että metsänmyynnistä rajoitusten alaisilla tiloilla kertyvät varat hoidetaan ja
käytetään asutustarkastajan antamassa päätöksessä määrätyllä
tavalla.
.
. 17 §. Jos asutustilalliselle on myönnetty lykkäystä valtiolle
tai kaupungille tulevan vuotuismaksun suorittamisessa, on asutuslautakunnan toimesta tarkastettava ja ennen kesäkuun 1 päivää
asutustarkastajalle annettava selostus siitä, millä tavalla helpotust.en
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saaja on edellisenä vuonna täyttänyt hänelle lyk,käYtltä myönnettäessä
asetetut ehdot.
18 §. Asutuslautakunnan on myös valvottava, että niillä
tiloilla ja lisämaiIla, joita rasittaa valtion tai kaupungin saaminen,
olevat rakennukset pidetään kotimaisessa palovakuutuslaitoksessa
palovakuutettuina täyteen arvoonsa tai, jollei tämä ole mahdollista,
korkeimpaan mahdolliseen määrään ja ettei rakennuksia ja viljelyksiä päästetä rappiolle sekä että noudatetaan .asutusviranomaisten
tilalle ehkä vahvistamaa taloussuunnitelmaa.

Erinäi8iä 8äännök8iä.
19 §. Kun asutuslautakunnan toimikausi on päättynyt, on
kaupunginhallituksen valitseman kahden esteettömän henkilön
asutuslautakunnan eroavan ja uuden puheenjohtajan saapuvilla
ollessa tarkastettava asutuslautakunnan arkisto ja tehtävä siitä
luettelo. Samoin on tarkastettava asutuslautakunnan hoidossa
olevat rahavarat. Jos asutuslautakunnan puheenjohtaja ennen
toimikauden päättymistä eroaa, on uuden ja eronneen. puheenjohtajan saapuvilla ollessa edellämainittu tarkastus toimitettava.
Tarkastuksesta on eroavalIe puheenjohtajalle annettava pöytäkirjanote.
20 §. Asutuslautakunnan puheenjohtajan tulee:
1) kutsua asutuslautakun~a koolle ja johtaa puhetta asutuslautakunnan kokouksissa;
2) huolehtia siitä, että todistettava tieto asutuslautakunnan
päätöksestä annetaan asianosaisiIle ja että tästä tehdään merkintä
asutuslautakunnan arkistossa säilytettävään asutuslautakunnan
pöytäkirjaan sekä asianosaisiIle ehkä annettavaan otteeseen pöytäkirjasta;
.
3) ilmoittaa asu~uslautakunnan puheenjohtajan "ja varapuheenjohtajan, jäsenten sekä asutusneuvojan vaalista ja heidän asuin·paikoistaan maatalousministeriön asutusasiainosastolle, lääninhalli~
tukselle, asutustarkastajalle ja kaupunginhallitukselle, jolloin myöS'
puheenjohtajan ja asutusneuvojan postiosoitteesta on annettava.
tieto;
4) pitää luetteloa asutllslautakurinalle saapuneista tai sen lähettämistä hakeinuksista, kirjeistä tai muista asiakirjoista, sillä tavalla.
kuin siitä määrätään;
.
.
5) pidettävä huolta metsänmyynneistä kertyn·eistä varoista ja.
niiden käyttämisestä sillä tavalla, kuin niistä määrätään;
6) valvoa, että asutuslautaktmnan arkisto on asianmukaisessa.
järjestyksessä;
7) tarpeen vaatiessa edustaa asutuslautakuntaa kokouksistla,
.
joissa käsitellään asut]lstoimintaa koskevia asioita;
8) asutuslautakunnan puolesta antaa otteita asutuslautakunnan
pöytäkirjoista, todistuksia sekä jäljennöksiäasutuslautakunnalle
jätetyistä asiakirjoista; sekä
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9) yleensä suorittaa niitä asutustoimintaan kuuluvia tehtäviä,
jotka kuuluvat puheenjohtajalle tai joita hänen tehtäväkseen annetaan.
Puheenjohtajan tulee lisäksi asutuslautakunnan vastuulla:
1) hoitaa asutuslautakunnan hoidossa olevia rahavaroja sekä
ottaa vastaan ja suorittaa maksuja;
2) hoitaa kirjanpito sekä laatia tilinpäätös ja tilikertomus;
3) huolehtia rajoitusten alaisilta asutustiloilta kertyneiden metsänmyyntivarojen kirjanpidosta sekä niiden käyttämisestä joko
valtion tai kaupungin saamisen lyhentämiseen tai asukkaan taloudellisen aseman pa,ranta'miseen ,siIIä tavalla, kuin siitä on erikseen
säädetty; sekä
4) huolehtia tilikirjojen ja tilitosikkeiden säilyttämisestä.
21 §. Asutuslautakunnan jäsenen tulee:
1) avustaa ja opastaa maan- ja lainanhakijoita paikkakunnalla;
2) ilmoittaa myytävänä olevista tiloista ja asutustarkoituksiin
sopivista alueista asutuslautakunnan puheenjohtajalle;
3) valvoa paikkakunnallaan olevia rajoitusten alaisia asutustiloja ja, jos luvatonta metsänhakkuuta ja muuta väärinkäyttöä
tapahtuu, 'ilmoittaa siitä asutuslautakunnan puheenjohtajalle; sekä
4) yleensä suorittaa asutustoiinintaan kuuluvia tehtäviä.
22 §. Asutusneuvojan tulee asutuslautakunnan vastuulla ja
puheenjohtajan valvonnan alaisena:
]) avustaa puheenjohtajaa asutustoimintaa koskevissa tehtävissä;
2) asutllsviranomaisten ohjeiden mukaisesti laatia hyvissä ajoin
vuosittain kertomus asutuslautakunnan toiminnasta edelliseltä
kalenterivuodelta niin, että se, samoinkuin 3 kohdassa mainitut
tiedot, voidaan esittää asutuslautakunnan 23 §:ssä mainitussa kokouksessa tarkastettavaksi;
3) valmistaa asutuslautakunnan tilastolliset tiedot niiden ohjeiden
,mukaan, joita asutusviranomaiset antavat;
4) valvoa asutuslautakunnan määräyksestä ja annettujen ohjeiden mukaisesti rajoitusten alaisten asutustilojen hoitoa ja metsänkäyttöä;
5) avustaa maan- ja lainanhakijoita ja opastaa heitä tilojensa
kuntoonsaattamiseksi; sekä
6) hoitaa muuten ne tehtävät, joita asutusviranomaiset ja asutllslautakunta hänelle antavat.
23 §. Asutuslautakunnan tulee vuosittain ennen 15, päivää
helmikuuta pitää kokous, jossa on käsiteltävä seuraavat asiat:
a) toimitetaan asutusneuvojan vaa.Ji, ellei kaupunginvaltuusto
jo ole asutusneuvojaa valinnut;
b) tarkastetaan asutuslauta,kunnan hoidossa olevien rahavarojen
tilit., selvitys asutuslaut.akunnan hoidossa olevista metsänmy'yntita,hoista' sekä asutustoimintaa koskevat kertomukset; sekä
c) käsitellään muut mahdollisest.i esilletulevat asiat.
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Asutuslautakunnan kokouksista laaditaan pöytäkirj a, jonka
allekirjoittaa puheenjohtaja sekä kokouksessa saapu villa ollee t
asutuslautakunnan jäsenet.

62. Kansaneläkelakia koskevia poikkeuksia.
(V1't. kunn. a8.·kok. 1942: 21, 22 ja 56)
V'!Uioneuvoston päätös kesäkuun 10 p:UI 1943.

(Suomen aH.-kok. 1943: 520)

Valtioneuvosto on väliaikaisista poikkeuksista kansaneläkelakiin
27 päiyänä maaliskuuta 1942 annetun lain 1 §:n nojalla sosiaaliministeriön esittelystä muuttanut 27 päivänä elokuuta 1942 kansaneläkelakia koskevista poikkeuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n näin kuuluvaksi:
3 §. Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka on annettava; viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1944 kansaneläkelaitoksen
piiriasiamiehelle, on liitettävä palkanpidätystodiste, vakuutusmaksulippu ja, ellei vakuutusmaksua .ole siinä kuitattu maksetuksi,
myös vakuutusmaksun suorittamisesta annettu kuitti sekä,' jos
vakuutetulla vuonna 1941 on ollut myös muita kuin palkkatuloja,
asianomaiseri kunnan viranomaisen antama todistus sanotun vuoden
vakuutusmaksun määräämisen perusteena olleiden palkkatulojen
määrästä ja kansaneläkelaitoksen edellisten lisäksi ehkä tarpeelliseksi katsoma muu selvitys.

VaUloneuvoston pilätös kesäkuun 10 p:ltö 1943.

(Suomen aH.-kok. 1943: 521)

Valtioneuvosto on väliaikaisista poikkeuksista kansaneläkelakiin
27 päivänä maaliskuuta 1942 annetun lain 1 §:n nojalla sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Vakuutetulle, joka ei ole liittänyt saamaansa palkanpidätystodistetta kunnallisveroilmoitukseensa vuodelta 1942 kansaneläkelain 15 §:n mukaisesti tai jonka todistetta ei ole luettu vähennykseksi hänen vakuutusmaksuaan sanotulta vuodelta määrättäessä,
on hakemuksesta kansaneläkelaitoksen toimesta vakuutusmaksujen
kannon päätyttyä suoritettava takaisin todisteen osoittama määrä,
jos hän on maksanut todisteen tarkoittaman tulon osalta vakuutusmaksun. Jos maksettu vakuutusmaksu on pienempi kuin todisteen
osoittama määrä, suoritetaan takaisin vain ensiksi mainittu määrä.
2 §. Kansaneläkelaitoksen kulujen korvaukseksi vähennetään
kymmenen markkaa 1 §:n mukaan takaisin suoritettavasta määrästä.
3 §. Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka on annettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1944 kansaneläkelaitoksen
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piiriasiamiehelle, on liitettävä palkanpidätystodiste, vakuutusmaksulippu ja, ellei vakuutusmaksua ole siihen kuitattu maksetuksi, myös
vakuutusmaksun suor~ttamisesta annettu kuitti sekä, jos vakuutetulla vuonna ·1942 on ollut myös muita kuin palkkatuloja, asianomaisen kunnanviranomaisen antama todistus sanotun vuoden
vakuutusmaksun määräämisen perusteena olleiden palkkatulojen
määrästä ja kansaneläkelaitoksen edellisten lisäksi ehkä tarpeelliseksi katsoma muu selvitys.
4 §. Tällä päätöksellä ei vähennetä sitä etua, mikä sotapalveluksessa ja eräissä muissa tehtävissä oleville on annettu 11 päivänä
maaliskuuta 1943 kansaneläkelakia koskevista poikkeuksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä.

Valtioneuvoston päätös kesäkuun ZZ p:lti 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 551)

Valtioneuvosto· on 27 päivänä maaliskuuta 1942 väliaikaisista
poikkeuksista kansaneläkelakiin annetun lain '1 §:n nojalla sosiaalimini~teriön esittelystä määrännyt, että samana' päivänä kansaneläkelakia koskevista poikkeuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n voimassaolo lakkaa vuoden 1943 kesäkuun päättyessä.

63. Helsingin kaupungin satamahallintotoimiston johtosäännön muutos.
Kaupunginvaltlluston vahvistama kesäkuun 16 p:ni IU3.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1931 : 45 ja 1936 : 35)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa joulukuun 2 p:nä 1931 vahvistamansa ja toukokuun 13 p:nä 1936 muuttamansa Helsingin kaupungin satamahallintotoimiston. johtosäännön
eräät pykälät näin kuuluviksi:
6 §. Satamaliikenneosaston vakinaisena henkilökuntana on satamakapteeni, apulaissatamakapteeni, satamamestareita, apulaissatamamestareita, tarkastuskonstaapeleita,· satamakonstaapeleita, vedenantomiehiä, toimentajia ja toimistoapulaisia sekä alusten päälliköitä, perämiehiä, konemestareita ja pursimiehiä. Paitsi vakinaista
henkilökuntaa, on osastolla palkkattuna tilapäistä henkilökuntaa,
kuten satamahallinnon alusten perämiehiä, konemestareita ja miehistöä, palveluskuntaa, vartiomiehistöä y. m.
10 §. Apulaissatamamestarin tehtävänä ·on:
1) satamakapteenin tarkemmin antamien. ohjeiden mukaan
valvoa kotimaista meriliikennettä, osoittaa tällaisessa liikenteessä
oleville aluksille ynnä saaristolaisveneille paikka sekä valvoa, että
kaupungille tulevat maksut saadaan perityksi, kuin myöskin valvoa
saliama:alueella tapahtuvaa kauppaa;
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2) valvoa tarkastus- jlt satamakonstaapeIien toimmtaa;
3) toimia satamakatsantomiesten esimiehenä ja tässä ominaisuudessa tehdä merenkulkuhallitukselle ja merenkuluntarkastajalIe
tarpeelliset ilmoitukset sekä noudattaa näiden antamia ohjeita ja
määräyksiä;
4) antaa satamakapteenin ja apulaissatamakapteenin pyytämää
muuta virka-apua.
11 §. Satamaliikenneosaston toimentajan tehtävänä on satamakapteenin tarkemmin antamien ohjeiden mukaan:
1) ottaa vastaan ja merkitä päiväkirjaan ilmoitukset saapuvista
ja lähtevistä aluksista sekä valvoa, että ilmoituksissa mainitut
tiedot aluksen vetomäärästä, lastista y. m. ovat oikeat;
2) antaa lupatodistuksetmoottori-, purje- ja soutuveneiden
sijoittamiseen sekä kalastamiseen satama-alueella;
3) antaa satamakapteenin ja apulaissatamakapteeniil pyytämää.
muuta virka-apua.
12 §. TarkastuskonstaapeIien, satamakonstaapeIien, vedenantomiesten, satamahallinnon alaisten alusten päällystön ja miehistön
sekä vartijamiesten ja muun palveluskunnan tehtävät määrää ja
järjestää satamakapteeni.
Tarkastuskonstaapelin tulee toimia myöskin satamakatsantomiehenä, jossa ominaisuudessa hänen on noudatettava apulaissatamamestarin, merenkulkuhallituksen ja asianomaisen merenkuluntarkastajan antamia ohjeita.
16 §. Satamakannantaosaston henkilökuntana on satamaka:rpreeri, apulaissatamakamreeri, haaraosaston esimiehiä, laskuttajia,
vanhempia ja nuorempia kassanhoitajia, vanhempia ja nuorempia.
kirjanpitäjiä, toimentajia, toimistoapulaisia, vaaka mestari , apulaisvaakamestareita, vahtimestareita sekä jäähdytyslaitoksen, lämpöjohtojen ja hissilaitosten konemestareita ja apulaiskonemestareita,
talonmiehiä ja siivoojia.
Osaston alaisena on sitäpaitsi pakkahuoneiden ulkopuolella olevien
. tavarain punnituksia ja mittauksia toi mittavia vaakamestareita
sekä tavaravajain katsantomies ..
20 §. La,skuttajien, vanhemman kassanhoitajan, nuorempien
kassanhoitajien, vanhemman kirjanpitäjän, nuorempien klrjanpitäjien, toimentajien, konttorikirjurien, vaakamestarien, vanhempi6n
vahtimestarien, nuorempien vahtimestarien, koneenkäyttäjien ja
pa.Iveluskunnan tehtävät määrää ja järjestää satamakamreeri.
Kaupungin pakkahuoneel1a toimivan vaakamestarin on valvottava, että kaupungin liikenteeUe luovuttamia makasiineja tarkoituksenmukaisesti käytetään, huolehtia paitsi tul1isäännön edeUyttämistä. punnitsemisista tulli- ja pakkahuoneessa olevan kaupungin
omaisuuden hoidosta sekä antaa päivittäm satamalaitoksen toimitusjohtajalle, satamakapteenille ja satamakamreerille selostus makasiinien käytöstä.
Vaakamestaria tehtävissään avustavat apulaisvaakamestarit.

105
N:o 63 (jatk.)

22 §. Satamalaitoksen johtajan valitsee kaupunginvaltuusto.
Satamakapteenin, apulaissatamakapteenin, satalll:akamreerin ja
avustavan satamakamreerin valitsee kaupunginhallitus satamalautakunnan esityksestä.
Muut satamahallintotoimiston vakinaiset viranpitäjät, tilapäisen
henkilökunnan ja palveluskunnan ottaa ja eroittaa satamalautakunta.
Satamakapteenin, apulaissatamakapteenin ja satamamestarien
virkoja täytettäessä on erikoinen huomio kiinnitettävä hakijain
aluspäällikkötoimintaan sekä muuhun kokemukseen ja koulutukseen
tässä ammatissa sekä ulkomaisten kielten taitoon.
Apulaissatamamestarin, tarkastuskonstaapelien ja satamakonstaapelien virkoja täytettäessä on erikoin'en huomio kiinnitettävä
hakijain toimintaan merimiesammatissa, ollen sille hakijalle annettava etusija, joka taitaa jotakin meriliikenteessä yleensä käytettyä
ulkomaista kieltä.

64. Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten laboratorion taksa.
Kaupunginvaltuuston vahvistama kesäkuun 16 p:nä 1943.

(Vrl. Helsingin kaupu,nkin koskevat asetuk8et, s. 1019)

A, Fysikaaliset ja yleiset kemialliset tutkimukset.

Mk
Tarkastus laboratoriossa
10- 30
» •
ultraviolettivalossa ., ..................... ..
25
Nfikroskooppinen tarkastus .......................... . 25-150
Nesteen ominaispainon määrääminen areometrillä ..... .
15
»
»
')
Mohr-Westphalin
vaa'alla ........ .
25
»
»
»
pyknometrillä ... .
40
'30
Orgaanisen aineen sulamispisteen määrääminen
Vetyionieksponentin
20- 40
»
Orgaanisen aineen kiertämiskyvyn
30
»
Kosteuden
30
»
Tuhkan
30
»
»
aIkaliteetin
20
,)
fosforihapon
75
»
Kloridien määrääminen tnhkassa
25
Hiekan
»
,)
................... ..
25
Raakarasvan
»
ellntarvikkeessa ............. .
60
Raakaproteinin määrääminell elintarvikkeessa
60
»
»
.Puhtaan »
80
Sula van »
»
» .
120
,)
.........
Raakakuidull
75
Ekstraktiaineiden' määrääminen liukenevassa elintarvikkeessa .......................................... . 35- 50
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Rasvattoman liukenemattoman määrääminen liukenevassa
elin tarvikkeessa
Epäorgaanisen aineen kvalitatiivinen analyysi, kultakin
ionilta
Epäorgaanisen aineen kvantitatiivinen analyysi, kultakin
ionilta
Raskaiden metallien kvalitatiivinen osoittaminen elintarvikkeessa, kultakin metallilta
Raskaiden metallien kvantitatiivinen määräämineri elintarvikkeessa, kultakin metallilta
Hiilihapon määrääminen karbonaatissa
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Bo Erityiset kemialliset tutbmukseto
1. Eli n t a r vi k k e i den s ä i 1 Y t t ä m i s e en, m a u s t am i s e e n j a v iL r jää ni i s e e n käy t e t t ä vie n a i n e iden t u t kim i n e no
Benscehapon osoittaminen
»
määrääminen
»
johdannaisten osoittaminen
,)
,)
määräälninen
Salisyylihapon osoittaminen
»
määrääminen o.
Boorihapon osoittaminen
»
määrääminen
Rikkidioksidin osoittaminen
,)
määrääminen o.
Heksametylentetramiinin ja formaldehydin osoittaminen
Fluorivedyn osoittaminen.
Tavallisesti käytettyjen säilytinaineiden kvalitatiivinen
tutkiminen elintarvikkeessa
Salpietarin osoittaminen lihasäilykkeessä
Nitriitin
»
»
Keittosuolan määrääminen elilltarvikkeessa
Keinotekoisten makeuttamisaineiden osoittamiilen .
Sakariinin määrääminen
Dulsiinin
»
Etikkahapon väkevyyden määrääminen etikassa
Muurahaishapon
»»
Mineraalihappojen osoittaminen
kunkin
Empyreumaattisten aineitten osoittaminen,)
Ekstraktin määrääminen viinietikassa
Kloroformikoe mineraliaineiden osoittamiseksi mausteessa
Mausteen eterisen öljyn määrääminen
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2. Li h a tu

0

t t e i den ja m a i don t u t kim i n e n.

Tärkkelyksen määrääminen lihasäilykkeessä ............
Säilykkeen sterilisyyden toteaminen .... . . . . . . . . . . . . . . . .
Makkaran vij.rjäärn.isen osoittaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kreatiniinin määrääminen liha- ja liemiekstrakteissa ...
Aminohappotypen »
»»»
Maidon rasvapitoisuuden määrääminen butyrometrillä ..
Kerman»
»
»
Maidon kuiva-aineen
»
•.•.•.•.....• ,. •
»
happoisuusasteen
»
.. . . . . . . . . . . . . .
»
likapitoisuuden
»
.. . . . . . . . . . . . . .
kestävyyden
»
(reduktaasikoe) .
»
maidossa. . . . . .
Maitosokerin
»
Maidon pastöroimisen osoittaminen ...................
»
jäätymispisteen määrääminen .................
Maitoserumin ominaispainon»
.. . . . . . . . . . . . . . . .
»
valon taitteen . »
.. . . . . . . . . . . . . . . .
Nitraattien osoittaminen maidossa ...................

80
100
40
75
75

15
20
30

10
10
20
60

50
25
45
25
25

3. ViI j a s t a, h e del m i s t ä j a j u u r i k kai s t a v a 1m i s t e t t u j en eli n t a r vi k k e i den t u t kim i n e n.
Kloroforniikoe jauhoille ............................. .
Jauhojen happoisuuden määrääminen ............... .
sitkoaineen
»
............... .
»
vedensitomiskyvyn»
............... .
»
Trifuktosaanin määrääminen jauhoissa ............... .
Maltaiden uutetuloksen niäärääminen ................. .
Mehun titrimetrisen happoisuuden määrääminen ....... .
Lyijyasetaattikoe mehulle ......................... ".. .
Sokerin polarimetrinen määrääminen ... ; ............. .
gravimetrinen tai titrimetrinen' määrääminen in»
version jälkeen ................................. .
Tärkkelyssokerin osoittaminen mehuissa ja marmelaadeissa
»
määrääminen»»
»
Kosteuden ynnä liukenemattoman määrääminen marmelaadissa
Kosteuden määrääminen hunajassa .................. .
Fiehen reaktio
»
... , ..••••..•.•...•
Diastaasikoe hunajalla ............................. .
Siitepölyjen etsiminen hunajasta ..................... .
C-vitamiinin määrääminen kasviaineessa .............. .
4.

Voi n j a r a vi n tor a.s v

0

10
30
75
30
75
100

15
5
35- 50
75
20
75
60

50
50

'50
40

50-150

j e n t u t kim i.n e n.

Kloridien määrääminen ravintorasvoissa ...............
Mårgariinirasvan osoittaminen voissa polarisatiomikroskoopilla' ...... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
5
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Tärkkelyksen osoittaminen margariinissa .............. .
Rasvan valontaitekyvyn määrääminen ................ .
happoluvun
)
................ .
)
saippuoitumisluvun . )
................ .
)
')
voihappoluvun
)
................ .
Reichert-Meissl-Iuvun)
................ .
)
)
Polenske-Iuvun
edellisen yhteydessä
,)
jodiluvun
)
................ .
Saippuoitumattoman määrääminen rasvassa ........... .
A-vitamiinin määrääminen kalanmaksaöljyssä ......... .
)

15

40
30
30
16
60
30
50
75
150

j a a 1 k 0 hoI i P i toi s t en juo m i e n
5. Vi r voi t u ss e k ä n a u t i n t 0 a i n e i den t u t kim i n en.
Kuparin ja lyijyn määrääminen hiilihappoisessa vedessä . .
Alkoholin määrääminen alkoholipitoisissa juomissa pyknometrillä tislauksen jälkeen .........................
Alkoholin määrääminen essanssissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metylialkoholin osoittaminen alkoholipitoisissa juomissa .
)
määrääminen)
)
Sakariinin ja dulsiinin osoittaminen mallasjuomissa ..... _
lJutteen määrääminen teessä tai kahvissa; kunkin .......
Sikurin osoittaminen jauhetussa kahvissa ............ : . .
Koffeinin ja teobrominin määrääminen, kunkin.. . . . ....
K1,1oriosien mää.rääminen kaakaossa ........... '. . . . . . . .
6. V e den t

11

30
60
90
50
125
100
50
25
175
75

t kim i neIL

Samennuksen maaraaminen ......................... .
......................... .
Värillisyyden .
)
pH-Iuvun määrääminen ............................ .
Haihtumisjäännöksen määrääminen .................. .
Hehkutusjäännöksen
)
edellisen yhteydessä
Kaliumpermanganaatinkulutuksen määrääminen
Kokonaisraudan kolorimetrinen
Ammoniakin
Orgaanisen typen
Nitriittien osoittaminen
)~
määrääminen
Nitraattien osoittaminen
)
määrääminen ............. _............. .
Kloridien
~
........................... .
Sulfaattien
)
........................... .
Pohjasakan mikroskooppinen tarkastus ............... .
Vesianalyysi käsittävä haihtumis- ja hehkutusjäännöksen,
permanganatinkulutuksen, raudan, nitriittien, nitraattien, kloridien, ammoniakin, orgaanisen typen määräämisen sekä pohjasakan mikroskooppisen tarkastuksen ....

20
20

20
30
15

25
9_0

25
30
10

25
10

25
15
30
10

150
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Piihapon, aluminiumin, manganin, kalsiumin ja magnesiumin määrääminen, kunkin .......................
Kuparin, lyijyn ja sinkin kolorimetrinen määrääminen,
kunkin ..........................................
Alkalien määrääminen .....................•.........
Kaliumin ja natriumin inäärääminen, kunkin ... , . . .. . . .
Liettyneiden aineiden määrääminen .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vapaan hiilihapon määrääminen. .. .. . .. . .. .. .... .. .. .
Bikarbonaattihiilihapon ja karbonaattikovuuden määrääminen ...........................................
Aggressiivisen hiilihapon määrääminen.. . . ... .. . .. . . . ..
Aktiivisen klorin määrääminen. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . ..
Liuenneen hapen määrääminen ...... .................
Rikkivedyn osoittaminen ............................
Mätänemiskyvyn osoittaminen metylenisinisellä .. . . . . . . .
Kokonaiskovuuden titrimetrinen määrääminen ........
»
gravimetrinen»
. . . . . .. .
Elatusliivatteessa kasvavien bakteerien lukumäärän määrääminen ........................................
Elatusagarilla kasvavien bakteerien lukumäärän määrääminen ...........................................
Koli-aerogenesryhmän bakterien lukumäärän määrääminen
B.coli!! osoittaminen edellisen yhteydessä .............
B.typhin
»
o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

40
30
60
70
30
25
15
70
25
35
10
15
40
90
30
35
100
100'
100

7. K u 1 utu s t a r v i k k e i den t u t kim i n e n.
Rasvahappojen määrääminen saippuassa ..............
Hartsihappojen
»
» . . .. . . . . . . . .. .
Neutralirasvan ja saippuoitumattoman määräämiIten saippuassa ..........................................
Kokonaisalkalin määrääminen saippuassa . . . . . . . . . . . . .
Vapaan alkalin
»
».. . ... . .. .. . .
Rasvahappoihin sidotun alkaJ,in määrääminen saippuassa
Soodan määrääminen saippuassa ......................
Vesilasin määrääminen saippuateollisuuden tuotteissa ..
Boraattien»
»
»
Aktiivisen hapen määrääminen saippuateollisuuden tuot-_
teissa ...................................... l . . . . .
Hiivan käymisvoiman määrääminen...................
Lysoolin kresolipitoisuuden määrääminen. .. . . . . . . .. . . .
Kaseinin happoisuuden määrääminen .................
»
rasvapitoisuuden määrääminen ..............

60
120
60
30
50
50
60
60
50
50
75
75
60
75

8. M y r-k k y t u t kim u k s e t.
Arsenikin osoittaminen elin- ja kulutustarvikkeissa
»
määrääminen»»»
Elohopean määrääminen elintarvikkeissa tai ilmassa.. . . .

30
90
150
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·Saviastian lyijyliukoisuuden määrääminen. . . . . . . . . . . . . .
75
Lyijyn määrääminen tinauksessa ..... , . . . .... .. . . . . . . .
75
Hiilimonoksidin määrääminen ilmassa.. . . .. . . . . . . . . . . .
75
:Myrkkytutkimus käsittävä tavallisten metalli- ja alkaloidimyrkkyjen osoittamisen elintarvikkeessa ............ 300-500
9. K e m i a II i s e t t u t kim u k s e t d i a g n
koi t u s t a v a r t e n.

0

s t i s t a t a r-

Sokerin osoittaminen virtsassa ...................... .
määrääminen»
...................... .
»
Valkuaisaineen osoittaminen virtsassa ............... .
»
määrääminen
»
Asetonill
osoittaminen
»
........... : ....
»
määrääminen
»
»
Virtsahapon
B.coIin
osoittaminen
»
. . . . . . . . . . . . . . ..
»
Madon
ulostuksessa ............ .

10
20

10
40

10
50

70
20
10

C. Bakteriologiset ja serologiset tutkimukset.
Kurkkumätänäytteen tutkiminen .....................
Tuberkelibasillinäytteell»
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavantautibasillinäytteen tutkiminen .................
Gonokokkinäytteen
» . . . . . . . . . . .. . . . . .
VidaIin agglutinaatiokoe .............................
Bangin
»
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
10
16
16
16
16

Vieraan kunnan laitoksen tai vieraassa kunnassa asuvan henkilön
lähettämästä ba~teriologisesta näytteestä kannetaan kurkkumätäja tuberkelibasillien toteamisesta 14 mk sekä lavantautibasillien
toteamisesta, Vidalin ja Bangin agglutinaatiokokeista 20 mk .
. Kurkkuinätänäyteottimista ei kanneta maksua. Vieraan kunnan
laitokselta ja vieraassa kunnassa asuvalta peritään 5 mk kpl.
Laboratorion näytteenottajan yksityishenkilön tai toiminimen
laskuun ottamista näytteistä kannetaan maksu 30 mk tunnilta.
Terveydenhoitolautakunnan, kaupunginlääkärin, jonkin kaupungin sairaalan tai poliklinikan johtajan tahi kaupungin muun
viranomaisen pyynnöstä yleisen terveydenhoidon hyväksi toimitettu
tutkimus on maksuton.
Tutkimuksista, joita ei ole taksassa mainittu, kannetaan maksu,
jonka laboratorion esimies, huomioonottaen työn laadun ja taksassa
olevat maksut, määrää.
Sarjatutkimuksista on laboratorion esimiehellä oikeus harkintansa
mukaan myöntää alennusta enintään 50 % taksassa määrätyistä.
maksuista.
Tutkimustodistuksesta ei kanneta erityistä maksua.
Lausunnosta, joka ei välittömästi perustu tutkimukseen ja jonka
yksityishenkilö, toiminimi tai vieraan kunnan laitokset pyytävät,
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voidaan periä maksu, jonka suuruuden laboratorion esimies, lausunnon laadun huomioonottaen, määrää.
Kaupungissa asuvalle vähäviraiselle voidaan låboratorion esimiehen harkinnan mukaan myöntää alennusta taksassa säädetyistä
maksuista terveydelliseltä kannalta tärkeästä tutkimuksesta. Kaupungissa asuva varaton voidaan samoilla perusteilla kokonaan
vapauttaa suorittamasta maksua.
Bakteriologisista tutkimuksista, joiden tarkoituksena on estää
tarttuvien tautien leviäminen maaseudulta kaupunkiin, ei kanneta
maksua. Laboratorion esimiehen harkinnan mukaan voidaan maksutta suorittaa muita bakteriologisia ja yleensäkin tutkimuksia,
jotka ovat yleisen terveydenhoidon kannalta tärkeitä.
Tässä mainitut maksut on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä,
kuin toimeksiantaja on saanut tiedon tutkimuksen suorittamisesta
tai lausunnon antamisesta ja maksun suuruudesta.

65. . Ratsastushallin käytöstä suoritettavat maksut.
Kiinteistölautakunnan vahvlstamattammlkuun 18 p:nl 1943.·

(Vrt. kunn. u8.·kok. 1940 : 55 ja 109)

Hevostilojen vuokrat.
Karsinan kuukausi vuokra .
Pilttuun
»
Karsinan vu'orokausivuokra
Pilttuun
Q

200 mk
150 »
30 )
20 )

)

Vuokraan sisältyy vuokrattujen hevostilojen suhteessa osuus
satulahuoneisiin, kuivaushuoneisiin ja ullakkoon, sähkö ja vesi
sekä lämpö satulahuoneisiin. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamiensa tilojen puhtaudesta ja järjestyksestä, samoin
käyttämänsä talliosaston edustan ja puhdistuspuomin ympäristön
. puhd,istuksesta.

Kaviourien tuntimaksut.
1 ratsastaja ........................................ .
15 mk
2-3 ratsastajaa ................................... . ä. 10 )
4 tai useampia ratsastajia ........................... . ä. 8 )

I
II

III

K aviourien valaistusmaksut.
valaistus
)

)

16 mk tunnilta
11)
6)

Nämä maksut kannetaan helmikuun 1 p:stä 1943 alkaen.

)
)
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'66. Siirtolapuutarhaneuvojan laatimista omakoti- ja siirto lapuutarhapiirustuksista kannettavat lunastusmaksut.
Kiinteistölautakunnan vahvistama! maaliskuun 15 p:nll 19(3.

(Vrt. kunn. aa.·kok. 1931 " 66)

Kiinteistölautakunta päätti mainittuna päivänä, että' siirtolapuutarhaneuvojan laatimista omakoti- ja siirtolapuutarhapiliustuksista peritään huhtikuun 1 päivästä 1943 seuraavat lunastusmaksut:
8iirtolapuutarhapalstan viljelysehdotus ................ . 20 mk
Huvimajapiirustuksen kopio ......................... . 25 )}
Omakotipuutarhapiirustus ........... , ............... . 40 )
Pihamaan piirustus ., .... , ............... , ........... . 400 )}
Etupihapiirustus ..... , .............................. . 100 )
Kompostilaatikon y. m. piirustuksen kopio ............. . 10 )

67. Kaasulaitoksen liittymämaksut ja sähkölaitoksen mittarivuokrat vuosilta 1941 ja 1942.
Kaupunginvaltuuston pälltökset joulukuun 10 p:1t1l 1941 ja tammikuun 27 p:ItA 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1940 " 127 )

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuina päivinä, että vuosilta
1941 ja 1942.ei peritä minimiliittymämaksuja kaasulaitoksella eikä
sähkömittarinvuokria sähkölaitoksella .

68. Lisäys taksaan Helsingin kaupungin eräiden viranomaisten
antamista jäljennöksistä ja todistuksista kannettavista lunastuksista.
Kaupunglnballltuksen pAlltös maaliskuun 24 p:ltA,1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1938,' 62 ja 1940 " 60 )

Kaupunginvaltuuston elokuun 28 p:nä 1940 valtuuttamana kaupunginhallitus mainittuna päivänä päätti, että työn välitys toimisto
ja sen työvoimaosasto ovat oikeutetut kantamaan lunastusta antamistaa.n asiakirjojen jäljennöksistä ja todistuksista kaupunginvaltuuston lokakuun 26 p:nä 1938 vahvistaman taksan mukaisesti.

Helsinki

19~3.

Frenckellin Kil'jal'nino Osakeyhtiö,

BElSln&Jn KAUPUft&ln KunnAllinEn ASETUSKOKOELMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 8.

S isä II Y s: 69.· AsetlL'> puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa
olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista, s. 113.
70. Kuntien kalleusryJllnitys asevelvollisen perheenjäsenilIe suoritettavan kuukausipalkan lisäyksen maksamisessa, s. 121. - 71. Asevelvollisille y. m. kaupungin tilapäisille viranhaltijoille ja työntekijöille suoritettava palkka, s. 121. - 72. Työpaikkojen säännöstely,
s. 122. 73. Palkkanormien määrääminen maataloustöitä varten,
s. 122. - 74. Poikkeus työpaikkojen säännöstelystä annetusta valtioneuvoston päätöksestä, s. 123. - 75. Asetus valtion viran tai toimen
haltijain palkkauksesta, s. 123. - 76. Asetus eräiden poliisitoimien
perustamisest.a, s. 126. - 77. Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle
annetun ohjesäännön muuttaminen, s. 126. - 78. Kansakoulunopettajille suoritettava eläke, s. 127. - 79. Ylimääräisen hautausavun
maksaminen sodassa kaatuneiden kauptmgin viranhaltijain ja työntekijäin kuolinpesilIe, s. 12i. - 80. EroavalIe viranhaltijalle suoritettava
saamatta jääneen kesälBman korvaus, s. 127. - 81. Kalliinajanlisäyksien suorittaminen ikälisiin oikeutetuille viranhaHijoille, s. 128.82. Sotavanunaisille suoritettavat palkkaedut, s. 128. - 83. Katujen
puhtaanapidosta kannettavien maksujen taksa, s. 128. - 84. Kaupungin työvälineiden varlL~taminen merkinnällä, s. 128.

69. A~etus puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta pä'ivärahastå ja eräistä muista eduista.
Annettu heinäkuun 9 p:nö 1943. (lyhennysole)

(Suomen

a8.-!.;o!.; • . 1943

: 591)

(V1·t. kunn. as.-kok. 1942: 12 ia 88 se1cä" 1943 : 57 ja 58)

Puolustusministerin esittelystä säädetään:
1 L u k u.

Yleisiä määräyksiä.
1 §. Asevelvolliselle ja puolustusvoimain viran tai toimen haltijalle suoritetaan sodanaikaisessa palveluksessa erikseen 'määrättyjen luontoisetujen ohella päivärahaa ja rintamalisää sekä asevelvolliselle lisäksi kotiuttamiBrahaa ja erikoiskorvausta sekä hänen
perheenjäsentensä huoltoa varten kuukausipalkkaa sen mukaan
'kuin tässä asetuksessa säädetä{i.n.
Aseveivolliselle ja hänen omaisilleen annettavasta v.uokrarahasta ja sairasavusta sekä hänen muiden omaistensa kuin perheenjäsenten huoltoa varten suoritettavasta huoltorah~sta on voimassa
mitä niistä on erikseen määrätty.
2 §. Asevelvollisiksi luetaan ne, jotka asevelvollisuuslain säännösten nojalla o'vat sotapalvelukseen kutsutut.
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Puolustusvoimain viran tai toimen haltijoiksi tämän asetuksen
mukaan luetaan puolustusministeriön, puolustusvoimain pääesikunnan, puolustuslaitoksen, suojeluskuntajärjestön, rajavartiolaitoksen ja merivartiolaitoksen peruspalkkaisissa viroissa tai toimissa
olevat, eläkkeeseen oikeuttavien sopimuspaIkkaisten virkojen tai
tointen . haltijat, päätpimiksi katsottavien ylimääräisten tointen
haltijat sekä värvätty miehistö.

2 L u k u.
Päiväraha ja riniamalisii.
3-10 §. - -

3 Lu ku.

Kotiutta,misraha ja erikoi,skorvaus.
11-12 §.
4 Lu ku.

Majoitus- ja, muÖnaraha sekä ma,tkakusea,nnusten korvaus.
13-17 §.

5 Luku.

K uulcausipalkka,.
18 §. Asevelvollisen perheenjäsenille suoritettava kuukausipalkka määräytyy osaksi asevelvollisen sotilasarvon tai hänen palvelustehtäviensä ja osaksi perheenjäsenten luvun mukåan.
Asevelvollisen perheenjäseniksi luetaan hänen kanssaan yhteisessä pesässä elävä vaimo sekä hänen elät,ettävänään oleva 17 vuotta
nuorempi oma lapsi, ottolapsi, vaimon lapsi ja kasvattilapsi.
19 §. Kuukausipalkan määräämistä varten luetaan asevelvolliset kuuteen ryhmään seuraavasti:
ensimmäiseen ryhmään divisioonan komentajaksi määrätty tai
vastaavassa virka-asemassa oleva eversti, kenraalimajuri ja kontraamiraali sekä näit,ii ylemmät upseerit;
toiseen ryhmään everstiluutnantti, komentaja, eversti ja kommodoori, lukuunottamatta ensimmäiseen ryhmään kuuluvaa everstiä;
kolmanteen ryhmään ka,pteeni, ratsumestari, kapteeniluutnantti,
majuri ja komentajakapteeni;
neljänteen ryhmään vänrikki, kornetti, aliluutnantti, luutnantti,
vääpeli ja pursimies sekä sotilasvirkamiehenii tai sotilasmestarina
sotapalvelukseen kutsut,tu;
viidenteen ryhmään yIikersantti; sekä
kuudenteen ryhmään miehistö, ;alikersantti, kersantti, upseerikokelas ja sotilasalivirkaniies.
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20 §. Asevelvollinen insinööri, lääkintä., eläinlääkintä., farmas.iaja musiikkiupseeri luetaan samaan ryhmään kuin vastaavassa sotilasarvossa oleva upseeri kuitenkin siten, että insinöörin, arkkitehdin,
lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai proviisorin loppututkinnon suorittanutta insinööri-, lääkintä-, eläinlääkintä- ja farmasiaupseeria ei lueta kolmatta ryhmää alemmaksi.
Kolmanteen ryhmään luetaan niinikään sellainen yliopistollisen
tai teknillisen korkeakoulun loppututkinnon, alempaa oikeustutkintoa lukuunottamatta, sekä eläinlääkärin ja kauppatieteittenkandidaatin tutkinnon suorittanut muu asevelvollinen, joka on määrätty
tutkintonsa edellyttämiin tehtäviin eikä kuulu ensimmäiseen tai
toiseen ryhmään.
Asevelvollinen lääketieteen-, odontologian- tai eläinlääketieteenkandidaatti, jolla ei ole upseerin, lääkintä- tai eläinlääkintäupseerin
arvoa ja joka on määrätty lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlää·kärin tehtäviin, luetaan neljänteen ryhmään.
. Asevelvollisuuden suorittainisesta vapautettu, joka vapaaehtoisena sotapalvelukseen astuneena on määrätty sotilasvirkamiehen
tai sotilasmestarin tehtäviin, luetaan niinikään neljänteen ryhmään.
Jos tässä pykälässä mainittu asevelvollinen suorittaa asevelvollisuuslain edellyttämää säännönmukaista palvelusta, määräytyy
hänen perheenjäsenilleen suoritettava kuukausipalkka silloin hänen
sotilasarvonsa mukaan.
'
21 §. Kuukausipalkka on, milloin perheenjäseniä on yksi, ensimmäisessä ryhmässä 2,500, toisessa 1,800, kolmannessa 1,400, neljännessä 1,000, viidennessä 800 ja kuudemlessa ryhmässä 600 markkaa.
Kuukausipalkkaan lisätään, jos perheenjäseniä on useampia,
toisen jäsenen osalta 200 ja jokaisen seuraavan jäsenen osalta 150
markkaa.
Jos asevelvollisen 17 vuotta nuorempi perheenjäsen muiden
säännösten mukaan otetaan huomioon valtion, kunnan tai seurakunnan varoista palkkausta suoritettaessa, älköön hänelle silloin
tämän pykälän mukaista kuukausipalkkaa maksettako.
22 §. Jos kuukausipalkka asevelvollisen ja hänen perheenjäsentensä muista tuloista sekä heidän mahdollisesti nauttimistaan luontoiseduista huolimatta osoittautuu riittämättömäksi perheenjäsenten kohtuullisia huoltomenoja varten, voidaan perheenjäsenille suorittaa kuukausipalkan lisäystä. Sanottu lisäys on sosiaaliministeriön
vahvistaman kalleusryhmityksen mukaan 1 kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla enintään 40, II kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla enintään 60, III kalleusryhmään kuuluvilla paikkakumlilla enintään 80 ja IV kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla enintään 100 prosenttia perheenjäsenille suoritettavasta kuukausipalkasta.
Jos kuukausipalkka edellisen momentin mukaisiin enimmäismääriin korotettunakin osoittautuu riittämättömäksi perheenjäsenten
kohtuullisia huoltomenoja . varten, voi puolustusministeriö myöntää.
kuukausipalkkaan edellämainittuja määriä suuremmankin lisäyksen.
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Jos kuukausipalkkaan oikeutettu siirtyy toiselle paikkakunnalle vakituisesti asumaan, määräytyy kuukausipalkan lisäys tämän
paikkakunnan mukaan muuttoa seurann'3en kuukauden alusta lukien.
23 §. Jos asevelvollinen saa palkkaa valtion, kunnan tai seurakunnan virasta tai toimesta tahi valtion ylimääräisenä toimihenkilönä taikka valtion työntekijänä, taikka saa lakkautuspalkkaa
tahi valtion eläkettä, älköön hänen perheenjäsenilleen tämän. ase·
tuksen mukaan tulevaa kuukausipalkkaa ja sen lisäystä maksettaviksi määrättäkö muulta kuin siltä osalta, millä kuukausipalkka ja
ehkä myönnettävä lisäys ylittävät asevelvollisen virastaan tai toimestaan taikka työpaikastaan saaman palkan, lakkautuspalkall
taikka valtion eläkkeen.
Asevelvolliselle palkkaa maksavan viranomaisen ja v.altion työpaikan tulee maksamastaan palkasta ilmoittaa asevelvollisen vakinaisen asuin paikkakunnan 1m uka usi palkkalautakunnalle.
24 §. Kuukausipalkkaa älköön asevelvollisen perheenjäsenille
määrättäkö suoritettavaksi siltä aja1ta, jolta asevelvolliselle edellä
9 §:n 1--4 kohtien mukaan, lukuunottamatta arestirangaistusta,
ei suoriteta päivärahaa.
Kuukausipalkan maksamisen keskeyttämistä varten tulee päivärahasta päättävän viranomaisen ilmoittaa asianomaisen suojeluskuntapiirin esikunnalle.
25 §. Kuukausipalkan ja sen lisäyksen suoritus tapahtuu ensi
kerran jälkikäteen palvelukseenastumispäivästä lukien silloin kulumassa olevan kuukauden loppuun asti sekä sen jälkeen etukäteen
kultakin. kalenterikuukaudelta sinä aikana, jona asevelvollinen cm
palveluksessa. Jos asevelvollinen on ylennetty sotilasarvossa, määräytyy hänen perheenjäsentensä kuukausipalkka hänen uuden sotilasarvonsa mukaan ylennystä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden
alusta lukien. Jos asevelvollinen on vapautettu palveluksesta kalenterikuukauden jälkipuoliskolla, on hänen perheenjäsenillään oikeus
vielä saada puolet seuraavan kalenteri kuukauden palkasta.
Jos asevelvollisen palvelusaika ei ole kBstänyt kolmeakymmentäyhtä vuorokautta pitempää aikaa, on hänen perheenjäsenillään
oikeus saada kuukausipalkka ainoastaan asevelvollisen palveluspäiviltä.
Tämän asetuksen 7 §:ssä mainituIi toipumislomalla olevan tai
korvausasian ratkaisua odottavan a!:!evelvollisen perheenjäsenille
suoritetaan kuukausipalkka myös siltä ajalta, jonka asevelvollinen
on toipumislomalla tai kunnes kysymys hänen oikeudestaan tapaturmakorvaukseen on valtion tapaturmatoimistossa ratkaistu ja
hänet on vapautettu palveluksesta.
26 §. Jos asevelvollinen tai puolustusvoimain viran tai toimen
haltija on kesäkuun 10 päivän 1941 jälkeen saamansa palveluksen
aiheuttaman sairauden tai vamman johdosta kuollut ja häneltä on
jäänyt 18 §:ssä mainittuja muita perheenjäseniä kuin kasvattilapsi,
on asetuksen mukainen kuukausipalkka ja tarvittaessa sen lisäys
maksettava näiden perheenjäsenten huoltoa varten, kunnes asian-
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omaisen suojeluskuntapiirin toimesta kuukausipalkkaa maksavalle
viranomaiselle ilmoitetaan kuukausipalkan lakkauttamisesta. Tämä
koskee myös lokakuun 1939 ja huhtikuun 1940 välisenä aikana,
mainitut kuukaudet mukaan luettuina, sotapalveluksessa saadun
sairauden tai vamman johdosta kuolleen asevelvollisen tässä momentissa mainittuja perheenjäseniä.
Kuolleen upseerinviran, insinööri-, lääkintä~ tai eläinlääkintäupseerin viran ja aliupseerintoimert haltija luetaan tällöin hänen
sotilasarvonsa mukaan määräytyvään edellä 19 §:ssä mainittuun
ryhmään ja puolustusvoimain muu viran tai toimen haltija siihen
. ryhmään , johon kuuluvia upseerinviran ja aliupseerintoimen haltijoita viran tai toimen haltija; 4 §:n mukaan vastaa. Värvätty mies
luetaan kuudenteen ryhmään.
Sodanaikaisess'a palveluksessa kadonneen asevelvollisen sekä
puolustusvoimain viran tai toimen haltijan. oikeus palkkaukseen
kadoksissaolon ajalta jätetään vastaisen selvityksen varaan. Jos
kadonneella on 18 §:ssä mainittuja perheenjäseniä, eikä ohi syytä
epäillä, että hän aiheettomasti on 'poissa palveluksesta, suoritetaan
huoltoa varten kadoksissaolon ajalta kuukausittain avustuksepa
kadonneen asevelvollisen perheenjäsenille asetuksen mukainen kuukausipalkka sekä puolustusvoimain viran tai toimen haltijan perheenjäsenille kaksi kolmannesta kadonneen peruspalkasta tai palkkiosta.
.
27 §. Kuukausipalkka-asioiden käsittely ja ratkaisu kuuluu
kuhunkin kuntaan asetetulle kuukausipalkkalautakunnalle ja kuhunkin lääniin asetetulle kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnalle sekä
jäljempänä 33 §:ssä mainituissa tapauksissa puolustusministeriölle:
28 §. Kunnan kuukausipalkkalautakunnan muodostaa kolme
jäsentä, joista asianomainen lääninhallitus nimittää puheenjohtajan.
Kuukausipalkkalautakunnan toiset jäsenet nimittää kunnallislautakunta, järjestysoikeus tai maistraatti.
Lautakunnassa on lisäksi kaksi äänIvaltaa vailla olevaa jäsentä,
joista toisen tulee edustaa asevelvollista päällystöä ja toisen asevelvollista alipäällystöä ja miehistöä. Nämä jäsenet nimittää sotapalveluksessa olevia edustava puolustusministeriön nimeämä järjestö.
Samassa järjestyksessä määrätään kullekin jäsenelle varamies.
29 §. Asevelvollisen perheenjäsenen tai sen, jonka huollettavana
perheenjäsen on, taikka asevelvollisen itsensä tulee kuukausipalkan
ja sen lisäyksen saamista varten tehdä kuukausipalkkalautakunnalle
ilmoitus täyttämällä tarkoitusta varten laadittu kaavake. Antamansa tiedot tulee hakijan vahvistaa nimikirjoituksellaan oikeaksi
sekä esittää sotilas- tai muun viranoIl).aisen antama todistus, josta
ilmenee, että asianomainen on sotapalveluksessa.
.
30 §. Jos edellisessä pykälässä mainittu ilmoituksen tekijä tai
äänivaltaa vailla oleva kuukausipalkkalautakunnan jäsen ei tyydy
kuukausipalkkaa tai sen lisäystä koskevaan lautakunnan päätökseen,
on asia kuukausipalkkalautakunnan toimesta siirrettävä asianomaisen
·-läänin kuukausipalk.jwjen tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi.

118
N:o 69 (jatk.)

31 §. Läänin kuukausipalkkojen tarkastuslautaktmta valvoo
kuntien kuukausipalkkalautakunni.ssa tapahtuvien kuukausipalkkaasioiden käsittelyä, ratkaisee sen päätettäväksi siirretyt asia.t sekä
toimittaa puolustusministeriölle oman lausuntonsa ohella ministeriön ratkaistavaksi siirretyt lcuukausipalkan lisäystä koskevat
asiat. Jos lautakunnan puheenjohtajan mielipide eroaa muiden jäsenten mielipiteestä, on asia alistettava puolustusministeriön ratkaistavaksi.
32 §. Kuukausipalkkojen tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jiisentä. Puheenjohtajalla tulee olla
tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus. Muista jäsenistä tulee
toisen edustaa asevelvollista päällystöä ja toisen asevelvollista alipäällystöä ja miehistöä.
Kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan nimittää asianomainen lääninhallitus ja muut jäsenet puolustusministeriö. Samassa järjestyksessä nimitetään puheenjohtajalle ja jäsenille varamiehet.
Puolustusministeriö määrää kuukausipalkkojen tarkastuslautak~nnan esityksestä kuntienkuukausipalkkalautakunnissa käsiteltävien asioiden valvontaa varten tarkastajan.
33 §. Jos asevelvollisen perheenjäsenille on myölmetty kuukausipalkan lisäystä edellä 22 §:n 1 momentissa säädettyyn enimmäismäärään asti, mutta kuukausipalkkalautakunta tai sen sotapalveluksessa olevia edustava jäsen taikka joku kuukausipalkkojen
tarkastuslautakunnan jäsenistä katsoo kuukausipalkan lisäyksineen
olevan riittämättömän perheenjäsenten kohtuullisia huoltomenoja
varten, on asia saatettava puolustusministeriön ratkaistavaksi.
Tällaisessa tapauksessa on kuukausipalkkalautakl1nnan toimitettava kuukausipalkan lisäystä koskeva päätös lautakunnan lausunnon ohella kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnalle, jonka
tulee viipymättä toimittaa asiakirjat oman lausuntonsa ohella edelleen puolustusministeriölle. Samoin tulee kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnan siirtäessään sen käsiteltävänä olevan asian puo~
lustusministeriön päätettäväksi liittää asiakirjoihin oma lausuntonsa.
. 34 §. Puolustusministeriöön asetetaan sen ratkaistaviksi siirrettyjen kuukausipalkka-asiain sekä edellä 12 §:ssä mainitun erikoiskorvauksen myöntämistä koskevien asiain käsittelyä varten toimiaunta. johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä, jotka, samoin kuin heille varamiehet, puolustusministeri määrää. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee
olla tuomarinvirkaan vaadittava pätevyys. Muista jäsenistä tulee
yhden olla puolustusministeriön esittelijä ja toisten edustaa asevelvollista päällystöä sekä alipäällystöä ja miehistöä.
35 §. Kuukausipalkkalautakunta ja kuukausipalkkojen tarkastuslautakunta sekä 34 §:ssä mainittu toimikunta kokoontuvat
puheenjohtajansa kutsusta. Lautakuntien ja toimikunnan käsittelemistä asioista pidetään pöytäkirjaa, jossa on mainittava saapuvilla
olevat jäsenet sekä kussakin asiassa esitetty vaatimus ja tehty päätös';
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Pöytäkirjat ja toimituskirjat allekirjoittaa lautakunnan tai toimikunnan puheenjohtaja. Toimituskirjojen postittamisen toimittaa
asianomainen kunnallinen viranomainen, lääninhallitus tai puolustusministeriö.
36 §. Jos kuukausipalkkaan oikeutettu perheenjäsen ei ole vuoden kuluessa siitä, kun hänelle syntyi oikeus kuukausipalkkaan,
ilmoittautunut kuukausipalkan nostajaksi, on oikeus sanottuun kuukausipalkkaan menetetty.
37 §. Kuukausipalkan ja sen lisäyksen mn,ksaminen tapahtuu
lääninhallituksen kameraalisen tarkkailun alaisena kunnallisten
viranomaisten toimesta.
Kuukausipalkan nostamiseen oikeutetuille saman perheen jäsenille tulee kuukausipalkkalautakunnan antaa puolustusministeriön
vahvistama yhteinen kuukausipalkkakirja, joka on asianmukaisesti _
täytettävä ja kuukausipalkkaa nostettaessa aina esitettävä ja johon
kuukausipalkkaa kulloinkin suoritettaessa on merkittävä palkkaa
suorittavan viranomaisen ninii, kuukausipalkan ja sen lisäyksen
suuruus sekä suorituksen päivämäärä.
Jos muualla kuin vakinaisella asuinpaikkakunnalla oleskeleva
asevelvollisen perheenjäsen haluaa oleskelupaikka"kuntansa kunnalliselta viranomaiselta nostaa kuukausipalkkaa voimatta esittää sen
suorittamista varten tarvittavaa kuukausipalkkakirjaa, on kuukausipalkkalautakunnan ennen kuukausipalkan maksettavaksi määräämistä asianomaisen vakinaisen asuinpaikkakunnan kuukausipalkkalautakunnalta hankittava selvitys siitä, ettei kuukausipalkkakirjaa ole aikaisemmin annettu·. Antamastaan kuukausipalkkakirjasta tulee kuukausipalkkalautakunnan ilmoittaa asevelvollisen
perheenjäsenen vakinaisen asuinpaikkakunnan kuukausipalkkalautakunnalle.
38 §. Kuukausipalkkaa maksavien kunnallisten viranomaisten
tulee kuukausipalkan suorittamisesta tehdä ilmoitus sen suojeluskuntapiirin esikunnalle, johon se asevelvollinen, jonka sotapalveluksen'perusteella kuukausipalkkaa suoritetaan, vakinaisen asuinpaikkakuntansa mukaan kuuluu, tai, jos hän on kadonnut tai kuollut,
viimeksi on kuulunut.
Kun asevelvollinen, jonka perheenjäsenille kuukausipalkkaa
suoritetaan, on vapautettu palvelU:kgesta tai lomautettu toistaiseksi
tahi kun kuukausipalkan maksaminen on 24 §:ssä mainituista syistä
lakkautettava, on suojeluskuntapiirin esikunnan tehtävä siitä viipymättä ilmoitus kuukausipalkkaa suorittavalIe kunnalliselle viranomaiselle kuukausipalkan maksamisen lopettamista varten.

6 Lu k u.

Erityisiä miiäräyksiä.
39 §. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös niihin
miehiin; jotka suojeluskuntalaisina t,ai vapaaehtoisina ovat astuneet
sotapal velukseen.
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Asetuksenmukaisia etuja määrättäessä rinnastetaan· suojeluskuntain alipäällystön arvot puolustuslaitoksen vastaaviin alipäällystön arvoihin ja suojeluskuntaupseerin arvo puolustuslaitoksen
alimpaan upseerinarvoon. Kuukausipalkan saamiseksi on 29 §:ssä
mainittmill ilmoitukseen liitet,tävä sotilas- tai suojeluskuntaviranomaisen antama todistus siitä, että. suojeluskuntalainen on palveluksensa vuoksi estynyt suorittamasta tavallista ansiotyötään.
40 §. Sellainen sotilasjohdon määräämään väestönsuojelujoukkoon kuuluva henkilö, joka kuuluu joukko-osaston koossa olevaan
vahvuuteen ja joka on määrätty olemaan kasarmimajoituksessa, on
päivärahaan sekä huoltoon ja muihin etuihin samoinkuin perheenjäsenille tulevaan kuukausipalkkaan nähden samassa asemassa kuin
sotapalvelukseen kutsuttu asevelvollinen.
Sellainen väestönsuojelujoukkoonkuuluva henkilö, joka taas on
velvollinen olemaan palveluksessa ainoastaan sotilaspäällystön määräämin!i päivinä tai tarpeen vaatiessa, kuten ilmahälytyksen sattuessa tai muun syyn takia, ja joka ei ole kasarmimajoituksessa ja
tämän vuoksi voi suorittaa tavallista ansiotyötään, on oikeutettu
saamaan asevelvolliselle kuuluvat edut ja hänen perheenjäsenensä
asetuksen mukaisen kuukausipalkan ainoastaan niiltä vuorokausilta,
joina asianomainen on vähintään 6 tuntia ollut palveluksessa, mikä.
kuukausipalkkaa nostettaessa on osotettava asianomaisen sotilas""
viranomaisen antamalla, palveluspäivien lukua ilmaisevalla todistuksella. Jos tällainen henkilö on palveluksen johdosta sairastunut tai
saanut palveluksen aiheuttaman vamman, on hän ja hänen perheenjäsenensä sinä aikana, jona hän on sairauden tai vamman johdosta
estynyt .tavallista ansiotyötään suorittamasta, oikeutettu 1 momentissa säädettyihin etuihin.
41 §. Puolustusministeriöllä on myös vålta määrätä, että tämän.
asetuksen säännöksiä saadaan soveltaa sellaiseenkin viran tai toimen
haltijaan, joka ei palvele puolustusvoimissa, mutta jonka viranhoito
on tällaiseen palvelukseen rinnastettavissa.
42-43 §. ----'" - - - - - - - - - - - - - - - - .
44 §. Ne kuukausipalkkaa tai sen lisäystä koskevat asiat,
jotka tämän asetuksen voimaantullessa ovat lääninhallituksissa tai
korkeimmassa hallinto-oikeudessa vielä ratkaisematta, on siirrettävä.
asianomaisten läänien kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnille
käsiteltäviksi siinä järjestyksessä kuin tässä asetuksessa määrätään.
45 §. Edellä 28 ja 32 §:ssä mainittujen lautakuntien ja 34 §:ssä.
maillitun toimikunnan puheenjohtajat ja jäsenet, lukuunottamatta
kunnallislautakunnan, järjestysoikeuden tai maistraatin nimittämiä.
jäseniä, saavat, mikäli tässä asetuksessa heille määrättyjä tehtäviä..:
ei voida katsoa heidän virkatehtäviinsä kuuluviksi, palkkiota valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaan.
.
46 §. Tarkempia määräyksiä täman asetuksen soveltamisesta
ant.aa puolustusministeriö.
47 §. Tällä asetuksella, jota on sovellettava 1 päivästä elokuuta
1943, kumotaan puolustusvoimissa sodanaikaisessa .palveluksessa.
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olevalle suoritettavasta päivärahasta ja. eräistä muista eduista 27
päivänä helmikuuta 1942 annettu asetus siihen tehtyine muutoksineen sekä asevelvollisen perheenjäsenille suoritettavan kuukausipalkan lisäyksen käsittelystä eräissä tapauksissa 12 päivänä maaliskuuta 1943 annettu asetus.

70.

Kuntien kalleusryhmitys asevelvollisen perheenjäsenilIe
suoritettavan kuukausipalkan lisäyksen maksamisessa.
Sosiaaliministeriön plliltös heinäkuun 20 p:ltä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 626)

Sosiaaliministeriö on puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista
9 päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 22 §:n 1 momentin
nojalla päättänyt, että 14 päivänä joulukuuta 1942 annettua sosiaaliministeriön päätöstä kuntien kalleusryhinityksestä on sanotussa
asetuksessa säädetyn kuukausipalkan lisäyksen maksamisessa noudatettava siten, että
IV kalleusryhmään (kuukausipalkan lisäys korkeintaan 100 %)
luetaan V ja VI kalleusryhmään kuuluvat kaupungit, kauppalat ja
maalaiskunnat sekä Haagan kauppala ja Huopalahden sekä Oulun'kylän maalaiskunnat;
III kalleusryhmään (kuukausipalkan lisäys korkeintaan 80 %)
luetaan IV kalleusryhmään kuuluvat kaupungit, kauppalat ja maa~
laiskunnat, Haagan kauppalaa sekä Huopalahden ja Oulunkylän
maalaiskuntia lukuunottamatta;
.
II kalleusryhmään (kuukausipalkan lisäys korkeintaan 60 %)
luetaan II ja III kalleusryhmään kuuluvat kaupungit, kauppalat ja
maalaiskunnat sekä
I ,kalletisryhmään (kuukausipalkan lisäys korkeintaan 40 %)
luetaan kaikki muut sanotussa sosiaaliministeriön päätöksessä mainitut kunnat.
Tällä päätöksellä, jota on noudatettava 1 päivästä elokuuta
1943, kumotaan 9 päivänä marraskuuta 1942 paikkakuntien kalleusryhmityksestä sotakuukausipalkan lisäyksen maksamisessa annettu
sosiaaliministeriön päätös.

71. Asevelvollisille y. m. kaupungin tilapäisille viranhaltijoille
ja työntekijöille suoritettava palkka.
Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 21 p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1941: 72)

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että kaupunginvaltuuston lokakuun 1 päivänä 1941 tekemää päätöstä reserviläispalkan suorittamisesta on sovellettava henkilöihin, jotka, joskin
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tilapäisinä, on otettu suorittamaan laadultaan jatkuvaa eikä kokonaan tilapäisluontoista tehtävää. Jos tehtävä on kokonaan tilapäisluontoinen, suoritetaan reserviläispaIkka ainoastaan siltä ajalta,
kuin tehtävä tai työ.. joskin toisten suorittamana, jatkuu.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunginvaltuuston
mainittua päätöstä voida sovelluttaa henkilöihin, jotka valtiovallan
taholta on komennettu saiJ::aalan palvelukseen, vaan ainoastaan
kaupungin viranomaisten vapaaehtoisesti palvelukseensa ottamiin
.henkilöihin, jotka oltuaan vähintään kolme kuukautta edellämaini'tussa virassa ovat joutuneet puolustuslaitoksen palvelukseen.

72. Työpaikkojen säännöstely.
Valtioneuvoston päätös heinäkuun 5 p:ltä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 580)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1942: 72)

Valtioneuvosto on talouselämän säännöstelemisestä poikkeuk.sellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain 1 §:n nojalla,
sellaisena kuin se on 7 päivänä elokuuta 1942 annetussa laissa, so.siaaliministeriön esittelystä päättänyt kumota työpaikkojen säij,nnös-telystä 1 päivänä lokakuuta 1942 antamansa päätöksen 7 §:n.

73. Palkkanormien määrääminen maataloustöitä varten.
Valtioneuvoston päätös beinäkuun 5 p:llä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 581)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1942: 72)

Valtioneuvosto on sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Maataloustöitä varten, lukuun ottamatta johto- ja erikois.ammattitöitä, on vahvistettava alimmat ja ylimmät palkat s.ekä
muut palkkanormit.
2 §. Vahvistettaessa 1 §:ssä mainittuja palkkoja ja paIkkanor·meja on noudatettava seuraavia yleisiä perusteita:
1) . palkat on määrättävä yleisesti vallitsevaa palkkatasoa vastaavik~i;

2) palkat ja paIkkanormit on vahvistettava määräajaksi', ei
kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kerrallaan kuin :vuodeksi;
3) paikkoja tarkistettaessa on otettava huomioon elinkustan·nusten nousu yli elinkustannusindeksin pisteluvun 190 valtioneuvoston työpaikkojen säännöstelystä 1 päivänä lokakuuta 1942
antaman päätöksen mukaisesti;
4) muissa kohdin on noudatettava soveltuvin osin 3 kohdass~
mainittua valtioneuvoston päätöstä.
Sosiaaliministeriö on heinäkuun 8 p:nä 1943 määrännyt palkka- .
normit maataloustöitä varten vuodeksi 1943.
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74. Poikkeus työpaIkkojen säännöstelystä annetusta valtiöneuvoston päätöksestä.
Valtioneuvoston pllltös belnilkuun 5,p:ltll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 582)
(Vrt. kunn. a8.-kok. 1942: 72)

Valtioneuvosto on talouselämän säännostelemisestä poikketmsellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain 1 §:n nojalla,
sellaisena kuin se on 7 päivänä elokuuta 1942 annetussa laissa, sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt, että poiketen työpaIkkojen
säännöstelystä 1 päivänä lokakuuta 1942 annetun valtioneuvoston
päätöksen 4 ja 6 §:n määräyksistä elinkustannusindeksin pisteluvun
190 edellyttämä työpaIkkojen tarkistus on toimitettava sen palkanmaksukauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa heinäkuun 31 päivän
jälkeen 1943, noudattamalla muuten edellä mainitun valtioneuvoston
päätöksen säännöksiä.

75.

Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta.
Annetlu tammikuun 19 p:nillI943. (Lyhennysole)

(Suomen aBo-kok. 1943: 36)
(Vrt. 'kunn. a8.-kok. 1924: 2, 3 ja 65, 1937: 92. 1938: 85 8ekä 1941 : 120
ja 155)

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtion viran tai
toimen haltijain palkkauksesta 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun
lain, jota tässä asetuksessa sanotaan palkkauslaiksi, 27 §:n nojalla:
1 §. Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat paIkkausluokkiin seuraavåsti:
Palkkausluokka
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6 §. Viran tai toimen haltija saakoon ikälisään nähden lukea
hyväkseen - - - - - - - - - - - - - - - - - - Siitä ajasta, minkä viran tai toimen haltija, täytettyään kaksikymmentäyksi 'vuotta, on ollut
kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän taikka.
. uskonnollisen yhdyskunnan toimessa,
saa hän lukea hyväkseen sen osan, joka ylittää neljä vuot~a, jos.
tämä toimi on ollut päätoimi sekä pätevyysehtoihin ja laatuun näh-
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den siihen valtion virkaan tai toimeen rinnastettavissa,' mihin hän
on toimesta erottuaan ensiksi tullut.
Kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisessä toimessa..
palveltu aika. voidaan palkkausasetuksen 6 §:n 3 momentissa mM. rätyllä tavalla lukea ikälisään nähden hyväksi siitä riippumatta,
onko siirtyminen valtion palvelukseen tapahtunut välittömästi
vai ei. Valtiovarainmin. päätö8 maali8k. 29 p:ltä 1943.

7 §. Ikälisää ja 4 §:ssä mainittua palvelusaikaa laskettaessa
vähennetään se aika, jona viran tai. toimen haltija ei ole virantoimituksen keskeytyksen vuoksi virkaansa tai tointansa hoitanut.
Vähennykseksi ei kuitenkaan lueta sitä aikaa, jonka viran tai
'toimen haltija on ollut:
a) virkalomalla,
b) sairauden vuoksi virkavapaana, ellei se ole aiheuttanut palklmuslain 8 §:ssä säädettyä puolen palkan pidätystä,
c) raskauden tai synnytyksen vuoksi palkkauslain 9 §:n nojalla
virkavapaana,
.
d) palkkauslain 10 §:ssä mainituissa tapauksissa julkisen tehtävän
tai toisen viran tai toimen hoitamisen vuoksi estyneenä virkaansa
tai tointansa hoitamasta, lukuunottamatta asevelvollisuusaikaa
vakinaisessa väessä rauhan aikana,
e) virkavapaana sellaisia opintoja varten kuin palkkauslain
11 §:n 2 momentissa sanotaan,
f) muusta syystä virkavapaana enintään .yhden kuukauden
saman kalenteri vuoden aikana, tai
g) ilman syytä pidätettynä tai estettynä virantoimituksesta.
Laskettaessa ikälisään oikeuttavaa aikaa kunnan, uskonnollisen
yhdyskunnan tai y~ityisen palveluksen perusteella on myös
tästä palvelusajasta tehtävä palkkausasetuksen 7 §:ssä mainitut
vähennykset. Valtiovarainmin. päätö8 tammik. 19 p:ltä 1943.

8-18 §. - - - - - - - - - - - - - - - - : - 19 §. Valtiovarainministeriö antaa tarpeen vaatiessa tarkempia
ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.
W§.--~--------------~-

21 §. Tätä asetusta, jolla kumotaan valtion viroista ja toimista

suoritettavan palkkauksen perusteista 29 päivänä joulukuuta 1923
annetun lain täytäntöönpanosta 31 päivänä tammikuuta 1924.anl1ettu asetus sekä sen nojålla annetut säännökset, sovelletaan 1.
päivästä tammikuuta 1943 lukien,
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76. Asetus eräiden poliisitoimi en perustamisesta.
Annettu tammikuun ZZ p:nil 1943. (1 ybennysote)

(Suomen as.-kok. 1943 .- 60)

Eduskunnan ~yönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan sisäasiainministerin esittelystä 1 päivästä tammikuuta 1943
lukien seuraavat peruspalkkaiset toimet:
Toim
en
Poliisipiiri 1 - - - - - - - - - - - - - - - -......- - - - Palkkauslukuluokka
1a a t u
määrä

Helsinki

Vanhempi komisario .............. .
Nuorempi
»
•.•..••....•...
V anhempi k~u~slisti ............... .
.)
kll"Jurl ................. .
Nuorempi poliisikonstaapeli ........ .

2

18

1

16

1

12

3
35

8
II

77. Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle annetun ohjesäännön muuttaminen.
Valtiovarainministeriön päiltös maaliskuun 16 p:llä 1943.

(Suomen as.-kok .. 1943 .- 257 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1926 .- 43)

Valtiovarainministeriö on siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan
valtilUsmiesten esityksestä katsonut hyväksi miltärätä, että mainitulle kassalle 12 päivänä marraskuuta 1926 vahvistetun ohjesäännön
3 ja 4 § muutetaan näin kuuluviksi:
3 §. Eläkekassan jäseninä ovat niiden virkojen ja toimien vakinaiset haltijat, joille aikaisemmin on myönnetty, tai joille vastedes
asetuksessa taikka valtiovarainministeriön päätöksessä myönnetään
kassaan osallisuus.
4 §. Virat ja toimet kuuluvat niiden haltijain palkkauksesta
annetussa laissa säädettyjen palkkausluokkien mukaan seuraaviin
eläkeluokkiin :
,

1
II

m
IV
V
VI
VII
VIII

eläkeluokkaan 27-38 palkkausluokat,
»

»

24-26
21-23
18-20
16-17
14-15
12-13

»

10-11

»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
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IX

eläkeluokkaan

X

»

XI
XII

»

8- 9 palkkausluokat,
5-- 7
»
2- 4
»
1 palkkausluokka.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kassaan osallinen virka tai
toimi luetaan siihen eläkeluokkaan, johon se palkkauksen.,mukaan
saman momentin nojalla lähinnä kuuluisi.

78. Kansakoulunopettajille suoritettava eläke.
Kaupunginhallituksen päätös maaliskuun 18 p:ltll 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1942 : 46)

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että kansakoulunopettajien eläkkeitä myönnettäessä vähennetään, niin kauan kuin
valtion nykyinen 'eläkejärjestelmä on voimassa, tammikuun 1 päivästä 1943 alkaen valtion asianomaiselle maksama elä,ke kaupungin
eläkesäännön mukaisen peruseläkkeen ja sille tulevan kalliinajanIisän summasta.

79. Ylimääräisen hautausavun maksaminen sodassa kaatuneiden kaupungin viranh~ltijain ja työntekijäin kuolinpesill~.
Kaupunginvaltuuston päätös maaliskuun 31 p:llä 1943.

Kaupunginhallituksen päätettyä jO\1lukuun 18 p:nä 1941, että.
jokaisen nykyisessä sodassa kaatuneen Helsingin kaupungin virasta
tai työstä sota-' tai erityisissä tapauksissa työpalvelukseen lähteneen
viranhaltijan tai työläisen kuolinpesälle on ylimääräisenä avustuksena maksettava yhden kuukauden täysi palkka tai yhden kuukauden
työansiota vastaava määrä, kuitenkin vähintään 1,500 mk, kaupunginvaltuusto mainittuna päivänä hjrväksyi tämän kaupunginhallituksen toimenpiteen.

80. EroavaIle viranhaltijalle suoritettava saamatta jääneen
kesäloman korvaus.
Kaupunginvaltuuston päätös helmikuun 17 p:ltil 1943.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että' viranhaltijalle, jolla erotessaan palveluksest,a on oikeus kesälomaan, voidaan
suorittaa kesäloman palkkaa vastaava korvaus rahassa.
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81. Kalliinajanlisäyksien suorittaminen ikälisiin oikeutetuille
viranhaltijoille.
Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 28 p:ltil 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että viranhaltijan
ollessa oikeutettu saamaan ikälisänsä, hänelle on aina suoritettava
myöskin kalliinaj anlisäys.
Tämä päätös koskee lähinnä sellaisia tapauksia, jolloin viranhaltija
ei ole oikeutettu saamaan täyttä palkkaa vaan saa joko osapalkan
ynnä ikälisänaä. tai yksinomaan ikä.lisiinsä.

82. Sotavammaisille suoritettavat palkkaedut.
Kaupunginhallituksen

~lIätös

helmikuun 18 p:Ul! 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että kaupungin
töissä olevien sotavammaisten palkasta, vuosi loma palkasta ja sairausavusta ei vähennetä valtion tapaturmatoimiston asianomaiselle maksamaa elinkorkoa eikä muutakaan korvausta, vaikka sairaus johtuisikin hänen sotavammastaan.

83. Katujen puhtaanapidosta kannettavien maksujen taksa.
Kaupunginvaltuuston vahvistama kesäkuun 16 p:nä 1943.
.
.

(Vrt. kumI. as.·kok.

~9J4

: 13)

Kaupunginvaltuusto vahvisti mainittuna palvana seuraavan
katujen puhtaanapidosta kannettavien maksujen takaan:
1.
2.
3.

12-18 mk m 2 :ltä vuodessa suurliikenteisillä kaduilla
6-12»
».
»
normaaliliikenteisillä »
2: 25- 6 » »
),
pienliikenteisillä
»
Taksa astuu voimaan lokakuun 1 l)äivänä H143.

84. Kaupungin työvälineiden varustaminen merkinnällä.
Kaupunginhallituksen päätös toukokuun

(V1"t. kunn. M.·kok. 1940,

27 p:ltil
8.

19~3.

19)

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että jos kaupungin
hallitusten sekä johto. ja lautakuntien alaisissa laitoksissa t,yöläiset
kaupungille kuuluvien työkalujen ohella käyttävät myös omiaan,
kaupungille kuuluvat työvälineet on varust.ettava sopivalla merkinnällä.
Helsinki 1943, FrenckelIin

Kirj~paillo

Osakeyhtiö.

BfLSln&ln KAUPUnGIn KunnAllInEn AlfTUIKOKOElMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 9.

S.I s ä II Ys: 85. Asetus Helsingin kaupungin kansanhuoltohallinnosta, ·s. 129.
86. Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö, s. 131. - .
87. Huoneenvuokrien korotusmäärät, s. 137. - 88. Asetus terveydenhoitosäännön muuttamisesta, s. 138. - 89. Eräät autokuljetusmaksut,
B. 138. 90. Eräiden maksujen vahvistaminen, s. 140. - 91. Elinkeinonharjoittajien vapauttaminen hintakirjan pitämisestä eräissä.
tapauksissa, s. 143. - 92. Taksoituslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtajien palkkiot, s. 143. - 93. Helsingin kaupungin lAski. ja
orpokassan johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, 8. 143. ~
94. Maistraatin lisäjäsenenä asemakaava. ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkio, s. 143. - 95. Irtaimen omai.
suuden inventtaajille suoritettava palkkio, s. 144. - 96. Kaupunginkassan tarkastajille suoritettava palkkio, s. 144. - 97. Kalustoluetteloista poistettujen esineiden käyttö sekä luettelon pitäminen uudesta
irtaimistosta, s. 144.

85. Asetus Helsingin kaupungin kansanhuoltohallinnosta.
Annettu huhtikuun Zl p:nll 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 .. 379)

KallsanhuoltoIllinisterin esittelystä säädetään:
1 §. Kansanhuoltohallinnolle kuuluvien tehtävien suorittamista
varten muodostaa Helsingin kaupungin alue Helsingin kansanhuoltopiirin. Tällä alueella hoitaa kaupunginvaltuuston valitsema
kansanhuoltolautakunta sille kansanhuoltolautakuntana kuuluvien
tehtäVien lisäksi myös ne tehtävät, jotka voimassa olevien säännösten
ja määräysten mukaan kuuluvat kansanhuoltopiirin toimistolle.
Milloin paikalliset olot edellyttävät joidenkin tarvikkeiden jakelun
järjestettäväksi Helsingin kaupungin ja sen lähiympäristössä olevien
kuntien alueilla yhdenmukaisten perusteiden mukaan, voidaan asianomaisen tarvikkeen säännöstelyn yhteydessä jakelun osalta määrätä Helsingin kansanhuoltopiirin alueeseen luettavaksi muitakin
Helsingin kaupungin lähiympäristössä sijaitsevia kuntia tai kunnan osia.
Kansanhuoltoon kuuluvissa asioissa on Helsingin kaupungin kansanhuoltolautakunta välittömästi kansanhuoltoministeriön alainen.
2 §. Helsingin kaupungin kansanhuoltolautakunnassa on tarpeellinen määrä jaostoja.. Kansanhuoltolautakunnassa on myös
kansanhuollonjohtaja, jonka avuksi voidaan asettaa apulaiskansanhuollonjohtajia.
Jaostojen kokoonpanosta ja niiden sekä kansanhuollonjohtajan
ja apulaiskansanhuollonjohtajain tehtävistä ja toimivallasta määrätään Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesäännössä. Ohjesäännössä voidaan kansanhuollonjohtaja tai hänen estyneenätai
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lomalla ollessaan apUlaiskansanhuollonjohtaja oikeuttaa antamaan
edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun jakelun toimeenpanoa koskevia.
mäii:räyksiä.
3 §. Kansanhuollonjohtåjan valitsee kaupunginvaltuusto, ja
vaali on alistettava kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi.
Apulaiskansanhuollonjohtajan ottaa kaupunginhallitus.
Kansanhuollonjohtaja ja apulaiskansanhuollonjohtaja on Helsingin kaupungin virkasäännön alainen.
4 §. Kansanhuoltoministeriö nimeää yhden tai useamman
henkilön, joilla on oikeus olla saapuvilla kansanhuoltolautakunnan
kokouksissa. Kansanhuoltolautakunnalla on oikeus kutsua edellätarkoitetut henkilöt lautakunnan kokoukseen, milloin lautakunta.
katsoo sen tarpeelliseksi. Nimetyllä henkilöllä on lautakunnan
kokouksessa puhe- vaan ei äänivaltaa.
5 §. Kansanhuollon alaan kuu1uviensäännöstelymääräysten
noudattl!-misen valvontaa koskevat ohjeet Helsingin kaupungin
alueella antaa kansanhuoltoministeriö.
Kansanhuoltoministeriö voi myös määrätä, että valvontaa Helsingin kaupungin alueella suorittavalla henkilöllä on valta tarvittavassa laajuudessa valvoa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun jakeli.m
toimeenpanoa.
6 §. Kansanhuollon alaan kuuluvien säännöstelymääräysten
valvonnasta Helsingin kansanhuoltopiirin alueella aiheutuvista
kustannuksista suorittaa valtio puolet.
Helsingin kaupungille kansanhuoltopiirin tehtävien hoitamisesta.
aiheutuneet muut kustannukset korvataan kohtuullisen arvion
mukaan valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitusta varten käytettä-·
väksi asetetuista määrärahoista.
.
7 §. Kansanhuollonjohtajan tai apulaiskansanhuollonjohtajan
kansanhuoltoa koskevassa asiassa antamaan päätökseen tai määräykseen tyytymätön asian osainen saa siitä kirjallisesti valittaa.
kansanhuoltolautakunnalle viidentoista päivän kuluessa päätöksestä.
tai määräyksestä tiedon saatuaan.
Kansanhuoltolautakunnan kansanhuoltoa koskevassa asiassa
tekemään päätökseen tyytymätön asianosainen saa siitä valittaa
kansanhuoltoministeriölIe viidentoista päivän kuluessa päätöksestä.
tiedon saatuaan. Valituskirja on sanotun ajan sisällä toimitettava.
kansanhuollonjohtajalle, jonka tulee viipymättä lähettää :valitus-,
kirja, sen vastaanottoaikaa osoittavaUa merkinnällä varustettuna,>
sekä asian. käsittelyssä syntyneet asiakirjat ja tarpeelliseksi katsomansa selitys kansanhuoltoministeriölIe.
8 §. Mitä kansanhuoltopiirin toimistoista, kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuollonjohtajista annetussa asetuksessa on säädetty kansanhuoltopiirien toimistoista, kansanhuoltolautakunnista..
ja kansanhuollonjohtajista, on muutoin soveltuvin osin voimassa,
myös Helsingin kaupungin kansanhuoltolautakuntaan ja sen jaostoon sekä kansanhuollonjohtajaan ja apulaiskansanhuollonjohtajaan .. '
9 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1943.
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·Kuitenkin voidaan ennen "tämän asetuksen voimaan tuloa vahvistaa 2 §:ssä mainitut ohjesäällllöt sekä ryhtyä muihin asetuksen
täytäntöönpanosta aiheutuviin valmistaviin toimenpiteisiin.

86. Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö.
Kansanhuoltoministeriön vahvistama kesäkuun 30 p:nä 1943.

(V,·t. kunn. as.-kok. 1941: 54)

YI e i s i ä m ä ä r ä y k s i ä.

§. KansanhuoltohaIIintoa Helsingin kaupungissa hoitavat kan~
sanhuoltolautakunta ja sen jaostot sekä kansanhuoIIonjohtaja, apulaiskansanhuoIIonjohtajat ja kansanhuoltotoimisto sillä tavoin kuin
laissa ja asetuksissa säädetään sekä tässä ohjesäännössä määrätään ..
K a n san h u

0

1 toI a u t aku n t a j ase n j a

0

st

0

t.

2 §. Kansanhuoltolautakunnan tehtävänä on:
1) valvoa kansanhuoltohallinnon täytäntöönpanoa ja kansanhuoltotoiminnasta voiniassaolevien säännösten ja määräysten noudattamista;
2) asettaa keskuudestaan tarpeellisiksi havaitsemansa jaostot
sekä valita niihin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja muut
jäsenet, huomioonottaen mitä 5 §:ssä keskusjaostosta on mää:.;ätty;
3) jakaa t~rpeen niin vaatiessa kaupungin alue piireihin tarkoituksenmukaiseksi havaitsemaIlaan tavalla sekä päättää, onko ja
mihin niistä järjestettävä kansanhuoltotoimiston sivukanslia;
4) määrätä, mihin eri osastoihin kansanhuoltotoimisto on jaettava;
5) ottaa ne kansanhuoltotoimiston viranhaltijat, jotka tämän
'ohjesäännön mukaan kuuluvat lautakunnan nimitettäviin;
6) vahvistaa kansanhuoltotoimiston viranhaltijoille johtosääntö;
7) antaa kansanhuoltoministeriön sekä kaupmJgin viranomaisten
lauta kunnalta pyytämät lausunnot, selvitykset ja tiedonannot
toimialaansa kuuluvissa asioissa;
.
8) valmistaa vuosittain ehdotus lautakunnan talousarvioksi;
9) valvoa, että talousarvioehdotuksen laadinnassa, kallllanta~
varojen ja etuantien säilytyksessä, tilityksessä ja kirjanpidossa,
laskujen hyväksymisessä ja kirjanpidossa, inventtauksessa sekä
kalustoluetteloiden laadinnassa noudatetaan kaupungin kassa- ja
tililaitoksen johtosäännön määräyksiä;
10) ryhtyä toimenpiteisiin yleisten tarvikkeiden tuotannon ja
hankinnan edistämiseksi kaupungissa;
11) päättää yleisten tarvikkeiden luovutettaviksi määrättyjen
erien jakautumisesta Iuovutusvelvollisten kesken;
12) valvoa säännöstelyn alaisten tarviklwiden luovuttamisesta
annettujen säännösten sekä muiden kansanhuoltoa koskevien säännöstelymääräysten noudattamista;
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~. 13) valvoa, että ostokorttien jakaminen ja muiden tarvikkeiden
ostamiseen oikeuttavien todistusten antaminen sekä tarvikkeideh
jakelu tapahtuu tarkoituksenmukaisesti ja voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen;
14) käsitellä ne voimassa olevissa säännöksissä ja määräyksissä
kansanhuoltopiirin toimistolle, kansanhuoltolautakunnalle ja kansanhuollonjohtajalle ku~uvat asiat, joita tässä ohjesäännössä ei
ole määrätty kansanhuoltolautakunnan jaoston, kansanhuollonjohtajan tai apulaiskansanhuollonjohtajan taikka kansanhuoltotoimiston muun viranhaltijan ratkaistaviksi;
15) seurata kansanhuolto-olojen kehitystä kaupungissa sekä
tehdä ka:upunginvaltuustolle' ja kaupunginhallitukselle olosuhteiden
vaatimia esityksiä toimenpiteistä paikallisen kansanhuoltotoiminnan
t.arkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi;
16) seurata talouselämän kehitystä sekä tiedoittaa sen odotettavissa olevista tai jo tapahtuneista muutoksista kansanhuoltoministeriölIe;
.
17) olla yhteydessä puolustuslaitoksen elintarvikekeskusvarikon
ja puolustuslaitoksen teollisuuspiirin esikunnan kanssa, niin myös
suojeluskuntapiirin esikunnan kanssa; sekä
18) antaa vuosittain ennen maaliskuun loppua kaupunginhallitukselle kertomus omasta ja alaistensa hallintoelinten toiminnasta
edellisen vuoden aikana.
3 §. Kansanhuoltolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan.
Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi
jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4 §. Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun kansanhuollonjohtaja tai vähintään kolme lautakunnan jäsentä sitä vaatii.
Lautakunnan on kokoonnuttava myös kansanhuoltoministeriön
määräyksestä.
Lautakunnan kokouksista ja niissä käsiteltäviksi tulevista asioista
on jäsenille ilmoitettava lautakunnan päättämällä tavalla.
Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla ja ottaa
osaa päätöksen tekoon.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
.
5 §. Kansanhuoltolautakunnan on vuoden ensimmäisessä kokouksessa asetettava keskusjaosto, jonka puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ovat lautakunnan puheenjohtaja ja .varapuheenjohtaja ja johon lisäksi on valittava vähintään kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä.
Keskusjaoston tehtävänä on lautakunnan päätösvallaIla:
1) ottaa ne kansanhuoltotoimiston viranhaltijat, jotka Helsingin

C
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kaupungin kansanhuoltohallinnosta annetun asetuksen tai tämän
ohjesäännön mukaan eivät ole kansanhuoltolautakunnantai muun
viranomaisen nimitettäviä;
2) päättää, onko ostokortti, ostolupa tai muu anottu oikeus annettava sille, joka, vaikkei asianomainen osastonhoitaja tai kansanhuollonjohtaja ole katsonut hänellä oikeutta sellaiseen olevan,
kuitenkin sitä vaatii;
3) käsitellä ja ratkaista kansanhuoltoa koskevien säännöstelymääräysten noudattamisen valvontaa koskevia kysymyksiä, ja antaa
niistä tarpeelliset selostukset kansanhuoltolautakunnalle;
4) päättää niistä toimenpiteistä, . joihin säännöstelymääräysten
rikkojia vastaan on ryhdyttävä;
5) käsitellä ja ratkaista kansanhuoltotoimiston viranhaltijain
sairas- ja virkalomia koskevat anomukset sekä määrätä heidän kesälomansa, huomioonottaen kaupungin virkasäännön määräykset;
6) päättää kaluston lisähankinnoista;
7) .käsitellä ja ratkaista ne kansanhuollonjohtajan tai apulaiskansanhuollonjohtajan toimivaltaan kuuluvat asiat., jotka t.ämä
on alistanut keskusjaoston päätettäviksi; sekä
8) antaa kansanhuoltolautakunnalle lausuntoja sellaisissa lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa, joissa lautakunta, sen
puhe~njohtaja tai kansanhuollonjohtaja on keskusjaoston lausuntoa
pyytänyt.
KeskusjaostoIla on oikeus täysilukuisena yksimielisellä päätöksellä ratkaista myös kansanhuoltolautakunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita, jos ne ovat niin kiireellisiä, etteivät ne siedä lykkäystä
lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Ratkaisusta on kuitenkin
lautakunnan seuraavassa kokouksessa ilmoitettava. .
6 §. Keskusjaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin vähintään
kaksi kertaa kuukaudessa määrääminään päivinä sekä ylimääräiseen
kokoukseen puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tahi kun kansanhuollonjohtaja sitä vaatii.
1 §. Keskusjaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi mu~ta jäsentä on saapuvilla
ja ottaa osaa päätöksen tekoon, huomioonottaen kuitenkin, mitä
5 §:n 3 momentissa on sanottu.
Päätöksen tekemiseen nähden noudatettakcon muutoin, mitä
edellä lautakunnasta on sanottu.
8 §. Lautakunta voi tarpeen vaatiessa kaupunginhallituksen
suostumuksella asettaa keskusjaoston lisäksi muitakin jaostoja
lautakunnan päätösvallaIla käsittelemään ja ratkaisemaan määrättyjen tarvikkeiden säännöstelystä aiheutuvia tarvikkeiden hankintaa, tuotantoa, hintojen järjestelyä ja kuljetusta sekä ostolupien tai muiden oikeuksien myöntämistä koskevia asioita, niin myös
antamaan alaansa kuuluvissa asioissa lausuntoja ja ehdotuksia
lautakunnalle.
Tällaiseen jaostoon on valittava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä, ja on niissä. päätös-
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valtaan ja päätöksen tekoon nähden noudatettava, mitä edellä
7 §:ssä keskusjaostosta on määrätty.
Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tahi kun kansanhuollonjohtaja
sitä vaatii.
.
9 §. Kansanhuoltolautakunnan ja sen jaostojen kokou;ksissa
pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen osanottajat,
käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset, sekä, milloin erimielisyyksiä
on ilmennyt, kokouksessa tehdyt ehdotukset ja tapahtuneet. äänestykset. Päätös katsotaan heti tarkistetuksi, ellei erityisissä tapauksissa toisin päätetä. Jäsenillä on oikeus saada eriävä mielipiteensä
pöytäkirjaan lyhyesti merkityksi.
Pöytäkirjat tarkistetaan lautakunnan päättämällä tavalla.
Pöytäkirjat ja päätöksistä johtuvat ylemmille viranomaisille lähetettävät kirjelmät allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.
Pöytäkirjasta annettavat otteet todistaa oikeiksi sihteeri tai
lautakunnan siihen määräämä muu viranhaltija.
10 §. Kansanhuoltolautakunnan puolesta tehtävät kirjalliset
sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja
ja varmentaa sihteeri.
11 §. Kansanhuoltolautakunnan ja keskusjaoston kokouksista
samoin kuin niissä käsiteltäviksi tulevista asioista on hyvissä ajoin
ilmoitettava kaupunginjohtajalle, asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle sekä kaupunginhallituksen edustajalle lautakunnassa.
Päätöksistä on kaupunginhallitukselle annettava tieto kaupunginhallituksen määräämässä ajassa ja sen määräämällä tavalla.
Myös muiden jaostojen kokouksista on edellisessä momentissa
mainituille henkilöille lähetettävä ilmoitus.
Lautakunnan ja jaostojen kokouksista ilmoitetaan myöskin
kansanhuoltoministeriölle Helsingin kaupungin kansanhuoltohallinnosta annetun asetuksen 4 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
12 §. Kansanhuoltolautakunta voi tarpeen vaatiessa asettaa
keskuudestaan määrättyjä asioita valmistelemaan tai lausuntoja
niistä lautakunnalle antamaan erityisiä valiokuntia.
13 §. Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan tulee:
1) pitää silmällä kansanhuollon paikallista hallintoa ja täytäntöönpanoa;
.
2) huolehtia siitä, että kansanhuoltolautakunnalle esitettävät
asiat valmistellaan ja lautakunnalle esitellään; sekä
3) edustaa itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta kansanhuoltolautakuntaa tuomioistuimessa.
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14 §. Kansanhuollon toimeenpanevana elimenä on kansl!-nhuoltolautakunnan alainen kansanhuoltotoimisto, jossa on kansliaosasto, tiliosasto, tarkkailuosasto sekä tarpeellinen määrä· muita
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Qsastoja ja sivukanslioita .. Kansanhuoltotoimiston päällikkönä on
kansanhuollqnjohtaja.
Kansanhuoltotoimistossa on. kansanhuollonjohtajan lisäksi tarpeelliset apulaiskansanhuollonjohtajat, sihteeri, apulaissihteeri, kirjaaja ja tarpeellinen määrä osaston- ja sivukanslianhoitajia sekä muita
viranhaltijoita, joiden tehtävät määrätään kansanhuoltotoimiston
johtosäännössä.
15 §. Kansanhuoltolautakunnan ja -toimiston kassa- ja tilivirastona on kaupungin rahatoimisto.
16 §. Kansanhuollonjohtajan tulee:
1) johtaa kansanhuoltotoimintaa kaupungissa;
2) toimia kansanhuoltotoimiston päällikkönä;
3) valvoa, että kansanhuoltotoimiston henkilökunta täyttää
tehtävänsä;
4) valvoa, että kansanhuoltoministeriön sekä kansanhuoltolautakunnan ja sen jaostojen päätökset ja määräykset viipymättä pannaan
täytäntöön;
5) valvoa, että kansanhuoltotoiminnasta annettuja säännöksiä
ja määräyksiä sekä lautakunnan ja sen jaostojen siitä tekemiä päätöksiä noudatetaan;
.
6) ratkaista tarvikkeiden säännöstelystä aiheutuvien ostolupien,
Qstokorttien tai muiden oikeuksien myöntämistä koskevat anomukset,
ellei niitä kansanhuoltotoimiston johtosäännössä ole annettu osastonhoitajan tehtäväksi;
7) huolehtia, että .ostokorttien jakaminen ja tarvikkeiden ostamiseen oikeutta vien ostolupien antaminen sekä tarvikkeiden jakelu
tapahtuu tarkoituksenmukaisesti ja voimassaolevia säännöksiä ja
määräyksiä nodattaen;
8) antaa Helsingin kaupungin kansanhuoltohallinnosta huhtikuun 21 päivänä 1943 annetun asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun jakelun toimeenpanoa koskevia määräyksiä;
9) valvoa, että kansanhuoltoministeriön vaatimat tiedot annetaan viivytyksettä sekä että ne ovat tosioloja vastaavat;
10) valmistella ja esitellä kansaQhuoltolautakunnan ja sen jaostojen päätettävät asiat, mikäli näitä tehtäviä ei ole annettu toisen
viranhaltijan suoritettaviksi;
11) olla kansanhuoltotoimistossalautakunnan määrääminä
aikoina yleisön tavattavissa;
12) seurata tarkoin kansanhuolto-olojen kehitystä kaupungissa
sekä tehdä kansanhuoltolautakunnalle olosuhteiden vaatimia esityksiä . toimenpiteiksi paikallisen kansanhuoltotoiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja edistämiseksi; sekä
13) käsitellä ja ratkajsta ne edellä luettelemattomat kansanhuoltolautakunnalle kuuluvat asiat, jotka kansanhuoltolautakunta
hänen hoidettavakseen siirtää.
Kansanhuoltolautakunta voi määrätä kansanhuollonjohtajan estyneenä tai lomalla ollessa apulaiskansanhuollonjohtajan hoitamaan
kansanhuollonjohtajalle kuuluvat tehtävät. Lautakunnalla on myös
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oikeus tarkoitusta varten vahvistettavassa työjätjestyksessä siirtää.
edellä 1 momentin 6, 7, 9 ja 10 kohdissa mainitut asiat tai osan niistä.
apulaiskansanhuollonjohtajien hoidettaviksi.
17 §. Apulaiskansanhuollonjohtajan tulee:
1) hoitaa ne tehtävät, jotka kansanhuoltolautakunta edellä
16 §:n 2 momentin mukaisesti on hänen hoidettavakseen määrännyt;
sekä
2) muutoinkin avustaa kansanhuollonjohtajaa hänen tehtävissään hänen antamiensa määräysten mukaisesti.
18 §. Kansanhuollonjohtajan, jolla tulee olla perehtyneisyyttä.
'hallinnollisiin tehtäviin sekä taloudellisen elämän tuntemusta.
valitsee kaupunginvaltuusto kansanhuoltolautakunnan julistettua.
viran haettavaksi ja anpettua hakijoista lausuntonsa. Vaali on
alistettava kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi. c
Apulaiskansanhuollonjohtajan sekä sihteerin ottaa kaupunginhallitus virkojen oltua haettavaksi julistettuina ja kansanhuoltolautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.
Apulaissihteerin ja osastonhoitajat ottaa kansanhuoltolautakunta.
Muut viranhaltijat ottaa keskusjaosto, satunnaisen apuhenkilökunnan kuitenkin kansanhuollonjohtaja. .
19 §. Kansanhuoltotoimistossa on:
1) pidettävä diaaria saapuvista virkakirjeistä ja virkapaketeista.
sekä otettava vastaan kansanhuollonjohtajan tai kansanhuoltolautakunnan kansanhuoltoa koskevassa asiassa antaman päätöksen
tai määräyksen johdosta tehty valituskirja ja varustettava se vastaanottoaikaa osoittavalla merkinnällä;
2) säilytettävä annetut ilmoitukset ja hankitut tiedot lautakunnan alueella olevista tarvikkeista sekä niistä laaditut luettelot
ja laskelmat siten järjestettyinä, että niistä helposti voidaan saada.
selville hankittujen tarvikkeiden määrä, laatu ja sijaitsemispaikka;
3) tehtävä toimiston hallussa oleviin asiakirjoihin ja luetteloihin
annetuista ostoluvista ja jaetuista ostokorteista sellaiset merkinnät.
että niiden saajat ja myönnetyt määrät voidaan todeta;
4) pidettävä liikkeistä, laitoksista ja yksityisistä tuottajista siten
järjestettyjä kortistoja, että niistä käyvät selville tarvikkeiden varastot säännöstelyn alussa sekä säännöstelyn aikana hankitut tai
tuotetut ja luovutetut tarvike·erät; sekä
5) suoritettava muut kansanhuoltotoimiston johtosäännössä määrätyt tehtävät.
Eri t Y i s i ä
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20 §. Kansanhuoltolautakunnan tai sen jaoston taikka kansanhuollonjohtajan tai apulaiskansanhuollonjohtajan päätökseen tyytyD;lättömälle on annettava oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta tai
päätöksestä. Otteeseen on kirjoitettava valitusosoitus, jossa on
ilmoitettava, mihin ja minkä ajan kuluessa vaIltus on tehtävä, ja·on
otteeseen lisäksi merkittävä päivä, jona se on asialliselle annettu.
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21 §. Päätöksiin nähden, jotka kaupunginhallitus voi alistaa
tutkittavakseen, on kansanhuoltolautakunnan ja sen keskusjaoston
noudatettava, mitä kaupunkien kunnallislaissa ja kaupunginhallituksen ohjesäännössä on säädetty. Kuitenkin on lautakunnalla
ja sen keskusjaostolla oikeus lopullisesti ratkaista sille kuuluvat
nimitysasiat.
22 §. Lautakunnan ja sen jaostojen pöytäkirjat on pidettävä
lautakunnan jäsenten nähtävinä kansR.nhuoltotoimistossa lautakunnan määrääminä aikoina.

87. Huoneenvuokrien korotusmäärät.
Sosiaaliministeriön pöiltös heinäkuun 6 p:JtI 1943.

(S1wmen a.y .. kok .. 1943 : 576)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942 : 74 ja 1943 : 1 )

Sosiaa.llministeriö on huoneenvuokrasäännöstelystä II palvana
helmikuuta 1943.annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n 1 momentin
nojalla päättänyt:
1 §. Ennen 1 päivää kesäkuuta 1939 valmistuneitten säännöstelynalaisten asuinhuoneistojen perusvuokraa saadaan korottaa sellaisten huoneistojen osalta, joissa vuokranantaja huolehtii lämmityksestä, enintään kaksikymmentakaksi sadalta ja muunlaisten asuinhuoneistojen osalta enintään kahdeksan sadalta.
.
Kesäkuun 1 päivän 1939 jälkeen valmistuneille asuinhuoneistoille vahvistettuja perusvuokria saadaan sellaisten huoneistojen
osalta, joissa vuokranantaja huolehtii lämmityksestä, toistaiseksi
korottaa huoneenvuokralautakunnan harkinnan mukaan enintään
neljä sadalta.
2 §. Säännöstelynalaist~n asuinhuoneistojen vuokramaksun lisäksi älköön vuokralaiselta otettako huoneiston käyttöön liittyvistä
eduista eri. korvausta. Lämpimästä vedestä saatakoon kuitenkin,
jos siitä 1 päivänä kesäkuuta 1939 voimassaolleen vuokrasopimuksen
mukaan on peritty eri korvausta, edelleenkin ottaa eri korvauksena
silloin voimassaolleen sopimuksen mukainen maksu korotettuna
enintään kahdellakymmenelläkahdella sadalta. Jos lämpimästä
vedestä perittyä maksua on korotettu tai halutaan korottaa enemmän,
saavat perusvuokran ja lämpimästä vedestä perittävän maksun
korotukset nousta yhteensä enintään kahteenkymmeneen~ahteen
~dalta perusvuokran ja lämpimästä vedestä 1 päivänä kesäkuuta
1939 perityn korvauksen yhteenlasketusta määrästä .
. 3 §. Tämä päätös, jolla kumotaan sosiaali:r;ninisteriön huoneen.
vuokrien korotusmääristä 19 päivänä elokuuta 1942 antama päätös,
tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1943.

138

88. Asetus terveydenhoitosäännön muuttamisesta.
Annettu heinäkuun 16 p:nil 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 599)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1927 : 66 ja 1942 : 38)

Sisäasiainministerin esittelystä lisätään 2 päivänä joulukuuta
1927 annettuun terveydenhoitosääntöön uudet 50 g ja 50 h § sekä
muutetaan 68 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä toukokuuta 1942
annetussa asetuksessa, seuraavasti:
50 g §. Milloin 50 b §:n 2 momentin ja 50 c §:n 1 momentin
säännösten soveltaminen ei ole mahdollinen tai tuottaa erikoista
hankaluutta, voi lääninhallitus, sisäasiainministeriön suostumuksella,
antaa luvan haudatun ruumiin siirtämiseen poikkeamalla sanotuista
säännöksistä.
.
50 h §. Sen estämättä, mitä edellä 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f,
ja 50 g §:ssä on säädetty, voivat puolustusvoimien kaatuneiden huollon elimet, puolustusvoimien lääkintöviranomaisten luvalla ja ohjeiden mukaan, omaisten pyynnöstä suorittaa sodassa kaatuneiden
siirtoja, milloin kaatuneet sodan olosuhteista johtuen on haudattu
muualle kuin kotipaikkakunnalleen.
Ensimmäisen momentin nojalla saadaan kaatuneiden siirtoja
suorittaa sotatilan aikana ja kahden vuoden kuluessa sotatilan
päättymisestä.
68 §. Hautausmaata älköön perustettako rakennettuun osaan
kylää tai muulle alueelle, jossa on taajempaa asutusta, vaan soveliaan matkan päähän siitä.
. '
Mitä 46-;-50 h §:ssä on kaupunkiin nähden säädetty, noudatettakoon myös maalaiskunnissa.

89. Eräät autokuljetusmaksut.
Kansanhuoltoministeriön päätös heinäkuun 7 p:ltil 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943: 587 )
(Vrt. kunn. as.-kok.

~942

: 95 ja 127)

Kansanhuoltoministeriö on 'valtioneuvoston 26' päivänä kesäkuuta 1942 hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman päätöksen
nojalla päättänyt:
t §. Yksityisten hallinnassa olevilla autoilla suoritetuista kuljetuksista, milloin kysymys ei ole asianomaisella luvalla omnibustai seka-autolla tahi henkilöautolla harjoitetusta säännöllisestä linjaliikenteestä tai henkilöautolla harjoitetusta alueliikenteestä, saadaan ottaa enintään' tässä päätöksessä vahvistetut maksut.
Tämä päätös ei kuitenkaan koske kivihiilen ja koksin kuljetuksista suoritettavia maksuja.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa linjaliikenteessä ja alue.
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liikenteessä noudatettakoon asianomaisen viranomaisen niitä varten
vahvistamia taksoja.
2 §. Tässä päätöksessä vahvistettuihin maksuihin nähden,
mikäli jäljempänä ei toisin määrätä, jaetaan autot neljään luokkaan
seuraavasti:
1 luokkaan kuuluvat alle 1 Yz tonnin kantoiset kuorma- ja pakettiautot;
II luokkaan kuuluvat kuorma-autot, joiden kantavuus on vähintään 1 Yz tonnia, mutta .alle 3 Yz tonnia;
III luokkaan kuuluvat kuorma,autot, joiden kantavuus on vähintään 3 Yz tonnia, mutta alle 5 tonnia, ja enintään 25 hengen omnibusautot;
IV luokkaan kuuluvat kuorma-autot, joiden kantavuus on vähintään 5 tonnia, sekä yli 25 hengen omnibusautot ynnä seka-autot.
Milloin kuorma-auto on varustettu perävaunulla, määräytyy
auton maksuluokka emävaunun kantavuuden mukaan.
3 §. Kuljetuksista, jotka tapahtuvat kaupunkien, kauppalain
tai niihin verrattavien suurten asutuskeskusten varsinaisella asutusalueella, puutavaran kuljetuksia lukuunottamatta, lasketaan
maksu kuormauksen alkamisen ja purkamisen loppumisen välisen
ajan mukaan, ja on ylin maksu tällöin:

1 luokassa 80 markkaa tunnilta,
II
»
105
»
»
III
»
125
»
»
IV
»
140
»
»
Maksu lasketaan kultakin alkavalta puolelta tunnilta. Vähimpänä maksuna saadaan kuitenkin periä yhtä täyttä tuntia vastaava
maksu.
Siltä ajaita, jona auto kuljetuksen antajasta riippumattomasta
syystä ei ole käyttökelpoinen, ei saa maksua periä.
4 §. Muusta kuin edellä 3 §:ssä tarkoitetusta kuljetuksesta "tai
jäljempänä mainitusta puutavaran aj.osta lasketaan maksu autolla
ajetun matkan perusteella ja ylin maksu kuormattuna ajetulta kilometriltä on tällöin seuraava:

1 lk.
12:-

IIlk.
15:-

III lk.

IV lk.

16:-

17:-

Vähimpänä ajetun matkan mukaan kannettavana maksuna
saadaan periä 3 §:n mukainen yhden tunnin maksu.
Milloin kuljetusmaksu lasketaan tämän pykälän mukaisesti,
saadaan siltä osalta yhteenlasI!:ettua kuormaus- ja purkausaikaa,
joka ylittää yhden tunnin, periä viisikymmentä prosenttia 3 §:n
mukaisesta tuntimaksusta.
5 §. Suoritettaessa 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja kuljetuksia perävaunuIla varustetulla kuorma-autolla, saadaan edellä vahvistettuja
maksuja korottaa kolmellakymmenellä prosentilla.
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6 §. Polttopuun ja muun pinopuun kuljetuksesta ylin maksu
kustakin kuormattuna ajetusta, enintään 5 km:n matkasta on 17
markkaa kuutiometriItä. Jos matka on 5 km pitempi, saadaan maksuun lisätä 2 mk kuutiometriä ja kutakin ylittävää kilometriä kohden.
kuitenkin niin että sanottu lisäys on 30 km ylittävän matkan osalta
enintään 1 markka 80 penniä.
Vähimpänä kannettavana maksuna saadaan periä 3 §:n mukainen
yhden tunnin maksu.
7 §. Tukkien ja sahatavaran kuljetuksesta ylin maksu kustakin
.kuormattuna ajetusta matkasta on 2 markkaa kuutiojalalta lisättynä 10 km ylittävän matkan osalta 20 pennillä kuutiojalkaa ja
kutakin ylittävää kilometriä kohden.
8 §. Milloin puutavaran kuljetuksia joudutaan jollakin tiellä
tai sen osalla tien kunnosta johtuen toimittamaan auton säännöllistä kuormauskykyä huomattavasti pienemmin kuormin, asianomaisen kansanhuoltopiirin toimisto voi hakemuksesta tai muutoin
harkintansa mukaan oikeuttaa noudattamaan edellä 6 ja 7 §:ssä vahvistettuja maksuja enintään 20 prosenttia suurempaa maksua.
Asianomaisen kansanhuoltopiirin toimisto voi myös, milloin
puutavaran maantiekuljetusta, muusta kuin 1 momentissa mainitusta syystä, tai jakeluajoa joudutaan suorittamaan vajain kuormin.
hakemuksesta oikeuttaa noudattamaan edellä 3 tai 4 §:ssä määrättyä maksuperustetta.
9 §. Tässä päätöksessä tarkoitetut kuljetuksista suoritettavat
maksut edellyttävät, että autoa seuraa kuljettaja, joka osallistuu
kuormaus- ja purkaustyöhön. Mikäli kuormaamiseen tai purkamiseen tarvitaan apuväkeä, on se kuljetuksen antajan kustannettava.
10 §. Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1943.

90. Eräiden maksujen vahvistaminen.
Kansanhuoltoministeriön pilUtö. maaliskuun 24 p:ltl! 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 290)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 : 106 sekä 1942 : 50 ja 94)

Kamanhuoltcministeriö on valtioneuvoston 26 päivänä kesäkuuta
1942 hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman päätöksen 1 ja
4 §:n nojalla päättänyt:
I §. Kuljetuksesta, käytöstä, palveluksesta ja muusta tehtä.
västä kannettujen julkisoikeudellista laatua olevien maksujen, joita
ei ole määrätty laissa tai asetuksessa taikka joita ei ole 'pidätetty valtioneuvoston tai· muun ministeriön kuin kansanhuoltoministeriön
vahvistettaviksi, niin myös mainitunlaatuisten yksityisoikeudellista
luonnetta olevien maksujen, jotka eivät ole työsopimuslain alaisesta
työstä suoritettavaa korvausta, korottaminen on kielletty ilman tämän päätöksen mukaista lupaa.
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2 §. Sellaisten 1 §:ssä tarkoitettujen maksujen korottamiseen.
jotka lakien tai asetusten mukaan kuuluvat maistraattien taikka.
muiden valtion viranomaisten kuin sanotussa pykälässä mainittujen
päätettäviin, myöntää edelleen luvan sama viranomainen, jonka
kuitenkin on ennen asian ratkaisemista hankittava siitä hintaneuvoston lausunto ja siihen nähden meneteltävä siten, kuin hintaneuvostosta 24 päivänä lokakuuta 1941 annetussa asetuksessa säädetään.
3 §. Kansanhuoltolautakunnalla on oikeus toimialuettaan tai
sen osaa varten taikka yksittäistapauksessa vahvistaa kannettavan
maksun suuruus tai antaa lupa maksun korottamiseen, mikäli on
kysymys maksuista, joilla on ainoastaan paikallinen merkitys ja.
jotka eivät kuulu 2 §:ssä tarkoitettujen valtion viranomaisten taikka.
maistraattien vahvistettaviID.
Erityisesti kuuluvat kansanhuoltolautakuntien käsiteltäviin ja.
ratkaistaviin seuraavat maksut:
1) matkustajakotien ja yömajojen huonemaksut;
2) saunamaksut;
3) plM'turi- ja kampaamomaksut;
4) pesu-, silitys- ja värjäysmaksut;
5) jalkineiden korjausmaksut; sekä
6) yksityiskoulujen koulumaks.ut.
Kansanhuoltolautakunnan tulee tässä tarkoitettuja asioita ratkaisiessaan noudattaa valtioneuvoston hintojen ja maksujen säännöstelystä 26 päivänä kesäkuuta 1942 antamaan päätökseen sisältyviä.
maksuja koskevia määräyksiä ja niitä ohjeita, joita kansanhuoltoministeriö siinä kohden ehkä antaa, sekä ottaa huomioon, mitä jäl. jempänä 8 §:ssä määrätään.
.
Mikäli kansanhuoltolautakunta katsoo, että jollakin sen käsiteltäväksi kuuluvalla maksulla saattaa olla laajempi kuin paikallisiin
oloihin rajoittuva merkitys, on lautakunnan alistettava sellainen
maksu kansanhuoltoministeriön käsiteltäväksi.
4 §. Luvan edellä 1 §:ssä tarkoitetun maksun korottamiseen
muissa kuin 2 ja 3 §:ssä mainituissa tapauksissa myöntää kansanhuoltoministeriö.
Kansanhuoltoministeriön käsiteltäviin kuuluvat erityisesti seuraavat maksut:
1) sähkömaksut;
2) vesimaksut;
3) lämpömaksut;
4) kaasumaksut;
5) puhelinmaksut;
6) sahausmaksut;
7) huolinta- ja ahtausmaksut;
8) sanoma- ja aikakauslehtien tilaus- ja ilmoitusmaksut;
9) kuntien ja yksityisten sairaaloiden sairaspaikkamaksut;
10) hotellien huonemaksut;sekä
11) jauhatusmaksut.
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Kansanhuoltoministeriö voi, milloin se katsoo tarpeelliseksi, käsitellä myöskin 2 ja 3 §:ssä mainittuja maksuja.
5 §. Jos syntyy epäilystä siitä, kenen käsiteltäväksi tässä päätöksessä tarkoitettu maksu kuuluu, ratkaisee sellaisen kysymyksen
kansanhuoltoministeriö.
6 §. Maksun vahvistamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja, mikäli hakemus on osoitettu muulle viranomaiselle kuin
kansanhuoltolautakunnalle, sen mukaan liitettävä asianomaisen kansanhuoltolautakunnan asiaa koskeva lausunto. Hakemukseen on liitettävä täydellinen selvitys maksun muutoksista 31 päivästä elokuuta
1939.alkaen hakemuksen tekoon saakka ynnä niistä kustannuseristä,
joista maksun suuruus .riippuu, niin myös ne muut tiedot, jotka ovat
tarpeen asiaa ratkaistaessa. Hakemukseen nähden noudatettakoon
soveltuvin osin muutoin, mitä valtioneuvoston hintojen ja maksujen
säännöstelystä 26 päivänä kesäkuuta 1942 antaman päätöksen 19 ja
20 §:ssä on määrätty.
7 §. Milloin tämän päätöksen mukaan vahvistetun maksun suuruuteen vaikuttavat kustannuserät alenevat, on maksua vastaavasti
alennettava, sekä siitä ja siihen vaikuttaneista perusteista ilmoitettava maksun vahvistaneelle viranomaiselle. Samanlainen ilmoitus
on tehtävä, jos maksu nostetaan aikaisemmalle tasolle. Sanotulla
viranomaisella on tällöin oikeus alentaa maksua ilmoitettua tasoa
alemmaksikin tai kieltää maksun nostaminen aikaisemmalle tasolle.
8 §. Annettuaan päätöksen maksua koskevassa asiassa 2 §:ssä.
tarkoitetun viranomaisen ja kansanhuoltolautakunnan on viipymättä.
lähetettävä päätöksestään jäljennös kaksin kappalein kansanhuoltoministeriöön, niin myös jäljennös siitä paikalliselle poliisipäällikölle
sekä kaupungissa lisäksi kaupunginviskaalille alueella, jota päätös
koskee. Ministeriö voi harkintansa mukaan muuttaa tai kumota
päätöksen.
.
9 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1943.
Sillä kumotaan kansanhuoltoministeriön eräiden maksujen vahvistamisesta 12 päivänä lokakuuta 1942 antama päätös. Mainitun päätöksen tai sen 8 §:ssä mainittujen päätösten perusteella vahvistetut
maksut jäävät kuitenkin voimaan, kunnes ne on laillisesti muut.et.tu.
Kaikki tämän päätöksen voimaan tulon jälkeen kannettavat
uudet tässä päätöksessä tarkoitetut maksut on ennen niiden käyt,äntöön ottamista alistettava tässä päätöksessä mainittujen asianomaisten viranomaisten vahvistettaviksi.
Milloin asianomainen viranomainen pitää jotakin tässä päätöksessä tarkoitettua, tämän päätöksen voimaan tullessa kannettavaa
maksua liian korkeana, sillä on oikeus alentaa sellaista maksua.
Syyskuun 1 päivän 1942 jälkeen tapahtuneille maksujen korotuksille on, jollei korotuksille jo ole saatu asianmukaista lupaa, hankittava vahvistus siten; kuin tässä päätöksessä määrätään.
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91. Elinkeinonharjoittajien vapauttaminen hintakirjan . pitä-.
misestä eräissä tapauksissa.
Kansanhuoltoministeriön päätös toukokuun 5 p:ltä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943,' 411)
(Vrl; h'1tnn. as.-kok_ 1942 " 50)

. Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 26 päivänä kesäkuuta
1942 hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman päätöksen 32
§:n nojalla määrännyt:
.
Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse pitää valtioneuvoston 26 päivänä kesäkuuta 1942 hintojen ja maksujen säännöstelystä antaman
päätöksen 24 §:ssä määrättyä hintakirjaa sellaisista kaupan olevista.:
elintarvikkeista, joiden markkamääräiset yleiset ylimmät sallitut
myyntihinnat kansanhuoltoministeriö on vahvistanut.

92. Taksoituslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtajien
palkkiot.
Kaupunginvaltuuston päätös tammikuun 27 p:ltä 1943.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä vahvistaa' taksoituslautakunnan puheenjohtajan palkkion 300 mk:ksi ja lautakunnan jaostojen puheenjohtajien palkkiot 225 mk:ksi kokoukselta,
vuoden 1943 alusta lukien.

93. Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan johtokunnan
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
Kaupunginvaltuuston päätös tainmlkuun 27 p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1937, s. 143)

: KaupUnginvaltuusto päätti mainittuna päivänä vahvistaa Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan johtokunnan puheenjohtajan
palkkion 225 mk:ksi ja sen jäsenten palkkiot 175 mk:ksi kokoukselta,
vuoden 1943 alusta lukien.

94. Maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita
käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkio.
Kaupunginvaltuuston päätös tammikuun 27 p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. as.-1cok. 1931,' 55)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä vahvistaa maistraatin lisäjäsenenä aSEmakaava- ja rakEDnmasioita käsiteltäessä
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toimivan asiantuntijan palkkion, siinä tapauksesså että. tointa hoitaa
kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija, 1,500 mk:ksi kuukaudessa, vuoden 1943 alusta lukien.

95. Irtaimen omaisuuden inventtaajille suoritettava palkkio.
Kaupunginvaltuuston pältils belmlkuun 17 p :Itä 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1931,

8.

35)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupungin
irtaimen omaisuuden inventtaajille on vuosipalkkiona suoritettava.
2,100 mk ja heidän puheenjohtajalleen 2,600 mk.

96.

Kaupunginkassan tarkastajille suoritettava palkkio.
Kaupunginvaltuuston plUltös toukokuun Z6 p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1931: 50)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna. päivänä, että kauptinginkassan tarkastajille on suoritettava palkkiota 300 mk kultakin
toimitukselta.

97.

KalustoluetteJoista poistettujen esineiden käyttö sekä luettelon pitäminen uudesta irtaimistosta.
Kaupunginhallituksen pllätös toukokuun 27 p:11ä 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä:
että kalustoluetteloista poistetut esineet on joko hävitettävä..
kaupunginhallituksen luvalla myytävä tai lähetettävä rakennustoimiston varastoon; sekä
.
että kontrolliluetteloa ehdottomasti on pidettävä vuoden aikana
ostetusta uudesta irtaimistosta.

Helsinki 194:3, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.

HElSlntil" KAUPUnGin KunnAllinEn ASETUSKOKOELMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 1'0.

S isä II Y s: 98. Asetus Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen huollon hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 145. - 99. Helsingin kaupungin lasteDsuojeluohjesääntö, s. 145. - 100. Asemakaavoja ja ra.i.
keIUlUssuunnitelmia piirrettäeBBä käytettävät merkinnät, s. 154. ' 101. Laki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta, s. 158. - 102. Laki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain muuttamisesta, B. 158. - 103. Väestönsuojelun yleiBBuunnitelman muuttaminen, B. 159. - 104. Laki siirtoväen huoItotehtävien
hoitamisesta eräiBBä tapauksissa.B. 160.

98. Asetus Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen huollon
hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.
AnnelIu kesäkuun 18 p:nA 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 532)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1936: 77 )

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä joulukuuta
1936 Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen huollon hallinnosta annetun asetuksen 2 § näin kuuluvaksi:
2 §. Lastensuojelulautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä sekä osastoissa ja
jaostoissa käsiteltäviä asioita varten vähintään neljä lisäjäsentä,
niin myös yhtä monta varajäsentä kuin lautakunnassa on jäseniä
ja lisäjäseniä, jotka kaikki kaupunginvaltuusto valitsee kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenistä, samoin kuin varajäsenistä, tulee ainakin yhden olla nainen, yhden koulunopettaja ja,
mikäli mahdollista, yhden terveydenhoitoon perehtynyt· henkilö.
Kaupunginvaltuusto määrää lautakunnan jäsenistä lautakunnan
alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen johtokunnan sillä tavoin
kuin siitä kansakoulun järjestysmuodosta annettujen säännösten
mukaisesti on lautakunnan ohjesäännössä tarkemmin määrätty.

99. Helsingin kaupungin lastensuojeluohjesääntö.
Soslaall.minlslerlön vahvislama SYYSkuun 3 p:nl 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1937 : 61 ia 62)

1 Luku.

Yleiset määräykset.
1 §. Lasten ja nuorten henkilöiden yhteiskunnallisen suojelun
ja huollon sekä muiden siihen lain ja asetusten sekä kaupunginvaltuuston päätösten mukaan liitettyjElll huoltoalojen hallintoon ja
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täytäntöönpanoon kuuluvista asioista Helsingin kaupungissa pitävä.t
huolta lastensuojelulautakunta ja sen asettamat osastot sekä lastensuojelulautakunnan alaiset lastensu,ojeluvirasto ja lastenhuoltolaitokset sillä tavalla kuin laeissa ja asetuksissa säädetään sekä tässä.
ohjesäännössä määrätään.
2 §. Lastensuojelulautakunnan tulee:
1) valvoa kunnallisen lastensuojelun' ja, -huollon sekä muiden
siihen liitettyjen huoltoalojen yleistä hallintoa ja täytäntöönpanoa;
2) määrätä kunkin vuoden alussa jäsenet ja lisäjäsenet osastoihin
sekä valita näiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat;
3) pitää tarpeenvaatimaa yhteyttä huoltolautakunnan ja kansakouluviranomaisten kanssa lastensuojelua ja, -huoltoa sekä kasvatusta koskevissa asioissa;
4) hoitaa, mikäli siitä ei ole toisin määrätty, lastensuojelutoimintaan luovutettuja kiinteistöjä ja muuta omaisuutta;
5) valvoa, että kunnallinen ja yksityinen laste.nsuojelutyö tarkoituksenmukaisesti tukevat toisiaan;
6) valmistaa vuosittain ehdotus yhteiskunnallisen lastensuojelutoiminnan talousarvioksi ;
7) antaa vuosittain kaupunginvaltuustolIe kertomus toiminnastaan lähinnä edellisen vuoden aikana; sekä
8) tehdä esityksiä niistä valtuuston ja kaupunginhallituksen
päätettäviin kuuluvista toimenpiteistä lastensuojelun ja nuorison,
huollon edelleenkehittämiseksi, mihin olosuhteet antavat aihetta_
3 §. Lastensuojelulautakunnan jäsenistä kaupunginvaltuusto
määrää .kuusi jäsentä lautakunnan alaisissa lastenhuoltolaitoksissa.
toimivien kansakoulujen yhteiseksi' johtokunnaksi. Tähän johtokuntaan määrätyt jäsenet valitsevat vuosittain itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niinkuin kansa.koulun johtokunnasta.
on säädetty.
Ka~koulun järjestysmuodost.a kesäkuun 4 päivänä 1931 annetun
asetuksen 15 §:n edellyttämä johtokunnan seit.semäs jäsen ja varajäsen valitaan vuosittain siten, että lastenhuoltolaitoksissa toimivien
kansakoulujen kukin kansakoulunopettaja joulukuun loppuun mennessä suljetussa kirjeessä lastensuojelulautakunnalle ilmoittaa ehdottamansa jäsenen ja varajäsenen. IGrjeet avataan ja vaalin tulos
todetaan lautakunnan vuoden ensimmäis~ssä kokouksessa. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalin tulos on saatett.ava valitun
jäsenen ja varajäsenen sekä valitsijain tietoon lautakunnan. päättämällä tavalla.
2 Luk u.
Lastensuojelulautakunnan 08a.8tot.

4 §. Lastensuojelulautakunnassa on neljä osastoa: turvattomien
lasten huolto-osasto, suojelukasvatusosasto ja erityishuolto-osasto
sekä työhuolto-osasto.
5 §. Turvattomien lasten huolto-osaston tehtä:vänä on täyttää.
hiin ja asetusten mukaan lastensuojelu lautakunnalle kuuluvat teh-
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tävät niissä tapauksissa, joissa lapsen yhteiskunnallisen suojelun
ja hoidon tarve aiheutuu lastensuojelulain 8 §:n 1 momentin a), b), c)
. -ja d) kohdissa mainituista syistä.
6 §. Suojelukasvatusosaston tehtävänä on täyttää lain ja asetusten mukaan lastensuojelulautakunnalle kuuluvat tehtävät niissä
tapauksissa, joissa lapsen tai nuoren henkilön yhteiskunnallisen
suojelun ja hoidon tarve aiheutuu lastensuojelulain 8 §:n 1 momentin
e) kohdassa tai 8 §:n 2 momentissa mainituista syistä, niin myös ne
tehtävät, jotka nuoria rikoksentekijöitä koskevissa säännöksissä on
lastensuojelulautakunnalle määrätty.
'
7 §. Erlt)ishuolto-osaston tulee täyttää ne tehtävät, jotka
lastensuojelulautakunnalle on määrätty lastensuojelulain 6 ja 7
§:ssä, äitiysavustuslaissa, perhelisälaissa ja avioliiton ulkopuolella
syntyneistä lapsista annetussa laissa sekä näiden lakien täydennyssäännöksissä, mikäli ei lastensuojelulain 7 §:ssä tarkoitetuista toi.menpiteistä toisin ole määrätty.
8 §. Työhuolto-osaston tehtävänä on täyttää sotaorpojen työhuollosta ja sotaleskien työhuollosta annetuissa laeissa sekä näiden
lakien täydennyssäännöksissä lautakunnalle määrätyt tehtävät.
9 §. Osastojen tulee, mikäli 2 §:ssä ei ole toisin määrätty,
ku~kin erikseen huoltoalaIlaan täyttää ne tehtävät, joista säädetään kunnallisesta huoltolautakunnasta annetun asetuksen 1 §:ssä.
Jos osaston käsittelemä asia on laadultaan periaatteellinen tai
koskee muutakin huollon alaa, on se esiteltävä lastensuojehilautakunnan rat,kaistavaksi, Työhuoltoa koskevia asioita käsiteltäessä
tulee täydentävien jäsenien tällöin olla saapuvilla.
10 §. Osastoilla on, sen mukaan kuin edellä on määrätty"
oikeus käyttää lastensuojelulautakunnan päätösvaltaa.
Osaston käsittelemä asia on, jos osaston puheenjohtaja tai lastensuojelun toimitusjohtaja sitä vaatii, alistettava lastensuojelulautakunnan ratkaistavaksi, ei kuitenkaan milloin asiassa tehty päätös
lain mukaan on alistettava sosiaaliministeriön vahvistettavaksi.
3 Lu k u.

Laste'M'lWjelulautakunnan sekä sen osastojen puheenjohtajat, vara. pv..heenjohtajat ja jäsenet.
11 §. Lastensuojelulautakunnassa on puheen.johtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä osastoissa käsiteltäviä asioita
varten kuusi lisäjäsentä samoinkuin yhtä monta varajäsentä kuin
lautakunnassa on jäseniä ja lisäjäseniä.
12 §, Lastensuojelulautakunnan osastoissa, joiden kokoonpanosta on erikseen säädetty, tulee olla ,työhuolto-osastossa yksi ja
muissa osastoissa kaksi lisäjäsenistä määrättyä jäsentä.,
13 §. Lautakunnan, 3 §:ssä tarkoitetuIi. johtokunnan ja osaston
kok'ouksessa pidettävän pyötäkirjan sekä siinä käsitellyistä asioista"
aiheutuvat ja ylemmille, viranoinaisille 'lähetettävät"toimituskirjat
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allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa kokouksen
pöytäkirjan pitäjä, ellei toisin ole määrätty.
Lastensuojeluviraston eri toimistojen kirjelmät allekirjoittaa
asianomaisen toimiston joh~aja, jollei toisin ole määr.ätty.
14 §. Lastensuojelulautakunnan puheenjohtajan velvollisuutena on:
1) pitää silmällä lastensuojelun hallintoa ja täytäntöönpanoa; sekä
2) vastaavasti lastensuojelulautakuntaan nähden täyttää se, mitä
kunnallisesta huoltolautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n mukaan
taikka Il!-uualla on huoltolautakunnan puheenjohtajan tehtäväksi
määrätty, mikäli tässä ohjesäännössä ei ole toisin määrätty.
Osaston puheenjohtajan tulee täyttää se, mitä 1 momentin 2
kohdassa mainitun asetuksen mukaan puheenjohtajalle kuuluu.
Lautakunnan puheenjohtajan taikka jonkun sen muista jäsenistä
tulee, mikäli mahdollista, ainakin kerran vuodessa käydä jokaisessa
lautakunnan alaisessa lastenhuoltolaitoksessa. Niinikään tulee lautakunnan jäsenten, päätettyä työnjakoa noudattaen, mahdollisuuden
mukaan henkilökohtaisesti tutustua myöskin sellaisiin yksityisiin.
lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksiin tai -työmuotoihin, joita avustetaan kaupungin varoilla.
4 Lu k u.

Lastensuojelulautakunnan ja sen osastojen kokouk8et.
15 §. Lastensuojelulautakunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa
vuodessa ja lisäksi aina tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta
taikka kun kolmannes lautakunnan jäsenistä niin vaatii. Lautakunnan osasto ja lastenhuoltolaitoksissa toimivien kansakoulujen
johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa.
16 §. Lastensuojelulautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä on saapuvilla.
Lastenhuoltolaitoksissa toimivien kansakoulujen johtokunta on
päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä on saapuvilla.
Työhuolto-osasto on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään
/ kaksi lautakunnan määräämää sekä kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Muiden. osastojen päätösvaltaisuudesta on erikseen säädetty.
17 §. Lastensuojelulautakunnan, lastenhuoltolaitoksissa toimivien kansakoulujen johtokunnan ja erityishuolto-osaston kokouksista sekä niissä käsiteltäviksi tulevista asioista on hyvissä ajom.
ilmoitettava kaupunginjohtajalle, asianomaiselle apulaiskaupungmjohtajalle sekä kaupunginhallituksen edustajalle lautakunnassa.
Lautakunnan, kansakoulujen johtokunnan ja erityishuolto·osaston tekemistä päätöksistä on annettava tieto kaupunginhallitukselle sen määräämässä ajassa ja päättämällä tavalla.
.
Päätöksiin nähden, jotka saatetaan alistaa kaupunginhallituksen
tutkittaviksi, on noudatettava, ntitä kaupunkien kunnallislaissa ja
kaupunginhallituksen ohjesäiinnössä on säädetty ja määrätty. Kui-'
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tenkin on lautakunnalla oikeus lopullisesti ratkaista 22. §:ssä mainitut, sille kuuluvat nimitysasiat.
18 §. Lastensuojelulautakunnan ja lastenhuoltolaitoksissa toimivien kansakoulujen johtokunnan kokouksissa toimii esittelijänä
lastensuojelun toimitusjohtaja.
Osastojen kokouksissa on esittelijänä:
n
1) turvattomien lasten huolto-osastossa lastenhuollontarkastaja;
2) suojelukasvatusosastossa nuorisonhuoltaja; sekä
3) erityishuolto-osastossa:
a) äitiysavustus- ja perhelisäasioissa asianomainen toimistonhoitaja;
'b) aviottomien lasten hoidon valvontaa koskevissa asioissa lastenvalvoja; sekä
c) lastensuojelulain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuissa asioissa asianomaiset, lautakunnan määräämät viranhaltijat.
Työhuolto-osaston kokouksissa on esittelijänä asianomainen
toimistonhoitaja.
Lastensuojelulautakunnan, kansakoulujen johtokunnan ja suojelukasvatusosaston kokouksissa pitää pöytäkirjaa lautakunnan sihteeri; muiden osastojen kokouksissa asianomainen esittelijä.
19 §. Lastensuojelun toimitusjohtaja on oikeutettu sekä asianomaisen osaston sitä pyytäessä velvollinen olemaan läsnä osastojen
kokouksissa, joissa hänellä on oikeus ottaa osaa asioiden käsittelyyn,
mutta ei päätöksen tekoon. 'Erityisestä määräyksestä ovat muutkin
lastensuojelulautakunnan alaiset viranhaltijat ja huoltoviraston
asiamiestoimiston sekä kassa- ja tilitoimiston toimistopäälliköt
velvolliset saapumaan lautakunnan, kansakoulujen johtokunnan
sekä osastojen kokouksiin antaakseen pyydettyjä tietoja.

Cl

5 Luk u.

Lastensuojeluvirasto ja sen viranhaltijat.
20 §. Lastensuojelun ja nuorisonhuollon toimeenpanevana elimenä on lastensuojeluvirasto, joka jakaantuu kuuteen toimistoon.
Nämä ovat:
1) yleinen toimisto,
2) turvattomien lasten huoltotoimisto,
3) suojelukasvatustoimisto,
4) aviottomien lasten huoltotoimisto,
·5) äitiysavustus- ja perhelisätoimisto, ja
6) työhuoltotoimisto.
21 §. Lastensuojeluviraston viranhaltijoina ovat lastensuojelun
toimitusjohtaja, lastenhuollontarkastaja, nuorisonhuoltaja, lastenvalvoja, lautakunnan sihteeri, lastenhuoltolaitoksia sekä aviottomien
ja kasvattilasten hoitoa valvQva lääkäri ynnä tarpeellinen määrä toimistonhoitajia, naistarkastajia, kodissakävijöitä, kansliahenkilökuntaa ja vahtimestareita.
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22 §. Lastensuojelun toimitusjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto sekä lastenhuollontarkastajan, nuorisonhuoltajan ja lääkärin
-kaupunginhallitus, virkojen oltua lastensuojelulautakunnan toimesta
siltä haettavina ja lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.
Lastenvalvojan ja hänen varamiehensä ottamisesta tai määräämisestä on erikseen säädetty.
Muut lastensuojelulautakunnan viranhaltijat nimittää lautakunta
lastensuojelun toimitusjohtajan esityksestä, noudattamalla virkojen
aukijulistamisesta kaupungin virkasäännössä olevia määräyksiä.
23 §. Lastensuojelun toimitusjohtajan välittömässä johdossa
olevan yleisen toimiston tehtävänä on:
1) huolehtia lautakunnalle kuuluvista yleisistä hallinto- ja talousasioista sekä tiedonannoista;
2) valvoa lastenhuoltolaitosten. toimintaa;
3) hoitaa lautakunnan kirjeenvaihtoa sekä pitää diaaria saapuvista ja lähtevistä toimituskirjoista;
4) pitää huolta lautakunnan päätösten toimeenpanosta;
5) vastaanottaa 35 §:ssä mainitut ilmoitukset sekä pitää kortistoa
niistä ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä; sekä
6) yksityisissä tapauksissa alaikäisten hoidollisiin, kasvatuksellisiin ja taloudellisiin seikkoihin nähden antaa yleisölle neuvoja
ja ohjeita kuin myös välittää tarpeen vaatimaa virka~apua.
24 §. Turvattomien lasten huoltotoimiston, jota johtaa lastenhuollontarkastaja, tulee:
.
1) pitää huolta orvoista, vanhempainsa hylkäämistä ja paheellista
elämää viettävien vanhempien lapsista kuin myöskin huonosti hoidetuista, pahoinpidellyistä ja siveellisille vaaroille alttiina olevista·
lapsista ja nuorista henkilöistä, niin myös niistä lapsista, jotka ruumiillisen sairauden, tylsämielisyyden, mielisairauden, aistiviallisuuden, raajarikkoisuuden tai muun sellaisen vajavaisuuden tähden
tarvitsevat erityistä hoitoa;
2) huolehtia yksityisten kasvatuskotien hankkimisesta ja niihin
sijoitettujen lasten hoidon ja kasvatuksen tarkastuksesta ulottamalla
tämä tarkastus ja lastensuojelulaissa määrättyjen tarkastusselostusten toimittaminen käsittämään myöskin vieraiden kuntien huoltoviranomaisten kaupungin alueella yksityishoitoon sijoittamat lapset;
3) pitää huolta, että lautakunnan hoidokit, jotka voidaan kasvattaa yksityiskodeissa, sijoitetaan etupäässä sellaisiin sekä että
laitoshoitoa kaipaavat hoidokit sijoitetaan heille soveltuviin laitoksiin;
4) avustaa tarpeen mukaan ~viottomien lasten huoltotoimistoa
sille kuuluvassa lastenhuollon valvonnassa;
5) edistää huolenpidossaan ja valvonnassaan olevien lasten ottamista kasvateiksi ja ottolapsiksi;
6) esittää asianomaisen osaston päätettäväksi, tuleeko huoltovelvollisten ja millä määrällä ottaa osaa osaston päätöksistä aiheutuvien hoitokustannusten korvaamiseen;
7) tiedoittaa korvausten velkomista koskevat päätökset huolto-
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viraston asiamiestoimistolle sekä toimittaa sille kaupungin edun
valvomista varten tarpeelliset tiedot;
8) avustaa kansakouluviranomaisia lasten kesävirkistystoiminnan
ynnä muun vapaa-ajan vieton järjestämisessä;
9) .toimia vapaan nuorisonhuollon sekä koulujen ja lasten huoltoliI,itosten ulkopuolella tapahtuvan jälkikasvatuksen edistämiseksi;
10) ylläpitää turvattomiin ja v~javaisiin lapsiin nähden tarpeellista yhteyttä asianomaisten viranomaisten sekä yhdistysten ja
järjestöjen kanssa; sekä
11) valmistella edellä 1)-10) kohdissa mainitut asiat turvattomien lasten huolto-osastolle esiteltäviksi.
25 §. Suojelu.kasvatustoimiston, jota johtaa nuorisonhuoltaja,
tulee:
1) huolehtia lastensuojelulain mukaisista toimenpiteistä lapseen
nähden, joka omasta tai vanhempiensa syystä rikkoo mainitun lain
7 luvun säännöksiä vastaan tai laiminlyö oppivelvollisuuslain mukaisen koulunkäynnin taikka käytöksellään rikkoo ·koulun järjestystä vastaan eikä ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa;
2) pitää huolta lastensuojelulain mukaisista toimenpiteistä lapseen ja nuoreen henkilöön nähden, joka on tehnyt rangaista van teon,
mikä hänen ikänsä tähden on jätetty syytteeseen panematta tai
rankaisematta tai joka kerjää tai havaitaan muuten irtolaiseen verrattavaksi taikka joka on tavattu juopuneena, mutta johon nähden ei
ole ryhdyttävä alkoholistilaissa määrättyihin toimenpiteisiin;
.' 3) huolehtia niistä tehtävistä, jo~ka nuoria rikoksentekijöitä koskevissa laeissa ja asetuksissa on kunIlallisille huoltoviranomaisille
määr.ätty;
4) huolehtia tarvittaessa suojeluvalvonnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä sekä hoidettaviensa sijoittamisesta sopiviin
hoitokoteihin tai heille soveltuviin laitoksiin;
5) esittää asianomaisen osaston päätettäväksi, tuleeko huoltovelvollisten ja millä määrällä ottaa osaa osaston päätöksistä aiheutuvien hoitokustannusten korvaamiseen;
6) tiedoittaa korvausten velkomista kqskevat päätökset huoltoviraston asiamiestoimistolle sekä toimittaa sille kaupungin edun
valvomista varten tarpeelliset tiedot;
7) ylläpitää hoidettaviinsa nähden tarpeellista yhteyttä asianomaisten viranomaisten sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa;
8) ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin alaikäisten kerjäämisen ja
kulkurielämän sekä nuorisoa turmele vien huvitilaisuuksien ja huono,n
kirjallisuuden vastustamiseksi, niin myös lasten suojelemiseksi
heille sopimattomilta ansiotoimilta; sekä
9) valmistella edellä 1)-8) kohdissa mainitut asiat suojelukasvatusosastolle . esiteltäviksi. .
26 §. Aviottomien lasten huoltotoimiston, jota johtaa lastenvalvoja, tulee:'
1) hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka avioliiton ulkopuolella syntyneist.ä lapsista annetussa laissa ja näitten lasten valvontaa koskevassa
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asetuksessa on lastenvalvojalle määrätty, ylläpitäen tarpeen vaatimaa yhteyttä turvattomien lasten huoltotoimiston sekä asianomaisten koulu- ja huoltoviranomaisten kanssa;
2) tiedoittaa toimenpiteistään elatl,lsavun hankkimiseksi lapsensynnyttäjälle ja avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille huciltoviraston asiamiestoimistolle korvauksen velkomista varten sekä.
toimittaa sille kaupungin edun yalvomista varten tarpeelliset tiedot;
3) edistää avioliiton ulkopuolella syntyneiden lapsien ottamista.
kasvateiksi ja ottolapsiksi; sekä
4) valmistella aviottomien lasten hoidon valvontaa koskevat
asiat erityishuolto-osastolle esiteltäviksi.
27 §. Äitiysavnstus- ja perhelisätoimiston, jota johtaa asianomainen toimistonhoitaja, tulee valmistella perhelisälain ja äitiysavustuslain mukaiset asiat erityishuolto-osastolle esiteltäviksi ja.
muuten täyttää näissä laeissa ja niiden täydennyssäännöksissä lautakunnalle määrätyt tehtävät, niin myös järjestää ja valvoa pikkulastenhoidon neuvontaa ja äitiyshuoltoa.
28 §. Työhuoltotoimiston, jota johtaa asianomainen toimistonhoitaja, tulee valmistella sotaorpojen työhuoltolain ja sotaleskien
työhuoltolain edellyttämät asiat työhuolto-osastolle esiteltäviksi
ja muuten täyttää näissä laeissa ja niiden täydennyssäännöksissä.
lautakunnalle määrätyt tehtävät.
29 §. Toimistojen johtajien on, sen mukaan kuin edellä on
määrätty, lautakunnan, kansakoulujen johtokunnan ja osastojen
kokouksissa esiteltävä heille kuuluvat asiat sekä lisäksi pantava.
päätökset täytäntöön ja vårmennettava kokouksessa käsitellyistä.
asioista ylemmille viranomaisille lähetettävät toimituskirjat, mikäli
viranhaltijain johtosäännössä ei ole toisin määrätty.
30 §. Toimistojen johtajat ovat kukin toimistonsa osalta ens"i
sijassa vastuussa siitä, että kullekin toimistolle kuuluvat asiat tulevat
ajallansa käsitellyiksi ja ratkaistuiksi.
31 §. Lastensuojelun toimitusjohtajan, joka toimii lastensuojeluviraston päällikkönä ja lastenhuoltolaitosten lähimpänä esimiehenä, tulee:
1) johtaa kaupungin lastensuojelu- ja nuorisonhuoltotoimintaa.
sekä valvoa, että lastensuojelulautakunnan alaiset viranhaltijat
täyttävät tehtävänsä ja että lastenhuoltolaitoksia huolellisesti
hoidetaan;
2) vastaanottaa lastensuojelulautakunnalle osotettu posti ja.
jätetyt kirjelmät sekä jakaa ne, asian laadun. mukaan, lastensuojeluviraston eri toimistoille, ollen, jos lastensuojelun toimitusjohtaja ja.
toimistopäällikkö ovat eri mieltä siitä, minkä toimiston käsiteltäväksi asia kuuluu, kysymys jätettävä lautakunnan puheenjohtajan
ratkaistavaksi;
3) panna täytäntöön lastensuojelulautakminan päätökset, mikäli
täytäntöönpano erityisten määräysten tai lautakunnan päätösten
mukaan ei ole muun viranhaltijan asiana;
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4) laatia asianOmaiSIa toimiston hoitajia tai laitoksen johtajia.
kuultuaan ehdollepano niihin virkoihin, joiden täyttäminen kuuluu
lautakunnalle; sekä
5) tehdä lautakunnalle tarpeellisiksi havaitsemiaan uudistusja parannusehdotuksia ~astensuojelu- ja nuorison huoltotoiminnan
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
32 §. Sihteerin, joka, huomioonottaen mitä 22 §:n 2 mom:ssa.
on sanottu, toimii·lastenvalvojan varamiehenä, tulee:
1) avustaa toimitusjohtajaa esityslistojen, kirjelmien y. m. asiaja toimituskirjojen laatimisessa;
2) pitää pöytäkirjaa sen mukaan kuin 18 §:ssä on sanottu;
3) avustaa lastenvalvojaa oikeudenkäynneissä tarpeen mukaan;
sekä
4) toimitusjohtajan määräysten mukaan antaa muutakin apuansa
lastensuojeluvirastolle kuuluvien asioiden hoidossa.
33 §. - Lautakunnan alaisilla lastenhuoltolaitoksilla on oma ohjesääntönsä. Yksityiskohtaisempia ohjeita lautakunnan sekä lastensuojeluviraston eri toimistojen samoinkuin viranhaltijain tehtävistä,
annetaan erityisessä lautakunnan vahvistamassa johtosäännössä.
34 §. Lastensuojelulautakunnan alaisten koulujen opetuksen
tarkastuksesta on voimassa, mitä. siitä on erikseen säädetty tai
määrätty.
6 Lu k u.

Erityisiä määräykaiä.
35 §. Jos lautakunta, sen jäsen tai viranhaltija on saanut
tietoonsa sellaista, joka näyttää vaativan lautakunnan toimenpidettä, on siitä ilmoitettava lastensuojeluviraston yleiseen toimistoon. Kun tällainen tai lastensuojeluasetuksen 2 §:ssä, mainittu
ilmoitus on tehty, tulee toimiston huolehtia siitä, että asiassa viivytyksettä lastensuojeluviraston asianomaisen toimiston toimesta
suoritetaan tarkka tutkimus ja että se sanotun toimiston toimesta.
jätetään lautakunnan taikka sen osaston käsiteltäväksi tai, jos
huollontarve on laadultaan kiireellinen, ilmoitetaan lastensuojelun
toimitusjohtajalle hänen heti järjestettäväkseen, missä tapauksessa.
tällainen toimenpide on esitettävä lautakunnan tai sen osaston
lähinnä seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi.
36 §. Kun suurempi määrä lapsia tai nuoria henkilöitä on
annettu yksityishoitoon vieraaseen kuntaan, on lautakunnalla oikeus asettaa näiden sijoittelua ja välitöntä hoidon valvontaa varten
paikallisasiamiehiä, joiden 011 suoritettava tehtävänsä lautakunnan
heille antaman johtosäännön mukaisesti.
37 §. Jos kodissakävijä tai. paikallisasiamies tarkastusselostuksessaan 011 tehnyt ehdotuksen lapsen hoidon parantamiseksi tai
erikoishoidon hankkimiseksi lapselle tai nuorelle henkilölle, on
ehdotus merkittävä. asianomaisen osaston pöytäkirjaan ja, jos ehdotus hylätään, myös hylkaämisen perusteet.

~
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38 §. Lastensuojelulaki, lastensuojeluasetus, avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annettu laki, perhelisälaki, laki sota~
orpojen työhuollosta, laki sotaleskien työhuollosta, asetus Helsingin
kaupungin yhteiskUnnallisen huollon hallinnosta ja tämä ohjesääntö
on pidettävä lastensuojeluviraston yleisessä toimistossa nähtävänä.
Sosiaaliministeriön kesäkuun 9 p:nä 1937 vahvistama Helsingin
kaupungin lastensuojeluohjesääntö sekä kaupunginvaltuuston lokakuun 6 p:nä 1937 vahvistama lastensuojelulautakunnan työjärjestys ovat tämän ohjesäännön kautta kumotut. Kaup. valt.
päätös kesäk. 30 p:ltä 1943.

100. Asemakaavoja ja rakennussuunnitelmia piirrettäessä käytettävät merkinnät.
Slsiiaslalnministerlön päätös kesäkuun 29 p:Ui! 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 553)

Sisäasiainministeriö on 29 päivänä tammikuuta 1932 annettm
rakennussäännön 111 §:n 1 mom:n nojalla vahvistanut seuraavat
määräykset asemakaavoja ja rakennussuunnitelmia piirrettäessä
käytettävistä merkinnöistä:
Asemakaavoja pilrettäessä käytettäviä merkintöjä.
1.

A s e'm a k a a van se l i·t y k s i s s ä käy t e t t ä v ä t me r k i n n ä t.
Tushillrt piirrettyn[; j.,
ya.lokop:o'i5il. :

1. -••. - - ••• -

2.

-- .. -- .. --

+
+

3.
4.

Vlirillisen[i:

Punainen.

Sininen .

+
+

Merkill selitys:

3 m sen rajan ulkopuolella
oleva viiva, jonka sisäpuolisen alueeIl asemakaavalIe ja asemakaavamääräyksille vahvistusta
anotaan.
3 m sen rajan ulkopuolella
oleva viiva, jonka sisäpuoliselle alueelle asemakaavantakaisia määräYKsiä anotaan vahvist,ettavaksi.
Kaupunkialueen raja.
Kaupunginosan raja.

5.

Kortteli· ja tonttiraja.

6. - -

Eri asemakaavamääräysten
alaisten tontin osien välinen ra;a ja rakennusraja'.

7.

- --- - --

~

Ruskea.

Viemärijohto sadevesi- ja
puhdistuskaivoineen.
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'fushiLla piirrettynii ja
valokopiossa:

Värillisenä:

Merkin selitys:

8.

SAI-IAKATlF

9.

..0.00

10.

J[

11.

Q~

Korttelin numero.

12.

@

Tonttinumero.

13.

III

15.
16.
17.

. 20.
21.
22.

Kaupunginosan numero.

Alueen rajan sisä·
puolella
sininen
reunus.

I~

~I

I

I
TI<

I

I
e

1··

VI<

I

VRK

I

t:

:

Vesialue.

Porraskatu.

11111

18.
19.

Kadun likimääräinen koI"
keus.

I1

14.

Kadun nimi.

:j
j

:

c=J

Alue vaalean
punainen.

sini·

Yleisen rakennuksen tontti.

Alue harmaa.

Asunto- tai liikekortteli.

Alue hiekanvärinen.

Tehdaskortteli.

Alue hiekanväri,nen.

Varasto kortteli,

Alue hiekanvärinen.

Varastorakennuskortteli.

Alue keltaisen vihreä.

Siirtolapuutarha.atue.

Alue keltaisen vihreä.

Kasvitarha-alue.

Alue vihreä.

Puisto- t. m. s. alue.

156
N:o 100 riatk.)
Tushilln Eiir.rettyn1i ja.
valo 0pJOssa:

23.

1°:
f

24.
1

25.

26.

27.
II.

: :~

t tt t

:~
C:::3
~:

): j
E:

Hautausmaa.

Alueen rajan sisä·
puolella
tUIWlla
punainen reunus.

Liikennealue: rautatiealue,
satama·alue, lentokenttä,
t. m. s. alue.

Alueen käytön mu·
kainen ja alueen
rajan sisäpuolella
'punainen reunus.

Vaara-alue: korkeajännitejohtba varten varattava
alue,ampumarata, tulenvaarallisten aineitten varasto, t. m.§. alue.

Alue hannaan vihreä.

, Suojelua vaativa alue: luonnonsuojelualue, muinaismuistoalue, t. m. s. alue.

Alue ruosteenruskea.

l-kerroksisen rakennuksen
rakennusala.

Alue ruskea.

2-kerroksisen rakennuksen
rakennusala.

.

Alue tiilenpunainen.

3-kerroksisen rakennuksen
r!tkermusala.

,'-',

Alue maksan värinen.

4·kerroksisen ja sitä korkeaIIlI\l.8D rakennuksen
rakennusala.

Alue sinipunainen.

Yleisen rakennuksen likimäärä-inen rakennusala.

Alue vaalea punai.
senruskea.

Omakotirakennuksen
kennUS8,la.

Alue vaalea punai- ,
seruuskea.

omakotiral-kerroksisen
kennuksen rakennusala.

Alue vaalea punaisenruskea.

omakotira2-kerroksisen
kennuksen rakennusala _

f'-'-'--'
·

I

.

L._.~

I

,'-',

3. ·

JII

L._.-.l

L.N-~~

"L. -',
_.-.J

5. ·

8.

Alue sinivihreä.

Merkintäiin liittyvä mä.ä.räys:

JI
L._, . ---.J

7.

Urheilualue: urheilukenttä.
uimaranta, t. m. s. alue.

Värillisenä:

,'-

6.

Alue vaalean vihreä
ja alueen rajan
sisäpuolella kirkas
sinivihreä reunus.

Ase m a k a a v a m ä ä r ä y k s i s s ä käy t et t ä v ä t m e r k i n n ä t.

2. :

4.

1>ferkin s.elitys:

1

Tushilla piirrettynä
ja valokopiossa:

1.

Värillisenä :

Y

.

,'-',
()'

L. _ . --.J
,'-'j
·

.
L._I . .-l

I
L

0'

-'--'
CJ"1l
_ . --.J

ra-'
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9.

10.

'rushilla piirrettynä
ja valokopiossa:

VärllliseniL :

Merkintään liittyvä määräys:

1)'

Alue tununankeltai·
nen.

Viljelystontin rakennuksen
rakennusala.

Alue keltainen.

Talousrakennuksen raken.
nusala.

,'-',
,'-',
t
.

L._.~

L-._.-.J

Sikäli kuin rakennusaloja tontille ei merkitä,
voidaan edellämainittuja numero· ja kirjain.
merkkejä käyttää tonttialoilla.

',
833

11.

rO:vO

L.

Rakennusala sellaista ra·
kennusta varten, jonka
katon harja saa kohota
enintään numeron osoit.
tamaan korkeuteen O·ta~
sosta.

.-.J

12.

Rakennuaala sellaista ra·
kennusta varten, jonka
kattolista.n saa sijoittaa
enintään numeron osoit.
tamaan korkeuteen O·ta.
sosta.

13.

Rakennusala sellaista ra·
kennusta varten, jonka
kattolista on sijoitettava
numeron
osoittamaan
korkeuteen O·tasosta.

14.

Rakennukseen yl\'listä katu.
liikennettä varten jätet"
tävä läpikulkuaukko.
Pilkutettu alue vih·
reä.

15.

Istutettava tontinosa.

Viemäriä varten varattava
alue.

III.

Asemakaavan muutos merk itään seuraavasti:

Tushilla piirrettynä
ja valoKopiossa:

Värillisenä :

1.

Tavallisella viivalla
piirretty merkintä.

Mustalla
piirretty
merkintä.

Pysyvä merkintä.·

2.

Paksummalla viivai·
la piirretty mer·
kintä.

Punaisella piirretty
merkintä.

Uusi merkintä.

3.

Merkinnän yli ve·
detty
risti
tai
useampia ristejä.

Vihreällä' piirretty
merkintä.

Poistettava merkintä.

Merkinnän tarkoitus:
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Rakennussuunni!elmia piirrettäessä käytettäviä merkintöJä.
Edellä olevia merkintöjä on soveltuvin kohdin noudatettava myös rakennussuunnitelmia piirrettäessä.

Tämä päätös tulee voimaan heti; kuitenkin niin, että ne asemakaava- 'ja rakennussuunnitelmakartat, joista vahvistamista varten
tarvittavat kappaleet" jo ovat valmiiksi piirretyt, voidaan jättää
sellaisina vahvistettaviksi, vaikka niihin sisältyvät merkinnät ovat
ristiriidassa tässä päätöksessä vahvistettujen määräysten kanssa_

101.

Laki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain
muuttamisesta.
AnnelIu heinäkuun 16 p:nä 1943.

(Suomen a.s.-kok. 1943: 596)
(V1·t. kunn. a.s.-kok. 1926 : 22 ja 1943 : 11 )

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun la.i]J. 27 §,
sella.isena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1943 annetussa laissa~
näin kuuluvaksi:
27 §. Korkeampi peruspalkka suoritetaan ensimmäisen lapsen
syntymän jälkeisen kuukauden alusta lukien opettajan virka-ajan
loppuun saakka, mikäli hän pysyy perheensä pääasiallisena elättäjänä, sekä kasvatusapu ensimmäisestä päivästä sitä kuukautta,
jonka edellisenä opettaja on saavuttanut oikeuden siihen.
Kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926
annetun, täten muutettill lain 27 §:ssä säädetyin edellytyksin saakoon korkeampaa peruspalkkaa 1 päivästä tammikuuta 1943 lukien
virka-aikansa loppulill saakka myös opettaja, joka joulukuussa 1942
oli silloin voimassa olleen lain mukaan oikeutettu korkeampaan
peruspalkkaan.

102.

Laki kansakoululaitoksen kustannuksista annetun lain
muuttamisesta.
AnnelIu heInäkuun 30 p:nä 1943.

(SuomIIn a.s.-kok. 1943: 637 )
""(Vrt. kunn. a.s.-kok. 1926: 22)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan. kamfakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain 20 §
näin kuuluvaksi:
20 §. Kansakoulun oppilaalle on kunnan annettava "täysinä
koulutyöpäivinä maksuton ateria.
Kansakoulun oppilas on velvollinen koulun työajan ulkopuolella
tekemään ko~tuulliseksi katsot tavan määrän työtä ruoka tarvikkeiden
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kasvattamiseksi ja keräämiseksi koulukeittolaa varten. Kansakoulun opettaja on velvollinen johtamaan tätä lasten toimintaa.
Vähävaraisten vanhempien lapsille tulee kunnan antaa vaateja muuta apua siinä määrin, ettei sen puute estä koulunkäyntiä.
Kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1~26
annetun, täten muutetun lain 20 §:n 1 momentin säännös on p!tntava·
täytäntöön asteittain viiden vuoden kuluessa. Syyslukukauden
1943 alusta on koulukeittolatoiminta toteutettava, paitsi samoissa
kouluissa kuin aikaisemmin, kaupunkien kaikissa kansakouluissa ja
maalaiskuntien kouluista niissä, joilla on erityinen koulukeittiöhuone. Seuraavina vuosina maalaiskunnan on lisättävä koulukeittolain lukua yhtä suurin määrin kutakin lukuvuotta kohti, niin että
syyslukukauden 1948 alusta kaikissa kouluissa on koulukeittola.
Tässä säädetyn velvollisuuden kunta saa täyttää nopeamminkin.
Kaupungin on .annettava kquluateria syyslukukauden 194.3
alusta alkaen maksutta vähävaraisille ja maksusta muille oppilaille. Seuraavien viiden vuoden aikana on maksuttomien aterioIden lukua li!>ättävä asteittain vähävaraisista varakkaampiin, niin
että viimeistään syyslukukauden 1948 alusta maksuton ateria annetaan kaikille.

103. Väestönsuojelun yleissuunnitelman muuttaminen.
ValtioDtuvoslon päätös elokuun 12 p:ltä 1943.

(Suomen as.·kol.... 1943: 681 )
(Vrt. kunn. as.·kok. 1940: 53)

Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä muuttanut
5 päivänä syyskuuta 1940 vahvistetun väestönsuojelun yleissuunnitelman 7 §:n näin kuuluvaksi:
7 §. Yleinen väestönsuojelu käsittää:
1) yleisluontoisina suojelutoimenpiteinä julkisen valaistuksen
säännöstelyn, naamioimis· ja valelaitteiden sekä suojasumutuksen
järjestämisen ynnä väestönsuojeluun liittyvät väestön siirrot;
2) yleisenä ·väestönsuojelupalveluksena hälytys- ja viestipalveluksen; tiedustelu. ja vartiopalveluksen, kaasunpuhdistuspalveluksen, pelastustoiminnan ja lääkintäpalveluksen, sotatoimien vaatiman palontorjunnan, yleistä vaaraa tuottavien tai liikennettä
haittaavien sortumien raivaamisen ja vaurioiden korjaamisen, räjähtämättömien pommien vaarattomaksi tekemisen ja poistamisen,
väestönsuojelutoimenpiteitä suorittavien muodostelmien järjestämisen ja sodanaikaisen huollon, suojelupalvelukseen tarvittavien
välineiden ja tarvikkeiden hankkimisen ja kunnossapidon sekä asunnottomiksi jääneiden ja pelastetun omaisuuden väliaikaisen huonon;
3) rakenteellisilla ilmasuojelutoimenpiteinä ilmasuojelunäkökohtien huomioon ottamisen .,asemakaavajärjestel:yssä. -ja rakennusten
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rakennustavassa sekä yleisten johtoelimien ja muodostelmien sekä
väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojien rakentamisen ynnä
julkisten mUistomerkkien suojaamisen;
4) paloturvallisuutta tehostavana toimenpiteenä vesijohtoverkosta riippumattomien vedenottopaikkojen järjestämisen.

104.

Laki .siirtoväen huoltotehtävien hoitamisesta eräissä
tapauksissa.
AnnelIu heinäkuun 31 ,:nll 194Z.

(MuutokBineen heinäkuun 23 p:ltä 1943)
(Suomen as.·kok. 1942: 638 ia 1943: 610)
(Vrl. kunn.

a8 •• kok.

1940: 70, 1941 : 31 sekä 1942 : 28, 29 ia 55)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sä;ädetään:
1 §. Kunnassa, jossa huollon tarpeessa olevan siirtoväen lukumäärä on vähäinen, voi valtioneuvosto määrätä siirtoväen huoltotoiminnan hoitamisen valtion asianomaisten viranomaisten johdon
ja valvonnan alaisena kunnan huoltoviranomaisten toimesta suoritettavaksi.
Siirtoväellä tässä laissa tarkoitetaan myös maan rajojen ulkopuolelta valtakuntaan siirtynyttä suomalaista väestöä. Laki heinäk. 2J
p:IUI 1943.

.

2 §. Kunnalle, joka on määrätty huolehtimaan I §:ssä mainituista tehtävistä, suoritetaan tämän toiminnan aiheuttamista muista
kuin hallintomenoista korvaus valtion varoista.
3 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta
ja s.oveltamisesta antaa sisäasiainministeriö.

!{el.inki 1943, FrenckelIin Kirjapa.ino O... keyhtiö:·

HELSlnfiln KAupunfiln KunnALLinEn ASETUSKOKOELMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 11.

S isä II Y s: 105. Asetus henkikirjoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 161. - 106. Helsinkiläisten potilaiden otto Kellokosken
mielisairaalaan, s. 162_ - 107. Väestönsuojien rakentaminen, s. 163. 108. Väestönsuojien merkitsemisen toteuttaminen, s. 164. -109. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi myönnetyistä valtionvaroisto. lainoja saaneiden yhtymien taloissa sijaitsevien huoneistojen
luovutushinta, s. 164. - 110. Asetus omakotirahastosta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 165. -111. Talviasunnoiksi kelpaavien lomanviettoasuntojen käyttö, s. 165. - 112. Lomanviettoasuntojen määrääminen asunnonvälityksen alaisiksi eräillä paikkakunnilla, s. 167. 113. Eräiden maksujen vahvistaminen, s. 167. 114. Keskitetty·
liikenne, s. 168. - 115. Autojen käytöstä pidettävä ajokirja, s. 170. 116. Helsingin kaupungin kouluhammasklinikan johtosäännön muutos, s. 172. - 117. Kansakoulujen johtajien vapaatunnit, s. 173. 118. Maksuttomien kouluaterioiden antaminen kansakoulujen oppilaille,
s. 174. 119. Maksuttomien kouluaterioiden antaminen ammattikoulujen oppilaille, s. 174. - 120. Asetus tullisäännön muuttamisesta,
s. 174. - 121. Laki eräiden talletusten ja obligatioiden omistajille
myönnettävästä veronhuojennuksesta, s. 175. - 122. Maksut palokunnan antamasta avustuksesta, s. 176. - 123. Huoneenvuokralautakuntien pöytäkirjanotteista perittävä lunastus, s. 176.

105. Asetus henkikirjoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Anneltu lokakuun 8 p:ni! 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 825)
(Vrt. Helsingin kawpunkia koskevat asetukset, s. 420, ia kunn. as.-kok. 1934 : 25)

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan henkikirjoituksesta
10 päivänä huhtikuuta 1894 annetun asetuksen 24 §, sellaisena kuin
se on muuteiituna 20 päivänä huhtikuuta 1934 annetussa, asetuksessa, näin kuuluvaksi:
24 §. Oikeus valituksen tekemiseen henkikirjoittamista koskevasta toimenpiteestä. on, paitsi sillä, jonka henkikirjoittaminen
on kysymyksessä, myöskin kunnalla, jonka etua toimenpide saattaa
koskea. Kunnan puhevaltaa olkoon myöskin huoltolautakunta
oikeutettu käyttämään. Valitus, johon on liitettävä asianmukainen
ote tai todistus valituksenalaista henkikirjoitusta koskevasta henkikirjasta, on jätettävä lääninhallitukselle viimeistään henkikirjoituksen päättämistä seuraavan marraskuun 1 päivänä.
Kysymyksen oikeasta henkikirjoituspaikasta käsittelee sen läänin
lääninhallitus, jossa kysymykseen pantu uusi henkikirjoituspaikka
on. Jos ei voida todeta, onko kysymyksessä uusi henkikirjoituspaikka, taikka jos kahta tai useampaa kuntaa voidaan pitää uutena
henkikirjoituspaikkana, käsittelee asian sen läänin lääninhallitus,
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jonka alueella olevassa kunnassa asianomainen henkilö henkikirjoitusvuoden alussa asui tai oleskeli. Jos lääninhallitus havaitsee,
että asia on toisen lääninhallituksen käsiteltävä, lähettäköön asiakirjat oman lausuntonsa ohella asianomaisen lääninhallituksen käsiteltäväksi .
•Jos henkikirjoittajat ovat eri mieltä oikeasta henkikirjoituspaikasta taikka jos henkikirjoittaja havaitsee, että henkilö on tullut
henkikirjoitetuksi kahdessa tai useammassa kunnassa taikka jäänyt
kokonaan henkikirjoittamatta, eikä henkikirjoitusta saada muuten
oikaistuksi, alistakoon henkikirjoittaja kysymyksen lääninhallituksen ratkaistavaksi ja ilmoittakoon asiasta asianomaiselle henkikirjoittajalle.
Kysymys kahdessa tai useammassa kunnassa henkikirjoitetun
tai kokonaan henkikirjoittamatta jääneen henkilön oikeasta henkikirjoituspaikasta voidaan ottaa tutkittavaksi 1 momentissa säädetyn
valitusajan päätyttyäkin.
.
Jos henkilö jo edellisenäkin vuonna on ollut henkikirjoitettuna
kahdessa tai useammassa kunnassa samanaikaisesti, on päätöksessä
samalla annettava lausunto henkilön viimeisestä oikeasta henkikirjoituspaikasta.
Asiassa, joka koskee henkikirjoitusta toisessa läänissä olevassa
kunnassa, on asianomaiselta lääninhallitukselta hankittava lausunto.
Henkikirjoitusta koskeva asia on lääninhallituksen käsiteltävä
kiireellisenä.
Lääninhallituksen päätös on annettava tiedoksi kaikille niille,
joilla tämän asetuksen mukaan on oikeus valittaa henkikirjoituksesta, samoin kuin niille henkikirjoitt~jille, joita asia koskee. Muut,os merkittäköön henkikirjaan, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa.
Lääninhallituksen päätökseen saadaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaannista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiassa on
toimitettava tiedoksi asianomaisille henkikirjoittajille.

106.

Helsinkiläisten potilaiden otto Kellokosken mieli- :::
sairaalaan.
Kaupunginhallituksen plliltös lokakuun ZI p:llä 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä potilaiden ottamisen järjestämisestä kaupungin omistamille paikoille Kellokosken
piirimielisairaalassa:
1) että kaupungin Kellokosken sairaalassa omistamasta 80 sairaansijasta saadaan enintään 15 paikkaa käyttää Helsingissä hengille kirjoitetuille 1 maksuluokan potilaille, jotka laitoksen ylilääkäri
ottaa hltrkintansa mukaan, sekä että muille eli vähintään 65 II
maksuluokan paikalle toimittaa potilaat kaupungin sielullisesti sai-
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raiden vastaan'ottoasema huoltolautakunnan maksusitoumuksella
varustettuina;
2) että Kellokosken sairaala ilmoittaa kahdesti kuukaudessa siellä
vapaina olevista kaikista kaupungin paikoista sielullisesti sairaiuen
vastaanottoasemalle, joka edellisen kohdan mukaisesti huolehtii
täydennyksestä lähettämällä sinne II' maksuluokan potilaita ja
järjestää niiden kuljetuksen; sekä
3) että, mikäli kaupungin huoltolautakunnan maksusitoumuksella Kellokosken sairaalaan otetun potilaan suhteen ilmenee, että hän
joko itse kykenee suorittamaan tai joku huoltovelvollinen hänen puolestaan suorittaa sairaalamaksut, joten huoltolautakunnan niaksusitoumus l!l-kkaa olemasta voimassa, asianomainen potilas palautetaan
sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle toisaalle sijoitettavaksi,
mutta katsotaan tällaisen potilaan siihen asti; kunnes siirto tapahtuu,
käyttävän kaupungille Kellokosken sairaalassa varattua paikkaa.

107. Väestönsuojien rakentaminen.
Slsilaslalnmlnlsterlön pillltös syyskuun 9 p:lli1 1943.

(Sucmen as.·kok. 1943 : 764)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1939 : 81, 1940 : 53 ja 1941 : 32)

Sisäasiainministeriö on yksityisten suoritettavista väestönsuojelutoimenpiteistä ja niiden kustannuksista 30 päivänä lokakuuta
1939 annetun lain 5 §:n sekä 5 päivänä syyskuuta 1940 annetun
väestönsuojelun yleissuunnitelman 49 ja 50 §:n nojalla, edellinen
sellaisena kuin se on 2 päivänä toukokuuta 1941 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, antanut väestönsuojien rakentamista koskevat seuraavat väliaikaiset määräykset:
1 §. Jäljempänä määrättyjä taloja varten on kaikissa Uudenmaan ja Viipurin läänien kohteissa sekä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Joensuun, Oulun, Kemin ja Tornion kaupungeissa ja Lieksan,
Nurmeksen ja Rovaniemen kauppaloissa viipymättä ryhdyttävä
rakentamaan väestönsuojia.
2 §. Niitä vähintään kaksikerroksiSIa kivitaloja varten, joissa
on ainakin kaksikymmentä asuin- tai liikehuonetta, joiden tilavuus
on vähintään 2,500 kuutiometriä ja joihin yksityisten suoritettavista väestönsuojelutoimenpiteistä ja niiden kustannuksi Ita annetun
lain 1 §:n mukaan on rakennettava väestönsuojat, mutta joissa niitä
vielä ei ole, on rakennettava ainakin ilmanpaineelta, pommin sirpaleilta, lohkareilta ja rakennussortumilta suojaavat väestönsuojat
vähintään 40 prosentille talon rauhanaikaisesta asukasmäärästä.
3 §. Tämän päätöksen mukaan määrätyt rakentamistyöt on
toteutettava ennen vuoden 1943 päättymistä.
4 §. Jos väestönsuojeluviranomaiset tarkastuksessaan havaitsevat, että tämän päätöksen mukaista tehtävää ei määräaikaan
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mennessä ole suoritettu, noudatettakoon mitä 30 päivänä lokakuuta
1939 annetun väestönsuojeluJain 19 §:ssä säädetään.
5 §. Tarkemmat oh ieet tämän päätöksen soveltamisesta anne·
taan erikseen.

108. Väestönsuojien merkitsemisen toteuttaminen.
Sisäasiainministeriön päätös lokakuun 21 p:ltti 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 849)
(Vrt. kunn. aa.·kok. 1940 : 53)

Sisäasiainministeriö on 5 päivänä syyskuuta 1940 annetun \'äestönsuojelun yleissuunnitelman 50 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Kaikki sekä pysyvää että tilapäistä rakennetta olevat
talojen väestönsuojat, työpaikkojen väestönsuojat, yleiset väestönsuojat ja väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojat on merkittävä
kilvillä ja merkkivaloilla 21 päivänä lokakuuta 1943 väestöns)lojien
merkitsemisestä annettujen teknillisten määräysten mukaisesti.
2 §. Kilvet ja merkkivalot on jatkuvasti pidettävä hyvässä
kunnossa.
3 §. Tarpeelliset muutokset ja täydennykset väestönsuojien
merkitsemisessä on kaikissa kohtd3sa toteutettava ennen vuoden
1943 päättymistä.
4 §. Joka rikkoo tätä päätöstä tai sen nojalla annettuja määräyksiä rangaistakoon niinkuin 30 päivänä lokakuuta 1939 annetussa
väestönsuojelulaissa on säädetty.

109. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämiseksi myönnetyistä valtionvaroista lainoja saaneiden yhtymien taloissa sijaitsevien huoneistojen luovutushinta.
Kaupunginhallituksen päätös heinäkuun 15 p:ltti 1943.

Vrt. valtioneuv. päät. helmik. 3 p:ltä 1922, 7 §.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä antaa kaikille
yleishyödyllisille rakennusyhtymille, jotka ovat saaneet valtionlainoja kaupungin välityksellä, huoneistojen luovutushinnan määräämiseksi seuraavan ohjeen:
Osakkeiden tai· osuuksien luovutushintaa määrättäessä otetaan
huomioon alkuperäinen oma pääoma (osakkeiden tai osuuksien
nimellisarvo lisättynä sillä määrällä, minkä osakas tai jäsen on
korottomana lainana tai muussa vastaavanlaisessa muodossa rakennusyritystä perustettaessa suorittanut yhtiön tai osuuskunnan
rahastoihin) ja osuus ennen tammikuun 1 p:ää 1940 suoritetuista
velkojen kuoletuksista vähennettynä osuudella kiinteistön kohtuulliseen· kuoletukseen, jossa huomioidaan rakenteiden laatu ja tontin
vuokra-aika; tälle jäännökseIIe lasketaan lisäys rahaharvon huo-
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nonemiscsta kiinteistön rakemlUsajan ja 'luovutusajan edellisen
vuosineljänneksen rakennuskustannus- tai elinkustannusindeksien
osoittamassa suhteessa; näin saatuun tulokseen lisätään osuudet
tammikuun 1 p:n 1940 jälkeen suoritetuista velkojen kuoletuksista
ja vararahastoista sikäli, mikäli rahastot eivät ole sijoitettuna jo velkojen kuoletuksiin, sekä omistajan tekemistä perusparannuksista
kohtuullinen korvaus, samalla kuitenkin huomioiden mahdolliset
kustannukset· huoneiston kunnostamisesta.

110.

Asetus omakotirahastosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu syyskuun 10 p:nii

19~3.

(Suomen as.-kok. 1943: 737 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1940 : 99)

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan omakotirahastosta 19
päivänä joulukuuta 1940 annetun asetuksen 2 § näin kuuluvaksi:
2 §. Omakotitalon, jota varten omakotilainaa voidaan myöntää,
tulee olla uutisrakennus, joka suuruudeltaan ja tyypiltään on perheenasunnoksi sopiva, terveydellisessä, kotitaloudellisessa ja rakenteellisessa mielessä täyttää kohtuulliset vaatimukset sekä suunnittelunsa
ja rakennustapansa puolesta on rakennuskustannuksia mahdollisimman suuressa määrässä säästävä.
Kukin omakotitalo saa yleensä sisältää vain yhden, omistajan
omana asuntona käytettävän, kaksi tai useampia asuinhuoneita
käsittävän huoneiston, joka pinta-alaltaan on. vähintään kolmekymmentäkahdeksan ja enintään kahdeksankymmentä neliömetriä.
Jos paikkakunnalla vallitsee huomattava asuntojen puute,
voidaan omakotilainaa myöntää myös sellaisen omakotitalon raken~
tamista varten, jossa omana ll-suntona käytettävän huoneiston lisäksi
on ullakolle suunniteltu tilapäisesti toiselle vuokrattavaksi tarkoitettu huoneisto, jonka pinta-ala yhdessä varsinaisessa asuinkerroksessa olevan huoneiston kanssa ei ylitä 2 momentissa mainittua
eI;limmäispinta-alaa.
Omakotilaina voidaan myöntää vain sellaista omakotitaloa
varten, jonka piirustukset ja rakennusselityksen sosiaaliminiHteriö
on hyväksynyt.

111.

Talviasunnoiksi kelpaavien lomanviettoasuntojen käyttö.
Sosiaaliministeriön pUtös elokuun 31 p:ltil 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 720)

Sosiaaliministeriö on 11 päivänä helmikuuta 1943 huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen 31 §:n 3 momentin
nojalla päättänyt:
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1 §. Talviasunnoksi kelpaavan kesä- tai muun lomanviettoasunnon n;issä kunni1lsa, joista sosiaaliministeriö erikseen päättää,
voi huoneenvuokralautakunta määrätä sellaiseksi säännöstelynalaiseksi huoneistoksi, johon sovelletaan maksuttomasta ja pakollisesta julkisesta asunnonvälityksestä annettuja määräyksiä.
Kesä- tai lomanviettoasunnolla tarkoitetaan tässä päätöksessä
sellaista asuinhuoneistoa, jota huoneiston omistaja tai haltija ei
käytä vakinaisena asuntonaan, vaan joka on varattu hänen käytettäväkseen loma-aikojen viettämistä tai muuta vastaavanlaista tilapäistä oleskelua varten.
2 §. Sellaista kesä- tai muuta lomanviettoasuntoa, jota kulkuvaikeuksien takia ei voida käyttää koko vuotta vakinaisena asuntona, älköön määrättäkö annettavaksi vuokralle.
Jos kesäasunnon yhteydessä on harjoitettu puutarhanhoitoa tai
maanviljelystä sellaisessa määrässä, että sillä on ollut huomattavaa
merkitystä, ja jos sanottu toiminta siinä tapauksessa, että huoneisto
määrättäisiin annettavaksi vuokralle, estyisi, älköön huoneistoa
määrättäkö annettavaksi vuokralle.
Sellaisen perheen, jossa on u'seampia alaikäisiä lapsia, kesä- tai
muuta lomanviettoasuntoa älköön myöskään ilman pakottavaa
tarvetta määrättäkö annettavaksi vuokralle.
3 §. Kun huoneenvuokralautakunta ottaa käsiteltäväkseen kysymyksen tässä päätöksessä tarkoitetun huoneiston julistamisesta
vapaaksi, kutsukoon lautakunta huoneiston omistajan tai haltijan
istuntoonsa asiassa kuultavaksi. Katsomatta siihen, noudattaako
asianomainen kutsua vai ei, ottakoon lautakunta asian käsiteltäväkseen ja päättäköön, onko huoneisto katsottava vapaana olevaksi.
Vapaaksi julistettuun huoneistoon älköön osoitettako vuokralaista, ennen kuin huoneenvuokralautakunnan päätös on saanut
lainvoiman.
4 §. Sittenkun huoneistoon on määrätty vuokralainen, tulee
huoneenvuokralautakunnan vahvistaa huoneistolle perusvuokra.
5 §. J(,llei huoneenvuokralautakunta -ole tehnyt päätöstä huoneiston julistamisesta vapaaksi ennen 1 päivää huhtikuuta, älköön
lautakunta määrätkö huoneistoon vuokralaista ennen kuin seuraavan
lokakuun 1 päivästä lukien.
6 §. Huoneenvuokralautakunta voi, milloin katsoo sen tarpeelliseksi, määrätä osaan tässä päätöksessä tarkoitetusta huoneistosta
vuokralaisen jättäen muun osan edelleen omistajan tai haltijan käytettäväksi. Niinikään voi huoneenvuokralautakunta määrätä huoneistoon kaksi tai useampia vuokralaisia, mikäl{ se huoneiston laatuun katsoen havaitaan mahdolliseksi.
Jollei huoneiston omistaja tai haltija voi taikka halua siirtää
huoneistossa olevia tavaroitaan muualle, tulee huoneenvuokralautakunnan osoittaa sopiva osa huoneistosta niiden säilytyspaikaksi.
Milloin osa huoneistosta on annettu vuokralaisen käytettäväksi
tai milloin sama huoneisto on jaettu useampien vuokralaisten kesken,
tulee huoneenvuokralautakunnan vahvistaa kunkin vuokralaisen
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käytössä olevalle huoneiston osalle perusvuokra. Ket~än asianomaisista älköön tällaisessa tapa,uksessa katsottako alivuokralaiseksi.
7 §. Milloin huoneiston omistaja tai haltija on huoneistossa
asuen hoitanut puutarhaa tai kasvitarhaa, ei huoneenvuokralautakunnan huoneistoon osoittama vuokralainen ole oikeutettu niitä
käyttämään ilman asunnon omistajan tai haltijan suostumusta.

112.

Lomanviettoasuntojen- maaraaminen asunnonvälityksen
alaisiksi eräillä paikkakunnilla.
Sosiaaliministeriön pääUis syyskuun 28 p:ltll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 808)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1943: 1 ja 111)

Sosiaaliministeriö on II päivänä helmikuuta 1943 huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen 31 §:n 3 momentin
nojalla määrännyt, että ta.lviasunnoiksi kelpaavat kesä- tai muut
lomanviettoasunnot Helsingin kaupungissa 'ja Pirkkalan kunnassa
luetaan lokakuun 15 päivästä 1943 lukien sellaisiksi säännöstelynalaisiksi asunnoiksi, joihin sovelletaan maksuttomasta ja pakollisesta
julkisesta asunnonvälityksestä annettuja määräyksiä sillä tavoin kuin
31 päivänä elokuuta 1943 annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä
talviasunnoiksi kelpaavien lomanviettoasuntojen käytöstä määrätään.

113.

Eräiden maksujen vahvistaminen.

Kansanhuoltoministeriön päätös syyskuun 9 p:ltll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 743)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1943: 90)

Kansanhuoltoministeriö on muuttanut eräiden maksujen vahvistamisesta 24 päivänä maaliskuuta 1943 antamansa päätöksen
3 ja 8 §:n näin Jruuluviksi:
3 §. Kansanhuoltolautakmmalla on oikeus toimialuettaan tai
sen osaa varten taikka yksittäistapauksessa vahvistaa kannettavan
maksun suuruus tai antaa lupa maksun korottamiseen, mikäli on
kysymys maksuista, joilla on ainoastaan paikallinen merkitys ja
jotka eivät kuulu 2 §:ssä tarkoitettujen valtion viranomaisten taikka
maistraattien vahvistettaviin. Kuitenkin on asianomaisen kansanhuoltopiirin toimiston asiana toimialuettaan tai sen osaa varten
tai yksittäistapauksessa vahvistaa matkustajakotien ja yömajojen
huonemaksut tai antaa lupaa niiden korottamiseen.
.
Erityisesti kuuluvat kansanhuoltolautaklmtien käsiteltäviin ja
ratkaistaviin seuraavat maksut:
1) saunamaksut;
2) parturi- ja kampaamomaksut;
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3) pesu-, silitys- ja värjäysIl:!aksut;
4) jalkineiden korjausmaksut; sekä
5) yksityiskoulujen koulumaksut.
Kansanhuoltolautakunnan ja kansanhuoltopiirin toimiston tulee
tässä pykälässä tarkoitettuja asioita ratkaistessaan noudattaa valtioneuvoston hintojen ja maksujen säännöstelystä 26 päivänä kesäkuuta 1942 antamaan päätökseen sisältyviä, maksuja koskevia määräyksiä ja niitä ohjeita, joita kansanhuoltoministeriö siinä kohden
ehkä antaa, sekä ottaa huomioon, mitä·jäljempänä 8 §:ssä määrätään.
Mikäli kansanhuoltolautakunta katsoo, että jollakin sen käsiteltäväksi kuuluvalla maksulla saattaa olla laajempi kuin paikallisiin
oloihin rajoittuva merkitys, on lautakunnan alistettava sellainen
maksu kansanhuoltoministeriön käsiteltäväksi.
8 §. Annettuaan päätöksen maksua koskevassa asiassa 2 ja 3
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten on viipymättä lähetettävä päätöksestään jäljennös' kaksin kappalein kansanhuoltoministeriöön,
niin myös jäljennös siitä paikalliselle poliisipäällikölle sekä ka~
pungissa lisäksi kaupunginviskaalilIe .alueella, jota päätös koskee.
Ministeriö voi harkintansa mukaan muuttaa tai kumota päätöksen.

114.

Keskitetty liikenne.

Valtioneuvoston päätös syyskuun 30 p:ltö 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 792)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942: 92)

Valtioneuvosto on kansanhuoltoministeriön esittelystä lisännyt
keskitetystä liikenteestä 22 päivänä lokakuuta 1942 antamaansa
päätökseen 13 a §:n ja muuttanut sanotun päätöksen 1, 3 ja 13 §:n
näin kuuluviksi:
1 §. Väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamiseksi
välttämättömät kuljetukset moottori- ja hevosajoneuvoilla hoidetaan keskitetysti. Hevosajoneuvoilla tarkoitetaan tässä päätöksessä hevosta ajoneuvoineen.
Tarvittaessa voidaan myöskin vesitieliikenteen hoito keskittää,
jolloin siitä on - voimassa, mitä jäljempänä tässä pykälässä sekä
5, 6, 8 ja II §:ssä säädetään.
Keskitettyyn liikenteeseen voidaan käyttää puolustusvoimien
käyttöön otettuja kuljetus välineitä, joilla tarkoitetaan moottorija hevosajolleuvoja sekä aluksia ja kuljetukseen ta·rvittavia apuvälineitä. Niin ikään voidaan keskitettyyn liikenteeseen määrätä
käytettäväksi mainitunIaisia puofustusvoimien väliaikaisesti yksityiskäyttöön luovuttamia taikka viranomaisten käytössä tai yksit.yiskäytössä olevia kuljetusvälineitä. Tällaisten kuljetusvälineiden
käyttöä voidaan myös muulla tavoin rajoittaa, jolloin on soveltuvin
kohdin noudatettava, mitä jäljempänä 3 ja 4 §:ssä on sanottu kuljetusvälilleiden määräämisestä keskitettyyn liikenteeseen käytettä-
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väksi. Määräys kuljetusvälineen käyttämisestä keskitettyyn liikenteeseen annetaan kuljetusvälineen haltijalle, ja se voi koskea
kuljetuksen suorittamista taikka muun kuljetusvälineen paitsi
aluksen käyttöön ottamista.
Satamaliikenteen ja puutavaran uiton järjestämisestä 011 määrätty jäljempänä 9 ja 10 §:ssä.
3 §. Keskitetyn liikenteen hoitamista varten maa jaetaan liikennepiireihin, jotka käsittävät, sen mukaan kuin maa- ja vesitieliikennetoimisto määrää, suojeluskuntapiirin alueen taikka osittain
tai kokonaan useamman suojeluskuntapiirin alueet. Liikennepiirissä johtaa keskitettyä liikennettä suojeluskuntapiirin esikunnan
liikennetoimistoon asetettu liikennepäällikkö, joka 4 §:ssä mainituin
poikkeuksin antaa, mikäli kysymys on moottoriajoneuvoliikenteestä, piirin alueella olevan kuljetusvälineen haltijalle 1· §:n 3 momentissa tarkoitetut määräykset. Tarvittaessa liikennepäällikkö
voi paikallisen kuljetuspäällikön välityksellä antaa myös hevosajoneuvojen osalta vastaavat määräykset.
Jos liikennepäällikkö katsoo keskitettyyn liikenteeseen piirinsä
alueella tarvittavan kuljetusvälineitä sen ulkopuolelta, tehköön
siitä esityksen maa- ja vesitieliikennetoimistolle, joka voi velvoittaa
toisen piirin liikennepäällikön antamaan piirinsä alueella olevalle
kuljetusvälineen haltijalle tarvittavat määräykset piirin alueen
ulkopuolella tapahtuvaa kuljetusta varten.
Viranomaisten käytössä olevaa kuljetusvälinettä älköön määrättäkö käytettäväksi keskitettyyn liikenteeseen sinä aikana, jolloin
sitä tarvitaan yleisen edun kannalta välttämättömiin kuljetuksiin.
Jos li.ikennepiiriin on määrätylle alueelle perustettu kuljetustoimisto, on siitä ja sen päälliköstä toimiston alueella voimassa, mitä
liikennetoimistosta ja sen päälliköstä on määrätty.
13 §. Kaikkien maassa liikenteessä olevien autojen käytöstä on
pidettävä kirjaa. Kansanhuoltoministeriö määrää, mitkä tiedot
kirjaan on merkitt.ävä ja mille viranomaiselle, missä ajassa ja millä
tavoin siiheR merk;ttävistä tiedoista on tehtävä ilmoitus, sekä
antaa muut kirjan suhteen ehkä tarvittavat määräykset. Kansanhuoltoministeriöllä on myöskin valta määrätä hevosajoneuvoista
ja aluksista sekä sellaisista autoista, jotka eivät ole liikenteessä,
annettavaksi kulloinkin tarpeellisiksi katsotut tiedot.
Edellä 1 momentissa olevat määräykset eivät kuitenkaan koske
tasavallan presidentin eivätkä puolustusvoimien välittömässä käytössä olevia autoja, aluksia ja hevosajoneuvoja eivätkä poliisi-,
palo- ja sairaskriljetusautojen käyttöä eivätkä myöskään vieraiden
valtojen lähetystöjen tai"palkattujen konsulien virastojen ja niiden
ulkomaisen henkilökunnan autoja, aluksia ja hevosajoneuvoja.
13 a §. Moottoriajoneuvoa saadaan käyttää liikenteeseen vain,
jos ajoneuvoa varten on annettu kirjaimin KH merkitty tunnus
sekä käyttölupa. KH-tunnuksen ja käyttöluvan antaa yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle ja moottoripyörälle harkintansa mukaan maa· ja vesitieliikennetoimisto sekä muulle mootto·
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riajoneuvolle tämän toimiston ohjeiden mukaisesti ajoneuvon kotipaikan liikennepiirin. päällikkö.
Jos moottoriajoneuvossa käytetään bensiiniä, bensiinialkoholia,
sl'riitä tai muuta nestemäistä polttoainetta, ajoneuvon tulee, ennen
kuin sitä saadaan käyttää liikenteeseen. olla lisäksi varustettu kirjaimin PVa merkityllä tunnuksella, jonka antaa harkintansa mulman
puolustusministeriö taikka puolustusministeriön ohjeita noudattaen
sen määräämä viranomainen. Milloin moottoriajoneuvon polttoaineena on karbidi taikka metaani- tai muu kaasu, ajoneuvoa saadaan liikenteessä käyttää vain, jos sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty, kansanhuoltoministeriö on antanut sen käyttöä varten luvan.
Moottoriajoneuvoa, jota varten on aikaisemmin annettu KHtunnus, saadaan kuitenkin ilman edellä tässä pykälässä tarkoitettua lupaa käyttää liikenteessä vuoden 1943 loppuun saakka.
KH- tai PVa-tunnuksen tai tässä pykälässä tarkoitetun luvan
saantia koskeva hakemus on jätettävä moottoriajoneuvon kotipaikan liikennepiirin päällikölle, joka toimittaa hakemuksen, ellei
sen ratkaiseminen ole hänen asianaan, omalla lausunnollaan varustettuna asianomaiselle viranomaiselle_ Tunnusta tai lupaa annettaessa voidaan määrätä, millä ehdoilla ajoneuvoa saadaan käyttää
liikenteessä, ja sen voi sama viranomainen, joka tunnuksen tai luvan
on antanut, peruuttaa, milloin siihen on aihetta. KH-tunnuksen ja
sen yhteydessä annetun käyttöluvan peruuttaminen on kuitenkin
aina maa- ja vesitieliikennetoimiston asiana. Lupa on ajoneuvoa
käytettäessä pidettävä mukana ja vaadittaessa näytettävä liikennettä
valvovaUe viranomaiselle.
Tämän pykälän määräykset eivät kuitenkaan koske tasavallan
presidentin eivätkä puolustusvoimien välittömässä käytössä olevia
moottoriajoneuvoja. Tätä pykälää ei myöskään, PVa-tunnusta ja
kansanhuoltoministeriön annettavaa lupaa koskevia määräyksiä
lukuunottamatta, ole sovellettava valtioneuvoston moottoriajoneuvojen eikä vieraiden valtojen lähetystöjen .tai palkattujen konsulien virastojen ja niiden ulkomaisen henkilökunnan moottoriajoneuvojen osalta.

115.

Autojen käytöstä pidettävä ajokirja.

Kansanhuoltoministeriön päätös syyskuun 30 p:ltil 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943,' 793)
(Vrt. kunn. a8.-kok. 1942 " 51)

Kansanhuoltoministeriö on keskitetystä liikenteestä 18 päivii>nä
toukokuuta 1942 annetun valtioneuvoston päätöksen 13 §:n nojalla,
sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1943 almetussa valtioneuvoston päätöksessä, määrännyt:
1 §. Auton haltijan on, mikäli jäljempänä 2 ja 3 momenteissa ei
toisin määrätä, pidettävä liikenteessä olevan auton käytöstä tämän
päätöksen 2 §:n mukaista ajokirjaa.
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Jos auto on valtion viranomaisen tai laitoksen hallinnassa, saadaan sen käytöstä pitää viranomaisen tai laitoksen määräämää ajokirjaa siten, että siitä saadaan ne tiedot, jotka tällaisesta autosta 3
§:n mukaan on ilmoitettava.
Tämän päätöksen määräykset eivät kuitenkaan koske tasavallan
pr~sidentin tai puolustusvoimien välittömässä käytössä olevien
eikä poliisi-, palo- ja sairaskuljetusautojen eikä myöskään vieraiden
valtojen lähetystöjen tai palkattujen konsulien "virastojen ja niiden
ulkomaisen henkilökunnan autojen käyttöä.
2 §. Ajokirjaan on merkittävä:
A) kansilehden etusivulIe:
kuukausi ja vuosi, joita merkinnät koskevat;
auton rekisteri- ja KH-numero, auton laatu, merkki, valmistus~
vuosi, hevosvoimamäärä, polttoaine, henkilö- tai omnibusautosta
rekisterinmukainen suurin sallittu henkilökuormitus ja kuorma- tai
pakettiautosta kantavuus sekä seka-autosta vastaavasti henkilökuormitus ja kantavuus, kaasutinmerkki, kaasuttimen asentamisVuosi ja -kuukausi, auton omistajan ja haltijan nimet, osoitteet ja
puhelinnumerot;
B) sisäsivuille, muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jokaiselta ajomatkalta erikseen:
päivämäärät, joita merkintä koskee;
auton ajomatka kilometreissä ja ajoaika tunneissa ilmaistuina,
kuormien tai ajojen luku, mistä ja mihin ajo on suoritettu, tilaajan"
kuittaus, kenen ajossa auto on ollut taikka tämän merkinnän sijasta,
kun autolla on kuljetettu polttopuita, onko ne kuljetettu rautatiehallituksen puutavaratoimiston lukuun vai jollekin teollisuuslaitokselle vaiko muuta kulutusta varten;
JOB autoa jonakin vuorokautena ei ole käytetty liikenteessä,
selitys siitä, mistä tämä on johtunut; sekä lisäksi
kuorma-, paketti- ja seka-autojen sekä perävaunullisten henkilöautojen niin myös sellaisten omnibusautojen osalta, joita käytetään
tavaran kuljetukseen, kuljetetut tavaramäärät seuraavalla tavalla
jaotenuina: polttopuut (kuutiometreinä), muu puutavara (kuutiometreinä), elintarvikket (kiloina), rakennustarvikkeet (kiloina), puolustusvoimien kuljetukset (kiloina) ja muut ajot (kiloina).
Linjaliikenteessä käytettyjen autojen sekä kaupunkien, kauppaloiden ja taajaväkisten yhdyskuntien alueilla alueliikenteessä henkilökuljetukseen käytettyjen vuQkra-autojen niin myös sellaisten
kuorma-, paketti- tai seka-autojen taikka perävaunullisten henkilöautojen osalta, joita käytetään jatkuvasti samanlaatuiseen ajoon,
saadaan kutakin vuorokautta kohden tehdä vain yksi merkintä,
josta käy selville 1 momentin B) kohdassa" tarkoitetut tiedot.
3 §. Sellaisen auton haltijan, jonka on pidettävä 2 "§:ssä tarkoi" tettua ajokirjaa, on huolehdittava siitä, että ajokirja tulee kunkin
kalenterikuukauden viimeisenä päivänä päätetyksi.
Sanottuna päivänä päättyväItä, edellisen kalenterikuukauden
tai sen osan käsittävältä ajokaudelta on auton haltijan toimitettava
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viiden päivän kuluessa ajokauden päättymisestä lukien ajokirja
auton kotipaikan liikennepiirin liikennetoimistoon.
Valtion viranomaisen tai laitoksen hallinnassa olevan auton
osalta on 2 momentin määräyksiä vastaavasti noudattaen annettava
vahvistetulla kaavakkeella siinii. edellytetyt tiedot. Ajokirja on
myos vaadittaessa jätettävä nähtäväksi.
4 §. Ajokirja on ajoneuvoa käytettäessä pidettävä asianmukaisesti täytettynä sen mukana ja vaadittaessa näytettävä liikennettä
valvovalle viranomaiselle. Auton kotipaikan liikennepiirin liikennepäällikkö voi kuitenkin maa- ja vesitieliikennetoimiston ohjeiden
mukaisesti erityisissä tapauksissa myöntää poikkeuksia tästä määräyksestä. Liikennepäällikön myöntämästä poikkeuksesta antamaan todistukseen on vastaavasti sovellettava mitä tässä .pykälässä
on ajokirjan auton mukana pitämisestä ja sen näyttämisestä määrätty.
5 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1943 ja
sillä kumotaan kansanhuoltoministeriön 18 päivänä toukokuuta
1942 autojen käytöstä pidettävästä ajokirjasta antama päätös.

116.

Helsingin kaupungin kouluhammasklin!kan johtosäännön
muutos.
Kaupunginvaltuuston vahvistama syyskuun 29 p:nil 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1932: 24)
Sulkujen välillä olevat nimet ' kaupunginvaltuusto on lokakuun 26 p:nä 1938 vahvistanut.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa kesäkuun 15 päivänä 1932 vahvistamansa Helsingin kaupungin kouluhammasklinikan johtosäännön 3 §:n näin kuuluvaksi:
3 §. Kouluhammasklinikan viranhaltijoina ovat: klinikan johtaja [klinikan esimies], apulaisjohtaja [apulaisesimies], haarakli-.
nikkainjohtajat [haaraklinikanhoitajat], tarvittava määrä kouluhammaslääkäreitä, kirjanpitäjä [nuorempi toimistoapulainen ylempää palkkaluokkaa], kanslisti [nuorempi toimistoapulainen alempaa palkkaluokkaa] sekä tarvittava määrä klinikanapulaisia [ldinikka-apulaisia] ja vahtimestareita. Kaikkien kouluhammasklinikan palveluksessa olevien hammaslääkärien tulee olla Suomessa
laiIlistettuja hammaslääkäreitä. Klinikan johtajalla [esimiehellä],
apulaisjohtajalla [apulltisesimiehellä] ja haaraklinikkain johtajiIla
[haaraklinikan hoitajilla] tulee sitäpaitsi olla kokemusta lastenhammashoidossa.
Kouluhammaslääkäri otetaan toimeensa ensimmäisellä kerralla
kolmflksi vuodeksi. Kouluhammaslääkäri, joka ensimmäisen kolmivuotiskauden kuluttua uudelleen otetaan toimeensa, nimitetään siihen
määräämättömäksi ajaksi.
Klinikan johtajan [esimiehen] ja apulaisjohtajan [apulaisesi-
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miehen] valitsee kaupunginhallitus, sittenkun virat ovat terveydenhoitolautakunnan toimesta olleet kolmenkymmenen päivän kuluessa
lautakunnalta haettavina sekä lautakunta, kansakoulujen johtokunnat ja koululääkärien neuvottelukokous ovat antaneet lausuntonsa hakijoista. Haaraklinikkainjohtajat [haaraklinikanhoitajat]
ja kouluhammaslääkärit ottaa toimeensa terveydenhoitolautakunta,
virkojen oltua lautakunnan toimesta kolmenkymmenen päivän
kuluessa siltä haettavina ja klinikan johtajan [esimiehen] annettua
hakijoista lausuntonsa. Muut viranhaltijat ottaa toimeensa klinikan
johtaja [esimies].

117.

K~nsakoulujen

johtajien vapaatunnit.

Kaupunginhallituksen päätös syyskuun 23 p:ltft 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1938 : 95)

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä kehoittaa kaupungin kansakoulujen. jC'htokuntia määräämään kansakoulujen
johtajien vapaatuntien lukumäärän kunkin työkauden alussa lukuvuodeksi kerrallaan seuraavan luokkien luvusta riippuvan asteikon
mukaan:
Luokkien
lukumäärä

2468-

3
5
7
9

10-11

12-13
111--15
16-17
18-19
20~21

22-23
24--25
26-27
28-29
30-33
34--37
38--41
42--45
46-49
50-53
54--57
58-61
62-

OpetusOpetusvelvollisuus
velvollisuus
24 viikkotuntia 28 viikkotuntia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

3
4
5
6
7
8
9
1(\

11

12
13
14
1&
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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118.

Maksuttomien kouluaterioiden antaminen kansakoulujen
oppilaille.
Kaupunginvaltuuston pUtas syyskuun 29 p:ltii 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1943: 102)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kauplUlgin
kansakoulujen kaikille oppilaille on syyskuun 1 päivästä 1943 lukien päivittäin jaettava ilmainen kouluateria.

119.

Maksuttomien kouluaterioiden antaminen ammattikoulujen oppilaille.
Kaupunginvaltuuston piilltös marraskuun 10 p:llii 1943.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupungin
ammattikouluissa jaetaan päivittäin ilmainen kouluateria vuoden
1943 syyslukukauden alusta lukien kaikille niille helsinkiläisille oppilaille, jotka näissä ammattikouluissa suorittavat yleistä oppivelvollisuuttaan, sekä että muille oppilaille jaetaan edelleen maksullinen
kouluateria.

120. Asetus tullisäännön muuttamisesta.
Annettu lokakuun 22 p:nIl1943. (Lyhennysole)

(Suomen U8.-kok. 1943: 827 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1939: 42)

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita
käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään, että 8
päivänä syyskuuta 1939 annetun tullisäännön 6 §:n 3 momentti,
113, 124, 125, 126 ja 139 § muutetaan näin kuuluviksi:
6~1~.------------------

3. Helsingin tullipiirissä on Helsingin tullikamari, joka jakaantuu Helsingin I tullikamariin päätullikamarina sekä Helsingin II,
III, IV, V ja VI tullikamariin. Näistä päätullikamari on piirin tullitoimipaikkana ja sillä on tällaiselle tullitoimipaikaUe kuuluvat oikeudet ja tehtävät. Sen tulee myöskin valvoa tullisäännösten yhdenmukaista soveltamista ja tarpeellista yhteistyötä kaikissa Helsingin tullikamareissa sekä jakaa niiden yhteinen henkilökunta palvelukseen eri tullikamareihin, huomioon ottaen ajoittaiset palveluspaikkojen muutokset, niinkuin tullihallitus ehkä tarkemmin määrää.
Helsingin II tullikamarin tehtävänä on postilähetysten tulliselvittäminen, III tullikamarin tehtävänä Eteläsataman läntisellä ·laiturilla purettavan tavaran tulliselvittäminen, IV tullikamarin tehtävänä
Länsisatamaan tulevien alusten sekä sen tavaran, joka siellä puretaan
tai joka siellä tai sataman läheisyydessä pannaan tullivarastoon tai
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otetaan siitä tai sieltä laivataan, tulliselvittäminen, V tullikamarin
tehtävänä muuhun kuin- Länsisatamassa tai sen läheisyydessä olevaan tullivarastoon pantavan tai siitä otettavan tavaran tulliselvittäminen sekä VI tullikamarin tehtävänä sen Eteläsataman itäisellä laiturilla purettavan tavaran tulliselvittäminen, jota ei 1 tullikamarissa selvitetä, sen mukaan kuin tullihallitus tarkemmin määrää.
~5.-------------------

] ]3, ]24, ]25, ]26, ]39 §. - - - . - - - - - - -

- -

121. Laki eräiden talletusten ja obligatioiden omistajille myönnettävästä veronhuojennukse~ta.
Annettu elokuun 6 p:nll 1'43.

(Suomen as.-kok. 1943: 666)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Kotimaiseen pankkiin, säästöpankkiin, osuuskassaan,.postisäästöpankkiin tai osuuskunnan säästökassaan muille kuin shekkija niihin verrattaville tileille sijoitetun talletuksen, samoin kuin
valtion antaman Suomen markan määräisen obligation omistaja
saa valtiolle, kunnalle tai seurakunnalle vuosien 1943-1947 tulojen
perusteella toimitettavassa verotuksessa näistä talletuksista tai
obligatioista saamistaan korkotuloista verovapaina vähen~ää niiden
yhteisen määrän neljääntuhanteen markkaan saakka sekä viimeksi
mainitun määrän ylittävältä osalta puolet, ei kuitenkaan enempää
kuin kaikkiaan satatuhatta markkaa.
Niin ikään saa 1 momentissa tarkoitetun talletuksen tai obligation
omistaja sanotussa momentissa mainituilta vuosilta omaisuuden
perusteella toimitettavassa verotuksessa talletustensa ja obligatioittensa arvosta verovapaana vähentää niiden yhteisen arvon sataantuhanteen markkaan asti sekä tämän määrän ylittävältä osalta
puolet, ei kuitenkaan enempää kuin kaikkiaan kaksimiljoonaa
markkaa.
2 §. Vuosina 19~1947 älköön 1 §:ssä mainittuihin rahalaitoksiin muille kuin shekki- ja niihin verrattaville tileille sijoitettujen
talletusten, samoin kuin valtion antamien Suomen markan määräisten obligatioiden koroista myöskään toimitettako sellaista ennakon pidättämistä, kuin tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä
6 päivänä elokuuta 1943 annetussa laissa säädetään.
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122.

Maksut palokunnan antamasta avustuksesta.
Kaupunginhallituksen vahvistamat syyskuun JO p:ol 194J.

Pulmoottoriavustus.
Ensimmäiseltä tunnilta ............................. . 140 mk
Kultakin seuraavalta tunnilta ....................... . 30 ,)
Happikojeen laina ..
Vuorokaudelta ..................................... .
Hapen kulutus (erillisesti laskutettu~a) m 3 :ltä ............ .
Oven avatts tai muu avustus, jossa tikapuita käytetään.
Mieheltä ilman autoa, tunnilta ....................... .
Autonkuljetuksesta, tunnilta ......................... .
Konetikapuuavustus, kerralta ........................ .
Veden pumppuaminen moottoriruiskun avulla.
Työtunnilta ........................................ .
Vedenanto laivoille y. ~.
Miehe.n työtunti .................................... .
Automatka ...................................... , .. .
Letkunklllutus, 10 % arvosta a 100 mk metriltä.
Palovartiointi tai muu avustus.
Työtunnilta .........................................

123.

70
17

,)
,)

30
100
300

,)

300

,)

,)

30
100

,)

20

,)

,)

.

Huoneenvuokralautakuntien pöytäkirjanotteista perittävä
lunastus.
Kaupunginvaltuuston päätös syyskuun 29 p:llä 194J.

(Vrt: kunn. as.-kok. 1938 : 62 ja 1940, s. 84)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että huoneen'vuokralautakuntien pöytäkirjanotteista on perittävä lunastuksena
sama määrä kuin toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetussa asetuksessa tarkoitetun 1 rylimään kuuluvan viranomaisen pöytäkirjanotteista_
Syyskuun 17 p:nä 1943 annetun asetuksen mukaan on 1 ryhmaan kuuluvan viranomaisen antamasta pöytäkirjanotteesta
lunastus ensimmäiseltä arkin lehdeltä 30 mk, toiselta arkin lehdeltä 30 mk ja kultakin seuraavalta lehdeltä 15 mk. Toimituskirja
on kirjoitettava selvästi ja virheettömästi eikä harvempaan kuin
että kullakin täyteen kirjoitetulla sivulla on vähintään 20 tai,
muulla kuin standardikokoisella paperilla, 24 riviä ja että joka rivi
sisältää keskimäärin ainakin 20 tavua.
Lunastusmaksuun on
lisättävä 50 %, milloin kullekin täydelle sivulle kirjoitetaan vähintään 30 tai, muulle kuin standardi kokoiselle paperille, 36 riviä.
Milloin toim,ituskirja ei ole yhtä sivua pitempi, älköön otettako
enempää kuin yksinkertainen lunastus.

Helsinki 1944, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.

HElIIKfiln KAupunfiln KunnAllinEn AlfTUSKOKOflMA
·JULKAISSUT

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

1943.

N:o 12.

S Isä II Ys: 124. Tulo- ja omaisuusverolaki, s. 177. - 125. Laki tulo- ja
omaisuusveron ennakkoperinnästä, s; 182. - 126. Tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä annetun lain täytäntöönpano ja soveltaminen,
190. - 127. Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta, s. 202. - 128. Laki tulojen i!moittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten annetun lain muuttamisesta, s.
204. - 129. Kunnallistaksoitukseesa tehtävät tulovähennykset, s. 204.
---;- 130. Taksa Helsingin kaupungin kunnallissairaaloissa suoritettavista
hoitomaksuista, s. 204. -131. Kuorma-autojen kuljettajille omin vaunuin suoritettava kalliinajanlisäys, s. 208. - 132. Muutos kaupungin
jakoon nuohouspiireihin, s. 208.
8.

124. Tulo- ja omaisuusverolaki.
Annettu marraskuun 19 p:nä 1943. (Lybennysote)

(Suomen as.-kok. 1'943: 888)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 OSA.

Veron

perustee~

ja määrä.

1 L u k u.

Yleisiä säännöksiä.
1-6 §. -

-

-

-

-------------2 Lu k u.

Verovelvollisuus .
~9~------------------

10 §. Sekä tulon että omaisuuden perusteella suoritettavasta
verosta ovat vapaat:
1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) kunta, kuntayhtymä ja kuntainliitto, seurakunta, samoin
kuin muu uskonnollinen yhdyskunta, niin myös tiekunta, lainajyvästö, armeliaisuuslaitos sekä sairaus- ja hautausavustuskassa;
3) sellainen eläkelaitos tai leski- ja orpokassa, joka saa avustusta
yleisistä varoista tahi joka on perustettu valtion, kunnan, kuntayhtymän tai kuntainliiton taikka seurakunnan tai muun uskonnollisen
yhdyskunnan palveluksessa olevia varten, samoin kuin sellainen työttömyyskassa, jolla on oikeus saada apurahaa valtionvaroistå; sekä
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11-13 §. -

-

-

-------------3 Lu k u.

Tulo.

14-30 §. -

-

-

--------------4 Lu k u.

Omai8uus.

31-40 §. -

-

-

-------------5 Lu k u.

Tuloa ja omai8uutta k08kevat yhtei8et 8äännökset.

41-43 §. -

-

-

-------------6 Lu k u.

Veron määrä.

44-52 §. -

-

-

-------------II OSA.

Verotusviranomaiset.
7 Luk u.

Verolautakunta.

53 §. Verotuksen toimittamista varten maa jaetaan veropiireihin.
Veropiirinä on kunta., jollei valtiovarainministeriö, kunnallislautakuntaa, maistraattia tai järjestysoikeutta sekä lääninhallitusta
kuultuaan, määrää, että veropiiriin kuuluu useampia kuntia.
54 §. Jokaisessa veropiirissä on verolautakunta. Valtiovarainministeriö voi jakaa verolautakunnan jaostoihin.
Verolautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi tai useampia muita
jäseniä, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.
55 §. Verolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varamiehensä
määrää valtiovarainministeriö.
Puolet verolautakunnan muista jäsenistä sekä varamiehet heille
määrää lääninhallitusta kuultuaan valtiovarainministeriö enintään
kolmeksi vuodeksi. Muut jäsenet sekä varamiehet kullekin heistä
valitsee vuodeksi kerrallaan ennen verovuoden loppua kunnan valtuusto.
Valtiovarainministeriö määrää yhden lauta~taan asettamistaan
jäsenistä valtionasiamieheksi.
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Antamansa määräyksen valtiovarainministeriö voi peruuttaa.
56 §. Verolautakunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi älköön
määrättäkö tai valittako sitä, joka on holhouksenalainen tahi kansalaisluottamusta vailla tai maan palvelukseen kelpaamaton taikka
joka lähinnä edelliseltä verovuodelta ei ole verovelvollinen. Älköön
myöskään jäseneksi valittako henkilöä, joka ei ole kunnassa vaalikelpoinen.
.
Maistraatin jäsen, kruununvouti, henkikirjoittaja tai nimismies
olkoon velvollinen ottamaan vastaan verolautakunnan puheenjohtajan tai jäsenen toimen, ellei hänellä ole laillista estettä. Älköön
muukaan verolautakuntaan määrätty tai va']ittu laillisetta esteettä.
kieltäytykö tästä toimesta, jos hän asuu veropiirissä eikä ole k()lmea
edellistä vuotta ollut verolautakunnassa tai ole täyttänyt kuuttakymmentä vuotta.
.
57 §. Valitus verolautakunnan jäsenen vaalista on tehtävä.
lääninhallitukselle viidentoista päivän. kuluessa vaalin toimittamisesta, vaalipäivää lukuun ottamatta. Lääninhallituksen tällaiseen
valitukseen antamaan päätökseen älköön haettako muutosta.
Jos päätöksestä, joka koskee verolautakuntaan valitsemista,
. 'valitetaan, hoitakoon valittu kuitenkin tointa, kunnes valitus on
ratkaistu.
58-66 §. - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Lu k u.

67-71 §. -

-

Tarkastuslautakunta.
- - - - - - - -

- '- -

-

-

-

-

III OSA.

IlrnolttarnlsvelvoIIlsuus.
9 Lu ku.

Verovelvollisen ilmoitukset.

72-81 §. -

-

-

-------------1 0 Luku.

Muiden ilmoitukset.

82 §. Viranomaisen, joka toimittaa henkikirjoituksen, on vuosittain ennen syyskuun 1 päivää lähetettävä verolautakunnalle
tarpeellinen ote viimeksi laaditusta henkikirjasta.
Papiston ja muiden rekisteriviranomaisten tulee. vuosittain,
ennen tammikuun loppua, lähettää verolautakunnalle luettelot
edellisenä vuonna kuolleista sekä paikkakunnalle ja paikkakunnalta
muuttaneista henkilöistä.
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Maistraatin ja kruununvoudin on vuosittain ennen tammikuun
loppua toimitettava verolautakunnalle luettelo niistä ilmoituksista,
jotka edellisenä vuonna on tehty elinkeinon aloittamisesta tai lopettamisesta. Maistraatin ja kruununvoudin tulee myös saman ajan kuluessa toimittaa verolautakunnalle luettelo kaupparekisteriin merkityistä uusista osakeyhtiöistä ja osuuskunnista sekä ilmoituksista
osakeyhtiön tai osuuskunnan purkamisesta samoin kuin yhtiön
osakepääoman muutoksista.
Verolautakunnalle on, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö
määrää, toimitettava myöskin tarpeelliset otteet maarekisteristä
sekä tiedot kaupungin ja kauppalan tonttikirjasta.
Kunnan toimesta suoritettujen tilusten mittausten ja luokitusten
tulokset tulee kunnan viranomaisten antaa verotuksessa käytettäviksi.
83 §. Verotusta varten tulee jäljempänä mainittujen viranomaisten, henkilöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden toimittaa
verolautakunnalle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta
seuraavat asiakirjat ja tiedot:
1) tuomiokunnan tuomarin ja raastuvanoikeuden haetuista·
lainhuudoista tehty luettelo, johon on merkitty hakijan ja hänen
saantomiehensä nimet, saannon laatu ja päiväys sekä luovutushinta
ja oikeuden kiinteistölle määräämä arvo;
2) henkikirjoittajan ja maistraatin jäljennös niille tulleista
kaupanvahvistajien päiväkirjanotteista;
3) maistraatin aluksen omistusoikeutta koskevista, alusrekisteriin tehdyistä ilmoituksista luettelo, johon on merkitty luovuttaja,
vastaanottaja, saantoaika sekä luovutushinta ja rekisteröitäessä
alukselle määrätty arvo;
4) holhouslautakunnan tieto siitä tulosta ja omaisuudesta, mikä
holhouksen alaisella henkilöllä on viimeksi annetun holhoustilin
mukaan ollut;
5) viranomaisen, yhteisön, laitoksen ja säätiön, niin myös sellaisen yksityisen työnantajan, jolla verovuonna vähintään yhden
kuukauden ~jan on ollut ainakin viisi henkilöä yhtaikaisesti työssään,
kullekin toimihenkilölleen ja muulle palkansaajalleen rahassa ja
luonnossa suorittamistaan palkka- ja eläke-eduista, niihin luettuna
myös osapalkat, lahja- ja tilapäispalkkiot, asuntoedut ynnä muut
rahanarvoiset etuudet;
6)-10) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84-87 §. -

-

-

-_-----------11 L u k u.

Muita ilmoittamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä.
88-92 §.
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IV OSA.

Verotus ja muutoksenhaku.
12 Lu k u.

Verotuksen toimittaminen.

93-101 §. 13 Lu k u.

Muutoksenhaku.

102-108 §. - -

V OSA.

Veronkanto ja erityisiä säännöksiä.
14 L u k u.

Veronkanto.

109-111 §. - 15 Lu k u.

Rangaistussäännökset.
112-113 §. - - - - - - - - - - - - - - - 114 §. Virkamiestä, joka jättää asianmukaisesti täyttämättä
82, 83, 84 tai 85 §:ssä säädetyn velvollisuuden, rangaistakoon, niin.
kuin virkarikoksesta on säädetty. Muille olkoon rangaistus 83, 84
tai 85 §:ssä mainitun velvollisuuden laiminlyömisestä enintään
viisikymmentä tai, milloin 90 §:n nojalla annettua kehoitusta ei ole
noudatettu, enintään sata päiväsakkoa, ja syyllinen voidaan myös
velvoittaa, niinkuin 126 §:ssä sanotaan, velvollisuutensa täyttämään.
115 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Luku.

!Erityisiä säännöksiä.

116-120 §. - - - - - - - - - - - - - - - 121 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Verotuksen valvontaa, veron perimistä, verotuksesta tehtyjen
valitusten tutkimista, syytettä, tilastollista käsittelyä taikka kunnallisverotusta varten on veroilmoitukset sekä muut verotusviranomaisille kertyneet asiakirjat amlettava asianomaisen viranomaisen
tai sen edustajan käytettäviksi.
122-123 §. - - - - - - - - - - - - - - : - - 124 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - KUilllalla on niin ikään oikeus saada valtion varoista 82 §:n 5
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momentissa mainittujen tietojen antamisesta tai käytettäväksi
jättämisestä kohtuullinen korvaus.
125-126 §. - - - - - - - - - - - - - - - 127 §. Siitä, mitä tässä laissa on sanottu verolautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta sekä sen puheenjohtajasta, voidaan
asetuksella säätää suurimmissa veropiireissä tarpeellisiksi katsottuja
poikkeuksia.
128-129 §. - - -' - - - - - - - - - - - - 130 §. Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1943,
ja sillä kumotaan tulo- ja omaisuusverosta 5 päivänä joulukuuta
1924 annettu laki siihen tehtyine muutoksineen.

125. Laki tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä.
Annettn elokuun 6 p:nIl1943.

(Suomen aa.-kok. 1948: 664)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
.1

1 Luku.

o

Yleiset säännökset.
1 §. Sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, pidätetään tai suoritetaan valtion tulo- ja omaisuusveron enhakkoa sellaisesta palkasta,
eläkkeestä, elinkorosta, korosta, osingosta sekä kiinteistö-, elinkeino-,
liike- ja ammattitulosta samoin kuin muusta' tulosta ja omaisuudesta,
josta tulo- ja omaisuusveroa on maksettava.
2 §. Mitä tämän lain mukaan on ennakkona pidätetty tai suoritettu, luetaan asianomaisen verovelvollisen hyväksi siltä vuodelta
menevän tulo- ja omaisuusveron lyhennyksenä, jolta ennakko on
pidätetty tai suoritettu.

2 Lu k u.

Ennakon pidättäminen palka8ta, eläkkeestä ja elinkorosta.
3 §. Valtio, kunta, seurakunta ja muu julkinen yhdysktmta
sekä yksityinen työnantaja on velvollinen pidättämään osan palkansaajalle rahana suorittamastaan palkasta tulo- ja omaisuusveron
ennakoksi, sen mukaan kuin siitä jäljempänä säädetään.
Kuitenkin voidaan työnantaja, jonka palkansaajain määrä on
vähäinen, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin määrätään, vapauttaa pidä'ttämästä ennakkoa maksamastaan palkasta.
4 §. Palkalla tarkoitetaan tässä laissa kaikenlaatuista palkkaa,
palkkiota, osapalkkiota, etuutta tai muuta korvausta, joka suoritetaan virasta tai toimesta samoin kuin työstä, tehtävästä taikka
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patveluksesta, jonka palkansaaja korvausta vastaan on sitoutunut
työnantajalle tekemään ja jossa palkansaajaa ei ole pidettävä itsenäisenä yrittäjänä. Palkkaan luetaan myös asunto, ruoka ynnä muut
luontoisedut.
Palkan suuruutta laskettaessa arvioidaan siihen kuuluvat luontoisedut sen. mukaan, kuin siitä erikseen määrätään.
Vrt. valtioneuvoston päätös jouluk. 8 p:Itä 1943 luontoisetujen raha-arvosta.

Jos palkkaan on liittynyt korvaus 'palkansaajan työssä käyttämästä hevosesta, moottoriajoneuvosta tai muusta työvälineestä,
on palkan suuruutta laskettaessa noudatettava valtiovarainministeriön vahvistamia perusteita.
5 §. Vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö ja konsulinvirasto, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli, sekä lähetystöön tai
konsulinvirastoon kuuluva lähetetty virkamies eivät ole velvollisia
toimittamaan 3 §:ssä tarkoitettua pidätystä.
.
.
6 §. Työnantajan on toimitettava 3 §:ssä tarkoitettu pidätys
klmkin palkanmaksun yhteydessä· tai, milloin palkka merkitään
asianomaisen hyväksi, tilille merkittäessä.
Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava ennakolta maksettavaan palkkaan.
Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, valtiovarainministeriö voi, milloin palkanmaksu tapahtuu useammin kuin
kerran kuukaudessa, oikeuttaa palkanmaksajan toimittamaan palkanpidätyksen harvemmin, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa.
7 §. Palkasta, jonka palkansaaja nostaa samalta työnantajalta
pääasiallisesti säännöllisin väliajoin, on toimitettava palkanpidätys
9 §:ssä mainittujen taulukkojen mukaan.
Palkasta, jota ei makseta pääasiallisesti säännöllisin väliajoin
tai joka suoritetaan sivutoimesta tahi tilapäisestä työstä tai tehtävästä, pidätetään kymmenen sadalta. Kuitenkin on osapalkkiosta
ja muusta sellaisesta palkkaedusta, jonka suuruus riippuu liikeyrityksen vuosituloksesta, tahi milloin nostettava tai hyvitettävä
määrä ylittää viisikymmentätuhatta markkaa, pidätettävä viisitoista
sadalta. Pidätystä älköön toimitettako, jos pidätettävä määrä on
pienempi kuin viisikymmentä markkaa.
Edellä 1 ja 2 momentin mukaan toimitettavassa pidätyksessä
jätetään pidätett"ävästä määrästä täysien markkojen yli menevä
osa lukuun ottamatta.
Verotuslautakunnan puheenjohtaja voi palkansaajan pyynnöstä
määrätä, ettei pidätystä ole toimitettava palkasta, jos on ilmeistä,
ettei palkansaajan tulo verovuonna nouse määrään, josta hänen
tulo- ja omaisuusverolain mukaan olisi suoritettava veroa.
Milloin syntyy epäselvyyttä siitä, onko pidätys toimitettava 1
vai 2 momentin mukaan, ratkaisee asian sen kunnan verotuslautakunnan puheenjohtaja, jossa pidätys Qn toimitettava.
8 §. Jos palkka, josta pidätys on tehtävä 7 §:n 1 momentin
mukaan, maksetaan tai hyvitetään kuukautta pitemmin väliajoin,
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pidätetään siitä tällöin niin paljon, kuin vastaavasta kuukau'tt&
kohti laskettavasta määrästä olisi niiltä kuukausilt~ pidätettävä.
joilta palkka maksetaan tai hyvitetään.
9 §. Valtiovarainministeriön asiana on vahvistaa 7 §:n 1 momentin mukaan toimitettavaa palkanpidätystä varten tarvittavat
taulukot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut taulukot on laadittava siten.
että eri ajanjaksoin maksettavista palkkaeristä pidätettävät määrät,
mahdollisuuden mukaan vastaavat palkansaajan verovuoden koko
palkasta tulo- ja omaisuusverolain mukaan suoritettavaa tuloveroa.
10 §. Palkanpidätystä varten tulee 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun 'verovelvollisen kutakin kalenterivuotta varten hankkia verokirja, jonka muodosta ja muista sitä koskevista seikoista määrää
valtiovarainministeriö.
Palkansaajalle, joka ei voi esittää verokirjaansa, on annettava
palkanpidätyksestä vahvistetun kaavan. mukainen pidätystodistus.
11 §. Verokirjan antaa palkansaajalle sen kunnan verotuslautakunnan puheenjohtaja, jossa palkansaaja on verovelvollinen.
Verokirjaa antaessaan verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee
samalla määrätä, minkä taulukon mukaan pidätys 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen palkasta on toimitettava.
12 §. Pidätys palkasta tapahtuu siten, että työnantaja viimeistään palkanmaksutilaisuudessa kiinnittää palkansaajan verokirjaan
tai pidätystodistukseen pidätystä vastaavan määrän hankkimiaan
veromerkkejä, jotka on tehtävä kelpaamattomiksi ja joihin on merkittävä pidätyspäivä.
Mitä 1 momentissa on säädetty veromerkkien käytöstä, älköön
kuitenkaan sovellettako silloin, kun työnantajana on valtio tai sen
laitos, kunta tai seurakunta.
,
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voi työnantajan
verotuspaikan verotuslautakunta, sen mukaan kuin siitä erikseen
määrätään, myöntää muulle kuin 2 momentissa mainitulle työnantajalle oikeuden toimittaa palkanpidätyksen veromerkkejä käyttämättä.
Työnantaja, joka 2 tai'3 momentin mukaan ei käytä veromerkkejä
palkanpidätystä toimittaessaan, on velvollinen tekemään palkansaajan verokirjaan tai pidätystodistukseen l;lellaiset merkinnät,
joista erikseen määrätään.
13 §. Työnantajan, joka 12 §:n 2 tai 3 momentin mukaan ei
käytä veromerkkejä toimittaessaan palkanpidätystä, tulee, sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään, suorittaa palkasta pidättämänsä
määrät valtion postisiirtotilille.
14 §. Pidättämistään määristä tulee työnantajan, joka 12 §:n
3 momentin mukaan ei käytä veromerkkejä toimittaessaan palkanpidätystä, toimittaa sen kunnan verotuslautakunnalle, jossa hän on
verovelvollinen, tilitys, sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään.
15 §. Edellä 14 §:ssä mainittu tilitys on verotuslautakunnan
puheenjohtajan toimesta ta.rkastettava.
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Jos tilityksessä on havaitt1,l virheitä, tulee puheenjohtajan toimittaa niistä ilmoitus asianomaiselle työnantajalle sekä, tarkastettuaan tilityksen, lähettää se lääninhallitukselle ilmoittaen samalla
havaitut virheet.
16 §. Milloin palkan pidätys osaksi tai kokonaan' on jäänyt
toimittamatta, tulee työnantajan kymmenen päivän kuluessa saatuaan 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen suorittaa puuttuva määrä valtion postisiirtotilille.
Työnantajalla on oikeus 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
pidättää puuttuva määrä myöhemmässä palkanmaksutilaisuudessa
tai, ellei asianomainen henkilö enää ole hänen työssään, ulosotattaa
se häneltä" ilman tuomiotl;\, tai päätQstä.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun ulosmittauksen toimittamisessa
on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä verojen ja maksujen ulosmittauksesta ilman tuomiota tai päätöstä on säädetty.
,17 §. Työnantajan on verotuslautakunnan puheenjohtajan, vero, tarkastajan tai muun valtiovarainministeriön virkamiehen kehoituksesta esitettävä tarkastettaviksi kirjanpitokirjansa, alkuperäiset
palkkalistat ja -sopimukset, kuitit sekä muut palkanpidätystä
valaisevat asiakirjat samoin kuin palkansaajien hänelle jättämät
verokirjat sekä annettava muutkin tiedot, jotka saattavat olla ohjeena veroa määrättäessä. Asiakirjat on, mikäli mahdollista, tarkastettava työnantajan 'asunnossa tai liikehuoneistossa. Palkansaaja on myös velvollinen kehoituksesta esittämään verokirjansa
sekä palkanpidätystodistuksensa.
18 §. Työnantaja, joka tämän lain mukaan on velvollinen toimittamaan palkanpidätyksen, on valtiolle vastuussa niistä varoista,
jotka hän tai hänen palveluksessaan olevat henkilöt ovat palkoista
pidättäneet tai olleet velvolliset pidättämään. Mitä verojen ulosotosta. ja veronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritettavasta veronlisäyksestä on säädetty, sovellettakoon sellaisiin varoihin samalla
tavoin kuin työnantajan omiin veroihin.
Mitä työntekijän työsuhteesta johtuneen palkkasaamisen ,etuoikeudesta on säädetty, noudatettak09n vastaavasti 1 momentissa
tarkoitettuun pidätysmäärään .
19 §. Jos palkansaajalla on ollut sellaisia menoja, jotka hän
voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain mukaan on oikeutettu
vähentämään' verotettavasta tulostaan, mutta joita ei ole otettu
huomioon 9 §:n 2 momentissa mainituissa taulukoissa, voi sen verotuslautakunnan puheenjohtaja, joka on antanut hänelle verokirjan,
. palkansaajan pyynnöstä määrätä, että 7 §:n 1 momentin mukaan
'tehtävä palkanpidätys on toimitettava pienempänä, kuin se muutoin
olisi tehtävä.
Se seikka, että verovelvollisen palkanpidätys on toimitettu 1
momentin mukaan pienempänä, ei sido verotuslautakuntaa verotusta toimitettaessa.
.
20 §. Mitä edellä tässä luvussa on säädetty palkasta, sovellettakoon vastaavasti myös eläkkeeseen ja elinkorkoon.
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3 Lu k u.
En'OOkon pidättäminen korosta ja osingosta.
21 §. Pankin ja muun rahalaitoksen on tulo- ja omaisuusveron
ennakkona . pidätettävä kymmenen sadalta koroista, jotka se suorittaa eri tileillä olevista varoista.
Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon vastaavasti myös
muuhun laitokseen, joka suorittaa korkoa sinne talletetuista varoista.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pidätystä älköön kuitenkaan toimitettako, jos pidätettävä määrä kuudelta kuukaudelta
olisi pienempi kuin kaksikymmentä markkaa.
22 §. Sen, joka on ottanut obligatiolainan, josta korko maksetaan Suomessa, tulee tulo- ja omaisuusveron ennakkona pidättää
kymmenen sadalta obJigation haltijalle suoritettavasta korosta_
23 §. Velallisl:m on maksaessaan tai hyvittäessään korkoa muusta
velasta kuin 22 tai 24 §:ssä tarkoitetusta pidätettävä korosta tuloja omaisuusveron ennakkona kymmenen sadalta. Pidätystä älköön
kuitenkaan toimitettako, jos pidätettävä määrä kuudelta kuukaudelta olisi pienempi kuin sata markkaa.
Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske yleisen lain mukaan
kirjanpitovelvolliselle velkojalIe tilisaamisesta suoritettavaa korkoa.
24 §. Osakeyhtiön tulee osakkailleen maksettavasta osingosta
pidättää osingonsaajan tulo- ja omaisuusveron ennakkona kaksikymmentä sadalta. Sama olkoon lakina, milloin osakeyhtiö maksaa
tai hyvittää korkoa lainasta, jonka korko on määrätty kokonaan tai
osaksi riippuvaksi yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta tahi
joka tuottaa osallisuuden yhtiön vuosi voittoon.
25 §. Edellä 21, 22, 23 ja 24 §:ssä tarkoitettua pidätystä ei
toimiteta korosta eikä osingosta, joka suoritetaan valtiolle tai sen
laitokselle, kunnalle, seurakUlmalle, vieraan vallan täällä olevalle
lähetystölle tahi konsulinvirastolle, jonka päällikkönä on lähetetty
konsuli, taikka henkilölle, joka, ennenkuin 27 §:n mukainen tilitys
on toimitettu, esittää selvityksen siitä, ettei hän tulo- ja omaisuusverolain mukaan ole verovelvollinen sanotunlaisesta tulosta.
Pidätystä ei myöskään toimiteta korosta, joka suoritetaan pankille, osuus- ·tai säästökassalle tahi muulle rahalaitokselle taikka
vakuutus- tai eläkelaitokselle.
26 §. Valtiovarainministeriöllä on valta määrätä, ettei 21, 22,
23 tai 24 §:ssä tarkoitettua pidätystä ole toimitettava korosta tai
osingosta, joka suoritetaan pmulle kuin 25 §:ssä mainitulle yhteisölle,
laitokselle tai henkilölle.
.
27 §. Mitä 21,22 ja 24 §:n mukaan on pidätetty, on viimeistään
kuukauden kuluessa siitä, kuin korko tai osinko on ollut verovelvollisen "nostettavissa tai merkitty hänen hyväkseen, suoritettava
valtion postisiirtotilille. Samalla on sen läänin lääninhallitukselle,
jossa koron tai osingon pidätti iillä on kotipaikka, annettava sellainen
tilitys, kuin sii~ä erikseen määrätään.
28 §. Pidätyksestä, joka toimitetaan 21, 22 ja 24 §:n mukaan,
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on koron t;"i o:sillgon saajalle annettava todistus, jonka sisällöstä
määrät.ääll (:I'ikseen.
29 §, V,:lallisen tulee suorittaa 23 §:n mukaan pidättämänsä
määnt valtion postisiirtotilille sekä jättää velkojalle koronmaksutiIHislIude:s:sa todistus pidätetyn määrän suorittamisesta valtiolle.
Milloin korko suoritetaan merkitsemällä se vellwjan hyväksi, on
pidätetty määrä kahdeksan päivän kuluessa siitä, jolloin merkitseminen tapahtui, suoritettava valtion postisiirtotilille.
30 §. Mitä 18 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti
:.lOvellettava myös 21, 22, 23 ja 24 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa.
4 Luku.

Ennakon suorittaminen kiinteistö-, elinkeino-, liike- ja ammatti- sekä
muusta tulosta ja omaisuudesta.
31 §. Verovelvollisen, jolla on tuloa maatalous- tai muusta
kiinteistöstä, elinkeinosta, liikkeestä tai ammatista tahi muuta
sellaista tuloa, josta pidätystä ei toimiteta 3 §:n, 6 §:n 2 momentin
tai 21, 22, 23 tahi 24 §:ll mukaan, taikka verotettavaa omaisuutta.
on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu ennakko sen suuruisena, kuin 32
§:ssä säädetään. Tässä momentissa tarkoitettu ennakko kannetaan
neljässä erässä vuosineljänneksittäin niinä aikoina, jotka valtiovarainministeriö määrää.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, on·valtiovarainministeriöllä valta määrätä, että verovelvollinen, joka saa pääasiallisen tulonsa maatalouskiinteistöstä, on oikeutettu suorittamaan
ennakon kaksi erää neljännen erän kannossa.
Tässä pykälässä tarkoitetusta ennakosta annetaan verovelvolliselle ennakkoverolippu.
32 §. Edellä 31 §:n tarkoittamana ennakkona on verovelvollisen
suoritettava valtiolle määrä, joka vastaa sitä tulo- ja omaisuusveroa,
mikä verovelvollisen olisi voimassa olevan verokannan mukaan
suoritettava hänelle viimeksi toimitetussa tulo- ja omaisuusverotuksessa vahvistetusta verotettavasta tulosta ja omaisuudesta.
Milloin verovelvollisen edellisen vuoden verotettavaan tuloon on
sisältynyt enemmän kuin kymmenen sadalta sellaista tuloa, josta
pidätys on toimitettava, on hänen suoritettava emlakkona yhtä suuri
osa 1 momentissa mainitusta määrästä, kuin 31 §:ssä tarkoitetut
tulot ovat hänen koko verotettavasta tulostaan.
Jos verovelvolliselle 'on viimeksi toimitetussa tulo- ja omaisuusverotuksessa pantu veroa myös sellaisesta tulosta, jonka ei voida
katsoa verovuonna uusiintuvan, älköön sanottua tuloa otettako
huomioon ennakon suuruutta määrättäessä.
Ellei verovelvolliselle, jolla on 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua
tuloa tai omaisuutta, ole viimeksi toimitetussa verotuksessa pantu
veroa sanotunlaisesta tulosta tai omaisuudesta, taikka jos verovelvollisen tulo- tai omaisuussuhteissa on tapahtunut huomattava
muutos, on ennakon suuruus määrättävä harkinnan mukaan.
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33 §. Milloin verovelvollisen .verotettavan tulon tai omaisuuden
on katsottava verovuoden aikana pienentyvän niin, että niiden perusteella määrättävä vero ilmeisesti tulee olemaan pienempi kuin 32
§:n mukaan määrätty ennakko, on verotuslautakunnan puheenjohtajan, verovelvollisen esitettyä siitä selvityksen, määrättävä 31 §:n
1 momentissa tarkoitettu ennakko uudelleen sekä huolehdittava siitä,
että verovelvolliselle annetaan tämän mukainen uusi ennakkoverolippu.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ennakon uudelleen määräämistä
ei toimiteta, ellei sen määrää olisi alennettava vähintään kymmenellä
sadalta ja vähintään kahdellasadalla markalla.
34 §. Jos 31 §:ssä tarkoitetun ennakon kokonaismäärä on pienempi kuin neljäsataa markkaa, älköön ennakkoa määrättäkö kannettavaksi. Ennakkoeriä määrättäessä jätetään tasaisten kymmenmarkkamäärien yli menevä osa huomioon ottamatta.
35 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee määrätä 31
§:n 1 momentin mukaan suoritettava ennakko niille verovelvollisille,
jotka viimeksi toimitetun verotuksen, verotuslautakunnalle tulo- ja
omaisuusverolain mukaan annettujen tietojen tai muUn selvityksen
perusteella on katsottava velvollisiksi suorittamaan kuluvalta verovuodelta veroa mainitussa pykälässä tarkoitetusta. tulosta tai omaisuudesta. Puheenjohtajan tulee niin ikään laatia tarpeelliset luettelot
sekä kirjoituttaa ennakkoveroliput.
Ajasta, jonka kuluessa ennakon määrääminen on saatettava
loppuun, määrätään erikseen.
Jos jollekulle on jäänyt määräämättä ennakko 2 momentissa
tarkoitettuna aikana; tulee verotuslautakunnan puheenjohtajan
toimittaa sen määrääminen sekä laatia tarpeelliset lisäluettelot ja
kirjoituttaa ennakkoveroliput. Sama olkoon lakina, jos ennakko on
määrätty olennaisesti liian pieneksi. Tässä momentissa tarkoitetun
ennakon kanto toimitetaan sen mukaan, kuin siitä erikseen määrätään.
36 §. Ennakon kantoon nähden noudatettakoon soveltllvin kohdin tulo- ja omaisuusverolain säännöksiä.
37 §. Jos verovelvolliselle on määrätty ennakko useammalla eri
paikkakunnalla, tulee hänen suorittaa vain sen kunnan verotuslautakunnan puheenjohtajan määräämä ennakko, jonka hän katsoo
oikeaksi verotuspaikkakunnakseen sen vuoden tulostaan ja omaisuudestaan, sekä toimittaa viipymättä sanotun verotuslautakunnan puheenjohtajalle muut ennakkoveroliput.
38 §. Joka laiminlyö 31 §:ssä tarkoitetun ennakon suorittamisen
määräaikana, olkoon velvollinen maksamaan suorittamatta jätetylle
määrälle veronlisäystä, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.
5 Luku.

Muutoksenhaku.
39 §. Joka on tyytymätön verotuslautakunnan puheenjohtajan
tämän lain nojalla antamaan, häntä koskevaan päätökseen tai mää-
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räykseen, saa siitä valittaa tulo- ja omaisuusverolaissa mainittuun
tarkastuslautakuntaan.
Valituskirja on kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä,
jona valittaja on saanut päätöksestä tai määräyksestä tiedon,
sitä päivää lukuun ottamatta, toimitettava verotuslautakunnan puhe(lnjohtajalle. Puheenjohtajan tulee antaa todistus valituksen
tekemisestä ja valituskirjaan merkitä, milloin se on hänelle annettu
tai saapunut, sekä lähettää tarkastuslautakunnalle valituskirjat
selityksineen ja asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat, jollei niitä ole
valitukseen liitetty.
.
Valituksesta huolimatta menköön verotuslautakunnan puheen" johtajan päätös tai määräys täytäntöön.
40 §. Tarkastuslautakunnan päätökset 39 §:ssä mainittuihin
valituksiin on annettava asianomaisille tiedoksi siten, että heille
virkateitse" toimitetaan ote lautakunnan pöytäkirjasta.
Tarkastuslautakunnan päätökseen älköön muutosta haettako.
6 Lu k u.

Erinäisiä säännöksiä.
41 §. Milloin ennakkoa on pidätetty tai kannettu tulosta tai
omaisuudesta, j()sta veroa ei ole suoritettava, tulee sen läänin lääninhallituksen, jossa pidätys on toimitettu tai ennakkomaksu määrätty,
hakemuksesta suorittaa asianomaiselle takaisin pidätetty tai kannettu
ntäärä.
42 §. Milloin ennakon suorittaminen määräajassa" käy verovelvolliselle vaikeaksi, asianomainen lääninhallitus voi hakemuksesta
myöntää hänelle maksuajan pidennystä, jos sen suorittamisesta asetetaan hyväksyttävä vakuus. Maksamatta olevalle ennakolle suoritettakoon valtiovarainministeriön määrättävä korko, luettuna siitä
päivästä, jona ennakko olisi ollut maksettava.
43 §. Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, jonka lukuun
"työ suoritetaan. .
Jos joku on aJ?tanut määrätyn työn teettämisen toiselle, jota
siinä on pidettävä itsenäisenä yrittäjänä, tämän johdon ja valvonnan
alaisena suoritettavaksi, katsotaan viimeksi mainittu työnantajaksi.
Jos työnantajia on useita, vastaavat he yhteisvastuullisesti
tässä laissa säädetyistä velvollisuuksista.
44 §. Milloin palkansaaja ei 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa esitä verokirjaansa, on pidätys toimitettava ankarimman
taulukon mukaan.
45 §. Jos tulo- ja omaisuusveron ennakkona on pidätetty tai
maksettu enemmän, kuin asianomaisen verovelvollisen tulee siltä
vuodelta maksaa tulo- ja omaisuusveroa, ja jos takaisinmaksettava
määrä on vähintään kaksikymmentä markkaa, on liiaksi suoritettu
määrä palautettava hänelle. "
46 §. Saadakseen lukea tulo- ja omaisuusveron kannossa hyväkseen veron ennakkona pidätetyn tai maksetun määrän, tulee verovel~/
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vollisen liittää veroiImoitukseensa verokirjansa ja muut veron
ennakkosuorituksista saamansa todisteet .
. Mitä selvitystä veroilmoitukseen on liitettävä silloin, kun 1
momentissa mainittu verokirja tai muu todiste on turmelttillut,
hävinnyt tai joutunut hukkaan, siitä määrätään erikseen.
Verokirjan ja muiden 1 momentissa tarkoitettujen todisteiden jättämisestä verotusviranomaisille on verovelvolliselle annettava todistus.
47 §. Jos verovelvollinen ei ole liittänyt veroiImoitukseensa verokirjaansa tai muuta pidätyksestä annettua todistetta eikä veroa
määrättäessä ennakkoa ole otettu huomioon, taikka jos käyttämätön
veromerkki pilaantuu tai jos joku erehdyksessä on käyttänyt veromerkkiä, kun sitä ei olisi tarvittu, tai suurempiarvoista veromerkkiä,
kuin on säädetty, on asianomaisella oikeus hakemuksestn. saada
lääninkonttorilta ,liikaa 'suoritettu tai veromerkin arvoa vastaava
määrä takaisin .
. 48 §. Verovelvollista, työnantajaa tai hänen edustajaansa tahi
muuta henkilöä, joka on jättänyt noudattamatta hänelle tässä laissa
säädetyn velvollisuuden, rangaistakoon, ellei siitä muualla laissa ole
säädetty ankarampaa rangaistusta, enintään kahdellasadalla päiväsakolla.
49 §. Joka vääriä tietoja antamalla tai muutoin vilpillisesti pidät-.
tää tai yrittää pidättää valtiolta, mitä hänen tämän lain mukaan tulee ennakkona pidättää tai suorittaa, rangaistakoon, niinkuin rikoslaissa sanotaan, ja olkoon velvollinen korvaamaan valtiolle kaksinkertaisesti sen veromäärän, minkä hän on yrittänyt valtiolta salata.
50 §. Vuoden 1943 tulosta ja omaisuudesta maksuunpantavan
veron kanto toimitetaan vuosien 1944 ja 1945 aikana, sen mukaan
kuin siitä valtiovarainministeriön päätöksellä erikseen määrätään.
Verovelvolliselle, joka veronkannon yhteydessä ennen määräaikaa
maksaa sanotun veron, lasketaan hyväksi ennakolta suoritetusta
veromäärästä kuusi sadalta vuodessa.
51 §. Tarkemmat määräykset, mitkä tämän lain täytäntöönpanoa
ja soveltamista varten ovat tarpeen, antaa valtiovarainministeriö.
52 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944,
ja sillä kumotaan tulo- ja omaisuusveron pidättämisestä osinkoa
maksettaessa 2 päivänä tammikuuta 1926 annettu laki.

126. Tulo- ja omaisuusveron ennakkoperinnästä annetun lain
täytäntöönpano ja soveltaminen.
Valtiovarainministeriön päätiis marraskuun 19 p:ltä 1943.
(Muutoksineen joulukuun 11 p:ltä 1943)

(Suomen as.-kok. 1943: 906 ja 989)

Valtiovarainministeriö on tulo- j~ omaisuusveron ennakkoperinnästä 6 päivänä elokuuta 1943 annetun lain 51 §:n nojalla antanut
sanotun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta seuraavat tarkemmat määräykset:

191
N:o 126 (intk.)

1 L u k u.

Yleiset määräykset.
1 §. Tässä päätöksessä sanotaan tulo- ja omaisullRveron ennakkoperinnästä annettua lakia ennakkoperintälaiksi.

2 Lu k u.

Ennakon pidättäminen palkasta, eläkkeestä ja elin korosta.
2 §. Valtiovarainministeriö vahvistaa ennen kunkin verovuoden
alkua ne arvot, joiden mukaan tavallisimmin esiintyvät luontoisedut
on kunnassa seuraavana verovuonna palkanpidätyksessä laskettava.
Milloin palkkaan sisältyy sellaisia luontoisetuja, joiden arvoa ei
ole vahvistettu 1 momentissa mainitulla tavalla, verotuslautakunnan
puheenjohtajan tulee työnantajan tai palkansaajan pyynnöstä
määrätä niiden raha-arvo.
3 §: Valtiovarainministeriön päätös, jolla luontoisetujen arvo
on 2 §:n 1 momentin mukaan vahvistettu, julkaistaan asetuskokoelmassa ja kunnan ilmoitustaululla .
4 §. Jos vero velvollinen saa samaan aikaan kahdelta tai useammalta työnantajalta sellaista palkkaa, joka maksetaan pääasiallisesti säännöllisin väliajoin, toimittaa palkanpidätyksen ennakkoperintälain 7 §:n 1 momentin mukaan se työnantaja, jonka maksama
palkka on katsottava verovelvollisen pääasialliseksi palkkatuloksi.
Muiden työnantajien on toimitettava pidätys suorittamistaan palkoista mainitun pykälän 2 momentin mukaan.
5 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee, ellei valtiovarainministeriö erityisistä syistä tois.in määrää, vuosittain ennen
joulukuun 1 päivää toimittaa verokirja postitse tai muulla sopivaksi
katsomaIlaan tavalla niille verovelvollisille, joille kunnassa viimeksi
toimitetussa verotuksessa on määrätty tulo- ja omaisuusveroa palkkatulosta, eläkkeestä tai elinkorosta tai joiden voidaan katsoa tulevan
verovelvollisiksi mainitunlaatuisista' tuloista.
Verovelvollisen, jonka 1 momentissa tarkoitetuista tuloista on
toimitettava ennakon pidätys, mutta jolle verokirjaa ei ole toimitettu 1 momentissa mainittuna aikana, tulee asianomaisen verotuslautakunnan puheenjohtajalta itse hankkia verokirja niin hyvissä
ajoin, että hän voi esittää sen pidätyksen toimittajalle viimeistään
ennakon pidätystilaisuudessa.
6 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee määrätessään,
minkä taulukon mukaan ennakon pidätys vero velvolliselta on
toimitettava, suorittaa se niiden tietojen perusteella, jotka verotuslautakunnalla on verovelvollisesta.
7 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan toimesta on verokirjaan, ennen sen toimittamista verovelvolliselle, tehtävä seuraavat merkinnät:
1) verovelvollisen täydellinen nimi, arvo tai ammatti sekä
syntymäaika;
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2) vero kirjan numero; sekä
3) minkä taulukon mukaan pidätys on toimitettava.
Verokirja on varustettava verotuslautakunnan leimalla ja siilJ,en
on liitettävä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu pidätystaulukko.
8 §. Niistä verovelyollisista, joille on annettu verokirja, on
verotuslautakunnan puheenjohtajan toimesta pidettävä luetteloa
tai kortistoa, josta käy selville 7 §:n 1 momentissa mainitut tiedot.
9 §. Jos palkanpidätys verovelvolliseltahänen perhesuhteissaan
tapahtuneen muutoksen johdosta olisi toimitettava toisen taulukon
mukaan kuin verokirjan merkintä edellyttää, tai jos muutoin havaitaan, että verokirjaan tehty merkintä käytettävästä taulukosta
on virheellinen, on verotuslautakunnan puheenjohtajan verovelvollisen pyynnöstä määrättävä, minkä taulukon mukaan ennakon
pidätys vastaisuudessa on toimitettava, ja liitettävä verokirjaan sen
mukainen uusi pidätystaulukko entisen sijaan.
.
10 §. Jos verovelvollisella on ollut velkain korkoja tai sellaisia
tulon hankkimisesta johtuneita kuluja, joista hän ei saa eri korvausta työnantajaltaan, tahi muita menoja, jotka hänellä tulo- ja
omaisuusverolain mukaan on oikeus vähentää tuloistaan, mutta
joita ei ole otettu huomioon pidätystaulukkoja laadittaessa, voi
verotuslautakunnan puheenjohtaja verovelvollisen pyynnöstä harkintansa mukaan määrätä, että pidätyksen perusteeksi pantavasta
palkasta on verovuoden aikana vähennettävä kohtuullinen määrä.
Milloin verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti vähentynyt muiden läheisten kuin alaikäisten lasten elättämisen takia
tai oman tahi läheisen henkilön sairauden tähden, on, mikäli veronvähennyksen myöntämisen edellytykset muutoin ovat olemassa,
vastaavasti sovellettava, mitä 1 momentissa on määrätty.
11 §. Ennakkoperintälain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
vapautuksesta sekä edellä 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuista muutoksista
on verovelvollisen verokirjaan sekä 8 §:ssä mainittuun luetteloon
tai kortistoon tehtävä merkintä. Verokirjaan tehty merkintä on
varmennettava verotuslautakunnan puheenjohtajan nimellä ja verotuslautakunnan leimalla.
12 §. Mikäli verovelvollinen saa sellaista palkkaa, josta pidätys
on toimitettava ennakkoperintälain 7 §:n 1 momentin mukaan, tulee
hänen hyvissä ajoin ennen verovuoden ensimmäistä palkan maksua
antaa verokirjansa työnantajalle. Milloin virka- tai työsuhde on alkanut vasta verovuoden aikana, on verokirja jätettävä työnantajalle ennen sitä ajankohtaa, jolloin ennakon pidätys verovelvollisen palkasta
ensi kerran on toimitettava. Työnantaja on velvollinen, mikäli hän
ja palkansaaja eivät toisin sovi, säilyttämään palkansaajan verokirjan.
Milloin verovelvollinen saa palkkaa kahdelta tai useammalta
työnantajalta tahi jos hän palkkatulojen lisäksi saa eläkettä tahi
eläkettä eri maksajilta, on verokirja 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa jätettävä sille työnantajaJle tai eläkkeen maksajalIe,
jonka 4 §:n nojalla tulee toimittaa palkanpidätys ennakkoperintälain 7 §:n 1 momentin mukaan.
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13 §. Palkansaajalla on oikeus saada työnantajalta .verokirjansa tarkastettavakseen tai esittääkseen sen verotusviranomaiselle
tai toiselle työnantajalle tahi muuhun sellaiseen tarkoitukseen.
Työnantaja. on velvollinen viidentoista päivän kuluessa verovuoden päättymisestä luovuttamaan verokirjan palkansaajalle.
Kun palkansaaja eroaa virka- tai työpaikastaan, on verokirja hänelle
annettava.
14 §. Työnantajan tulee, mikäli jäljempänä 15 §:ssä ei toisin
määrätä, palkanpidätystä toimittaessaan merkitä palkansaajan
verokirjaan seuraavat tiedot:
1) paIkkamäärä, josta pidätys on toimitettu;
2) pidätysmäärä; sekä
3) jos pidätys on toimitettu ennak~operintälain 7 §:n 1 momentin
mukaan, ajanjakso, jolta palkka on maksettu tai, jos pidätys on
toimitettu saman pykälän 2 momentin mukaan, suoritetun palkkamäärän peruste tai laatu.
.
Ennakkoperintälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun palkanpidätystodistukseen on edellä 1 momentissa mainittujen tietojen
lisäksi merkittävä palkansaajan täydellinen nimi sekä arvo tai
ammatti.
15 §. Valtiolla ja sen laitoksella samoin kuin kunnalla ja seurakunnalla on oikeus verovuoden viimeisen palkanpidätyksen yhteydessä tai, jos palkansaaja eroaa virka- tai työpaikastaan verovuoden
aikana, ennen verokirjan hänelle luovuttamista siihen merkitä
suoritettujen paIkkojen ja niistä pidätettyjen erien yhteismäärä sekä
aika,. jolta palkat on suoritettu.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovellettakoon myös työnantajaan, jolle tämän päätöksen 18 §:n nojalla on myönnetty oikeus
toimittaa palkanpidätys veromerkkejä käyttämättä.
Mitä edellä tässä pykälässä on määrätty verokirjaan tehtävistä
merkinnöistä, on vastaavll-sti sovellettava verovelvolliselle ennakkoperintälain 10 §:n 2 momentin mukaan annettavaan todistukseen.
16 §. Työnantajan tulee palkansaajan verokirjaan tai pidätystodistukseen 14 tai 15 §:n mukaan tekemänsä merkinnät vahvistaa
nimikirjoituksellaan tai käyttämällä leimasinta.
17 §. Työnantajan, jolla sinä vuonna, jona pidätys toimitetaan,
on vähintään yhden kuukauden ajan ollut ainakin kymmenen henkilöä yhtaikaisesti palveluksessaan,. tulee pitää sellaista luetteloa,
kirjaa tai kortistoa, josta käy selville kullekin palkansaajalle eri
aikoina suoritetut palkat sekä niistä tehdyt pidätykset.
18 §. Sellaiselle ennakkoperintälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulle työnantajalle, jonka palveluksessa samanaikaisesti on
ainakin kaksikymmentäviisi palkansaajaa tai joka harjoittaa laivaliikennettä kotimaan rajojen ulkopuolella, voi sanotussa momentissa
mainittu verotuslautakunta hakemuksesta myöntää oikeuden toimittaa palkanpidätyksen veromerkkejä käyttämättä, mikäli tämä
voi, huomioonottaen työnantajan taloudellisen aseman ja hänen
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kirjanpitonsa sekä muut asiaan vaikuttavat seikat, tapahtua valtion
etua vaarantamatta.
Verotuslautakunta peruuttakoon 1 momentissa tarkoitetun
oikeuden, jos ne edellytykset, joilla oikeus on myönnetty, ovat
-olennaisesti muuttuneet tai jos työnantaja ei noudata ennakkoperintälain tai tämän päätöksen säännöksiä tai määräyksiä tahi jos lautakunta muutoin katsoo olevan siihen syytä. Peruutus on voimassa
siitä päivästä lukien, jolloin lautakunnan päätös on saatettu työnantajan tai hänen edustajansa tietoon.
19 §. Työnantajalla, joka toimittaa palkanpidätyksen veromerkkejä käyttämättä, on oikeus toimittaa ennakon' pidätys ilman
veromerkkejä myös suorittamastaan eläkkeestä ja elinkorosta.
20 §. Leski- ja orpokassalle samoin kuin vakuutus-, eläke- tai
muulle näihin verrattavalle laitokselle, yhteisölle ja säätiölle voidaan hakemuksesta myöntää oikeus toimittaa palkasta, eläkkeestä
ja elinkorosta ennakon pidätys veromerkkejä käyttämättp,.
Edellä 1 momentissa mainitun oikeuden myöntää sen kunnan
verotuslautakunta, missä sanotussa momentissa tarkoitetulla kassalla
tai laitoksella on kotipaikka.
21 §. Edellä 18 §:ssä tarkoitettua oikeutta on haettava työnantajan verotuspaikan verotuslautakunnalta. Hakemuksessa on
mainittava ainakin seuraavat seikat:
1) työnantajan palveluksessa samanaikaisesti olevien henkilöiden
lukumäärä;
2) miten pitkin väliajoin palkat tavallisesti maksetaan; sekä
3) miten työnantajan palkkakirjanpito on järjestetty.
Mitä 1 momentissa on määrätty, on vastaavasti sovellettava 20
§:ssä tarkoitettuun hakemukseen.
Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuun hakemukseen on liitettävä
oikeaksi todistettu jäljennös edellisen tilivuoden omaisuus- ja tulostaseesta.
22 §. Verotuslautakunnan on, ratkaistuaan 21 §:ssä mainitun
:hakemuksen, annettava hakijalle päätöksestään tieto. Milloin verotuslautakunta on peruuttanut 18 tai 20 §:n mukaan myönnetyn
·oikeuden, on lautakunnan päätös kiireellisesti toimitettava asian·omaiselle tai hänen edustajalleen tiedoksi.
23 §. Työnantaja, jolle on myönnetty 18 §:ssä mainittu oikeus,
·on velvollinen pitämään verotuslautakunnan asiaa koskevan päätöksen tai oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä palkansaajien nähtävänä siinä huoneistossa, jossa palkanmaksu tapahtuu, tai muussa
sopivassa, verotuslautakunnan hyväksymässä paikassa.
24 §. Milloin työnantaja on toimittanut pidätyksen liian suu.rena, tulee hänen, mikäli palkansaaja sitä vaatii, oikaista tekemänsä
'virhe myöhemmin tapahtuvan palkanpidätyksen yhteydessä, kuitenkin niin, että virhe on oikaistava samana kalenterivuonna, jona
se on tehty.
25 §. Työnantajan, joka toimittaa palkanpidätyksen vero.merkkejä käyttämättä, on suoritettava kalenterikuukauden aikana
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pidättämänsä varat, mikäli valtiovarainministeriö jossakin tapauksessa ei toisin määrää, viimeistään seuraavan kuukauden 20 päivänä.
Maksu on suoritettava postitoimipaikkaan sen läänin lääninkonttorin
postisiirtotilille, jossa postitoimipaikka sijaitsee.
Laivanvarustusta harjoittavalla työnantajalla on kuitenkin
oikeus suorittaa ulkomaan liikenteessä olevassa aluksessa pidätetty
määrä viimeistään 20 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin alus
saapui kotimaan satamaan.
26 §. Työnantajan, jolle 18 §:n mukaan on myönnetty oikeus
toimittaa palkanpidätys veromerkkejä käyttämättä, on suorittaessaan pidätysmäärän postisiirtotilille täytettävä asianmukainen
tilillepanokortti sekä siihen liittyvät ennakkomaksutodisteet A
ja B. ·Todisteista jää A-kappale, varustettuna postitoimipaikan
leimalla, työnantajalle, jolle myös on annettava erillinen kuitti
suoritetusta määrästä. B-kappaleen lähettää postitoimipaikka,
varustettuna postitoimipaikan leimalla ja pidätysmäärän vastaanottaneen toimihenkilön nimikirjoituksella, 21 §:ssä mainitulle vero- .
tusla u takunnalle.
Valtion ja sen laitoksen samoin kuin kunnan ja seurakunnan on,
suorittaessaan pidätysmäärän, täytettävä asianmukainen tilillepanokortti sekä 1 momentissa mainitun todisteen A-kappale, joka
postitoimipaikan leimalla varustettuna jää työnantajalle. Milloin
valtion viranomaisella tai laitoksella taikka kunnalla tai seurakunnalla on postisiirtotili, voidaan pidätysmäärä suorittaa myös siten,
että se siirretään suorittajan postisiirtotililtä asianomaisen lääninkonttorin postisiirtotilille. Valtlovaralnmln. piiiitils Jouluk. II p:llii 1943.
27 §. Edellä 26 §:n 1 momentissa mainitun työnantajan on
20 päivän kuluessa kunkin kalenterivuoden päätyttyä annettava
ennakkoperintälain 14 §:ssä m.ainitulle verotuslautakunnalle tilitys,
josta ilmenee kalenterivuonna suoritettujen palkkojen ja niistä
toimitettujen pidätysten yhteismäärät.
Mitä 25 §:n 2 momentissa on sanottu pidätyksen suorittalnisajasta,
on vastaavasti sovellettava 1 momentissa tarkoitettuun tilitykseen.
28 §. Työnantajan, joka on jättänyt palkanpidätyksen osaksi
tai kokonaan toimittamatta, on pidättämättä jättämälleen palkanpidätyserälle suoritettava ennakkoperintälain 18 §:n 1 momentissa
edellytetty veronlisäys, sen mukaan kuin sellaisesta veronlisäyksestä
on erikseen säädetty, ja on verotuslautakunnan puheenjohtajan
ennakkoperintälain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen
liitettävä maksulippu, johon on merkitty suoritettava määrä sekä
se päivä, josta veronlisäys on laskettava.
29 §. Työnantajan tulee palkansaajaHe suorittamastaan palkasta tulo- ja omaisuusverolain mukaan annettavaan ilmoitukseen
merkitä siitä verovuonna pidätettyjen tulo- ja omaisuusveron ennakkojen yhteismäärä.
30 §. Niistä työnantajista, joille verotuslautakunt& on myöntänyt oikeuden toimittaa palkanpidätyksen veromerkkejä käytt.ä-
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mättä, on verotuslautakunnassa pidettävä luetteloa tai kortistoa,
johon on merkittävä:
1) työnantajan nimi ja osoite;
2) harjoitetun toiminnan laatu;
3) oikeuden myöntämispäivä;
4) kulloinkin suoritetut ja tilitetyt pidätysmäärät; sekä
5) toimitetut tarkastukset.
Milloin oikeus toimittaa palkanpidätys veromerkkejä käyttämättä
on peruutettu, on luetteloon tai kortistoon tehtävä siitä merkintä.
31 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee vuosittain jou.
lukuussa toimittaa asianomaiselle verotarkastajalIe luettelo niistä
työnantajista, joille 18 §:n mukaan myönnetty oikeus on ollut voimassa vero vuoden aikana. Milloin oikeus on ollut voimassa ainoastaan osan verovuotta, on luettelossa mainittava sen voimassaoloaika.
32 §. Valtiovarainministeriö toimittaa kunkin kalenterivuoden
alussa verQtuslautakunnille luettelon kaikista niistä työnantajista,
joilla viimeksi kuluneena verovuonna 18 §:n mukaan on ollut oikeus
toimittaa palkanpidätys veromerkkejä käyttämättä. Luettelossa on
mainittava työnantajan nimi, kotipaikka sekä aika, jonka oikeus
on ollut sanottuna verovuonna_voimassa.
33 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee valvoa,· että
. työnantajat noudattavat ennakkoperintälain säännöksiä ja tässä
päätöksessä annettuja määräyksiä.
Edellä 1 momentissa sanotussa tarkoituksessa tulee verotuslautakunnan puheenjohtajan toimittaa tai toimituttaa ennakkoperintälain 17 §:ssä mainittujen asiakirjojen tarkastuksia. Tarkastukset on
toiinitettava ainakin kerran vuodessa niiden työnantajien luona,
joille on myönnetty oikeus toimittaa palkanpidätys veromerkkejä
käyttämättä.
Milloin havaitaan, ettei työnantaja ole noudattanut 1 momentissa
tarkoitettuja säännöksiä tai määräyksiä, tulee verotuslautakunnan
puheenjohtajan, mikäli asia ei kuulu verotuslautakunnalle, ilmoittaa
asiasta verotarkastajalIe tarpeellisia toimenpiteitä varten.
34 §~ Työnantajan, joka ennakkoperintälain 16 §:n 2 momentin
nojaJla pyytää pidättämättä jääneen osan peri mistä palkansaajalta
ulosottoteitse, tulee ulosottomiehelle jättää, paitsi laatimansa pidätystodistus, myös verotuslautakunnan puheenjohtajan todistus
puuttuvan määrän suorittamisesta.
35 §. Mitä edellä tässä luvussa on sanottu palkansaajasta,
palkasta ja työnantajasta, on vastaavasti, mikäli siitä ei ole toisin
määrätty, sovellettava eläkkeen ja elinkoron saaj aan , eläkkeeseen
ja elinkorkoon sekä eläkkeen ja elinkoron maksajaan.
36 §. Eläkkeensaajan, joka nauttii sellaista eläkettä valtiolta,
josta on suoritettava tulo- ja omaisuusveroa, ja joka elättää lasta,
joka ei ennen verovuotta ole täyttänyt kuuttatoista vuotta, tulee
vuosittain ennen tammikuun 15 päivää tai, milloin eläke on myönnetty verovuoden aikana, viipymättä sen jälkeen, kun eläkepäätös
on tullut hänen tietoonsa, valtiokonttoriIle esittää verokirjansa tai
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verotuslautakunnan puheenjohtajan antama todistus siitä, minkä
taulukon mukaisesti pidätys on toimitettava.
3 Lu ku.

Ennakon pidättäminen koro8ta ja o8ingo8ta.
37 §. Ennakkoperintälain 21, 22 ja 24 §:ssä tarkoitettu pidätys
on toimitettava sinä päivänä, josta alkaen korko tai osinko on ollut
asianomaisen nostettavissa.
38 §. Sen, joka on ennakkoperintälain 21, 22 tai 24 §:n mukaan
toimittanut pidätyksen korosta tai osingosta, tulee suorittaa pidättämänsä määrä tämän päätöksen 25 §:n 1 momentissa mainitulle
postisiirtotilille.
Postisiirtotilin tilillepanokortin sekä ennakkomaksutodisteiden
täyttämisestä olkoon vastaavasti voimassa, mitä 26 §:ssä on määrätty, kuitenkin niin, että postitoimipaikan tulee lähettää ennakkomaksutodisteen B-kappale sen läänin lääninhallitukselle, jossa koron
tai osingon pidättäjällä on kotipaikka.
39 §. Ennakkoperintälain 21, 22, 23 ja 24 §:ssä tarkoitettua
pidätystä ei toimiteta sellaiselle yhteisölle, laitokselle tai säätiölle
suoritettavasta korosta tai osingosta, joka viimeksi toimitetussa
verotuksessa on voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain säännösten
mukaan katsottu tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaaksi
ja joka jättä~ siitä koron tai osingon maksajalIe asianomaisen verotuslautakunnan puheenjohtajan antaman todistuksen ennen kuin
pidätys 37 §:n mukaan on toimitettu. Jos todistus jätetään koron tai
osingon maksajalIe mainitun ajankohdan jälkeen, mutta ennen kuin
koron tai osingon maksaja on suorittanut pidättämänsä määr~t
postisiirtotilille, peruutettakoon pidätys.
Mitä 1 momentissa on määrätty, on vastaavasti sovellettava
ulkomaalaiseen sekä ulkomaiseen valtioon, yhteisöön, laitokseen
ja säätiöön, joka kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi vieraan
vallan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vastavuoroisuuden perusteella ei ole velvollinen suorittamaan täällä veroa valtiolle korosta
tai osingosta, niin myös kotimaiselle osakeyhtiölle suoritettavaan
osinkoon.
40 §. Markan osat, jotka syntyvät laskettaessa korosta tai
osingosta tehtävää pidätystä, jätetään, mikäli ne ovat tasaisia kym.
menpennimääriä pienemmät, lukuun ottamatta.
41 §. Ennakkoperintälain 21 §:n mukaan korosta pidätetystä
määrästä tulee pankki. ja muun sanotussa py~älässä mainitun lai·
toksen tehdä merkintä tallettajan tililehdelle. Kun korkohyvitys
merkitään tallettajan vastakirjaan, on merkintä pidätyksestä teho
tävä myös siihen.
42 §. Todistus, joka ennakkoperintälain 28 §:n mukaan anne·
taan korosta tai osingosta toimitetusta pidätyksestä, on laadittava
vahvistetun kaavan mukaan. Todistuksessa on mainittava:
1) koron ~ai osingonsaajan täydellinen nimi;
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2) koron tai osingon määrä sekä, mikäli kysymyksessä on ennakkoperintälain 21 tai 24 §:ssä mainittu korko tai osinko, miltä ajalta se
suoritetaan, ynnä obligatiokorkoon nähden sen erääntymispäivä;
3) pidätysmäärä;
4) osinkoa jakavan osakeyhtiön nimi tai obligatiolainan nimitys;
5) osakkeiden lukumäärä, josta osinko maksetaan, tai sen obligatiomäärän nimellisarvo, josta korko suoritetaan; sekä
6) todistuksen antamisaika ja -paikka.
Koron tai osingon maksajan tulee allekirjoittaa 1 momentissa
mainittu todistus. Milloin maksajana on osakeyhtiö tai muu toiminimi, voi sen kuitenkin allekirjoittaa maksun toimittaja mainitsemalla myös toiminimen.
Milloin pidätys korosta on toimitettu ennakkoperintälain 21 §:n
mukaan, on pidätyksen toimittajalla oikeus merkitä 1 momentissa
tarkoitettuun todistukseen kaikkien verovuonna hyvitettyjen korkojen ja niistä tehtyjen pidätysten yhteismäärät.
43 §. Ennakkoperintälain 23 §:ssä tarkoitetun velallisen tulee
suorittaa velan korosta pidättämänsä määrä tämän päätöksen 25
§:n 1 momentissa mainitulle postisiirtotilille.
Suorittaessaan pidätysmäärän postisiirtotilille on velallisen täytettävä asianmukainen tilillepanokortti sekä siihen liittyvät ennakkomaksutodisteet C ja D. Todisteista, jotka on varustettava postitoimipaikan leimalla ja. C-kappale sitäpaitsi pidätysmäärää vastaanottaneen toimihenkilön nimikirjoituksella, jää D-kappale velalliselle
ja C-kappale hänen on jätettävä velkojalIe siten kuin ennakkoperintälain .29 §:ssä on säädetty.
44 §. Edellä 38 §:ssä tarkoitetun pidätyksen toimittajan tulee,
suoritettuaan pidätetyn määrän asianomaiselle postisiirtotilille,
antaa siitä 38 §:ssä mainitulIe lääninhallitukselle tilitys, josta ilmenee:
1) suoritettujen tai hyvitettyjen korkojen tai osinkojen kokonaismäärä;
2) yhteismäärä, josta pidätys on toimitettu;
3) pidätysten yhteismäärä;
4) päivä, josta alkaen korko tai osinko on ollut asianomaisten
nostettavissa; sekä
5) päivä, jolloin 3 kohdassa mainittu määrä on suoritettu postisiirtotilille.
Ellei pidätystä ole toimitettu 1 momentin 1 kohdassa mainitusta
kokonaismäärästä, on edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoitettava:
1) niiden korkoerien yhteismäärä, joista pidätys on jätetty
toimittamatta sen takia, ettei korko ole noussut ennakkoperintälain
21 §:n edellyttämään vähiminäismäärään; sekä
2) ne koron tai osingon saajat, joilta ennakkoperintälain 25 §:n
tai tämän päätöksen 39 §:n nojalla pidätystä ei ole toimitettu, sekä
heille suoritettujen korkojen tai osinkojen yhteismäärä. Milloin
koron tai osingon pidätys on jätetty mainitun 39 §:n nojalla toimittamatta, on tilitykseen liittettävä sanotussa pykälässä tarkoitettu
todistus.
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45 §. Osakeyhtiön tulee kuukauden kuluessa siitä päivästä,
jona osingon jakamisesta päättänyt yhtiökokous on pidetty, toimittaa 38 §:ssä mainitulle lääninhallitukselle oikeaksi todistettu ote
kokouksen pöytäkirjasta sekä muut tarpeelliset asiakirjat, jotka
osoittavat, mitä osingon jakamisesta on päätetty, kultakin osakkeelta jaettavan osingon määrän sekä o~inkoon oikeutettujen osakkeiden lukumäärän ja päivän, josta alkaen osinko on ollut nostettavissa.
46 §. Lääninhallituksen asiana on valvoa, että ne, jotka ennakkoperintälain 21, 22 ja 24 §:n mukaan ovat velvolliset toimittamaan
ennakon pidätyksen korosta tai osingosta, noudattavat sanotussa
laissa ja tässä päätökses~ä annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
47 §. Joka laiminlyö säädetyssä ajassa suorittaa postisiirtotilille, mitä ennakkoperintälain 21, 22 tai 24 §:n mukaan valtiolle
korosta tai osingosta on pidätetty, tai jättää noudattamatta, mitä
sellaisten pidätysten tiIityksestä tai tämän päätöksen 45 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen antamisesta on määrätty, rangaistakoon,
ellei siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta,
enintään kahdella sadalla päiväsakolla.
.
4 Lu ku.

Ennakon suorittaminen kiinteistö-, elinkeino-, liike- ja ammatti- sekä
muusta tulosta ja omaisuudesta.
48 §. Ennakkoperintälain 31 §:ssä tarkoitettujen ennakkojen
määrääminen on saatettava loppuun niin hyvissä ajoin, että ennakkoveroliput voidaan toimittaa verovelvollisille ennen helmikuun päättymistä.
Verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee toimittaa ennakkoveroliput postin välityksellä verovelvollisille. Ne veroliput, jotka
posti on palauttanut perille toimittamattomina, tulee hänen pitää
verovelvollisten saatavina.
Samanaikaisesti kuin verotuslautakunnan puheenjohtaja toimittaa elmakkoveroliput verovelvollisille, tulee hänen lähett~ä
ennakon kantokirja lääninkonttoriin.
49 §. Ennakkoperintälain 31 §:ssä tarkoitetun ennakon kanto
on järjestettävä siten, että ennakon ensimmäinen erä on maksettava
ennen maaliskuun, toinen erä ennen kesäkuun, kolmas erä ennen
syyskuun ja neljäs erä ennen joulukuun päättymistä niinä päivinä,
jotka ennakkoverolipussa on määrätty.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on määrätty, on verovelvollisella, joka saa pääasiallisen tuloma maatalouskiinteistöstä, oikeus
suorittaa ennakon toinen erä neljännen erän kannon yhteydessä ja
on vero velvolliselle annettava tämän mukainen ennakkoverolippu_
50 §. Verovelvollisen, joka ennakkoperintälain 33 §:ssä mainitulla perusteella pyytää uudelleen määrättäväksi hänen maksettavakseen pannun ennakon, tulee sanotussa pykälässä tarkoitetun
selvityksen lisäksi jättää verotuslautakunnan puheenjohtajalle aikai-
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semmin saamansa ennakkoverolippu sekä, mikäli suoritettu maara
ei käy ilmi ennakkoverolipusta, selvitys siitä, paljonko hän on ehkä
jo suorittanut hänelle määrätystä ennakosta.
51 §. Milloin vero velvolliselle on ennakkoperintäläin 35 §:n
3 momentin mukaan määrätty ennakko, on verotuslautakunnan
puheenjohtajan laadittava siitä lisäkantokirja ja lähetettävä se
lääninkonttoriin .
Jos verovelvolliselle on ennakkoperintälain 33 §:n mukaan määrätty ennakko uudelleen, tulee verotuslautakunnan puheenjohtajan
toimittaa siitä viipymättä ilmoitus asianomaiseen lääninkonttoriin.
. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on verovelvolliselle toimitettava asianmukainen ennakkoverolippu siten kuin
48 §:ssä määrätään.
"
52 §~ Verovelvollisen, jolle ennakkoperintälain 35 §:n 3 momentin mukaan on määrätty ennakko, tulee suorittaa se seuraavissa
saman vuoden ennakkoerien kannoissa siten, että kussakin kannossa
suoritetaan yhtä" suuri osa.
Milloin verotuslautakunnan puheenjohtaja on ennakkoperintälain 33 §:n mukaan alentanut verovelvollisen ennakkoa, on täten
alennetusta määrästä vähennettävä verovelvollisen ehkä jo maksama
osa ja jäännös määrättävä hänen suoritettavakseen siten kuin 1
momentissa sanotaan.
53 §. Verotuslautakunnan puheenjohtajan on, saatuaan verovelvolliselta ennakkoperintälain 37 §:ssä tarkoitetun ennakkoverolipun,
kiireellisesti lähetettävä se asianomaisen verotuslautakunnan puheenjohtajalle, jonka tulee viipymättä peruuttaa määräämänsä
ennakko ja toimittaa ensiksi mainitun verotuslautakunnan "puheenjohtajalle selvitys siitä, millä perusteella hän oli ennakon määrännyt:
Verotuslautakunnan puheenjohtajan, jolle verovelvollinen on
toimittanut 1 momentissa mainitun ennakkoverolipun, tulee saamiensa lisätietojen perusteella määrätä ennakko uudelleen, mikäli
ennakkoa olisi korotettava vähintään kymmenen sadalta ja korotus
olisi ainakin sata markkaa.
54 §. Milloin verovelvolliselle 53 §:n 2 momentin mukaan on
määrätty ennakko uudelleen, tulee hänen suorittaa siitä se osa, joka
ylittää aikaisemmin määrätyn ennakon, seuraavissa saman vuoden
ennakkoerien kannoissa siten kuin 52 §:n 1 momentissa sanotaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on verovelvolliselle toimitettava sanotussa momentissa mainitun eImakon lisäennakkoverolippu sekä lähetettävä lääninkonttoriin lisäkantokirja
siten kuin 51 §:n 1 momentissa määrätään.
5 Lu ku.

Erinäisiä määräyksiä.
55 §. Ennakkoperintälain 39 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tai määräys on annettava asianomaiselle tiedoksi postin välityksellä kirjatussa kirjeessä saantitodistusta vastaan tai muutoin todis-
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tettavasti ja on siihen, jos postin välitystä ei ole käytetty, merkittävä,
minä päivänä se on verovelvolliselle annettu. Postitse toimitettu
asiakirja katsotaan tiedoksi saaduksi saantitodistuksen osoittamana
aikana.
.
56 §. Veromerkit ovat yhden, kahden, viiden, kymmenen,
kahdenkymmenen, viidenkymmenen, sadan, .viidensadan ja kahdentuhannen markan määräisiä. Valtiovarainministeriön asiana on
.vahvistaa veromerkkien muoto ja väri.
Veromerkkejä on pidettävä saatavana kaikissa niissä postitoimija muissa paikoissa, jotka valtiovarainministeriö määrää.
57 §. Veromerkkejä annetaan leima- ja valmisteverokonttorista
tilauksesta posti- ja lennätinhallitukselle, jonka on huolehdittava
siitä, että niitä pidetään· saatavana 56 §:ssä mainituissa postitoimipaikoissa.
.
Postitoimipaikat, joiden tulee pitää kaupan veromerkkejä,
tilatkoot tarpeellisen määrän sen arvoisia merkkejä, kuin kunkin
paikkakunnan tarve vaatii, posti- ja lennätinhallitukselta, jonka
pääkassassa on näitä merkkejä aina pidettävä riittävä määrä varastossa.
Postitoimipaikasta myytyjen veromerkkien tilittämisestä ja
kirjanpidosta on soveltuvilta osilta noudatettava, mitä postimerkkien
tilityksestä ja kirjanpidosta on määrätty.
58 §. Jokaisessa veromerkkien myyntipaikassa on pidettävä
nähtävänä kappale ennakkoperintälakia ja tätä päätöstä ja edellä
2 §:n 1 momentissa tarkoitettua, luontoisetujen arvoa koskevaa
päätöstä sekä ennakkoperintälain 9 §:ssä mainittuja taulukkoja_
59 §. Milloin verovelvollinen voi tehdä uskottavaksi, että hänen
verokirjansa tai ennakkoperintälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu
pidätystodistus on turmeltunut, hävinnyt tai joutunut hukkaan,
on hänen, saadakseen lukea tulo- ja omaisuusveron kannos!:la hyväkseen pidätetyn määrän, liitettävä veroilmoitukseensa pidätyksen toimittajan todistus tämän verovelvolliselle su.orittamista määristä ja
. niistä toimitetuista pidätyksistä. Mikäli pidätyksen toimittaja on
käyttänyt veromerkkejä, on hänen sitä paitsi mainitussa todistuksessa annettava vakuutus siitä, että hän on verovelvollisen verokirjaan tai pidätystodistukseen kiinnittänyt pidätystä vastaavan
määrän veromerkkejä.
Milloin verovelvollinen 1 momentissa mainitusta syystä ei voi
veroilmoitukseensa liittää eDnakkoperintälain 28 §:ssä tarkoitettua
todistusta, voi verotuslautakunta sanotun todistuksen sijasta hyväksyä sen kaksoiskappaleen sekä, mikäli kysymyksessä on tämän
päätöksen 43 §:ssä tarkoitettu todistus, on verovelvollisen sanotun
todistuksen asemasta esitettävä selvitys siitä, että pidätysmäärä on
maksettu valtion postisiirtotilille.
60 §. Verovelvollisen, jonka ennakkoverolippu on turmeltunut,
hävinnyt tai joutunut hukkaan, tulee, saadakseen lukea tulo- ja
. omaisuusveron kannossa hyväkseen suorit.tamansa määrän, esittää
verotuslautakunnalle lääninkonttorin todistus ennakon suorituksesta.
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61 §. Verovelvollisella, joka 13 päivänä elokuuta 1942 annetun
korvauslain mukaan on oikeutettu käyttämään korvauksena vas·
taanottamiaan obligatioita valtiolle tulevien verojensa maksamiseen,
on oikeus valtiokonttorissa saada rahaksi vaihdetuksi se määrä
näin saatuja korvausobligatioita, mikä lähinnä vastaa hänen palkastaan, eläkkeestään tai elinkorostaan pidätettyä tulo· ja omai·
suusveron ennakkoa, ei kuitenkaan enempää kuin pidätettyä mää·
rää. Korvausobligatioita rahaan vaihdettaessa on esitettävä verotuslautakunnan puheenjohtajan todistus pidätyksestä. Valllovaralnmln.
plUltils louluk. II p:ltll 1943.

62 §. Niistä osingoista, jotka ovat olleet asianomaisten nostetta.
vissa vuonna 1943 tai sitä aikaisemmin, mutta joita ei ole nostettu
ennen tammikuun 1 päivää 1944, on pidatys toimitettava sanotun
tammikuun aikana ja pidätetty määrä suoritettava 25 §:n 1 momen·
tissa mainitulle postisiirtotilille ennen helmikuun 1 päivää 1944.
63 §. Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia oh·
jeita ennakkoperintälain ja tämän .päätöksen soveltamisesta sekä
vahvistaa tarvittavat lomakkeet.

127. Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu marraskuun 19 p:nl 1943.

(Suomen as.·kok .. 1943 : 891)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1927 : 1 ja 1931 : 59)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan. kunnallishallituksesta kaupungissa 8 päivänä joulukuuta 1873 annetun asetuksen
55 §:n 1 kohta, niinkuin se on 11 päivänä joulukuuta 1931 annetussa
laissa, sekä 6 kohta, niinkuin se on 21 päivänä tammikuuta 1927
annetussa laissa, näin kuuluviksi:
55 §. Verotettavaa tuloa taksoitettaesså on noudatettava seuraavia säännöksiä:
1) Tulona pidetään sitä säästöä, joka syntyy, kun verovelvollisen
kiinteän tahi irtaimen pääoman, viran, liikkeen tai työtoimen taikka
hänen nauttimansa eläkkeen, eläkerahan, armovuoden tai muun
sellaisen etuuden rahaksi arvioidusta tuotosta sekä siitä määrästä,
minkä verran hänen omaisuutensa muutoin on lisääntynyt lahjan,
perinnön, testamentin, sääntöperinnön ynnä muun sellaisen kautta,
luetaan pois tarpeelliset vuotuiset kunnossapito. ja käyttökustan.
nukset, työpaIkat, kohtuulliset arvonvähennykset, maasta, paitsi
valtion omistamasta, suoritetut vuokramaksut, kiinnittämättömäin
vp.lkain korot, kiinnitettyjen velkain koroista, jos niiden määrä on
alle kolmentuhannen markan, enintään tuhatviisisataa markkaa,
muussa tapauksessa puolet, kuitenkin enintään viisitoistatuhatt!i.
markkaa, niin myös kunnalle ja kirkolle menevät verot. Verosta
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vapaa on kuitenkin, mitä on saatu naimaosana, huomenlahjana tai
etuosana jakamattomasta pesästä tai myötäjäisinä, niin myös
lahja, perintö, testamentti tahi sääntöperintö, joka on tullut puolisolle tahi suoraan ylenevää tai alenevaa polvea olevalle perilliselle.
Tuloksi on myös luettava rahaksi arvioituna se etu, jokaverovelvollisella on ollut oman tai perheensä tarpeeseen kä~etystä omasta
tai vapaasta asunnosta, lliin myös se työ, minkä verovelvollisen
kotona olevat lapset tahi muut perheenjäsenet, hänen vaimoansa lukuun ottamatta, ovat tehneet verovelvollisen talouden hYVäksi,
ellei heitä erikseen veroteta, kuitenkin huomioon ottaen kunkin
perheenjäsenen kohdalta ne vähennykset, jotka tämän pykälän
kolmannessa ja neljännessä kohdassa mainitaan. Niin ikään on
tuloksi luettava, mitä verovelvollinen on osinkona saanut osakeyhtiöstä tai osuuskunnasta, vaikka sille osakeyhtiölle tai osuuskunnalle
olisikin pantu kunnallisveroa, sekä satunnaiset voitot, niihin luettuna
sellaisen kiinteän tai irtaimen omaisuuden satunnaisesta luovutuksesta saatu voitto, jonka luovuttaja on saanut ostamalla tai vaihtamalla tahi muulla niihin verrattavalla saannolla vastiketta vastaan,.
jos se on ollut luovuttajan omana, kiinteä kymmentä ja irtain viittä
vuotta lyhyemmän ajan, muusta samanlaisesta luovutuksesta
syntynyt tappio kuitenkin voitosta vähennettynä. Tuloista ei saa
lukea pois verovelvollisen ja hänen perheensä elantokustannuksia,
joihin myös luetaan asunnon vuokra sekä verovelvollisen itseään
varten pitämän palvelusväen palkkaus ja elatus ynnä mitä muuta on
niihin verrattavaa. Älköön luettako pois sitäkään, niitä verovelvollinen on sijoittanut uudisrakennuksiin ja uudisviljelyksiin tai
liikkeensä laajentamiseksi koneisiin ynnä muuhun sellaiseen.
6) Verovelvollisella on sen lisäksi, mitä 1 kohdassa on säädetty,
oikeus elinkeinotulostaan vähentää verovuonna suorittamansa ostoja myyntihyvitykset, ylijäämäpalautukset sekä vuosi- ja vaihtoaleIinukset. Kotimaisen vakuutuslaitoksen tulosta vähennettäköön
myös, mitä laitoksen lain mukaan on siirrettävä korvaus- ja vakuutusmaksurahastoihinsa, sekä säästöpankin tai osuuskunnan tulosta,
mitä pankin tai osuuskassan on suoritettava säästöpankkien tai
.osuuskassojen vakuusrahastoon.

Tätä lakia sovelletaan ensi kerran siinä kunnallistaksoituksessa,
mikä perustuu Vuoden 1943 tuloihin.
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128. Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta
varten annetun lain muuttamisesta.
Annettu marraskuun 19 p:nll 1943.

(Suomen as.·kok. 1943.- 890 )
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942.- 76)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten 9 päivänä huhtikuuta
1919 amletun lain 4 §, niinkuin se on 31 päivänä heinäkuuta 1942
annetussa laissa, näin kuuluvaksi:
4 §. Tuloista, jotka ainoastaan arviolta voidaan määrätä,
olkoon ilmoitusvelvollisen annettava numerotietojen asemasta ne
tiedot, jotka sellaisten tulojen arvioimiseen tarvitaan.
Maatalouskiinteistöstä sekä poronhoidosta saadut tulot on myös
katsottava sellaisiksi, että niistä, täydellisen tuloilmoituksen asemasta, on velvollisuus åntaa ainoastaan sellaisten tulojen laissa
säädettyä arvioimista varten tarpeelliset tiedot.

129. Kunnallistaksoituksessa tehtävät tulovähennykset.
Kaupunginvaltuuston pllätös marraskuun 10 p:Illl 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1943'.- 8)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että vuonna 1944
suoritettavassa kunnallistaksoituksessa verovelvollisen henkilön tuloista, kun nämä eivät ylitä 12,000 markkaa, saadaan kunnallishallituksesta kaupungissa 8 päivänä joulukuuta 1873 annetun asetuksen 55 §:n 4 kohdan mukaan, sellaisena kuin se on sanotun asetuksen muuttamisesta maaliskuun 12 päivänä 1943 annetussa laissa,
vähentää 8,000 markkaa sekä että verovelvollinen oikeutetaan saman
asetuksen 55 §:n 3 kohdan mukaan, sellaisena kuin se on mainitun
maalisk.uun 12 päivänä annetussa laissa, jokaisen lapsen osalta,
jota hän on elatusvelvollisuutensa nojalla verovuonna elättänyt
ja joka eImen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 16 vuotta, tuloistaan
vähentämään 6,000 markkaa.

130.

Taksa Helsingin kaupungin kunnallissairaaloissa suoritettavista hoitomaksuista.
Uudenmaan IIUlnlnballltuksen vabvlstama lokakuun 22 p:nll 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1933.- 39 )
Taksa tulee voimaan tammikuun 1 p:nä 1944.
piJ1.U1J8 marrask. 10 p.-ltä 1943.

Kawp. mll.

Tässä taksassa tarkoitetaan kaupunkikuntalaisella henkilöä,
joka, siitä riippumatta, missä hän nauttii köyhäinhoidollista koti-
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paikkaoikeutta, on Helsingin kaupungissa henkikirjoissa ja maksaa
itse hoitomaksunsa tai joka nauttii köyhäinhoidollista kotipaikkaoikeutta Helsingin kaupungissa, sekä vieraskuntalaisella jokaista
muuta henkilöä.
Hoitomaksuja on Helsingin kaupungin kunnallissairaaloissa suoritettava vuorokaudelta seuraavasti:

A. Marian sairaala ia kaupungin sairaansiiat Suomen punaisen
ristin sairaalassa.

Kaupunkikuntalaiset :
~) yhden hengen huoneessa ......................... .
2) kahden hengen huoneessa ........................ .
3) useamman kuin kahden hengen huoneessa:
a) aikuiset ..................................... .
b) 15 vuotta nuoremmat lapset ................... .

mk

80:50:-

25:15:-

Vieras kuntalaiset :
1) yhden hengen huoneessa ......................... . 120:2) kahden hengen huoneessa ........................ . 80:3) useamman kuin kahden hengen huoneessa:
a) aikuiset ...... '.' ............................. . 50:b) 15 vuotta nuoremmat lapset ................... '" 25:B. Kulkutautisairaala.
Kaupunkikuntalaiset:
a) Sairastumispaikkakunnasta riippumatta:
1) yhden hengen huoneessa ...................... .
2) kahden hengen huoneessa ..................... .
3) useamman kuin kahden hengen huoneessa ....... .

80:50:-

-.-

b) Potilaan omainen, joka ylilääkärin suostumuksella on
päässyt sairaalaan:
1) yhden hengen ja kahden hengen huoneessa, potilaan
huonetoverina ............................... . 80:2) useamman kuin kahden hengen huoneessa ....... . 40:-

Vieras kuntalaiset:
a) Helsingin kaupungissa sairastuneet:
1) yhden hengen huoneessa .................... '.' . 100:2) kahden ,tlengen huoneessa ..................... . 75:3) useamman kuin kahden hengen huoneessa ....... .
b) Toisella paikkakunnalla sairastuneet:
1) yhden hengen huoneessa ...................... . 120:2) kahden hengen huoneessa ..................... . 80:3) useamman kuin kahden hengen huoneessa
60:-
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c) Potilaan omainen, joka ylilääkärin suostumuksella on
päässyt sairaalaan:
1) yhden hengen ja kahden hengen huoneessa, potilaan huonetoverina ........................... . 120:2) useamman kuin kahden hengen huoneessa ....... . 75:Edellä mainittuja hoitomaksuja suorittavat yleisvaarallista
tarttuvaa tautia sairastavat kaupunkikuntalaiset ja vieraskuntalaiset
sekä hinkuyskää tai tuhkarokkoa sairastavat kaupunkikuntalaiset.
JäJkimmäisiin tauteihin täällä sairastuneet vieraskuntalaiset suorittavat hoidostaan kulkutautisairaalassa Marian sairaalan taksan mukaisen hoitomaksun, kun sitä vastoin toisella paikkakunnalla näihin
tauteihin sairastuneet vieraskuntalaiset suorittavat hoidostaan
kulkutautisairaalassa saman suuruisen hoitomaksun, kuin yleisvaarallista tarttuvaa tautia sairastavan vieraskuntalaisen on suoritettava hoidostaan kulkutautisairaalassa. Mikäli on tarpeen ja
mahdollista järjestää kulkutautisairaalassa hoitoa muuta kuin
yleisvaarallista tarttuvaa tautia, hinkuyskää tai tuhkarokkoa sairastavia varten, suorittavat nämä hoidostaan tässä sairaalassa Marian
sairaalan taksan mukaisen hoitomaksun.

C. Kivelän sairaala.
M i eli sai r a s

0

sas t o.

Kaupunki- ja vieraskuntalaiset:
1 luokassa ......................................... .
II luokassa:
a) aikuiset ....................................... .
b) 15 vuotta nuoremmat lapset ..................... .
1 luokan hoitoon kuuluu etupäässä parempi ruoka.
S i s ä-

ja

s i 1 m ä t a u tie n

0

sas t

0

45:20:15: -

t.

Kaupunkikuntalaiset:
1) yhden hengen huoneessa ......................... .
2) kahden hengen huoneessa ........................ .
3) useamman kuin kahden hengen huoneessa:
a) aikuiset .................................... .
b) 15 vuotta nuoremmat lapset ............. " .... .

80:50:25:15:-

Vieraskuntalaiset :
1) yhdim hengen huoneessa ....................... . 120:2) kahden hengen huoneessa ............. , ........ . 80:3) useamman kuin kahden hengen huoneessa:
a) aikuiset .................................... . 50:b) 15 vuotta nuoremmat lapset ................. . 25:-
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D. Nikkilän sairaala.

Kaupunki- ja vieraskuntalaiset:
1 luokassa ......................................... .
II luokassa:
a) aikuiset ....................................... .
b) 15 vuotta nuoremmat lapset .................... .

45:20:15:-

1 luokan hoitoon kuuluu etupäässä parempi ruoka.
E. Tuberkuloosisairaala.

Kaupunkikuntalaiset:
a) aikuiset ....................................... .
b) 15 vuotta nuoremmat lapset .................... .

30:-

20:-

V ierasku,ntalaiset:
HoitomaksU: sairaansijalta ..........................
Puolet sairaansijoista on vapaasijoja.

30: -

Hoitomaksu suoritetaan tulo-, mutta ei lähtöpäivältä, elleivät
ne ole samat.
Kaupunkikuntalaipen, jota on hoidettu 30 päivää yhteen jaksoon,
suorittaa sen jälkeiseltä ajalta hoidostaan useamman kuin kahden
hengtln huoneessa ainoastaan 75 % edellä mainituista maksuista.
Jos potilas siirretään kaupungin toisesta kunnallisesta sairaalasta
toiseen, luetaan hänelle tässä kohden hyväksi se aika, jona häntä
on edellisessä hoidettu. Alennusta laskettaessa korotetaan alennettu hoitopäivämaksu lähinnä. ylempään täyteen markkalukuun.
Kaupungin viranhaltijat, työntekijät ja eläkkeennauttijat, samoin kuin heidän huollettavinaan olevat perheensä jäsenet, katsotaan, heidän asuin- tai henkikirjoituspaikkakunnastaan riippumatta, hoitomaksujen suhteen kaupunkikuntalaisten vertaisiksi.
Kaupunkikuntalaiselta, joka tarjoutuu suorittamaan hoitomaksun
hänen täällä olevassa kotitaloudessaan palvelevan, mutta toisella
paikkakunnalla henkikirjoissa olevan potilaan puolesta, kannettakoon
ainoastaan kaupunkikuntalaiselle vahvistettu hoitomaksu. Sama
koskee myös liikkeenharjoittajaa, joka tarjoutuu suorittamaan hoitomaksun täällä toimivassa yrityksessään palvelevan, mutta toisella
paikkakunnalla henkikirjoissa olevan potilaan puolesta.
Edellä yhden hengen ja kahden hengen huoneen sairaansijasta
vahvistettuja hoitomaksuja ei ole sovellettava potilaaseen, joka sijoitetaan tällaiseen huoneeseen sen johdosta, että useamman kuin kahden hengen huoneessa on tilanpuutetta tai ettei häntä haitatta hänelle itselleen tai muille potilaille katsota voitavan hoitaa tällaisessa
huoneessa.
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Leikkaussalin käytöstä on potilaan, vahvistetun hoitomaksun
lisäksi, suoritettava 125 markan maksu kerta kaikkiaan.'
Potilaan omainen, joka ylilääkärin kehoituksesta otetaan lastaan
hoitamaan, suorittaa käyttämälleen paikalle säädetyn hoitomaksun,
kuitenkin vähintään 25 markkaa hoitopäivältä.

131.

Kuorma-autojen kuljettajille omin vaunuin suoritettava
kalliinajanlisäys.
Kaupunginvaltuuston pillltös syyskuun 29 p:ltil 1943.

(Vrt. kunn. aa.·kok. 1941 : 9 ia 1942 : 160 )

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa tammikuun 29 päivänä 1941 tekemänsä, kaupungin työntekijäin kalliin.ajanlisäyksiä koskevan päätöksen, sellaisena kuin se on kesäkuun
17 päivänä 1942 tehdyn muutoksen jälkeen, siten, että autonkuljettajille omin vaunuin
2,000 kg maksettava kalliinajanlisäys on korotettava 69 mk:aan tunnilta, jolloin muutos astuu voimaan syyskuun
29 päivän 1943 jä.lkeen lähinnä. alkavan tili viikon alusta lukien.

>

132.

Muutos kaupungin jakoon nuohouspiireihin.
Palola~takunna~ plllltös toukokuun 26 p:ltn 1943.

(J."rt . . kunn. as.-kok. 1942 : 145)

Palolautakunta päätti mainittuna päivänä, että VII kaupunginosan korttelit n:ot 180 ja 182 siirretään 2 nuohouspiiristä 1 piiriin.

Helsinki 1944, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.

IflSln&ln KAUPUft&ln" KUnnALLinEn ASETUSKOKOElMI
,{

1943.

JULKAISSUT

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 13.

S Isä 1'1 y s: 133. Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan johtosäännön
muutos, s. 209. - 134. Helsingin kaupungin kiinteistötoimiston johtosääntö, R. 209. - 135. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta, s. 218.136. Eräille kasvatus- ynnä muille laitoksille myönnetty oikeus periä"
hoito· ja oppilasmaksut ilman tuomiota tai päätöstä, s. 219: -137. Asetus sisältävä väliaijmisia määräyksiä moottoriajoneuvon tunnusmerkeistä, s. 220. "- 138.\Kaupungin omiin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen y. m. tilitysvuokrat, s. 220. - 139. Laki kunnallisveron yäliaikaisesta ennakkokannosta, s. 221. - 140. Kunnallisveron väliaikaisesta
ennakkokannosta annetun lain täytäntöönpano ja soveltaminen, s.
222. - 141. Laki veronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritettavasta
veronlisäyksestä, s. 223. - 142. Lisäys kompassintarkastuspaalun ja
-poijun käyttämisestä vahvistettuihin ohjeihin, s. 224.

133.

Helsingii1 kaupungin kiinteistölautakunnan johtosäännön
. muutos.
KaupunginvaltuUIton vabvlstama marraskuun 10 p:nll 1943.

(Vrt. kunn. as •• kok •. 1930 : 35)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä muuttaa joulukuun 10 päivänä 1930 vahvistamlJ,nsa Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan johtosäännön 4 §:n näin kuuluvaksi:
4 §. Kaupungin tonttien myyntiä ja vuokralle antamista, maatilain ja metsien hoitoa sekä kaupungin taloja, kauppatoreja ynnä
julkisilla paikoilla olevia myyntipaikkoja koskevia asioita käsittelemään lautakunta keskuudestaan asettaa tonttijaoston, maa- ja
metsätalousjaoston sekä talojaoston. .
Näillä jaostoilla on valta, mikäii lautakunta ei ole sitä itselleen
varannut, päättää lautakunnan nimessa, ja olkoon niiden päätöksistä voimassa, mitä lautakunnan päätöksistä on säädetty .

...
134. Helsingin kaupungin ·kiinteistötoinilston johtosääntö.
Kaupunginvaltuuston vabvlstama loulukuun 10 p:nll 1930.

(Muutolcsineen toukokuun 23 p:ltä 1933, toukokuun 30 p:ltä ja elokuun 29 p.:ltä
1934, helmikuun 27 p:ltä 1935, huhtikuun 8 p:ltä ja lokakuun 28 p:ltä 1936,
heinäkuun 5 p:ltä 1939 sekä marraskuun 10 p:ltä 1943)
Kaupunginvaltuusto on lokakuun 26 p:nä 1938 muuttanut
eräiden kiinteistötoimiston virkojen nimiä ilman että johtosäännön kaikkiin kohtiin sen jälkeen olisi tehty vastaavia muutoksia;
uudet nimet esiintyvät alempana sulkujen välissä. Samoin on
toimistoon perustettu uusia virkojo. ilman että johtosääntöön olisi
tehty siitä aiheutuvia muutoksia.
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1 §. Helsingin kaupungin kiinteistötoimistoa johtaa kiinteistölautakunnan valvonnan alaisena kiinteistötoiIpiston päällikkö.
Toimistopäällikön tehtävänä on:
1) johtaa ja valvoa kiinteistötoimiston ja sen henkilökunnan
toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle tehdä toimiston toimintaa koskevia
"esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan kokouksissa esitellä kiinteistötoimistoa kokonaisuudessaan koskevat asiat;
4) kaupunginhallituksen määräyksestä ottaa osaa arvioimis- ja
katselmustoimituksiin;
5) rahatoimiston toimitettua maksuasiakirjain tarkastuksen määrätä maksettavaksi varoja toimistolle myönnetyistä määrärahoista,
ellei lautakunta valtuuta toista henkilöä antamaan maksumääräyksiä; sekä
6) antaa kiinteistölautakunnan pyytämää muuta virka-apua.
Toimistopäällikön kesäloman aikana tai hänen estettynä ollessaan hoitaa hänen tehtäviään kiinteistölautakunnan määräämä
kiinteistötoimiston osastopäällikkö.
2 §. Kiinteistötoimisto jakautuu seuraaviin osastoihin:
1) kansliaosastoon,
2) tonttiosastoon,
3) maatalousosastoon,
4) "nietsätalousosastoon,
5) asemakaavaosastoon,
6) maanmittaus- ja kartastotöiden osastoon,
7) talo-osastoon ja
"
8) kansanpuisto-osastoon. Kasp. valt. päätös marrask. 10 P:IIA 1943.
3 §. ,Kansliaosaston tehtävänä on:
1) hoitaa kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston kansliatyöt, eritoten lautakunnan pöytäkirjanpito ja kirjeenvaihto; sekä
2) suorittaa lautakunnan lainopillista laatua olevat tehtävät,
kuten kauppakirjain ja vuokrasopimusten laadinta y. m. Kaup. valL
pllllllis toukok. 23 p:1I1I 1933.

....

4 §. Kansliaosaston henkilökuntana on sihteeri, notaari, kirjaaja,
toimistoapulaisia ja palveluskunta. Kaup. valL plliltös bubtlk. 8 p:lliI 1936.
5 §. Sihteerin, jolla tulee olla ~ellainen lainopillinen tutkinto,
joka vaaditaan tuomarinvirkaa varten, tehtävänä" on:
1) kansliaosaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle tehdä osaston toimintaa koskevia
esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella sekä lautakunnan kokouksissa esitellä toimialaansa
kuuluvat asiat;
4) (kumottu);
5) laatia lautakunnan tehtäväin kauppa- ja vuokrakirjain ynnä.
muiden asiakirjain ehdotukset sekä pitää hoidossaan sanotut ~sia-
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kirjat samoinkuin kaupunginhallituksen tekemät, kaupungin kiinteätä omaisuutta koskevat sopimuskirjat;
6) (kumottu,);
7) kaupunginhallituksen asiamiesosastolle kiinnityksen hankkimil!!eksi antaa myytyjen tonttien kauppakirjat, vuokrasopimukset
ja maksamattomasta tontinlunastuksesta sekä yleishyödyllisten
rakennusyritysten edistämislainarahastosta myönnetyistä lainoista
annetut velkakirjat;
8) pitää kaupungin kiinteistökirjaa;
9-12) (kumotut);
.
13) antaa kiinteistölautakunnan. ja sen alaisten viranhaltijain
pyytämää muuta virka-apua. Kaup. vall. piiiltökset toukok. 23 p:ltil 1933 Ja
helmlk. 27 p:ltil 1935.

5 a §. Notaarin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa lautakunnan
ja sen jaostojen kokouksissa sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka
lautakunta määrää. Kaup. valt. pilätös bubUk. 8 p:ltil 1936.
6 §. Sihteerin apuna on kirjaaja -ja toimistoapulaiset, joiden
tehtävät sihteeri määrää. Kaup. valt. päätös bubUk. 8 p:ltil 1936.
7 §. Tonttiosaston tehtävänä on:
1) laatia kaupungin myytäviksi tarjoamain tonttien hintaehdotukset sekä alistaa ne kiinteistölautakunnan vahvistettaviksi;
2) valmistella kysymykset kaupungin rakennustarkoitukseen luovutettavien tonttien myynnistä ja vuokraamisesta;
3) valmistella kysymykset kaupungin omistamalla maalla sijaitsevien paikkojen ja alueiden vuokralle antamisesta;
4) valmistella kysymykset kaupungin vuokralle antamille alueille
teetettäväin rakennusten piirustuksista;
4 a) laatia omakotitalojen rakentajille rakennuspiirustuksia kiinteistölautakunnan vahvistamaa korvausta vastaan kaupunginhallituksen, kiinteist'ölautakunnan ehdotuksesta, päättämille alueille.
5) valvoa, että vuokramiehet täyttävät vuokrasopimuksissa määrätyt ehdot; sekä
6) valmistella kysymykset lainain myöntämisestä yleishyödyllisten rakennusyritysten edistämislainarahastosta sekä valvoa, että
lainaehdot täytetään. Kaup. vall. plllllös belnllk. 5 p:ltll 1939.
8 §. Tonttiosaston henkilökuntana on osaston johtaja [päällikkö]~
avustava osastonjohtaja [apulaispäällikkö], notaari sekä tarpeellinen
määrä neuvojia ja piirtäjiä. Kaup. vall. pllillös elok. 29 p:ltil 1934.
9 §. Tonttiosaston johtajan [päällikön] tehtävänä on:
1) tonttiosaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle ja sen tonttijaostoIle tehdä osaston
toimintaa koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella sekä lautakunnan ja sen tonttijaoston kokouksissa
esitellä toimialaansa kuuluvat asiat; sekä
4) antaa kiinteistölautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua.
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10 §. Avustavan osastonjohtajan [apulaispäällikön]tehtävanä on:
1) osaston johtajan [päällikön] antamain ohjeiden mukaan olla
apuna osaston töitä suoritettaessa; sekä
2) osaston johtajap. [päällikön] kesäloman aikana ja estettynä
ollessa hoitaa hänen tehtäviään. Kaup. vall. pllllllis elok. 29 p:IID 1934.
10 a §. Osaston muun henkilökunnan tehtävät määrää osaston
johtaja. Kaup. valt. pUllia elok. 2.9 p:IID 1934.
11 §. Maatalousosaston tehtävänä on:
1) suunnitella· ja suorittaa kiinteistölautakunnan alaisten maatilain maanviljelys sekä suorittaa näiden maatilain metsätyöt
metsätalousosaston johdolla;
2) hoitaa ja pitää kunnossa näiden maatilain rakennukset, irtaimisto ja varastot; ,
3) lautakunnan ohjeiden mukaan myydä ja ostaa maataloustarvikkeita ja -tuotteita, eläimiä ja kalustoa; sekä
4) lautakunnan valtuuttamana huolehtia maatiloilla olevain
rakennusten ja maiden sekä·laiduntamis- ynnä muiden oikeuksien
tilapäisestä vuokralle antamisesta. Kaup. vall. pDlItös manaBk. 10 p:IID 1943.
12 §. Maatalousosaston henkilökuntana on kaupunginagronoomi, I apulaisagronoomi, II apulaisagronoomi ja toimistoapulaiset.
Maatiloilla palvelee .työnjohtajia ja muu tarvittava henkilökunta.
Kaup. vall. pUIö& manasl!. 10 p:IID 1943.

13 §. Kaupunginagronoomin tehtävänä on:
1) maatalousosaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston toimintaa;
.
2) kiinteistölautakunnalle sekä sen maa- ja metsätalousjaostolIe
tehdä lautakunnan alaisten tilain hoitoa ja osaston toimintaa koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;·
3) valmistella ja lautakunnan sekä sen maa- ja metsätalousjaoston ko~ouksissa esitellä toimialaansa kuuluvat ·asiat;
4) valvoa päivätyö- ja urakkalistain sekä hänen johdollaan suoritetuista töistä annettujen laskujen tarkkailua ja varustaa ne tilimerkinnällä;
5) huolehtia kiinteistölautakunnan alaisten maatilojen rakennusten palovakuutuksesta;
. 6) pyynnöstä antaa neuvoja ja ohjeita kaupungin erikoisviran-omaisten hoidossa olevain maatilojen maanviljelyksestä; sekä
7) antaa kiinteistölautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua. Kaup. vall. pUlös m~aak. 10 p:IID 1943.
14 §. Kaupunginagronoomin apulaisen [I apulaisagronoomin]
tehtävänä on:
1) kaupunginagronoomin antamain ohjeiden mukaan olla apuna
osaston töitä suoritettaessa; sekä
2) kaupunginagronoomin kesäloman aikana ja estettynä ollessa
hoitaa hänen tehtäviään.
15 §. Osaston muun henkilökunnan tehtävät määrää kaupunginagronoomi. Kaup. vall. pUllia manasl!. 10 p:ltil 1943.
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16 §. Metsätalousosaston tehtävänä on:
1) hoitaa kiinteistölautakunnan alaisten maiden sekä niiden

erikoisviranomaisten hallinnassa olevien maatilojen Illetsät, joiden
metsänhoito on siirretty lautakunnan tehtäväksi;
2) pyynnöstä antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä
kaupungin puistojen ja kansanpuistojen metsien hoidosta;
~
3) lautakunnan ohjeiden mukaan suorittaa metsätuotteiden
myynnit;
4) lautakunnan ohjeiden mukaan huolehtia sen alaisten maatilojen metsissä olevien maiden laiduntamis- ynnä muiden oikeuksien
tilapäisestä vuokralle antamisesta; sekä
5) huolehtia metsätaloudellisesta valistustoiminnasta. Kaup. valt.
piiUla marrask. 10 p:111 1943.

17 §. Metsätalousosaston henkilökuntana on kaupunginmetsänhoitaja, metsätyönjohtaja ja metsänvartijoita. Kaup. valt. plllös mar·
rask. 10 p:11I1 1943.

18 §. Kaupunginmetsänhoitajan tehtävänä on:
1) metsätalousosaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston
toimintaa;
.
2) kiinteistölautakunnalle sekä sen maa· ja metsätalousjaostolle
tehdä metsänhoitoa ja osaston toimintaa koskevia esityksiä sekä
antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan sekä maa- ja metsätalousjaoston
kokouksissa esitellä toimialaansa kuuluvat asiat;
4) 'valvoa metsäpäivätyö- ja urakkalistain sekä hänen johdollaan
suoritetuista töistä annettujen laskujen tarkkailua ja varustaa ne
tiIimerkinnällä;
5) 'huolehtia metsänhoitosuunnitelmien laatimisesta kaupungin
metsiä varten sekä niiden noudattamisesta; sekä
6) antaa kiinteistölautakunnan sekä kiinteistötoimiston toimistopäällikön pyytämää muuta virka-apua. Kaup. valt. pllllös marrask. 10 p:1I1 1943.
19 §. Osaston muun henkilökunnan tehtävät määrää kaupunginmetsänhoitaja. Kaup. vall. pllllöa marrask. 10 p:lll. 1943.
20 §. Asemakaavaosaston tehtävänä on:
1) laatia kaupunginasemakaavan laajentamista, täydentämistä
ja muuttamista koskevat ehdotukset sekä ehdotukset tonttien sisärajojen korkeusasemien määräämiseksi;
2) suunnitella kaupungin asemakaavan ulkopuolella ole vain
alueiden käyttämistä asutus- ja muihin -tarkoituksiin ynnä niiden
varustamista liikenneväylillä ja laatia tähän tarvittavat ehdotukset;
3) valmistella kaupungin rakennusjärjestystä koskevat asiat; sekä
4) valmistella Iiikenteenjärjestelyä koskevat asiat.
21 §. Asemakaavaosaston henkilökuntana on asemakaava-arkkitehti" avustava asemakaava-arkkitehti [apulaisasemakaava-arkkitehti], asemakaavainsinööri, avustava asemakaavainsinööri [vanhempi insinööri alempaa palkkaluokkaa] sekä arkkitehteja, insinöörejä ja piirtäjiä.
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22 §. Asemakaava-arkkitehdin tehtävänä on:
1) asemakaavaosaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston
toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle tehdä asemakaavatointa ja osaston
"toimintaa koskevia esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa
kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan kokouksissa esitellä toimialaansa
kuuluvat asiat;
4) valvoa, että osastolle kuuluvat piirustukset, kartat ja muut
asiakirjat huolellisesti hoidetaan;
5) kutsusta olla saapuvilla kaupungin yleisten töiden lautakunnan ja satamalautakunnan kokouksissa hänen toimialaansa kuuluvia
asioita käsiteltäessä; sekä
6) antaa kiinteistölautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua.
23 §. Avustavan asemakaava-arkkitehdin [apulaisasemakaavaarkkitehdin] tehtävänä on:
1) asemakaava-arkkitehdin antamain ohjeiden mukaan' olla
apuna osaston töitä suoritettaessa; sekä
2) asemakaava-arkkitehdin kesäloman aikana ja estettynä ollessa hoitaa hänen tehtäviään.
24 §. Asemakaavainsinöörin tehtävänä on:
1) asemakaava-arkkitehdin antamain ohjeiden mukaan olla
apuna osaston töitä suoritettaessa, varsinkin missä insinööriammatin
tietoja on tarpeen; sekä
2) yksissä neuvoin rakennustoimiston asianomaisen osastopäällikön kanssa laatia suunnitelmat jaoitettavina tai järjesteltävinä
ole vain alueiden kanavoimiseksi sekä puistojen, leikki- ja urheilukenttien y. m. järjestelyksi kuin myöskin uusien tai uusittaviksi
ehdotettujen katujen tasolinjoiksi tarpeellisine kustannusarv.ioineen.
25 §. Osaston muun henkilökunnan tehtävät määrää asemakaava-arkkitehti.
26 §. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tehtävänä on:
1) suorittaa kaupungin geodeettiset työt; sekä
2) pitää luetteloja kaupungin alueella olevista tonteista.
27 §. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilökuntana
on kaupungingeodeetti, avustava kaupungingeodeetti [apulaisgeodeetti] sekä insinöörejä, vaakitsijoita ja piirtäjiä.
28 §. Kaupungingeodeetin tehtävänä on:
1) maanmittaus- ja kartastotöiden osaston päällikkönä johtaa
ja valvoa osaston toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle tehdä osaston toimintaa koskevia
esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan kokouksissa esitellä toimialaansa
kuuluvat asiat;
4) pitää kaupungin tonttikirjaa ja antaa siitä todistuksia;
5) toimittaa tontinmittaukset ja antaa mittauskirjat;
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6) tontinomistajan pyynnöstä toimittaa rajalinjain viitoitus ja
rakennuspaikkain paalutus rakennettavalla tontilla sekä osoittaa
jalkakäytäväin korkeus kivijalan ja portaiden asettamiseksi;
7) ottaa osaa kaupungin maata ja kiinteistöjä koskeviin katselmus- ja arvioimistoimituksiin, toimittaa tällöin tarvittavat mittaukset ja laatia tarpeelliset kartat sekä tehdä näistä toimituksista
pöytäkirjat;
8) suorittaa kiinteistötoimiston, rakennustoimiston ja satamatoimiston tarvitsemat geodeettiset työt, kuten asemakaavan järjestelyä
ja laajentamista,O asuin- ja huvilatonttien ynnä viljelyspalstojen
jaoitusta sekä satamarakennuksia varten tarpeelliset mittaukset;
9) valvoa, että osastolle kuuluvat kartat ja muut asiakirjat huolellisesti hoidetaan;
10) maistraatin määräyksestä toimittaa ne tehtävät, mitkä rakennusjärjestyksen säännösten mukaan voidaan hänelle antaa:;
11) kutsusta olla saapllvilla maistraatin ja kaupungin yleisten
töiden lautakunnan kokouksissa hänen toimialaansa kuuluvia asioita
käsiteltäessä; sekä
12) antaa kiinteistölautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua.
29 §. Avustavan geodeetin [apulaisgeodeetin] tehtävänä on:
1) kaupungingeodeetin· antamain ohjeiden mukaan olla apuna
osaston töitä suoritettaessa; sekä
2) kaupungmgeodeetin kesäloman aikana ja estettynä ollessa
hoitaa hänen tehtäviään.
30 §. Osaston muun henkilökunnan tehtävät mä,ärää kaupungingeodeetti.
'
31 §. Talo-osaston tehtävänä on hoitaa kaupungin omistamia
kaupungin taloja ja kauppatoreja ·sekä kaupungin vuokraamia huoneistoja, mikäli, tätä tehtävää ei ole annettu erikoisviranomaisille.
32 §. Talo-osaston henkilökuntana on talojenisännöitsijä [osaston päällikkö], avustava talojenisännöitsijä [apulaispäällikkö], kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä, halli- ja torikaupan valvoja
sekä talojen ja kauppatorien hoitoon tarvittava palvelus- ja vartijakunta. Kaup. valt. pDiltils Jokak. 28 p:ltil 19a6.
33 §. Talonisännöitsijän (talo-osaston päällikön] tehtävänä on:'
1) talo-osaston päällikkönål johtaa ja valvoa osaston toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle ja sen talojaostolIe tehdi kaupunginkiinteistöjen ja kauppatorien hallintoa sekä osaston toimintaa koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan sekä sen talojaoston kokouksissa
esitellä toimialaansa kuuluvat asiat;
4) hoitaa ja pitää kunnossa kiinteistölautakunnan hallinnossa olevat kaupunkikiinteistöt sekä sen vuokraamat huoneistot, mikäli
sitä ei ole annettu erikoisviranomaisen tai muun viranhaltijan tehtäväksi;
5) valvoa, että hänen hoitoonsa uskottu kaupungin omaisuus
pidetään ku~ossa;
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6) kiinteistölautakunnan osoitusten mukaan ottaa vuokralaiset
hoitoonsa uskottuihin kiinteistöihin sekä irtisanoa ne;
7) valvoa, että vuokrat hänen hoidossaan olevista huoneistoista
asianmukaisesti suoritetaan sekä että vuokralaiset täyttävät vuokrasopimuksissa määrätyn kunnossapitovelvollisuutensa;
8) tehdä kiinteistölautakunnalle ehdotukset hoidossaan olevissa
taloissa tehtävistä suuremmista korjauksista ja käytettävinään olevilla varoilla itse suorituttaa vähäisemmät korjaukset;
9) huolehtia hoidettaviensa kaupunginkiinteistöjen palovakuutuksesta; sekä
10) antaa kiinteistöiautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua.
.
Talonisännöitsijän [talo-osaston päällikön] alaisina ovat talojen
hoitoon tarvittavat talonmiehet, lämmittäjät, siivoojattaret [siivoojat]
yniIä muu palveluskunta. Ksup. voit. plliltös toukok. 30 p:ltll 1934.
33 a §. Avustavan talojenisännöitsijän [apulaispäällikön] tehtävänä on:
1) talojenisännöitsijän [osaston päällikön] antamain ohjeiden mukaan olla apuna talo-osaston töitä suoritettaessa; sekä
2) talojenisännöitsijän [osaston päällikön] kesäloman aikana ja
estettynä ollessa hoitaa hänen tehtäviään. Kaup. vall. pUlös lokak. 28 p:111I
1936.

34 §. Mitä tämän johtosäännön 29 [33] §:ssä talonisännöitsijästä [talo-osaston päälliköstä] on määrätty, noudattakoon. soveltuvilta kohdin kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä.
Hänen tulee lisäksi kantaa hoidossaan olevista kiinteistöistä kertyvät vuokrat sekä toimittaa ne rahatoimistoon.
Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän alaisina ovat talojen hoitoon tarvittavat talonmiehet, lämmittäjät ynnä muu palveluskunta.
/
. 35 §. Halli- ja torikaupan valvojan tehtävänä on:
1) valvoa, että järjestystä kaupungin kauppahalleissa ja kauppatoreilla noudatetaan;
2) kiinteistölautakunnan ohjeiden mukaan antaa vuokralle kaupungin kauppahallien .myymälöitä ja kauppatorien myyntipaikkoja;
3) pitää luetteloa ·vuokralle antamistaan myymälöistä ja myyntipaikoista;
4) yleensä seurata kaupungissa harjoitettavaa elintarvekauppaa,
tehdä kiinteistölautakunnalle sen edistämistä tarkoittavia esityksiä
jlL toimia yhdessä terveydenhoitoviranomaisten kanssa terveydenhoitolautakunnan antamain ohjeiden mukaisesti, sikäli kuin elintarvekaupan terveydellisestä puolesta on kysymys; sekä
5) antaa kiinteistölautakunnan ja talonisännöitsijän [talo-osaston
päällikön] pyytämää muuta virka-apua.
Halli- ja torikaupan valvojan alaisina ovat halli- ja torivartijat
[hallinkaitsijat J, hallirengit [hallipalvelijat J ja läm!llittäjät.
o

o
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36 §. Kansanpuisto-osaston tehtävänä on hoitaa kaupungin
kansanpuistojen ja eläintarhan sekä urheilupaikkain, leikkikenttäin,
uimalaitosten ja muiden ruumiillista kasvatusta varten perustettujen laitosten ynnä siirtolapuutarhojen hallintoa.
37 §.' Kansanpuisto-osaston henkilökuntana on kansanpuistojen
isännöitsijä [osaston päällikkö]. eläintarhanvalvoja, siirtolapuutarhaneuvoja ja siirtolapulltarhuri.
38 §. Kansanpuistojen isännöitsijän [kansanpuisto-osaston päällikön] tehtävänä on:
'
1) kansanpuisto-osaston päällikkönä johtaa ja valvoa osaston
toimintaa;
2) kiinteistölautakunnalle tehdä osaston toimintaa koskevia
esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa;
3) valmistella ja lautakunnan' kokouksissa esitellä toimialaansa
kuuluvat asiat;
4) valvoa kaupungin kansanpuistojen ja eläintarhan sekä urheilupaikkain, leikkikenttäin, uimalaitosten ja muiden ruumiillista
kasvatusta tarkoittavien laitosten ynnä siirtolapuutarhojen kunnossapitoa sekä valvoa, että niissä vallitsee järjestys;
5) hoitaa asiat, 10tka koskevat liikennettä kansanpuistoihin;
6) kiinteistölautakunnan osoitusten mukaan hoitaa kaupungin
siirtölapuutarhojen vuokralle antoa ja valvoa vuokraehtojen sekä
puutarhamajojen mallipiirustusten noudattamista; sekä
7) antaa kiinteistölautakunnan ja toimistopäällikön pyytämää
muuta virka-apua.
Kansanpuistojen isännöitsijän [kansanpuisto-osaston päällikön]
alaisina ovat kansanpuistojen kaitsijat ja kansanpuistoihin liikennettä välittävien, kaupungin omistamien' kulkuneuvojen henkilökunta.
'
39 §. Eläintarhanvalvojan, jolla tulee olla luonnontieteellinen
sivistys, tehtävänä on:
1) toimia kaupungin eläintarhan johtajana;
2) järjestää l,uonnonsuojelu kaupungin maalla ja valvoa sitä; sekä
3) antaa kansanpUistojen isännöitsijän [kansanpuisto-osaston
päällikön] pyytämää muuta virka-apua.
Eläintarhan valvojan alaisina ovat eläintenhoitajat.
40 §. Siirtolapuutarhaneuvojan ja siirtolapuutarhurin tehtäv.änä on kansanpuistojen isännöitsijän [kansanpuisto-osaston päällikön] osoitusten mukaan olla apuna siirtolapuutarhojen ja kansanpuistojen hallinnossa.
Siirtolapuutarhaneuvojan tehtävänä on lisäksi pitämällä esitelmiä,
. laatimalla puutarhapiirustuksia ja antamalla käytännöllistä ohjausta
harjoittaa puutarhaneuvontaa asuntoalueella.
'
Siirtolapuutarhurin tulee myöskin olla apuna kaupungin metsien
vartioimisessa.
41 §. Kiinteistötoimiston osastopäällikköjen tulee vuosittain
kiinteistötoimiston pää~Iikö]]e antaa hoidettaviensa haIIinnonhaarain
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seuraavan vuoden talousarvioehdotus ynnä suoritettavain töiden
ehdotukset piirustuksineen ja kustannusarvioineen.
42 §~ Kiinteistötoimiston päällikön valitsee kaupunginvaltuusto.
Sihteerin, tonttiosaston päällikön, kaupunginagronoomin, kaupunginmetsänhoitajan, asemakaava-arkkitehdin, kaupungingeodeetin, talo-osaston päällikön ja kansanpuisto-osaston päällikön valitsee
kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan esityksestä.
Muut kiinteistötoimiston vakinaiset viranhaltijat, ylimääräisen
henkilökunnan ja palveluskunnan' nimittää kiinteistölautakunta.
Tilusten työnjohtajat ja työntekijät ottaa toimeen ja erottaa
kaupunginagronoomi, metsätalousosaston metsänvartijat kaupunginmetsänhoitaja, kaupungin kiinteistöjen palveluskunnan sekä
halli- ja toripalveluskunnan talo-osaston päällikkö sekä kansanpuistojen ja eläintarhan palveluskunnan kansanpuisto-osaston päällikkö. Kaup. vall. päätös marrask. 10 p:ltä 1943.

135. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta.

'"

AnnelIu marraskuun 19 p:nö 1943.

(Suomen as.·kok. 1943,' 900)

(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 " 28)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1941 annetun äitiysavustuslain 2 ja 4 § näin kuuluviksi:
2 §. Nainen on oikeutettu saamaan äitiysavustuksen, jos hänelle yksin tai, jos hänellä ja hänen aviomiehellään oli yhteinen
talous, heille yhteensä ennen avustuksen myöntämistä viimeksi
toimitetussa kunnallistaksoituksessa on pantu maksettavaksi enintään se veroäyrimäärä, jonka valtioneuvosto paikkakunnan kalleutta
silmällä pitäen määrää. Tähän äyrimäärään älköön kuitenkaan
luettako verovelvollisen kotona olevien lasten tai muiden perheenjäsenten hänen taloutensa hyväksi tekemän työn osalta maksuun
pantuja veroäyrejä.
Kwmat jaetaan kwmallistaksoituksessa pantujen veroäyrien
lukuun nähden neljään ryhmään. Helsingin kaupunki kuuluu IV
ryhmään, jossa veroäyrien enimmäismäärä on 280. Valtioneuv.
päätös iO'l.i!uk. 2 p :ltä 1943.

Milloin hakijan perheessä olevien lasten luku, perheen taloudellinen tila, hakijaa tai hänen miestänsä kohdannut työttömyys,
työkyvyttömyys, vaikea sairaus, kuolema tahi muu sellainen syy
antaa siihen ilmeisen aiheen, voidaan äitiysavustus myöntää harkinnan mukaan, vaikka veroäYrien luku on ylittänyt 1 momentin
nojalla vahvistetun määrän, niin myös, vaikka veroäyrien luku ei
ole noussut sanottuun määrään, evätä avustus, milloin harkitaan,
että hakijan varallisuuden tai muiden toimeentulomahdollisuuksien
kannalta avustuksen myöntämiseen ei ole syytä.
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Huoltolautakunnan 2 momentin nojalla tekemä päätös on viipymättä alistettava sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Sitä ennen
annettakoon lautakunnan päätöksestä, mikäli se on kielteinen, todisteellinen tieto hakijalle, jolla on oikeus neljäntoista päivän kuluessa
tiedoksiannosta, sitä päivää lukuun ottamatta, toimittaa lautakunnalle tarpeelliseksi katsomansa kirjallinen selvitys hakemuksensa
perusteista, ja liittäköön lautakunta tämän selvityksen omine lausuntoineen alistusta koskeviin asiakirjoihin. Sosiaaliministeriön
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
4 §. Äitiysavustus on tuhat markkaa kutakin syntynyttä lasta
kohti. Tämä avustus suoritetaan luontois- tai raha:avustuksena tahi
<lsittain kummassakin muodossa, kuten siitä asetuksella tarkemmin
määrätään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944.

136. Eräille kasvatus- ynnä muille laitoksille myönnetty oikeus
periä hoito- ja oppilasmaksut ilman tuomiota tai päätöstä.
Sosiaaliministeriön päätös marraskuun 3 p:ltll 1943. (Lyhennysote)

(Suomen as.-kok. 1943: 877 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1936: 91)

Sosiaaliministeriö on eräiden kasvatus- ynnä muiden laitosten
maksujen perimisestä 4 päivänä joulukuuta 1936 annetun asetuksen
3 §:n nojalla myöntänyt allamainituille laitoksille oikeuden ilman
tuomiota tai päätöstä periä laitoksen asianomaisen virkamiehen
maksettavaksi panemat hoito- ja oppilasmaksut siinä järjestyksessä
kuin 27 päivänä helmikuuta 1897 ja 4 päivänä maaliskuuta 1927
almetuissa asetuksissa veroista ynnä eräistä. muista suorituksista
on säädetty:
Laitoksen laatu ja nimi

Kotipaikka

Kunnalliset kasvatuslaitokset:
Toivolan kouIukoti
Tavolan kouIukoti
Ryttylän kouIukoti
Toivoniemen kouIukoti

Helsingin pit., OUIWlkylä

Helsingin kaupunki

Nummi
Hausjärvi, Ryttylä
Lohja, Outamo

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki

Helsinki, Sofianlehto

Helsingin kaupunki

Helsinki, Sofianlehto

Helsinki kaupunki

Va8taanottokodit:
Vastaanottokoti

A mmoJ;tioppilaskodit:
A.mma.ttioppilaskoti
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K unnalliaet lastenkodit:
Sofianlehdon pikkulastenkoti
Reijolan lastenkoti
Kullatorpan lastenkoti

Helsinki

Helsingin kaupunki

Helsinki
Helsingin pit., Ouhmkylä

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki

137. Asetus siultävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä.
Annettu marraskuun 1% p:nil 1943.

(Suomen fUI.-kok. 1943: 869)
(Vrt. kunn. aB.-kok. 1937: 83 ia 1942: 131)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:
1 §. Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa olevista, moottoriajoneuvojen
tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä on rekisteröidyssä moottoriajoneuvossa, joka otetaan käytäntöön vuonna 1944, käytettävä
ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettuja tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.
2' §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä
mainitut m~rkit ja antaa tarvittaessa asetuksen toimeenpano-ohjeet.

138. Kaupu.ngin omiin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen
y. m. tilitysvuokrat.
Kaupunglnhalliluksen vabvislamallokakuu" %9 p:nll 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä vahvistaa seuraavat kaupungin omiin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen ja
laitosten tilitysvuokrat' tammikuun 1 päivästä 1944 lukien seuraaviksi:
1) Niiden virastojen ja laitosten, joilla ei 'ole omia huoneistojen
ja rakennusten hoitomenoja, vuokrat ovat:
a) kaupungissa: toimistohuoneista 20 mk, minkä lisäksi lämmöstä velotetaan 5 mk, valosta 2 mk ja siivouksesta 3 mk sekä autotalleista, työhuoneista y. m. s. 10 mk ja varastosuojista 6 mk, kaikki
m 2:ltä ja kuukaudelta;
b) maaseudulla: toimistohuolleista 12 mk, autotalleista, työhuoneista y. m. s. 6 mk ja varastosuojista 3 mk, kaikki m 2 :ltä ja kuukaudelta.
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2) Niiden virastojen ja laitosten, joilla on omat hoitomenot, eli
kiinteistötoimiston (11 os. IV. 4) ja talousarviossa 11 os. VIII luvun
kohdalla mainittujen laitosten, ei kuitenkaan niiden, joiden vuokriin
valtio osallistuu, vuokrat ovat:
.
a) kaupungissa: toimistohuoneista 15 mk, autotalleista, työhuoneista y. m. s. 7: 50 mk ja varastosuojista 4: 50 mk, kaikki m 2 :1tä
ja kuukaudelta;
b) maaseudulla: toimistohuoneista 8 mk, autotalleista, työhuoneista y. m. s. 4 mk ja varastosuojista 2 mk, kaikki m 2 :1tä ja kuukaudelta.
3) Niiden virastojen ja laitosten, joiden vuokriin saadaan valtionavustusta, lukuunottamatta verotusvalmisteluvirastoa, ammattikouluja, suomenkielistä työväenopistoa ja työvoimavirastoa, joilla
jo aikaisemmin on ollut korkeampi vuokra, sekä Ryttylän, Toivoniemen ja Toivolan koulukoteja, joiden kaikkien vuokrat jäävät
entiselleen, vuokriksi vahvistetaan sosiaaliministeriön huoneeIJt
vuokrain korotusmääristä antaman päätöksen mukaisesti eli
a} keskuslämmitystaloissa 22%:lla ja
b) uunilämmitystaloissa 8 %:lla
korotet.ut vuokrat vuonna 1939 voimassaolleisiin virastoyuokriin.
jolloin näin korotetut vuokrat katsotaan 'sellaisiksi perusvuokriksi,
joista hoitokl:,luja ei saada vähentää.

139. Laki kunnallisveron väliaikaisesta ennakkokannosta.
Annettu Joulukuun ZZ p:nll 1943.

(Suomen_a8 .. kok. 1943: 1025.)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Sen estämättä, mitä maalaiskuntain kunnallishallinnosta
sekä kunnallishallituksesta kaupungissa annetuissa asetuksissa on
säädetty ;kunnalle suoritettavan veron kannosta, kunnanvaltuusto
voi päättää, että kunnallistaksoituksessa maksettaviksi pantavista'
veroista on verotusvuonna yhdessä tai useammassa ennakolta· toimitettavassa veronkannossa maksettava määrä, joka vastaa valtuuston
päättämää osaa lähinnä edellisessä kunnallistaksoituksessa verovelvolliselle maksuunpannusta verosta, kuitenkin yhteensä enintään
kaksi kolmasosaa sanotusta verosta.
Jos verovelvolliselle ei ole edellisenä vuonna määrätty kunnallisveroa, älköön hänen maksettavakseen pantako 1 momentissa mainittu~ ennakkoa.
2 §. Milloin verovelvolliselle pantava kunnallisvero todennä·
köisesti alenee vähintään kolmannella osalla lähinnä edellisessä taksoituksessa määrätystä verosta; on kunnallislautakunnan taikka
kaupungin- tai kauppalanhallit~ksen hakemuksesta määrättävä
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ennakko sen määrän perusteella, johon maksuunpantavan veron
harkitaan nousevan.
Jos näin tai 1 §:n mukaan määrätty ennakko ei nouse neljäänsataan markkaan, älköön sitä verovelvollisen maksettavaksi pantako.
3 §. Mitä -~unnallisverojen etuoikeudesta, ulosotosta ja veronmaksun lain).inlyömisen johdosta suoritettavasta veronlisäyksestä.
sekä liikaa kannetun veron takaisin maksamisesta on säädetty,
sovellettakoon myös tämän lain mukaan maksettavaksi pantuun
ennakkoon.
4 §. Ne tarkemmat määräykset, mitkä tämän lain soveltamista
ja täytäntöönpanoa varten ovat tarpeen, antaa valtiovarainministeriö.
5 §. Tämä laki on voimassa vuosilta 1943-1947 kannettaviin
veroihin nähden.

140.

Kunnållisveron väliaikaisesta ennakkokannosta annetun
lain täytäntöönpano ja soveltaminen.
Valllovaralnmlnlslerliin pllilllis Joulukuun 2Z p:11I1 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 1026)

Valtiovarainministeriö on kunnallisveron väliaikaisesta ennakkokannosta 22 päivänä joulukuuta 1943 annetun lain 4 §:n nojalla
antanut mainitun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta seuraavat
tarkemmat määräykset:
1 §~ Kunnallisveron ennakkokantoa varten on verovelvolliselle
kirjoitettava ennakkoverolippu, jossa on mainittava, minkä vuoden
kunnallisveroa ennakkokanto koskee, ennakolta maksettavan veron
määrä sekä monessako erässä ja milloin se on maksettava.
2 §. KunnaIlislautakunnan taikka kaupungin- tai kauppalanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen verdn ennakkokantoa yleisellä.
kuulutuksella ilmoittaa, milloin ja missä veron enna,kko or, maksettava.
3 §. Lopulliseen verolippuun on merkittävä maksuunpannun
kunnallisveron kokonaismäärä, ennakkokannossa maksettava määrä.
sekä varsinaisessa kannossa maksettava määrä.
Ennakkokannossa maksettava määrä on luettava verovelvollisen
hyväksi verotus vuonna hänen maksettavakseen pantavan kunnallisveron lyhennykseksi ja erotus kannettava kunnallisveron varsinaisessa kannossa_
Milloin ennakkokannossa maksettava määrä on suurempi kuin
verovelvollisen maksettavaksi verotusvuonna pantu kunnallisvero,
on verovelvolliselle kirjoitettava maksulippu, jossa hän.et osoitetaan
saamaan takaisin ennakkokannossa liikaa maksamansa määrä_
4 §. Milloin veroa on jossakin kunnassa ennakkokannossa määrätty maksettavaksi sille, joka ei verotusvuonna ole verovelvollinen
tai velvollinen maksamaan kunnallisveroa sille kunnalle, on asianomainen, jos hän esittää itsianmukaisesti kuitatun ennakkovero-
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lipun sekä selvityksen siitä, ettei hän ole verotusvuonna verovelvollinen tai velvollinen maksamaan kunnallisveroa sille kunnalle,
oikeutettu saamaan kunnalta takaisin ennakkokannossa suorittamansa määrän sekä sille korkoa kantopäivästä takaisinmaksupäivään
saakka Suomen pankin sinä aikana voimassaolevan alimman diskonttokorop. mukaan.

141. Laki veronmaksun laiminly'ömisen johdosta suoritettavasta
veronlisäyksestä.
Annelfu Joulukuun 30 p:nll 1943.

(Suomen' as .. kok~ 1943 : 1077 )
(Vrt. kunn. as.·kok. 1934: 20)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Joka laiminlyö valtiolle tai kunnalle suoritettavan veron
maksamisen määräaikana, ol1foon. velvollinen suorittamaan erääntyneelle veromäärälle siitä päivästä, jona vero viimeistään olisi ollut
maksettava, maksupäivään veronIisäyksenä kultakin täydeltä sadalta markalta kahdeksan prosentin vuotuisen koron.
2 §. Jos aikanaan ma~samatta jäänyttä veroa yhden tai
useamman kerran lyhennetään, lasketaan veronIisäys kulloinkin
maksamatta olleelle määrälle.
Milloin vero on vanhentunut, älköön myöskään veronlisäystä
vaadittako .
. 3 §. Maksuvelvolliselta perityt varat käytetään ensi sijassa
veronlisäyksen ja sen jälkeen veron suorittamiseen.
4 §. Veronlisäys ulosotetaan samoin kuin. itse vero .
.Kun veroa pyydetään ulosotettavaksi, tulee verolipusta näkyä,
minä päivänä vero on erääntynyt.
5 §. -Jos veroa on maksettava takaisin, palautettakoon samalla
siitä kannettu veronlisäyskin.
6 §. Milloin asianomaisessa verolaissa on veronmaksun laimin]yömisen seuraamuksesta säädetty toisin kuin tässä laissa, noudatettakoon verolain säännöstä. Jos siinä määrätään sovellettavaksi
valtion ja kunnan veroja kantoajan jälkeen maksettaessa suoritettavasta veronlisäyksestä aikaisemmin voimassa olleita lakeja, on
niiden sijaan noudatettava, mitä tässä laissa sanotaan.
7 §. Mitä tässä laissa on säädetty verosta, sovellettakoon myös
veron ennakkoon.
.
8 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.
9 §. Tällä lailla, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944,
kumotaan veronmaksun laiminlyömisen johdosta ·suoritettavasta
veronlisäyksestä 6 päivänä huhtikuuta 1934 annettu laki.
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142. Lisäys kompassintarkastuspaalun ja -poijun käyttämisestä
vahvistettuihin ohjeihin.
Satamalautakunnan vahvistama marraskuun 16 p:nll 1943.

(Vrt. kunn. aa.·kok. 1936: 42)

Satamalautakunta päätti mainittuna päivänä vahvistaa huhtikuun 7 päivänä 1936 vahvistamiinsa ohjeihin kompassintarkastuspaalun ja -poijun käyttämisestä seuraavan lisäyksen:
4) Aluksella, joka käyttää paalua tai poijua, tulee olla satamakonstaapeli; tälle on suoritettava taksanmukainen palkkio.

Helsinki 19«, FrenckelLin Kirjapaino Osakeyhtiö.

HfLSln&ln KAUPUn&lft KunnALLinEn ASETUSKOKOfLMA
JULKAISSUT.

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 14.

S isä II Ys: 143. Eräitä huoneistojen lämmittämistä koskevia määräyksiä,
s. 225. ::..- 144. Huoneistojen käytön tehostaminen, s. 227~ - 145. Huo .
. neenvuokrasäännöståly, s. 232. - 146. Asetus avioliiton ulkopuolella
syntyneiden lasten valvonnasta, s. 237. - 147. Laki alkoholisti!ain
väliaikaisesta muuttamisesta; s. 239. - 148. Asetus alkoholistin määräämisestä yleiseen alkoholistihuoltolaan, B. 240. - 149. Laki eräiden
työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä annetun lain voimassaolon jatkamisesta, B. 240.

143. Eräitä huoneistojen lämmittämistä koskevia määräyksiä.
Vallloneuvoston pilätils Joulukuun 2 p:ltil 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 956)

Valtioneuvosto on talouselämän säännöstelemisestä· poikkeukRellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain nojalla
kansanhuoltoministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Vuokranantaja, jonka vuokrasuhteen perusteella tulee.
huolehtia rakennuksessa olevien, vuokralle annettujen huoneistojen
lämmittämisestä, voidaan, sen mukaan kuin tässä päätöksessä sanotaan, tarvittaessa määrätä pitämään siitä huolta.
Jos rakennuksen, josta huoneistoja on annettu vuokralle, omistaa
asunto-osakeyhtiö tai muu osakeyhtiö, jossa osake, yksin tai yhdessä muiden osakkeiden kanssa, tuottaa oikeuden hallita sellaista
huoneistoa taikka jos muusta syystä muun kuin vuokranantajan on huolehdittava vuokralla olevien huoneistojen lämmittämisestä,
on jäljempänä olevia, vuokranantajaa koskevia määräyksiä mainitunlaisten huoneistojen osalta vastaavasti sovellettava tällaiseen
yhtiöön tai siihen, jonka velvollisuutena on pitää lämmittämisestä
huolta.
Mitä tässä päätöksessä on sanottu, älköön kuitenkaan sovellettako,
milloin huoneenvuokralautakunta on siitä erikseen annettujen
määräysten mukaan oikeuttanut vuokralaiset huolehtimaan rakennuksen lämmittämisestä.
Huoneistoksi luetaan asuntona, liiketarkoitukseen tahi säilytystai varastosuojana· käytetty huoneisto.
2 §. Jos lämpötila rakennuksessa olevissa vuokralle annetuissa
huoneistoissa on puutteellisen lämmittämisen takia sinä aikana,
jolloin vuokranantajan lämmitystä varten varaamia polttoaineita
saadaan voimassa olevien säännöstelymääräysten estämättä tähän
tarkoitukseen käyttää, alempi kuin olosuhteet huomioonottaen voidaan kohtuudella yaatia, kunnan polttoainepäällikkö voi vUokralaisen anomuksesta määrätä vuokranantajan huolehtimaan rakemluksen kohtuullisesta lämmittämisestä.
.

/
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Ennenkuin 1 momentissa tarkoitettu lämmitysmääräys annetaan,
vuokranantajalIe tai hänen edustajalleen on, mikäli se· ilman huomattavaa hankaluutta käy päinsä, varattava tilaisuus lausuman
antamiseen. Asiaa ratkaistaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka paljon polttoainetta vuokranantajalla on lämmitykseen käytettävänä. Lämmitysmääräys, joka on vpimassa siinä
mainitun ajan, kuitenkin enintään lämmityskauden loppuun, on
laadittava kirjallisesti ja annettava vuokranantajalIe tai hänen
edustajalleen todisteell'isesti tiedoksi.
~ §. Jollei polttoainepäällikön antamaa lämmitysmääräystä
ole noudatettu, polttoainepäällikön tulee, mikäli vuokranantaja tai
hänen edustajansa ei ole laiminlyönnin puolustukseksi esittänyt
hyväksyttävää syytä, määrätä sopiva henkilö huolehtimaan rakennuksen lämmittämisestä.
Lämmitysmääräystä täytäntöönpantaessa saadaan lämmittämiseen ilman korvausta käyttää vuokranantajan lämmitystä varten
varaamia polttoaipeita. Elleivät nämä riitä, polttoainepäällikkö voi
vuokranantajan .lukuun lämmitystä varten hankkia tarvittavan
määrän polttoaineita.
4 §. Kustannukset, jotka aiheutuvat lämmitysmääräyksen täJtäntöönpanosta, on vuokranantajan suoritettava. Näiden kustannusten määrän vahvistaa kansanhuoltoministeriön määräämiä perusteita noudattaen polttoainepäällikkö. Polttoainepäällikön päätös
on annettava vuokranantajalIe tai hänen edustajalleen todisteellisesti tiedoksi.
5 §. Polttoainepäällikön antamaan lämmitysmääräykseen tai
4 §:ssä tarkoitettuun päätökseen tyytymätön saa siitä kirjallisesti
valittaa kansanhuoltolautakunnalle 15 päivän kuluessa määräyksen
tai päätöksen tiedokaisaannista. Lämmitysmääräys saadaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön, jollei ylempi viranomainen
toisin määrää.
.
Polttoainepäällikön tai valitusasteena asiaa käsitelleen ylemmän
viranomaisen 4 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista antama päätös,
joka on saanut lainvoiman, pannaan täytäntöön niinkuin oikeuden
lainvoimainen tuomio.
6 §. Jos vuokranantaja sen jälkeen, kun lämmitysmääräys jo
on täytäntöönpantavana, ilmoittaa haluavansa tämän määräyksen
mukaisesti itse huolehtia lämmittämisestä ja on perusteltua aihetta
olettaa hänen tulevan niin tekemään, polttoainepäällikkövaratkoon
hänelle siihen tilaisuuden.
7 §. Paikkakunnalla, jolle ei ole asetettu polttoainepäällikköä,
on kansanhuoltolautakunnan osalta vastaavasti voiinassa, mitä
tässä päätöksessä on polttoainepäällikön suhteen määrätty.
8 §. Poliisiviranomaisten on pyynnöstä annettava polttoainepäällikölle ja kansanhuoltolautakunnalle tarvittavaa virka-apua..
9 §. Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta
antaa tarvittaessa kansanhuoltoministeriö.
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10 §. Tämän päätöksen nojalla annettujen määräysten noudattamatta jättämisestä ja muusta rikkomisesta sekä rikkomisen
'yrityksestä on rangaistus ja muut seuraamukset määrätty väestön
toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta annetussa laissa_

144. Huoneistojen käytön tehostaminen.
Valtioneuvoston plllltös Joulukuun 16 p:IUI 1943.

(Suomen as.-kok.

1943: 1028)

Valtioneuvosto on talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain nojalla..
sosiaaliministeriön esittelystä päättänyt:
1 Luk u.

Yleiset mäiiräykset.
1 §. Paikkaku1Vlalla, jossa pakollinen asunnonvälitys on toimeenpantu, on huoneEmvuokralautakunnalla valta määrätä huoneistoja käytettäviksi asuntopulan lieventämiseksi sen mukaan kuin
jäljempänä määrätään.
2 §. Tämän päätöksen määräykset eivät koske ulkovaltain
lähetystöjen ja lähetettyjen konsulien virastojen sekä näihin kuuluvien henkilöiden, mikäli he eivät ole Suomen kansalaisia, hallinnassa
olevia huoneistoja eikä niitä muitakaan huoneistoja, joista sosiaaliministeriö erikseen päättää.

2 Lu k u.
l'ehostamistoimenpiteet.
3 §. Huoneenvuokralautakunta voi määrätä huoneiston haltijan luovuttamaan asunnoksi soveltuvan huoneiston, jota on käytetty tai käytetään muuhun tarkoitukseen, asunnoksi vuokratta,vaksi:
1) jos huoneisto on vapaana;
2) jos huoneiston käyttö tarkoitukseensa on kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana ollut keskeytyn~enä muusta syystä.
kuin huoneiston haltijan sairauqen, sota- tai työpalveluksesså olon
tai niihin verrattavan syyn takia;
3) jos huoneiston haltijalle voidaan osoittaa toinen huoneisto;
johon hänen kohtuuden mukaan on tyydyttävä; ja
4) jos huoneistossa harjoitettu toiminta laatunsa tai laajuutensa
puolesta on sellaista, ettei huoneiston käyttäminen siihen asuntopulan aikana ole välttämätöntä. .
Huoneenvuokralautakunta voi määrätä 1 momentissa tarkoitetusta huoneistosta myös osan luovutettavaksi asunnoksi vuokrattavaksi.
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Mitä 1 momentissa on huoneistosta määrätty, noudatettakoon
vastaavasti -sellaiseen asunnoksi soveltuvaan huoneiston osaan
nähden, jota on käytetty tai käytetääri muuhun tarkoitukseen.
Käsitellessään 1 momentin 2 ja 4 kohdissa tarkoitettua asiaa
huoneenvuokralautakunta hankkikoon, jos katsoo sen tarpeelliseksi,
asianomaisen kansanhuolto- ja työvoimaviranomaisen lausunnon.
4 §. Huoneiston, joka ei sovellu asunnoksi, voi huoneenvuokralautakunta 3 §:ssä mainituin edellytyksin määrätä 'kokonaan tai
osaksi luovutettavaksi ja vuokrattavaksi osoittamalleen vuokralaiselle samanlaiseen tai muuhun tarkoitukseen kuin mihin sitä on
käytetty tai käytetään, jos toimenpiteellä edistetään asuntopulan
lieventämistä.
5 §. Huoneiston haltijan käytössä olevan huoneistonosan,
johon ulkoa tai portaikosta on oma sisäänkäytävä ja joka on eroitettu tai voidaan kohtuullisin kustannuksin eroittaa huoneistosta,
saa huoneenvuokralautakunta, jos huoneiston haltijan käyttöön jää
niin paljon huoneita kuin hänen kohtuudella harkitaan tarvitsevan,
julistaa erilliseksi huoneistoksi.
Kun tämän päätöksen voimaan tullessa alivuokralaisen hallinnassa ollut huoneiston osa, johon ulkoa tai portaikosta on oma sisäänkäytävä, .vapautuu, tulee huoneenvuokralautakunnan päättää,
onko se julistettava erilliseksi huoneistoksi. Vuokranantajan tulee
tätä tarkoitusta varten ilmoittaa vapautumisesta viimeistään muuton jälkeisenä päivänä huoneenvuokralautakunnalle.
6 §. Jos huoneistoa vähäisten puutteellisuuksien takia ei voida
käyttää asuntona ilman korjausta, taikka jos huoneiston osan
eroittamiseksi erilliseksi huoneistoksi on suoritettava vähäisiä muutostöitä, on huoneenvuokralautakunnalla valta määrätä, että huoneiston omistajan on määräpäivään mennessä huolehdittava korjaustai muutostöiden suorittamisesta.
Jollei huoneiston omistaja määräystä noudata, on huoneenvuokralautakunta oikeutettu toimituttamaan korjaus- tai muutostyöt. Siitä johtuneet kustannukset saadaan heti laskun mukaan
ulosottomiehen välityksellä ulosottaa huoneiston omistajalta ..
Kustannusten maksuunpanosta saa siihen tyytymätön valittaa
lääninhallitukselle kolmessakymmenessä päivässä maksuunpanosta
tiedon saatuaan.

.

3 L u k u.
V'lWkralle antaminen ja vuokran suuruus.
7 §. Kun huoneenvuokralautakunta 3 §:n 2 tai 3 momentin
nojalla määrää osan huoneistosta, julistamatta sitä erilliseksi huoneistoksi, vuokrattavaksi asunnoksi, tulee lautakunnan samalla
päättää, montako asukasta huoneiston osaan vähintään on otettava.
Huoneiston haltija on oikeutettu kuukauden kuluessa siitä, kun
huoneenvuokralautakunnan päätös on saanut lainvoiman, itse
valitsemaan vuokralaiset. Jollei hän sitä tee, osoittaa lautakunta
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vuokralaiset ja määrää samalla, mitä huoneiston yhtrisiä rtlluksia
he ovat oikeutetut käyttämään.
8 §. Kun alivuokralaisten hallinnassa ollut huoneiston osa
muussa kuin 5 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vapautuu
tai ·kun joku huoneistossa asuneista alivuokralaisista muuttaa siitä
pois, oh vapautunut huoneiston osa viipymättä annettava uudelleen
vuokralle tai poismuuttaneen tilalle otettava uusi alivuokralainen.
liman huoneenyuokralautakunnan lupaa älköön huoneiston haltija
ottako vapautunutta huoneiston osaa osaksikaan omaan käyttöönsä
älköönkä vähentäkö alivuokralaisten lukua.
Jollei 1 :momentissa mainittua huoneiston osaa ole kahden viikon
taikka huoll.cenvuokralautakunnan ehkä asettaman -pitemmän ajan
kuluessa luovutettu vuokralle tai huoneistoon samassa ajassa otettu
_ uutta alivuokralaista poismuuttaneen tilalle, voi huoneenvuokralautakunta osoittaa siihen alivuokralaisen.
9 §. Huoneiston, joka 3 ja 4 §:n nojalla on määrätty vuokrattavaksi, on siihen osoitettu vuokralainen oikeutettu ottamaan hallintaansa heti, jos huoneisto on vapaana, ja muussa tapauksessa huoneenvuokralautakunnan määräämänä päivänä.
Huoneistoa koskevan aikaisemman vuokrasopimuksen katsotaan
päättyvän silloin, kun vuokralainen luovuttaa huoneiston.
10 §. Tämän päätöksen nojalla vuokrattavaksi määrätylle
erilliselle huoneistolIe on, jos sitä käytetään asunnoksi, vahvistettava
perusvuokra ja, jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, vuokramaksu, noudattaen huoneenvuokrasäännöstelystä II päivänä helmi·
kuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen määräyksiä sekä
huomioonottaen lisäksi 6 §:n nojalla määrättyjen muutostöiden
suorittamisesta johtuneet kustannukset. Näin vahvistettu vuokra
on suoritettava huoneiston omistajalle.
Kun osa huoneistosta julistetaan erilliseksi huoneistoksi, on
jäljelle jäävälle osalle, jos sitä pääasiallisesti käytetään asunnoksi,
vahvistettava perusvuokra ja, jos sitä pääasiallisesti käytetään muuhun tarkoitukseen, vuokramaksu. Uusi vuokra on suoritettava siitä
päivästä lukien, jolloin huoneiston haltija on luovuttanut erilliseksi
huoneistoksi muodostetun osan hallinnastaan.
11 §. Milloin osa huoneistosta on, julistamatta sitä samalla
erilliseksi huoneistoksi, määrätty vuokrattavaksi asunnoksi, on 'sen
vuokralaisen irtisanomisen, vuokran suuruuden, uudelleen vuokraamisen ja vuokralaisten lukumäärän suhteen noudatettava alivuok-_
rasuhdetta koskevia -määräyksiä silloinkin, kun vuokranantajana on
. muu kuin samassa huoneistossa asuva henkilö.
12 §. Jos osa huoneistosta on, julistamatta sitä samalla erilliseksi huoneistoksi, määrätty vuokrattavaksi muuhun tarkoitukseen
kuin asunnoksi, noudatettakoon vuokra maksun määräämisen suhteen liikehuoneistojen vuokra maksun suuruudesta annettuja määräyksiä. Vuokramaksu on suoritettava huoneiston haltijalle.
Jos 1 momentissa tarkoitettu huoneiston osa vapautuu, on huoneenvuokralautakunnan asiana määrätä, onko se annettava uudel-
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leen vuokralle vai saako huoneiston haltija ottaa sen omaan käyttöönsä.
Huoneenvuokralautakunta voi harkintansa mukaan antaa suostumuksen 1 momentissa mainitun vuokrasuhteen irtisanomiseen,
jos erittäin' painavat syyt sitä vaativat. Päätökseen, jolla huoneenvuokralautakunta antaa suostumuksen irtisanomiseen, sovellettakoon 11 päivänä helmikuuta 1943 huoneenvuokrasäännöstelystä
annetun valtioneuvoston päätöksen 19 §:n määräyksiä.,
4 Lu k u.
Menettely.

13 §. Tämän päätöksen to.imeenpanemiseksi voi huoneenvuokralautakunta, kunnan valtuuston myönnettyä tarvittavan määIärahan, tarpeen mukaan asettaa yhden tai useampia tarkastajia,
joiden tehtävänä on huoneistojen tarkastaminen ja ehdotuksien
tekeminen niiden käyttämisestä tässä päätöksessä mainituin tavoin.
Tarkastajaksi voidaan määrätä myös huoneenvuokralautakunnan
jäsen tai sen palveluksessa oleva henkilö.
Talojen ja huoneistojen omistajat ja haltijat älkööt estäkö tarkastajaa toimittamasta huoneiston katselmusta. He ovat myös
velvolliset antamaan hänelle huoneistoja ja niiden asukkaita koskevia tietoja.
14 §. Kun tarkastaja katselmuksen toimitettuaan katsoo, että
huoneiston suhteen on ryhdyttävä tässä päätöksessä määrättyyn
toimenpiteeseen, tehköön siitä kirjallisen esityksen huoneenvuokralautakunnalle ja jättäköön esityksen kaksoiskappaleen huoneiston
haltijalle tai hänen katselmuksessa saapuvilla olleelle edustajalleen.
Jollei huoneiston haltijaa tai hänen edustajaansa tavata, voidaan
,esityksen kaksoiskappale toimittaa tiedoksi kiinnittämällä se tarkastetun huoneiston ovelle tai talon ilmoitustaululle.
, 15 §. Asuinhuoneiston omistaja ja haltija, joka on esitykseen
tyytymätön, 'on oikeutettu seitsemän päivän kuluessa esityksen
tekemisestä toimittamaan muistutuskirjelmänsä huoneenvuokralautakunnalle, jonka tuiee ratkaista, mihin toimenpiteisiin huoneiston' suhteen ryhdytään.
Jollei muistutusta tarkastajan esitystä vastaan ole määräajassa
tehty, voi huoneenvuokralautakunta vahvistaa sen sellaisenaan
noudatettavaksi. Jos huoneenvuokralautakunta haluaa poiketa
esityksestä, on sen kutsuttava huoneiston omistaja ja haltija asiassa
kuultaviksi.
Käsitellessään tarkastajan tekemää muunlaista kuin asuinhuoneistoa koskevaa esitystä, tulee lautakunnan kutsua huoneiston
omistaja ja haltija asiassa kuultaviksi ja ratkaista, mihin toimenpiteisiin huonei~ton suhteen ryhdytään.
Huoneenvuokralautakunnalla on valta, milloin katsoo syytä
olevan, ilman tarkastajan esitystäkin, kutsuttuaan huoneiston
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omistajan ja haltijan ku~taviksi, ryhtyä tässä päätöksessä tarkoiotettuihin toimenpiteisiint.
5 Lu k u.

Korvauk8et ja niiden

hakem~nen.

16 §. Jos huoneiston haltija tämän päätöksen nojalla annetun
määräyksen johdosta joutuu muuttamaan l;moneistosta tai sen
osasta, voidaan todistetuista ja kohtuullisista muuttokustannuksista,
mikä1i ne kohoavat yli tuhannen markan, suorittaa hänelle yli
menevältä osalta korvaus valtion varoista.
Luovutettavaksi ja vuokrattavaksi määrätyn huoneiston tai
huoneiston osan omistajalle tai haltijalle ei vuokramaksun ja 1 momentissa tarkoitetun korvauksen lisäksi suoriteta 6 §:n mukaisista
korjauskustannuksista tai luovuttamisesta hänelle aiheutuvasta
vähäisestä vahingosta korvausta valtion varoista.
Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun vahingon korvaamisen
suhteen noudatettakoon, mitä talouselämän säännöstelemisestä
poikkeuksellisissa oloissa 6 päivänä toukokuuta 1941 annetun lain
3 §:n 4 momentissa säädetään.
17 §. Korvausta muuttokustannuksista on kolmen kuukauden
kuluessa Ipuutosta kirjallisesti haettava huoneenvuokralautakunnalta.
Hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys kustannusten määrästä ja laadusta.
018 §. Huoneenvuokralautakunnan vahvistama korvaus maksetaan asianomaiselle sosiaaliministeriön toimesta lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman.
0

6 Lu k u.

Erinäi8iä määräyksiä.
19 §. Menettelystä huoneenvuokralautakunnassa ja muutoksen
hakemisesta huoneenvuokralautakunnan tämän päätöksen nojalla
antamaan päätökseen noudatettakoon, ellei edellä ole toisin määrätty, mitä huoneenvuokrasäännöstelystä II päivänä helmikuuta
1943 annetussa valtioneuvoston päätöksessä on määrätty.
20 §. Huoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan talon
omistajalle tai isännöitsijälle huoneistoon tai sieltä poismuuttaneesta
asukkaasta viimeistään muuton jälkeisenä päivänä.
Talon omistaja tai isännöitsijä on velvollinen k:unnassa, josta
sosiaaliministeriö päättää, toimittamaan taloon tai sieltä pois muuttaneesta asukkaasta huoneenvuokralautakunnalle siltä saatavana
olevalle lomakkeelle laaditun ilmoituksen kolmen päivän kuluessa
muuton tapahtumisesta.
·21 §. Huoneenvuokralautakunnan päätös, jolla huoneisto tai
huoneiston osa on tämän päätöksen nojalla määrätty luovutettavaksi, pannaan, sitten kun se on saavuttanut lainvoiman, täytäntöön kuten oikeuden lainvoimainen tuomio.
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22 §. Tämän päätöksen määräysten rikkomisesta rangaistaan
niinkuin väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta 6 päivanä toukokuuta 1941 annetussa laissa on säädetty.
23 §. Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.
24 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1944.

145. Huoneenvuokrasäännöstely.
Valtloueuvostou piUlt6s Joulukuun 16 p:ltl 1943.

(Suornen as.-kok. 1943 : 1029)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1943 : 1)

Valtioneuyosto on sosiaaliministeriön esittelystä muuttanut 11
päivänä helmikuuta 1943 huoneen vuokra säännöstelystä annetun
valtioneuvoston päätöksen 3, 8, 15, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 48 ja 60 §:t
näin kuuluviksi ja lisännyt sanottuun päätökseen uuden 60 a §:n
seuraavasti:
o
1 Lu k u.

Säännöstelyn alaiset vuokrasuhteet ..
3 §. Sellaiseen huoneenvuokrasuhteeseen, joka koskee huo-

nei~ton osaa ja jossa vuokranantajana on samassa huoneistossa asuva·

henkilö, sovelletaan tämän päätöksen alivuokrasuhdetta koskevia
määräyksiä.
2 Lu k u.

Asuinhuoneistot.
8 §. Sellaisen asuinhuoneiston, joka on ollut luovutettuna vuokralle 1 päivänä kesäkuuta 1939, perusvuokrana pidetään, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, sanottuna ajankohtana voimassa olleeii!sa
vuokrasopimuksessa sovittua vuokramaksua.
Jos 1 momentissa tarkoitetusta huoneistosta 1 päivänä kesäkuuta 1939 voimassa olleen vuokrasopimuksen mukainen vuokramaksu jostakin toteennäytetystä syystä on ilmeisesti poikennut
senkaltaisten huoneistojen paikkakunnalla sanottuna ajankohtana
vallinneesta käyvästä vuokratasosta, voidaan perusvuokra korottaa
tai alentaa tij,män vuokratason mukaiseksi.
15 §. Asuinhuoneistoa tai sen osaa koskevaa vuokrasopimusta
ei voida vuokranantajan puolelta irtisanoa ilman huoneenvuokralautakunnan suostumusta. Jos vuokrasopimus on tehty ehdolla,
- että se ilman irtisanomista päättyy määräaikana, on sopimus, jos
:viIokralainen haluaa sen jatkuvan eikä huoneenvuokralautakunta
vuokranantajan hakemuksestå toisin päätä, katsottava uudistetuksi
ennen sovituksi vuokrakaudeksi, ei kuitenkaan kerrallaan vuotta
pitemmäksi ajaksi.
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4 Lu ku.

Alivuokrasuhteet.
23 §. Jos omassa tai vU'okrahuoneistossa asuva henkilö on
luovuttanut toiselle henkilölle vuokralle yhden tai useampia huoneita
tai muun huoneiston osan, on hän oikeutettu ottamaan siitä, mitä
hän näin on toiselle henkilölle vuokralle luovuttanut, sekä siihen
liittyvästä huoneiston yhteisten etujen käyttöoikeudesta, vuokraa
enintään neljäkymmentä sadalta yli sen määrän, minkä hän itse
lattiapinta-alan mukaan laskettuna tästä huoneiston osasta suorittaa
taikka olisi velvollinen 7-1l §:n mukaan enintään suorittamaan.
Jos 1 momentissa tarkoitettua huoneiston osaa koskeva vuokramaksu on sovittu 1 momentin säännöksistä poikkeavaksi, voi huoneenvuokralautakunta, jolleivät asianosaiset sen oikaisustå sovi,
jommankumman asianosaisen vaatimuksesta vahvistaa vuokramaksun suuruuden. Milloin vuokralle annettu huoneiston osa on
kalustettu tai muuta erityistä syytä on, voi huoneenvuokralautakunta vahvistaa vuokramaksun suuremmaksikin kuin 1 momentissa
on määrätty.
Ruoneenvuokralautakunnan tai vuokrantarkastuslautakunnan
larnvoimaisella päätöksellä vahvistama vuokra maksu on suoritettava
sen kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa vuokramaksun vahvistamista koskevan asian vireillepanoa. Jos vuokralainen on sitä ennen
suorittanut vuokramaksuna enemmän kuin vahvistetun vuokramaksun, on hänelle palautettava, mitä hän kuuden kuukauden
ajalta ennen uuden vuokramaksun voimaantuloa sekä sen jälkeen
on liikaa suorittanut.
24 §. Huoneenvuo~alautakunta antakoon suostumuksen alivuokrasuhteen irtisanomiseen tai määräaikaisen alivuokrasopimuksen
pitentämättä jättämiseen:
1) jos vuokranantaja (päävuokralainen) avioliiton solmimisen tai
perheensä lisääntymisen takia tai senv'uoksi, että hänen lapsensa
solmii avioliiton ja tulee puolisoineen asumaan yhdessä hänen kanssaan, tarvitsee omaan käyttöönsä enemmän huoneita kuin mitä
hänellä on;
2) jos perheestä erossa ollut perheenjäsen palaa perheen yhteyteen;
3) jos alivuokralaisen havaitaan sairastavan sellaista tautia,
että hänen oleskelunsa samassa huoneistossa toisten kanssa on
vaaraksi näiden terveydelle;
4) jos sellainen edellytys, jonka perusteella vuokranantaja 12
päivänä toukokuuta 1925 annetun huoneenvuokralain 20 ja 21 §:n
säännösten nojalla on oikeutettu purkamaan sopimuksen, on olemassa; tai
5) muulloinkin, jos muiden painavien syiden harkitaan sitä
vaativan.
Antaessaan edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituissa tapauk-
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sissa suostumuksen alivuokrasuhteen irtisanomiseen tai määräaikaisen alivuokrasopimuksen pitentämättä jättämiseen huoneenvuokralautakunta määrätköön harkintansa mukaan, ottaen huomioon huoneistoon muuttavien asunnon tarpeen, paljonko huonetilaa vuokranantajan sallitaan entisen lisäksi ottaa käyttöönsä.
Huoneenvuokralau,takunnan päätökseen, jolla huoneenvuokralautakunta antaa 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen, sovellettakoon 19 §:n määräyksiä.
Päävuokralaisen vuokrasuhteen lakatessa päättyy myös alivuokralaisen vuokrasuhde ilman eri irtisanomista samana ajankohtana.
Irtisanominen, jonka vuokranantaja on toimittanut ennen tämän
päätöksen voimaantuloa, on pätemätön, jos alivuokralainen päätöksen voimaantullessa vielä asuu huoneistossa.
5 Lu k u.

Uusi vuokrasuhde ja as'unnon välitys.
26 §. Asuinhuoneistoa älköön vuokralle annettako tai otettako
muutoin kuin huoneenvuokralautakunnan välityksellä. Asuinhuo-.
neiston väliaikaisesta vuokrauksesta määrätään 16 §:ssä.
mosottomies antakoon huoneenvuokralautakunnan pyynnöstä
ilman ulosotonhaltijan eri määräystä viipymättä virka-apua huoneistoon tai sen osaan luvattomasti asettuneen häätämiseksi. Vuokranantaja, joka vastoin 1 momentin määräyksiä on antanut huonejston vuokralle, on velvollinen korvaamaan häädöstä aiheutuneet
kustannukset ja häädetylle aiheutuneen vahingon.
Jos vuokralainen on saanut huoneiston hallintaansa antamalla
huoneenvuokralautakunnalle totuudesta poikkeavia tietoja seikoista, jotka vaikuttavat asunnon saantiin, voi huoneenvu,okralautakunta määrätä vuokralaisen muuttamaan huoneistosta. Sitten
kuin huoneenvuokralautakunnan päätös on saanut lainvoiman,
antakoon ulosottomies huoneenvuokralautakunnan pyynnöstä ilman
ulosotonhaltijan eri määräystä viipymättä virka-apua vuokralaisen
häätämiseksi tämän kustannuksella.
Kun huoneisto, joka on 1 päivän kesäkuuta 1941 jälkeen valmistuneessa rakennuksessa, tai joka on aikaansaatu lisäämällä ennen mainittua ajankohtaa valmistuneen rakennuksen asuntotilaa, ensi
kerran annetaan vuokralle, olkoon vuokranantaja oikeutettu itse
ottamaan vuokralaisen, ei kuitenkaan valtakmman yhteyteen palautetulla ja Suomesta vuokrattuna olleella alueella.
30 §. Henkilö, joka on muunlaisen huoneiston tarpeessa kuin
missä hän asuu, ilmoittakoon siitä huoneenvuokralautakunnalle,
joka mahdollisuuksien mukaan osoittakoon vapaiksi tai vapautuviksi
ilmoitetuista huoneistoista häJ;lelle soveltuvan huoneiston.
Huoneenvuokralautakunta voi määrätä, että sille jätetyt asunnonsaantihakemukset on määräajan kuluessa uudistettava uhalla,
että niiden muuten katsotaan rauenneen.
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Vuokralaiset, jotka haluav8,t keskenään vaihtaa huoneistoja,
hakekoot siihen huoneenvuokralautakunnan suostumuksen.
31 §. Kullakin perheellä tai yksityisellä henkilöllä,saa 25 §:ssä.
tarkoitetussa kunnassa olla vain yksi asuinhuoneisto.
Henkilö, jolla on asunto muunlaisessa kunnassa, älköön ilman
huoneenvuokralautakunnan suostumusta pitäkö hallussaan lmomentissa tarkoitettua huoneistoa.
Asuntoa, joka on tarkoitettu kesä- tai muuksi loman viettoasunnoksi, älköön luettako eri asuinhuoneistoksi, jollei sosiaaliministeriö jonkin paikkakunnan osalta talviasunnoiksi kelpaavien
asuntojen suhteen toisin määrää.
'
32 §. Jos huoneenvuokralautakunnan tietoon tulee, että sen
toimialueella on vapaina olevia asuinhuoneita, tahi että jollakulla
henkilöllä siellä on hallussaan asunto, jota hän 31 §:n mukaan ei ole
oikeutet~u pitämään, kutsukoon lautakunta huoneiston omistajan
tai haltijan istuntoonsa antamaan selityksen asiasta. Katsomatta
siihen, noudattaako asianomainen kutsua vai ei, ottakoon lautakunta
asian käsiteltävä~een ja ehkä tarvittavaa muu~a lisäselvitystä.
hankittuaan päättäköön, onko huoneisto katsottava vapaana olevaksi, ja määrätköön siihen vuokralaisen.
Näin määrätty vuokralainen sa~koon huoneiston, jota ilman
laillista syytä on pidetty vapaana, haltuunsa heti, sekä muun huoneiston viimeistään yhden kuukauden kuluttua päätöksen saatua
lainvoiman.
,
Jos lautakunnan käsitellessä asiaa käy ilmi, että henkilön, jolla
eri paikkakunnilla on hallussaan useampia asuinhuoneistoja kuin
yksi, tulisi 31 §:n mukaan saada pitää hallussaan lautakunnan toimialueella oleva huoneisto, mutta luovuttaa hallustaan toisessa kunnassa oleva asunto, tehköön lautakunta asiasta ilmoituksen viimeksi mainitun paikkakunnan huoneenvuokralautakunnalle, joka
käsitelköön asiaa niinkuin edellä on määrätty.
6 Luku.

Säiinnöstelyn toimielimet ja niiden tehtävät sekä säiinnöstelyä koskevien
asioiden käsittely.
48 §. Asianosainen, joka ei tyydy huoneenvuokralautakunnan
päätökseen, ilmoittakoon tyytymättömyytensä lautakunnan puheenjohtajalle tai sihteerille seitsemän päivän kuluessa päätöksen
julistamispäivästä lukien ja antakoon viimeistään ensimmäisenä.kolmatta päivänä ennen kello kahtatoista vuokrantarkastuslautakunnalle osoitetun valituskirjansa kaksin kappalein huoneenvuokralautakunnalle.
Huoneenvuokralautakunnan päätökseen, joka koskee vuokralaisen osoittamista huoneistoon taikka jolla 17 §:n 4 kohdassa mainitussa tapauksessa on annettu suostumus asuinhuoneistoa tai sen
osaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomiseen, ei ole oikeutta hakea muutosta.
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8 Luku.

Erinäisiä määräyksiä.
60 §. Huoneenvuokralautakunnan päättämässä ajassa on kaikkien lautakunnan toimialueella olevien kiinteistöjen isännöitsijäin
tai, jollei sellaista ole, omistajain tai haltijain toimitettava huoneenvuokralautakunnalle sosiaaliministeriön vahvistamalle lomakkeelle.
laadittu luettelo kiinteistössä olevista huoneistoista sekä niiden
vuolUamaksuista.
-Kukin vuokranantaja on velvollinen 1 momentissa säädetylle
ilmoitusvelvolliselle ilmoittamaan luetteloa varten tarvittavat,
totuudenmukaiset tiedot.
60 a §. Helmikuun 1 päivästä 1944 alkaen älköön paikkakunnalla, jossa pakollinen asunnonvälitys on toimeenpantu, ketään
osoitettako tai otettako vuokralaisena, alivuokralaisena tai muutoin
pysyväisesti asumaan huoneistoon, jollei hänellä ole huoneenvuokralautakunnan todistusta siitä, että hän on oikeutettu saamaan paikkakunnalla asunnon. Todistusta on haettava kirjallisesti huoneenvuokralautakunnalta, ja on hakemus laadittava lautakunnalta saatavana olevalle lomakkeelle. _
Huoneenvuokralautakunta älköön antakö 1 momentissa mainittua
todistusta:
1) jollei asianomainen henkilö huoneenvuokralautakunnan poliisiviranomaisilta hankkiman selvityksen mukaan pysyväisesti oleskele
paikkakunnalla; tai
2) jollei toiselta paikkakunnalta muuttaneen henkilön oleskeleminen paikkakunnalla paikallisen työvoimapäällikön lausunnon
mukaan ole tarpeellista; taikka
3) jollei sellaisen toiselta paikkakunnalta muuttaneen henkilön,
joka ei ole 22 päivänä toukokuuta 1942 annetun työvelvollisuuslain
alainen,e oleskelemista paikkakunnalla terveyden hoidon, koulunkäynnin tai muun pätevän syyn takia harkita välttämättömäksi.
Edellä 1 momentissa mainittu todistus on liitettävä siihen ilmoitukseen, joka talon omistajan tai isännöitsijän on -toimitettava poliisiviranomaiselle taloon muuttaneesta asukkaasta.- Paikkakunnalla, jossa muuttoilmoituksia ei tarvitse toimittaa, on todistus
vaadittaessa esitettävä huoneenvuokralautakunnalle tai poliisiviranomaiselle.
Ulosottomies antakoon huoneenvuokralautakunnan pyynnöstä.
ilman ulosotonhaltijan eri määräystä viipymättä virka-apua vastoin
1 momentin määräystä huoneistoon asukkaaksi otetun häätämiseksi
huoneiston haltijan kustannuksella.
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146. Asetus avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnasta.
Annettu marraskuun 26 p:nll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943.- 941)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1927 .- 69)

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään:
1 §. Lastenvalvojan tulee pitää kaikista toimialueeIlaan pysyväisesti oleskelevista avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista
sosiaaliministeriön vahvistaman kaavakkeen mukaista luetteloa,
. josta tulee selvitä, paitsi avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista
annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaiset tiedot, lasta, hänen äitiään
ja elatusvelvollista koskevat henkilötiedot, elatusvelvollisuuden
peruste sekä ne muut seikat, joilla on merkitystä lapsen edun valvonnalle.
2 §. Lastenvalvojan tulee henkilökohtaisesti tai apulaista käyttäen sekä muulla tavoin valvoa, että 1 §:ssä mainitut lapset saavat
asianmukaisen hoidon ja kasvatuksen sekä havaitessaan epäko1;ttia,
ryhtyä niiden poistamista tarkoittaviin toimenpiteisiin. Mainitussa tarkoituksessa on hänen myös tarvittaessa neuvoin ja toimin
tuettava lapsen äitiä, pitäen tällöin erityisesti silmällä sitä, että lapsi
saa kykyjensä ja taipu'mustensa mukaisen ammattikasvatuksen.
3 §. Jos lapsen äiti lastenvalvojan käsityksen mukaan ei ole
sovelias lapsen huoltajaksi, tulee lastenvalvojan viipymättä avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa ilmoittaa siitä huoltolautakunnalle
·tai lastensuojelulautakunnalle, missä sellainen on, sekä samalla
tehdä esitys lapsen huollon järjestämiseksi.
Milloin avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle on tarpeen
määrätä holhooja omaisuuden hoitajaks;, tulee lastenvalvojan ryhtyä sen määräämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.
4 §. Lastenvalvojan tulee huolehtia siitä, että elatusapuerät
säännöllisesti peritään sekä tarkoituksenmukaisella tavalla käytetään lapsen huoltoon.
5 §. Elatusapuerät, joita ei heti käytetä lapsen huoltoon, on
talletettava pankkilaitokseen tai sijoitettava muulla huolto- tai
lastensuojelulautakunnan hyväksymällä tavalla.
6 §. Lastenvalvojan tulee pitää tiliä hänelle uskotuista varoista,
erikseen kunkin lapsen osalta elatusapueristä sekä erikseen hänelle
toimintaansa varten varatuista kunnan varoista.
7 §. Huolto- tai lastensuojelulautakunnan asiana on valvoa,
että lastenvalvoja tunnollisesti hoitaa tointaan ja tarkoin noudattaa
avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain ja tämän
asetuksen säännöksiä sekä asianomaisten valtion ja kunnan viranomaisten lastenvalvojan toiminnasta antamia ohjeita ja määräyksiä.
Valvoessaan lastenvalvojan toimintaa huolto- tai lastensuojelu-' '
lautakunnan tulee ainakin kerran Vuodessa lastenvalvojan kanssa'
I

,1'

238
N:o 146 (jatk.)

tarkastaa 1 §:ssä mainittu luettelo todetakseen, onko lasten valvoja
kunkin lapsen kohdalta ryhtynyt lapsen edun mukaisiin toimenpiteisiin. Toimitetusta tarkastuksesta on tehtävä merkintä luetteloon".
8 §. Ellei lastenvalvoja saa elatusvelvollista makaajaa selville
tai elatusapuerien perimistä suoritetuksi, tulee hänen alistaa huoltotai lastensuojelulautakunnan ratkaistavaksi, onko ja mitä asiassa
vielä tehtävä vai voidaanko asia jättää sillensä tai vastaisen selvityksen varaan.
9 §. Lastenvalvojan tulee vuosittain ennen maaliskuun 1 päi.vää antaa elatusapueristä ja hallussaan olleista kunnan varoista
edelliseltä kalenteri vuodelta pitämänsä tilit todisteineen ja muine
selvityksineen sekä kertomus toiminnastaan kahtena kappaleena
huolto- tai lastensuojelulautakunnalle tarkastettaviksi.
Tehtyään tileihin asianmukaisen merkinnän toimittamastaan tarkastuksesta lautakunnan tulee palauttaa tilit todisteineen viipymättä lastenvalvojalIe sekä toimittaa hyväksymismerkinnällään
varustettu kappale edellä mainittua toimintakertomusta asianomaiselle huoltotoimen piiritarkastajalIe.
.
Tilientarkastuksesta on lautakunnan viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus kaupungissa tai kauppalassa kaupungin- tai kauppalanhallitukselle ja maalla kunnallislautakunnalle.
10 §. Lastenvalvojan toimeen soveliaana on pidettävä riittävän
elämänkokemuksen omaavaa, vakavaluontoista henkilöä.
Lastenvalvojana voi myös olla kunnan huoltosihteeri tai muu
huoltoalan toimihenkilö. Lastenvalvojaksi ei kuitenkaan saa ottaa
huolto- tai lastensuojelulautakunnan puheenjohtajaa tai jäsentä.
11 §. Lastenvalvojan tulee, mikäli ma.hdollista" asua toimialueensa keskuksessa.
Huolto- tai lastensuojelulautakunta määrää tarvittaessa lastenvalvojaIle vastaanottoajat.
12 §. Lastenvalvoja on pyynnöstä velvollinen edustamaan toista
lastenvalvojaa käsiteltäessä tämän toimeen kuuluvaa "asiaa toimialueensa tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona sekä muutenkin antamaan virka-apua toisen kunnan lastenvalvojalIe.
13 §. Jos lastenvalvojan 1 §:ssä tarkoitetussa luettelossa oleva
lapsi siirtyy pysyväisesti oleskelemaan toisen kunnan alueelle, on
lasten valvojan lähetettävä sanottua lasta koskeva ote mainitusta
luettelosta sekä muut lasta koskevat asiakirjat alkuperäisinä uuden
oleskelukunnan lastenvalvojalIe. Tämän on asiakirjat vastaanotettuaan ja vietyään niistä ilmenevät tiedot ja seikat luetteloonsa
ilmoitettava siitä kirjallisesti aikaisemman oleskelukunnan lastenvalvojaIle, joka vasta sitten saa luettelostaan poistaa lapsen samalla
merkitsemällä siihen, mihin kuntaan lapsi on siirtynyt.
14 §. Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa on sanottu, on lastenvaIvojaan, mikäli hänet on määrätty avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen holhoojaksi, sovellettava, mitä holhouslaissa on holhoojasta säädetty.
.

•
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15 §. Asianomaiset olkoot velvolliset pitämään salassa, mitä ovat
saaneet tietää isyydestä, äitiydestä ja raskauden tilasta sekä niiden
kanssa yhteydessä olevista seikoista, mikäli sellaisen seikan ilmaiseminen ei ole tarpeen lapsen edun valvomiBeksi.
16 §. Avioliiton ulkopuolella syntylieitä lapsia koskevasta
laista johtuvien toimenpiteiden yleinen johto ja valvonta kuuluu
sosiaaliministeriölle, joka myöskin tarpeen mukaan antaa tarkempia
määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta;
17 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944
ja sillä. kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1927 annettu asetus avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnasta.

147. Laki alkoholistilain väliaikaisesta muuttamisesta.
Annettu Joulukuun 22 p:nil 1943.

(Suomen (Uj.-kok.

1943: 1043)

(Vrt. kunn. as.-kok. 1936: 16)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun alkoholistilain 4 ja 7 § väliaikaisesti näin
kuuluviksi:
1 L u k u.
. Alkoholistit ja heitä koskevat toimenpiteet.

4 §. Jos on osoittautunut, että 3 §:ssä mainitut toimenpiteet
eivät riitä palauttamaan alkoholistia raittiiseim ja säännölliseen
elämäntapaan, taikka jos muuten on ilmeistä, että ne ovat siihen
riittämättömiä, määrättäköön sellainen henkilö raittiusvalvonnan
alaiseksi tai, sen mukaan kuin 7 §:ssä tarkoitetulla asetuksella säädetään, yleisessä alkoholistihuoltolassa hoidettavaksi.
7 §. Asetuksella säädetään, missä tapauksissa alkoholisti, jonka
palauttamiseksi raittiiseen ja säännölliseen elämäntapaan raittiusvalvonta havaitaan riittämättömäksi, voidaan milärätä yleisessä
alkoholistihuoltolassa hoidettavaksi.

Tämä laki on voimassa vuoden 1944 alusta vuoden 1945 loppuun,
minkä jälkeen alkoholistilain 4 ja 7 § tulevat jälleen voimaan sellaisina kuin ne olivat, ennenkuin ne väliaikaisesti muutettiin 14 päivänä joulukuuta 1939 annetulla iailla.
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148.

Asetus alkoholistin määräämisestä yleiseen alkoholistihuoltolaan.
Annettu Joulukuun ZZ p:nil 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 1044)

(V1·t. hmn.as.·kok. 1936 : 16)

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 17 päivänä tammikuuta
1936 annetun alkoholistilain 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22
päivänä joulukuuta 1943 annetussa laissa:
1 §. Jos raittiusvalvonta havaitaan riittämättömäksi palauttamaan alkoholistin raittiiseen ja säännölliseen elämäntapaan sekä
jos sosiaaliministeriö on osoittanut hoitopaikan häntä varten, määrättäköön hänet hoidettavaksi yleisessä alkoholistihuoltolassa .
. Ennen asian ratkaisemista tulee lääninhallituksen kirjallisesti
sekä mukaan liittäen kertyneet asiakirjat sosiaaliministeriöitä tiedustella 1 momentissa tarkoitettua hoitopaikkaa.
2 §. Tämä asetus on voimassa vuoden 1945 loppuun.

149. Laki eräiden. työasiain hallinnon väliaikaisesta järj estelystä
annetun lain voimassaolon jatkamisesta..
Anneltu Joulukuun ZZ p:nä 1943.
(S~tomen

as.·kok. 1943 : 1050)

(Vrt. kunn. as.-kok. 1941 : 25 ja 99 sekä 1942 : 150 )

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään, että 17 palvana
tammikuuta 1941 annettu laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä on oleva edelleen voimassa vuoden 1944
loppuun, minkä jälkeen sillä muutetut säännökset tulevat jälleen
voimaan sellaisina kuin ne olivat ennen sanotun lain voimaantuloa.

Helsinki 194'. Frenckellin Kirjapa.ino Osa.keyhtiö.

HElSlttiln KAupun61n KunnAllinEn ASfTUSKOKOflMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 15.

S isä II Y s: 150. Laki työvelvollisuusla.in muuttamisesta, s. 241. - 151. Asetus työvelvollisuuslain soveltamisesta, s. 245. - 152. Asetus työnvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön johtoon, s. 255. - ' 153. Laki sukupuolitautilain
muutt.amisesta. s. 25/'i.

150. Laki työvelvollisuuslain muuttamisesta.
Auuettu joulukuua 17 p:al 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943: 1074)
(Vrt. kunn. aa.-kok. 1942: 40)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, muutetaan 22 päivänä
toukokuuta 1942 annetun työvelvollisuuslain 2, 6, 8, 10, 13, 16, 17,
19, 20, 21, 22 ja 24 § näin kuuluviksi:
2 §. Työvelvollisuuden voiinaansaattamisesta antaa määräyksen
tasavallan presidentti, ja se voidaan antaa silloin, kun sotatilasta
annetun lain säännökset tai osa niistä on saatettu noudatettavaksi.
Edellä 1 momentissa mainittu määräys on julkaistava. Virallisessa lehdessä, ja se käy noudatettavaksi, niin pian kuin se on julkaistu, sekä lakkaa, vaikkei sitä olisikaan kumottu, kun sotatilasta
annetun lain soveltaminen lakkaa.
Kun 1 momentissa mainittu voimaansaattamismääräys on annettu,
päättää valtioneuvosto, mihin 1 §:ssä tarkoitettuun työhön työvelvollisuutta on sovellettava.
Työvoiman varaamiseksi 1 §:ssä tarkoitettuihin töihin valtioneuvostolla on niin ikään valta päättää, että määrättyjen töiden
tekeminen taikka liikkeiden tai yritysten toiminta tahi niiden perustaminen, siirtäminen tai laajentaminim rajoitetaan taikka, jos
on tarpeellista, kielletään. Tällaisen päätöksen soveltaminen voidaan antaa erityisen toimikunnan tehtäväksi.
Tämän lain nojalla älköön työnantajaa ilman suostumustaan
velvoitettako ottamaan työhönsä työvelvollisina siihen määrättyjä
työntekijöitä.
6 §. Työvelvollisuussuhteessa olevalle työntekijälle on suoritettava palkka, mikä vastaa työpaikkakunnalla käyvää palkkaa
sellaisesta työstä, jota hänet on määrätty tekemään. Jollei palkan.
suuruutta voida sanotulla perusteella määrätä, on työntekijälle
maksettava se palkka, mikä kohtuudella vastaa hänen suoritettayakseen määrättyjä tehtäviä.
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Asetuksella voidaan määrätä, että työvelvollisen palkasta on
määräosa pidätettävä ja toimitettava hänen omaisilleen.
Jolleivät työnantaja ja työntekijä palkasta sovi, määrää sen
asianomaisen kunnan valtuuston valitsema työvelvollisuusviranomainen.
Milloin työntekijä, joka huoltaa omaisiaan, on määrätty työhön
asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle ja työpaikan palkkataso verrattuna vastaavanlaisessa työssä hänen asuinpaikkakunnallaan vallitsevaan palkkatasoon on siinä määrin alhaisempi, että hänen huoltamiensa omaisten toimeentulo voi sen vuoksi joutua kärsimään, on
hänellä oikeus saada paikallislisä, jonka suuruus vastaa asuinpaikkakunnan ja työpaikan palkkatasojen välistä erotusta. Työntekijälle,
jonka menot lisääntyvät sen johdosta, että hän ja hänen perheensä
joutuvat asumaan eri paikkakunnilla, voidaan maksaa myös menojen lisääntymistä vastaava paikallislisä. Erityisten syiden vaatiessa voidaan paikallislisä vahvistaa maksettavaksi muullakin
perusteella kuin edellä on sanottu. Paikallislisät on toimitettava
työntekijän omaisille.
.
Paikallislisistä ja niiden suorittamisesta määrää se ministeriö,
jonka alaisuuteen työvelvollisuusasiat kuuluvat. Valtioneuvosto
voi, milloin erityisiä syitä on, määrätä paikallislisät maksettaviksi
valtion varoista.
Työntekijän omaisilla tarkoitetaan tässä pykälässä:
1) puolisoa ja seitsemäätoista vuotta nuorempia omia ja aviopuolison lapsia, joiksi luetaan myös avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ja ottolapset; sekä
2) seitsemäätoista vuotta vanhempia 1 kohdassa mainittuja
lapsia, lapsenlapsia, vanhempia, otto- ja iso vanhempia sekä seitsemäätoista vuotta nuorempia sisaruksia, jos mainittujen henkilöiden
työ- ja ansiokyky sekä varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa nähden ovat huomattavasti riippuvaisia työntekijästä.
8 §. Työvelvollisuussuhteessa olevalle työntekijälle, joka työvelvollisena on poissa asuinpaikkakunnaltaan, on neljännesvuosittain
tai, jos töiden suorittaminen on pätevänä esteena loman myöntämiselle määräaikana, heti esteen poistuttua pyynnöstä annettava
kohtuullinen loma hänen perhe- ja muiden yksityisten asiainsa hoitamista varten; ja on työnantajan järjestettävä hänelle vapaa matka
asuinpaikkakunnalle ja sieltä takaisin työpaikkaan. Valtioneuvosto
voi määrätä sanotut matkakustannukset maksettaviksi valtion varoista. Työnantaja on velvollinen maksamaan osan loma-ajan palkasta siten kuin siitä asetuksella säädetään.
Työntekijälle 5 §:n 2 momentin nojalla tulevasta vuosilomasta on
erikseen säädetty.
Erityisessä työmuodostelmassa olevalta työvelvolliselta voidaan, kurinpidollisten syiden sitä vaatiessa, kieltää lomat.
10 §. Kustannukset, jotka aiheutuvat työvelvollisuussuhteessa
olevan työntekijän matkustamisesta työpaikalle ja sieltä takaisin,
suorittaa työnantaja, mikäli valtioneuvosto ei ole jossakin tapauksessa.
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määrännyt niitä maksettavaksi valtion" varoista.· Milloin asuinpaikkakuntansa ulkopuolelle työhön määrätty työntekijä vamman
tai sairauden takia ei ole voinut työstä vapauttamisen jälkeen välittömästi matkustaa lähtö- tai asuinpaikkakunnalleen, on hänellä niin
ikään oikeus matkakustannusten korvaukseen.
Asetuksella määrätään matkan kestäessä tarpeellisen ravinnon
järjestämisestä työvelvolliselle .
13 §. Suomen kansalainen, joka on täyttänyt viisitoista,
mutta ei kahdeksaatoista vuotta, voidaan nuorena työvelvollisena
tarvittaessa määrätä sellaiseen tässä laissa tarkoitettuun, hänen
kykyään ja voimiaan vastaavaan työhön, joka ei ole hänen kehitykselleen haitallinen.
Nuorta työvelvollista, johon on sovellettava 1 §:n 2 ja 3 momentin
säännöksiä, älköön myöskään määrättäkö työhön muuhun työpaikkaan, jos hän
1) vakinaisesti elättää itseään tässä laissa tarkoitetulla työllä
tai on sellaisessa työssä ammattioppilaana;
2) omassa taloudessa työvelvollisuusviranomaisten riittäväksi
harkitsemassa määrässä ottaa osaa maa- ja metsätaloustöihin;
3) vapaaehtoisena viranomaisten antamien ohjeiden mukaan
suorittaa tässä .pykälässä tarkoitettua työtä.
Nuori työvelvollinen on määrättävä työhön, mikäli mahdollista,
sulan maan aikana, ja voidaan häntä pitää työssä vuosittain enintään satakaksikymmentä päivää, työn aikana sattuvat vapaapäivät
mukaan luettuina. Nuoren työvelvollisen päivittäinen työaika on,
ottamalla huomioon voimassa olevat työaikaa koskevat säännökset
sekä työn laatu, työvelvollisen ikä, sukupuoli ja työtottumus, järjestettävä siten, että työstä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa hänen
terveydelleen. Työkauden kestäessä on nuorelle työvelv:olliselle sopivana ajankohtana annettava riittävän pitkä yHtäjaksomen työloma.
Nuori työvelvollinen voidaan määrätä kotipaikkakuntansa ulkopuolelle ainoastaan viranomaisten erityisen valvonnan alaiseen työhön. Työvelvollisuussuhteessa on tällöin sen lisäksi, mitä edellä on
säädetty, otettava huomioon työvelvollisen virkistyksestä ja kasvatuksesta johtuvia vaatimuksia.
Milloin on syytä varoa, että tyovelvollisuussuhteessa suoritettava
työ voi vahingoittaa nuoren työvelvollisen terveyttä tai kehitystä.
älköön hänelle annettako työmääräystä, ennenkuin lääkäri on todennut hänet määräyksessä tarkoitettuun työhön soveltuvaksi.
Nuorelle työvelvolliselle, joka työvelvollisuussuhteen aikana
ilmenneen vamman tai sairauden takia haluaa lääkärin tutkimusta.
on annettava siihen tilaisuus.
16 §. Työvelvollinen, joka ilman laillista estettä laiminlyö
3 §:ssä säädetyn ilmoittautumisen viranomaiselle tai ei· noudata
kuulutuksella annettua määräystä saapua työhön, rangaistakoon
sakoIla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella.
17 §. Työvelvollinen, joka saatuaan häntä henkilökohtaisesti
koskevan työmääräyksen ei saavu työpaikalle, rangaistakoon sakolIa
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tai vankeudella. Jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, voi
rangaistus olla kuritushuonetta enintään kaksi vuotta.
Työvelvollinen, joka luvattomasti poistuu työpaikastaan tai
saatuaan lomaa taikka työn muuten keskeydyttyä jää työpaikkaansa
määräaikana palaamatta, rangaistakoon vankeudella tai kuritushuoneella enintään kahdeksi vuodeksi taikka, jos asianhaarat ovat
erittäin lieventävät, sakolla.
19 §. Työvelvollisuussuhteessa oleva työvelvollinen, joka työpaikalla kieltäytyy suorittamasta hänelle tämän lain nojalla määrättyä työtä tai muutoin rikkoo työsuhdetta koskevia lain tai työvelvollisuusviranomaisten määräyksiä, voidaan riittävän suurella
uhkasakolla pakottaa täyttämään velvollisuutensa tai heti pidättää
ja määrätä erityiseen työmuodostelmaan. Samoin voidaan erityiseen
ty'ömuodostelmaan toimittaa rikoksen tehnyt työvelvollinen, jollei
häntä rikoksen johdosta ole määrätty vangittavaksi. Uhkasakon
asettaa ja siihen tuomitsee poliisipäällikkö sekä valtakunnan ulkopuolella olevalla sotilashallintoalueella puolustusvoimain pääesikunnan määräämä viranomainen. Päätökseen, jolla uhkasakkoon
on tuomittu, saa hakea muutosta valituksella viidentoista päivän
kuluessa tiedoksi saamisesta lääninhallituksessa, mutta voidaan
päätös panna täytäntöön valituksesta huolimatta. Valtakunnan
ulkopuolella olevalla sotilashallintoalueella annetusta päätöksestä
valitetaan Viipurin läänin lääninhallitukseen.
Lääninhallituksen päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa
\ ei saa hakea muutosta.
Joka uhkasakosta ei.ota ojentuakseen tai joka erityiseen työmuodostelmaan määrättynä kieltäytyy suorittamasta työtä tai rikkoo
tällaisessa muodostelmassa noudatettavaa järjestystä, tuomittakoon
vankeuteen tai enintään kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen.
20 §. Mitä edellä 17-19 §:ssä on säädetty, älköön sovellett~ko
nuoreen työvelvolliseen. Nuori työvelvollinen, joka saatuaan hänelle
henkilökohtaisesti annetun työmääräyksen ei saavu työpaikalle tai
ei noudata työstä annettuja määräyksiä tai luvattomasti poistuu
hänelle määrätystä työpaikasta tahi saatuaan lomaa taikka työn
muuten keskeydyttyä jiLä työpaikkaansa palaamatta, voidaan viedä
työpaikalle tai määrätä erityiseen, nuorille työvelvollisille tarkoitettuun työmuodostelmaan.
Nuori työvelvollinen, joka erityiseen työmuodostelmaan siirrettynä edelleen kieltäytyy suorittamasta työtä tai muutoin noudattamasta työmuodostelmaa varten annettuja määräyksiä, rangaistakoo~ sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella.
Nuoren työvelvollisen holhooja, joka tahallisesti estää hänen
saapumisensa työhön, rangaistakoon sakolla tai enintään vuoden
vankeudella.
21 §. Työnantaja tai hänen sijaisensa, joka kohtelee työvelvollisuussuhteessa olevaa työntekijää vastoin työvelvollisuusviranomaisen antamia määräyksiä, rangaistakoon sakolla tai vankeudella,
jollei teosta ole muualla laissa ankarampaa rangaistusta säädetty.
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Työnantaja, joka pitää työssään tämän lain nojalla hänen tietensä muuhun .työhön määrättyä työntekijää sen jälkeen kuin työntekijän olisi ollut saavuttava tähän työhön, rangaistakoon sakolla
tai vankeudella .. Sama olkoon lakinatyönantajasta, joka ei noudata
2 §:n nojalla työn säännöstelystä annettuja määräyksiä.
Työnantaja, joka rikkoo 15 §:ssä olevan kiellon, korvatkoon oikeuden harkinnan mukaan vahingon ja rangaistakoon häntä sen ohessa
sakolla.
22 §. Sotilasjohdon· alaiseen, sotilaallisesti järjestettyyn muodostelmaan tai laitokseen kuuluva työvelvollinen, jonka sotatuomioistuin on tuominnut rangaistukseen, mikä estää hänet tekemästä
työtä, menettää palkkansa tällaisen rangaistuksen ajalta. Palkkaa
ei myöskään makseta siltä ajalta, jona työvelvollinen hänelle määrätyn järjestysrangaili!tuksen takia on estynyt tekemästä työtä.
24 §. Kunnat ovat velvolliset, kukin alueellaan, avustamaan
tämän lain toimeenpanossa.
Kunnanvaltuuston valitseman työvelvollisuusviranomaisen toimituskirjat on annettava asianosaisille lunastuksetta.

151. Asetus työvelvollisuuslain soveltamisesta.
Annettu Joulukuuu 30 p:nl 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 1075)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1942 : 40, 41 ja. 87 )

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuuluvia
erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä
säädetään 22 päivänä toukokuuta 1942 annetun työvelvollisuuslain
6, 7, 8, 10 ja 25 §:n nojalla, 6, 8 ja 10 § sellaisina kuin ne ovat joulukuun 17 päivänä 1943 annetussa laissa:

Työvelvollisuusviranomaiset.
1 §. Ylimpänä työvelvollisuusviranomaisena johtaa ja valvoo
työvelvollisuuden toimeenpanoa kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö.
Asioissa, jotka koskevat työvelvollisuuden toimeenpanoa työvoiman hankkimiseksi maanpuolustukselle tärkeisiin töihin, on ylimpänä työvelvollisuusviranomaisena kotijoukkojen esikun.ta, joka toimii yhteistyössä k,ulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kanssa.
2 §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä on työvelvollisuusasiain toimikunta, jonka muodostavat valtioneuvoston
määräämät puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä. Puheenjohtajaksi on määrättävä henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan
työnantajain eikä työntekijäin etua. Jäsenistä on puolet määrättävä
työnantajien ja puolet työntekijäin edustajista. Samoin on mää. rättävä puheenjohtajalle ja jäsenille varamiehet.
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Työvelvollisuuslain 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun toimikunnan
muodostavat valtioneuvoston määräämä puheenjohtaja ja kuusi
jäsentä. Puheenjohtajan ja yhden jäsenen tulee olla kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiainosaston virkamiehiä,
kahden jäsenen kansanhuoltoministeriön virkamiehiä, yhden puolustusvoimain pääesikunnan edustaja sekä yhden työnantajain ja
yhden työntekijäin edustaja. Puheenjohtajalle ja jäsenille on määrättävä henkilökohtaiset varamiehet.
Työvelvollisuusasiain toimikunnan jäsenille ja varajäsenille sekä.
2 momentissa mainitun toimikunnan työnantajia ja työntekijöitä
edustaville jäsenille ja varajäsenille älköön määräystä annettako,
ennen kuin asianomaisilla työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on
ollut tilaisuus· esittä'ä mielipiteensä asiasta.
3 §. Työvelvollisuusasiain hallinnolle kuu,luvien tehtävien suorittamista varten maa jaetaan piireihin, joiden lukumäärän· ja rajat
valtioneuvosto määrää.
Jokaisessa piirissä pitää työvelvollisuuden toimeenpanosta huolta
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen piiritoimisto,
jonka esimiehenä on piirin työvoimapäällikkö sekä hänen apunaan'
tarpeen vaatiessa apulaispäällikkö, tarkastajia ja muita viran tai
toimen haltijoita, niinkuin siitä on erikseen säädetty. Piiritoimiston
avuksi voi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö asettaa neuvottelukunnan, jossa on yhtä monta työnantajain ja työntekijäin
edustajaa.
Milloin on kysymys työvoiman hankkimisesta maanpuolustukselle tärkeisiin töihin, on piirin toimeenpanoviranomaisena ·asianomaisen suojeluskuntapiirin esikunta.
4 §. Työvelvollisuuden toimeenpanosta aiheutuvat paikalliset
tehtävät suorittaa kussakin kunnassa kunnan työvoimapäällikkö ja
työvoimalautakunta.
5 §. Kunnan työvoimapäällikön ottaa ja erottaa piirin työvoimapäällikkö kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön antamien ohjeiden mukaan.
6 §. Työvoimalautakuntaan valitsee asianomaisen kunnan valtuusto puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tasaluvun jäseniä ja saman määrän varajäseniä niin myös 4 momentissa tarkoitetut lisäjäseneii. Varapuheenjohtajalla, joka on kutsuttava työvoimalautakunnan kaikkiin kokouksiin, on äänioikeus vain lautakunnan puheenjohtajana toimiessaan.
Työvoimalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittava tehtävään sopivista, työoloihin perehtyneistä henkilöistä,
joiden voidaan katsoa tasapuolisesti edustavan sekä työnantajain
että työntekijäin etua. Vaalista on ilmoitettava kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriölle, työvoima-asiain piiritoimistolle, suojeluskuntapiirin ·esikunnalle ja lääninhallitukselle.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava siten, että puolet heistä
edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä ja että he, mikäli mahdollista, edustavat eri ammattialoja. Asianomaisille työnantaja- ja

247
N:o 151 (jatk.)

työntekijäjärjestöille, jos sellaisia on kunnassa, on annettava tilaisuus esittää. ehdokkaansa jäseniksi.
. Mikäli lautakunnassa ei ole naisjäsentä, on siihen valittava naispuolinen lisäjäsen, joka on kutsuttava saapuville käsiteltäessä naispuolista työvoimaa koskeVia asioita. Milloin käsi~ellään nuoria
työvelvollisia koskevia asioita, on 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu
nuorten työvelvollisten työoloja tarkastamaan valittu henkilö
kutsuttava lautakuntaan lisäjäseneksi. Tarpeen' mukaan voidaan
lisäjäseniksi valita muitakin asiantuntijoita.
Lisäjäsenellä on lautakunnan kokouksessa puheval~a, mutta ei
äänivaltaa.
7 §. Työvoimalautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
niin usein kuin asiat vaativat, kuitenkin ainakin kerran kuukaudessa.
Työvoimalautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintäin yksi työnantajia ja yksi työntekijöitä edustava jäsen tai varajäsen on saapuvilla.
Kunnan työvoimapäällikkö on tarpeen vaatiessa kutsuttava
työvoimalautakunnan kokoukseen kuultavaksi.
8 §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö voi kunnan
työvoimapäällikön esityksestä tarpeen vaatiessa antaa työvelvollisuuden toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnan alueella työnvälitystoimistolle, milloin sellainen kunnassa on. Työnvälitystoimisto
on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita, joita työvoimapäällikkö
työvelvollisuuden soveltamista varten toimistolle antaa.
Työvoimalautakuntana toimii kunnassa, jossa on työnvälitystoimisto, työnvälityslautakunta, vahvistettuna 6 §:n 4 momentissa
mainitulla tavalla.
.
9 §. Alueilla tai paikkakunnilla, joilla erityiset sotilaalliset
toimenpiteet ovat tarpeen, on työvelvollisuusviranomaisten noudatettava niitä määräyksiä, joita asianomaiset sotilasviranomaiset
antavat maanpuolustukselle välttämätöntä tarkoitusta varten.
Työvelvollisuusviranomaisten tehtävät.
10 §. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön tulee:
1) tehdä, milloin olosuhteet niin vaativat, esitys työvelvollisuuden voimaansaattamisesta ja lakkauttamisesta;
2) esittää ·valtioneuvoston määrättäväksi, mihin työvelvollisuuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työhön työvelvollisuutta on
sovellettava ja millä työaloilla työn tekemistä voidaan säännöstellä;
3) johtaa ja valvoa työvelvollisuuden toimeenpanoa koko maassa
sekä antaa siitä yleisiä ohjeita ja, tarpeen mukaan, yksityiskohtaisia
määräyksiä alemmille työvelvollisuusviranomaisille;
4) tarvittaessa antaa määräyksiä työvelvollisten ilmoittautumisesta työvelvollisuusviranomaisille ja määrätä työvelvolliset
työhön yleisellä kuulutuksella;
5) määrätä, milloin syytä. on, työvelvollisten siirtämisestä kunnasta toiseen;

.,

248
N:o 151 (ial.!c.)

6) ylimpänä työvelvollisuusviranomaisena valvoa, että työvelvollisuussuhteessa olevilla työntekijöillä on työvelvollisuuslain mukainen tilaisuus ruoan ja majoituksen sekä sairaanhoidon saantiin
ja että myös muita työvelvollisuussuhdetta koskevia määräyksiä
noudatetaan;
"
7) pitää yleistä luetteloa siitä, miten työvoima jakautuu maassa
eri työalojen kesken;
8) ratkaista työvoimalautakuntien ja muiden alaistensa työvelvollisuusviranomaisten päätöksistä ja toimenpiteistä tehdyt valitukset; sekä
9) huolehtia siitä, että työvelvollisuutta ei sovelleta, mikäli
vapaaehtoista työvoimaa on riittävästi saatavissa.
Kotijoukkojen esikunnan on, milloin on kysymys työvoiman
hankkimisesta maanpuolustukselle tärkeisiin töihin, huolehdittava
edellä 3-6, 8 ja 9 kohdassa mainituista tehtävistä ja annettava,
milloin syytä on, puolustuslaitoksen työssä oleville työntekijöille
työmääräyksiä.
"
11 §. Työvelvollisuusasiain toimikunnan tulee;
1) tehdä kulkulaitosten ja yleisten nöiden ministeriölle esityksiä
ja aloitteita edellä 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituista
asioista ja paikallislisän suorittamista koskevien ohjeiden antamisesta sekä, milloin toimikunta katsoo siihen olevan aihetta, muista
työvelvollisuuden toimeenpanoa koskevista kysymyksistä; ja
2) antaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle lausuntoja
alempien työvelvol).isuusviranomaisten päätöksistä tehdyistä, työvelvollisuussuhteessa olevien työntekijöiden työoloja sekä palkkasuhteita ja muita etuuksia koskevista valituksista sekä, ministeriön
kehoituksesta, muistakin työvelvollisuutta koskevista kysymyksistä.
12 §. Piiritoimiston tai, milloin on kysymys maanpuolustukselle
tärkeistä töistä, suojeluskuntapiirin esikunnan tulee:
1) huolehtia työvoiman asianmukaisesta jakautumisesta sen
toimialueeseen kuuluvien eri kuntien kesken;
2) määrätä, milloin syytä on, työvelvollisten siirtämisestä toimialueen kunna~ta toiseen, mikäli asiaa ei ole pidätetty muun viranomaisen ratkaistavaksi;
3) antaa työvoimapäälliköille ohjeita ja määräyksiä työvelvollisen työvoiman sijoittamisesta työhön toimialueensa eri kunnissa;
4) tehdä kulkulaitosten ja yleIsten töiden ministeriölle tai kotijc:>ukkojen esikunnalle esityksiä väIttämättömästä työvelvollisten
siirtämisestä toimialueelle tai sieltä pois; sekä
5) tehdä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle esityksiä
työn tekemisen "sääDnöstelemisestä ja valvoa annettujen säännöstelymääräysten noudattamista.
"13 §. Kunnan työvoimapääIlikön tulee:
1) huolehtia siitä, että työvoimalautakunnan työvelvollisista laatima luettelo vastaa kulloinkin vallitsevaa tilannetta;
2) annettujen ohjeiden mukaisesti hankkia, mikäli vapaaehtoista
työvoimaa ei ole saatavissa, työvelvollisuutta soveltamalla työ-
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. voimaa sellaisiin päällikön toimialueella suoritettaviin töihin, joissa
työvelvollisia saadaan käyttää;
3) tehdä piiritoimistolle esityksiä työvoiman määräämisestä ja
siirtämisestä toimialueelle, milloin siellä ei ole työvoimaa riittävästi
saatavissa;
.
4) tarvittaessa määrätä työvelvolliset työhön yleisellä kuulutuksella;
5) määrätä työvelvollinen työhön toimialueellaan ja, saatuaan
työvelvollisen toiselle paikkakunnalle siirtymistä koskevan määräyksen, antaa työvelvolliselle siirtoa koskeva työmääräys noudattaen,
mikäli mahdollista, työpaikkakuntaan ja kielisuhteisiin nähden
työvelvollisen toivomuksia;
6) huolehtia yksissä neuvoin kansanhuoltolautakunnan kanssa
työvelvollisuussuhteessa olevien työntekijäin majoituksen ja muonituksen järjestämisestä mikäli olosuhteet sitä vaativat eikä se ole
valtion muiden viranomaisten toimesta tapahtunut;
7) pitää tarpeen vaatiessa yksissä neuvoin kansanhuoltolautakunnan kanssa huolta, milloin työvelvollisia on päällikön toimialueelta siirrettävä, siirron toimeenpanemisesta, jolleivät puolustusviranomaiset sitä suorita; sekä
'
8) antaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja piirin
työvoimapäällikölle tarpeelliset tiedot toimialueensa työvoimaoloista.
.
14 §. Työvoimalautakunnan tulee:
1) velvoittaa kunnassa olevat työvelvolliset ilmoittautumaan
luettelointia varten, huolehtia heidän luetteloimisestaan kulloinkin
tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa ja avustaa työvoimapäällikköä
luettelon täydentämisessä;
2) valvoa toimialueellaan, että työvelvollisuutta sovellettaessa
lakia, asetuksia ja muita määräyksiä noudatetaan sekä että työvelvollisia kohdellaan oikeudenmukaisuudella ja ymmärtämyksellä,'
niin myös ratkaista valitukset työvoimapäällikön toimenpiteistä;
3) toimialueellansa määrätä työvelvolliselle suoritettava palkka,
jolleivät työnantaja ja työntekijä siitä sovi;
4) vahvistaa toimialueelleen siirretylle työvelvolliselle maksettava
paikallislisä, noudattaen mitä kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö työvelvollisuuslain 6 §:n nojalla siitä määrää; sekä
5) ratkaista ne muut työvelvollisuutta koskevat asiat, joiden
ratkaiseminen ei kuulu tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle.
15 §. Milloin työvelvollinen on valtion tai kunnan virassa taikka
toimessa, voi viranomainen, joka on hänet nimittänyt tahi ottanut
virkaan tai toimeen, ilman kunnan työvoimapäällikön toimenpidettäkin tarvittaessa määrätä hänet työvelvollisuuslaissa tarkoitettuun, hänelle soveltuvaan työhön.
Lääkärit, hammaslääkärit, lääketieteenkandidaatit, apteekkarit,
proviisorit, farmaseutit, apteekkioppilaat, koulutetut sairaanhoitajat
ja kätilöt sekä sairaanhoitaja- ja kätilöoppilaat määrää heidän
ammattikoulutuksensa mukaiseen työhön lääkintöhallitus. Mikäli
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tällä tavoin työhön määrätty henkilö joutuu hoitamaan valtion
virkaan tai toimeen kuuluvia tehtäviä, voi lääkintöhallitus määrätä,
että hänelle on maksettava enintään virkaa tai tointa seuraava
peruspalkka tai menosääntöön otettu palkkio.

Ilmoittautuminen ja työhön määrääminen.
16 §. Työvelvollisuusviranomaisen määräyksestä, joka voidaan
antaa myös yleisellä kuulutuksella, on työvelvollisuusviranomaisen
toimialueella olevien työvelvollisten ilmoittauduttava viranomaisille.
17 §. Työvelvollisia määrättäköön työhön vain siinä tapauksessa, ettei riittävää työvoimaa muuten ole käytettävissä.
18 §. Yksityinen työnantaja, joka haluaa työntekijöitä määrättäväksi työvelvoUisina hänen työhönsä, hakekoon määräämistä
sen kunnan työvoimapäälliköltä, jonka alueella työ tulee suoritettavaksi, tai työvoimapiirin toimistoIta taikka kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöItä.
Hakemuksessa on työvelvollisuusviranomaisten vaatimuksesta
selvitettävä työn laatu, alkamis- ja kestoaika, tarvittavien työntekijäin luku, peruste, jonka nojalla työvoimaa haetaan, työssä annettavat palkka- ja muut edut sekä työnantajan mahdollisuudet kuljettaa,
majoittaa ja muonittaa työvelvolliset, niinkuin myös siitä, että työntekijäin palkansaanti on turvattu.· Ennenkuin työmääräys voidaan
antaa, on otettava selko siitä, että työhön sopivaa vapaaehtoista
työvoimaa ei ole saatavissa. Palkka- ja muista eduista on työhön
määrättävälIe työntekijälle mikäli mahdollista ilmoitettava.
Asianomaisen kunnan työvoimapäällikön on jaettava työvoima
eri työnantajien työhön ylemmiltä työvelvollisuusviranomaisilta
saatujen ohjeiden mukaisesti.
19 §. Maanpuolustukseen tai siihen liittyviin erityisiin tehtäviin
rauhan aikana vapaaehtoisena koulutettua henkilöä, joka sodan
aikana viranomaisen määräyksestä toimii sellaisissa tehtävissä, älköön muuhun työhön määrättäkö, jolleivät erityiset syyt sitä vaadi.
20 §. Milloin työvelvollinen henkilö on julkisessa virassa taikka
tarpeellinen sellaisen julkisen tai yksityisen laitoksen taikka yrityksen palveluksessa, jota tarkoitetaan työvelvollisuuslain 1 §:n
3 momentissa, on asianomaista viranomaista tai laitosta 'taikka
yritystä, mikäli mahdollista, kuultava, ennenkuin hänet määrätään
muuhun työhön.
21 §. Työvelvollista, joka työvelvollisuuslain II §:n mukaan on
vastaanottanut jäsenyyden sanotussa lainkohdassa mainitussa hallintoelimessä, älköön määrättäkö työhön, joka estäisi jäsenyydestä
johtuvien velvollisuuksien täyttämisen.

Työvelvollisuussuhde.
22 §. Työvelvollinen on työvelvollisuutta koskevissa aSIOissa
sen työvoimalautakunnan ja työvoimapäällikön alainen., jonka
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tQimialueella hän .on. Yksityinen työnantaja, jQnka työssä .on työvelvQllisina siihen määrättyjä työntekijöitä, .on työvelvQllisuutta
kQskevissa asiQissa saman viranQmaisen valvQnnan alainen kuin
hänen työntekijänsä.
TyövelvQllisen, jQka haluaa vapautua työstä, jQhQn hänet .on
työvelvQllisena määrätty, .on pyydettävä työvelvQllisuussuhteen
lakkauttamista työpaikkakunnan työvQimapäällikölta tai, milloin
.on kysymys maanpuQlustukselle tärkeästä työstä, kQtijQukkQjen
esikunnalta. JQS työvelvQllinen kuitenkin .on siirretty kunnasta
tQiseen, VQi työvQimapäällikkö lakkauttaa työvelvQllisuussuhteen
ain.oastaan sen viranQmaisen luvalla, jQka .on antanut siirtQmääräyksen.
Työnantaja, jQka haluaa IQpettaa työvelvQllisuussuhteen, ilmQittakQQn siitä lakkauttamismääräystä varten työpaikkakunnan työvQimapäällikölle tai, millQin .on kysymys maanpuQlustukselle tärkeästä työstä, kQtijQukkQjen esikunnalle.
23 §. TyövelvQllisuussuhteessa .olevalle työvelvQlliselle .on sen
työvQimapäällikön tQimesta, jQka .on määrännyt hänet työhön,
annettava työkirja. Ylin työvelvQllisuusviranQmainen VQi kuitenkin,
millQin kysymyksessä .on lyhytaikainen työvelvQllisuussuhde, määrätä, että työvelvQlliselle .on työkirjan sijasta annettava yksinQmaan
kirjallinen työmääräys. Työkir.jaan .on työvQimapäällikön tQimesta
tai, mikäli työvQimapäällikköä ei paikkakunnalla .ole, asianQmaisen
työmaan päälliköntQimesta merkittävä työnantajan ja työntekijän
nimet, työvelvQllisuussuhteen. alkamis- ja päättymispäivä, SQvittu
tai määrätty palkka sekä työvelvQllisuussuhteen päättyessä, Qnk.o
työnantajalla tahi työntekijällä työvelvQllisuussuhteesta jQhtuvaa
saamista tQiselta ja, millQin niin .on, sanQtun saamisen määrä, jQka
.on vahvistettava velallispuQlen allekirjQituksella.
Palkka .on, mikäli laissa ei .ole tQisin säädetty, työvelvQlliselle
maksettava seitsemän päivän väliajQin tai, JQS työvelvQllisuussuhde
kestää neljäätQista päivää pitemmän ajan, vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa.
TyövelvQllisella, jQlle tulevaa palkkaa ei .ole maksettu viimeistään
kuuden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä lukien, .on esittämällä
selvitys sUQrittainastaan työstä ja maksamatta jääneestä palkasta
.oikeus saada palkka työpaikkakunnan työvQimalautakunnalta,./iai,
jQllei työpaikkakunnalla .ole työvQimalautakuntaa, sen kunnan työvQimalautakunnalta, jQssa siirtQmääräys .on annettu. Ennenkuin
palkka maksetaan, .on työnantajaa, mikäli mahdQllista, kuultava.
Maksam~nsa palkan periköön lautakunta työnantajalta viipymättä
laskulla, jQnka sisältö saadaan ulQSQttaa häneltä ilman tUQmiQta' tai
päätöstä. JQlleivät palkka ja ulQsQtQsta aiheutuneet kulut täten tule
sUQritetuiksi, kQrvataan ne kunnalle valtiQn varQista. Sama .on
vQimassa paikallislisästä ja matkakustannuksista, jQtka työvelvQllisuuslain 6, 8 ja 10 §:n mukaan .on työnantajan maksettava.
24 §. MillQin työhön määrätyllä työvelvQllisella .on työpaikkakuntansa ulkQPuQlella hUQllettavana työvelvQllisuuslain 6 §:n 5 mQ-
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mentin 1 kohdassa mainittuja omaisia, pidättäköön työnantaja
palkan maksun yhteydessä heille toimitettavaksi, jos omaisia on yksi,
~aärän, joka vastaa kolmeakymmentä sadalta työvelvollisen kuukaudessa ansaitsemasta palkasta, ja jokaista seuraavaa omaista
varten määrän, joka vastaa kymmentä sadalta sanotusta palkasta,
kuitenkin yhteensä enintään niin paljon, että työvelvolliselle itseään
varten jää määrä, jonka voidaan katsoa kohtuudella riittävän hänen
toimeentuloonsa.
Kunnan työvoimapäällikön . on työnantajalle ilmoitettava tarpeelliset tiedot työvelvollisen omaisista, palkan pidätystä ja heille
toimittamista varten. Palkasta pidätetty erä on työnantajan kustannuksellaan viipymättä toimitettava työvelvollisen omaisille ja
on siitä työvelvolliselle annettava todiste.
25 §. Jos työnantaja kahtena peräkkäisenä 'palkanmaksupäivänä laiminlyö. työvelvollisen palkan suorittamisen tai jättää noudattamatta työvelvollisuusviranomaisten määräyksiä, voidaan työvelvollisuussuhde lakkauttaa. Tästä päättää työvoimapäällikkö,
mikäli hän itse on 18 §:ssä mainitun hakemuksen johdosta ~äärännyt
työvelvollisuuden soveltamisesta työnantajan yrityksessä. Muussa
tapauksessa on työvoimapäällikön ilmoitettava laiminlyönnistä
ylemmälle työvelvollisuusviranomaiselle asian vaatimia toimenpiteitä varten.
26 §. Työvelvollisuuslain 8 §:n 1 momentissa säädetyn loman
ajalta on työntekijälle suoritettava yhden päivän palkka kutakin
työssä oltua kuukautta kohden.
27 §. Milloin työvelvollinen siirretään työhön toiselle paikkakunnalle eikä ole varmuutta siitä, .että työvelvolliselle on järjestetty
tilaisuus saada matkan varrella tarpeellinen ravinto, on sen työvelvollisuusviranomaisen, joka lähettää työvelvollisen matkalle, annettava työvelvolliselle, joka sitä haluaa, matkalle riittävä kuiva muona
tai ruokaraha. Täten annetun edun raha-ar.voa on pidettävä työntekijälle tulevan palkan ennakkomaksuna, joka työnantajan on
pidätettävä työntekijän palkasta ja toimitettava sanotulle viranomaiselle.
28 §. Jos työhön määrätty työvelvollinen ei itse ole voinut
hankkia työn suorittamisessa tarpeellisia varusteita, kuten työvaatteita, jaIkineita tai käsineitä, on ne, mikäli mahdollista, hankittava
hänelle asianomaisen työvoimalautakunnan toimesta. Täten annetun
edun raha-arvoa on pidettävä työntekijälle tulevan palkan ennakkomaksuna, joka työnantajan on pidätettävä työntekijän palkasta ja
toi:plitettava sanotulle viranomaiselle. '
Ty~ajan, joka on ottanut työhönsä siihen työvelvollisina määrättyjä työntekijöitä, on mahdollisuuksien mukaan pidettävä varastoa, josta työntekijät voivat ostaa edellä 1 momentissa Ipainittuja varusteita työnantajan kustannuksia vastaavasta
hinnasta.
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Rajoitettu työvelvollisuU8.
29 §. Nuorten työvelvollisuuden toimeenpanoa ohjaamaan ja
valvomaan asetetaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
avUksi neuvottelukunta, jonka jäsenet ministeriö määrää.
Kotipaikkakuntansa ulkopuolelle työhön määrättyjen nuorten
työvelvollisten työsuhteesta antaa kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö järjestyssääntöjä.
Kunnan alueelle työhön sijoitett:u.jen nuorten työ velvollisten
työtä valvoo työvoimalautakunta, jonka myös on valittava sopiva
henkilö tarkastamaan, että nuorten työvelvollisten työsuhteesta
annettuja säännöksiä ja määräyksiä tarkoin noudatetaan ja että
työstä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa nuorten työvelvollisten terveydelle.
Erityiset työmuodostelmat.
30 §. Miehiä varten tarkoitetut työvelvollisuuslain 19 §:ssä
edellytetyt erityiset työmuodostelmat ovat sotilasjohdon alaisia ja
määrää niiden perustamisesta ja järjestysmuodosta puolustusvoimien pääesikunta.
Naisia ja nuoria työvelvollisia varten tarkoitetut työvelvollisuuslain 19 ja 20 §:ssä edellytety't erityiset työmuodost~lmat ovat
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön valvonnan alaisia ja
määrää sanottu ministeriö niiden perustamisesta ja järjestysmuodosta.
31 §. Milloin syntyy kysymys työvelvollisen määrää~estä
-erityiseen työmuodostelmaan, on asianomaisen työvoimalautakunnan, työvoimapäällikön tai, jos työvelvollinen on työssä järjestetyn
johdon alaisella työmaalla, työpäällikön asiana tarvittaessa pyytää
työvelvollisen pidättämistä ja tehdä esitys hänen määräämisestään
työmuodostelmaan.
Määräyksen työmuodostelmaan lähettämisestä antaa sen suojeluskuntapiirin komentaja, jonka alueella esityksen tehnyt viranomainen toimii, tai puolustusvoimain pääesikunnan taikka kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön määräämä muu viranomainen.
Milloin on kysymys naispuolisesta tai nuoresta työvelvollisesta antaa
määräyksen aina kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö.
32 §. Työvelvollinen voidaan määrätä erityiseen työmuodostelmaan enintään vuodeksi kerrallaan. Määräyksen antanut viranomainen voi hänet siitä vapauttaa, milloin on perusteltua aihetta
olettaa, että työvelvollinen noudattaa työvelvollisuudesta voimassa
olevia määräyksiä. Hänet on niinikään vapautettava työmuodostelmasta, ellei työvelvollisuutta voida häneen enää soveltaa.

Erinäisiä määräyksiä.
33 §. Edellä 2.§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen toimikuntien
sekä 3 ja 29 §:ssä mainittujen neuvottelukuntien puheenjohtajille ja
jäsenille sekä tarpeen vaatiessa kutsutuille asiantuntijpille suori-
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tettavasta palkkiosta ja matkakulujen korvauksesta on voimassa,
mitä valtion komiteain puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista
päivärahoista ja matkakulujen korvauksesta on säädetty. Mainitut
toimikunnat sekä 29 §:ssä mainittu neuvottelukunta ovat oikeutetut
palkkaamaan itselleen sihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan.
34 §. Kunnan työvoimapäällikön jä hänen apulaistensa palkkiot ja muut kustannukset suoritetaan valtion varoista. Työvoimalautakunnasta aiheutuvat kustannukset maksaa kunta.
Valtion on korvattava asianomaisille kunnille ne menot, jotka
niille ovat aiheutuneet työvelvollisten asiainmukaisesta muonituksesta, majoituksesta ja siirtämisestä paikkakunnalta 'toiselle ja jotka
eivät koske kunnan omia töitä eivätkä ole työnantajan korvattavia.
35 §. Edellä 16 §:ssä mainitusta ilmoittautumisesta annettava
todistus tai 23 §:ssä mainittu työkirja taikka kirjallinen työmääräys
on työvelvollisen aina pidettävä mukanaan, ja on hänen noudatettava
niihin merkittyjä työvelvollisuusviranomaisen määräyksiä.
36 §. Työvelvollisuuslaki ja tämä asetus on työpaikassa, jossa
on työvelvollisuussuhteessa olevia työvelvollisia, pidettävä työntekijäin nähtävänä.
37 §. Joka rikkoo tämän asetuksen määräyksiä, rangaistakoon
sakolla;
38 §. Kunnan työvoimapäällikön tai työnvälitystoimiston toimenpiteistä voi se, jonka oikeutta tai etua toimenpide välittömästi
koskee, valittaa saman kunnan työvoimalautakunnalle viidentoista
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Tämän asetuksen 15 §:n nojalla annetusta määräyksestä saa
siihen tyytymätön valittaa valtioneuvostolle viidentoista päivän
kuluessa tiedoksi· saamisesta.
Työvoimalautakunnan tämän asetukseIt mukaan antamaan päätökseen tai toimenpiteeseen tyytymätön asianosainen tai työvelvollisuusviranomainen saa siitä kirjallisesti valittaa kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriöön tai, milloin on kysymys maanpuolustukselle tärkeään työhön määrätystä henkilöstä, kotijoukkojen esikuntaan kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tai toimenpiteestä tiedon. Valittajan tulee valitukseen
liittää selvitys siitä, mistä päivästä valitusaika on laskettava, ja on
valituskirja annettava työvoimalautakuntaan, jonka tulee viipymättä toimittaa se edelleen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön tai kotijoukkojen esikuntaan asian käsittelyssä kertyneen
alkuperäisen asiakirjavihon, pöytäkirjansa otteen ja asianosaisten
valituksen johdosta antamien selitysten sekä oman lausuntonsa ohella.
Jos valituksen alainen lautakunnan päätös koskee työvelvollisen
työoloja tai palkkasuhteita tai muita etuuksia, on siitä hankittava
työvelvollisuusasiain toimikunnan lausunto sekä, mikäli on kysymys
nuoresta työvelvollisesta, tarvittaessa myös 29 §:n 1 momentissa mainitun neuvottelukunnan lausunto.
Ennenkuin valituksenalainen asia lopullisesti ratkaistaan, on
asianomaiselle varattava tilaisuus tulla valituksen johdosta kuulluksi.
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ValitUksesta huolimatta voidaan päätös panna täytäntöön,
jollei kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö tai kotijoukkojen
.esikunta toisin määrää.
39 §. Tarkemmat ohjeet ja määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö.
40 §. Tätä asetusta on sovellettava sinä aikana, jolloin määräys työvelvollisuuden voimaansaattamisesta on noudatettavana.
41 §. Tällä aset~ksella kumotaan työvelvollisuuslain soveltamisesta toukokuun 22 päivänä 1942 annettu asetus. Sen nojalla annetut ohjeet ja määräykset ovat kuitenkin voimassa kunneE ne
. 39 §:n nojalla muutetaan tai kumotaan.

152. Asetus työnvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon.
AnnelIu joulukuun 2Z p:nil 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 1052)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1941 : 25 ja 99, 1942: 16 sekä 1943: 149)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään
eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä 17 päivänä
tammikuuta 1941 annetun lain 5 §:n ja sanotun lain voimassaoloajan
jatkamisesta 22 päivänä joulukuuta 1943 annetun lain nojalla:
1 §. Ne tehtävät, jotka 23 päivänä heinäkuuta 1936 annetun
työnvälityslain sekä samana päivänä sen toimeenpanosta ja sairaanhoitajataryhdistysten työnvälityksestä annettujen asetusten mukaan kuuluvat sosiaaliministeriölIe, siirretään kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle.
2 §. Tämä asetus on voimassa vuoden 1944 aikana, minkä jälkeen 1 §:ssä tarkoitetut tehtävät jälleen siirtyvät sosiaaliministeriölIe.
.

153. Laki sukupuolitautilain muuttamisesta.
AnnelIu Joulukuun 2Z p:nft 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 1022)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1939: 38)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun sukupuolitautilain 7 ja 9 § näin kuuluviksi:
7 §. Kunnan on varattava alueellaan oleskelevalle henkilölle,
joka sairastaa sukupuolitautia, tilais.uus saada maksutta lääkärln. hoitoa, lääkärin määräämät lääkkeet, hoitovälineet, tutkimukset ja
.muu tarpeellinen hoito sekä sellaiselle henkilölle, joka epäilee sairastavansa sukupuolitautia, tilaisuus saada maksuton· tarkastus
tarpeellisine tutkimuksineen sekä tarvittaessa ehkäisyhoito ja viran-
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omaisen vaatima todistus tarkastuksen tuloksesta. Sen lisäksi
kunnan on maksettava potilaan matkasta sairaalaan ja sieltä takaisin
oleskelupaikkakunnalle aiheutuvat välttämättömät kustannukset.
Kunnallisessa työlaitoksessa säilytettäviin sukupuolitautia sairastaviin henkilöihin nähden on työlaitosta ylläpitävällä kuntayhtymällä tai kunnalla ne velvollisuudet, jotka kunnalla 1 momentin
mukaan on kunnan alueella oleskeleviin nähden.
9 §. Valtion sairaalassa tai muussa va~tion hoitolaitoksessa
tapahtuvan sukupuolitaudin hoidon kustantaa valtio .
. Kustannukset, jotka johtuvat 7 §:n mukaan annettavasta lääkärinhoidosta sekit tarpeellisista lääkke~stä ja hoitovälineistä, korvataan valtion. varoista.
Sellaisesta henkilöstä tarpeelliseksi katsottava serologinen, bakteriologinen tai muu siihen verrattava erikoistutkimus toimite·
taan maksutta valtion ylläpitämässä laboratoorissa.
Asevelvollisuuttaan suorittavan tai rangaistuslaitoksessa olevan
henkilön sukupuolitaudin hoidon kustantaa valtio.
Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1943 lukien.

Helainki 1944, Frenokellin Kirjapaino Osa.keyhtlö.

HElSln&ln KAUPUn&ln KUnnAllinEn ASETUSKOKOElMft
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 16.

)

S isä II Ys: 154. Laki köyhäinhoidollisesta ·kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, s. 257. - 155. Irtolaisen pitämisestä työlaitoksessa aiheutuvan päiväkustannuksen määrääminen
hoidokkia kohden, s. 258. - 156. Uutteruusrahat kunnalliskodissa, s.
258. - 157. Laki sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun
lain muuttamisesta, s. 258. - 158. Asetus sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun asetuksen muuttamisesta, s. 259. 159. Laki kansaneläkelain muuttamisesta, s. 260. - 160. Laki väliaikaisista poikkeuksista kansaneläkeiakiin, s. 266. - 161. Laki kansaneläkelain mukaisen lisäeläkkeen väliaikaisesta korottamisesta, s. 267.
- 162. Asetus kansaneläklllain toimeenpanosta annetun asetuksen
muuttamisesta, s. 267. - 163. Laki valtion viran·tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, s.
271. - 164. Ylityöstä maksettavat korvaukset, s. 272. - 165. Palomiehille suoritettava palkka itsenäisyyspäiväItä, s. 272.

154. Laki köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta.
AnnelIu loulukuun 2Z p:nll 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943 : 1048)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1940 :126)

Eduskunnan ·päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1940 köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa annetun lain 1 ja 3 § näin kuuluviksi:
1 §. Suomen kansalainen, jolla viimeksi ennen 12 päivää maaliskuuta 1940 on ollut köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella kokonaan sijaitsevassa kunnassa, ei vuosien 1941, 1942, 1943 ja 1944 henkikirjoituksen perus.
teella saa uutta kotipaikkaoikeutta.
Vuosien 1940, 1941, 1942, 1943 ja 1944 henkikirjoitus ei myöskään, milloin Suomen kansalaisella on köyhäinhoitoon nähden kotipaikkaoikeus kunnassa, mistä osa sijaitsee 1 momentissa mainitulla
alueella, ole uuden kotipaikkaoikeuden saamisen perusteena, jos
hänet on sellaiselta alueelta henkikirjoitettu siinä aikaisemmassa
henkikirjoituksessa, jonka perusteella hänellä on kotipaikkaoikeus.
3 §. Köyhäinhoidollinen kotipaikkakunta tai muu kunta, joka
on antanut köyhäinhoitolain 1 §:n 1 momentin mukaista köyhäinhoitoa tämän lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle maaliskuun 12 päivän 1940 jälkeen, mutta ennen vuoden 1945 päättyIQistä., saa siitä valtiolta korvauksen.
Kotipaikkakunta saa valtion varoista korvauksen myös antamas~aan tai toiselle kunnalle korvaamastaan,köyhäinhoitolain 1 §:n
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1 momentin mukaisesta köyhäinhoidosta, jos se on annettu 1 §:n
2 momentissa tarkoitetulle henkilölle maaliskuun 12 päivän 1940
jälkeen, mutta ennen vuoden 1945 päättymistä.
Mitä 1 ja 2 momentlssa on säädetty, on voimassa myös muiden
sellaisten menojen ja kustannusten korvaamiseen nähden, jotka
laki säätää korvattaviksi niinkuin köyhäinhoidon kustannukset.
Tässä pykälässä mainittua korvausta köyhäinhoidosta maksetaan
valtion varoista ainoastaan, jollei kustannuksia voida saada siltä
elatusvelvolliselta, joka köyhäinhoitolain mukaan on velvollinen
ne korvaamaan.

155. Irtolaisen pitämisestä työlaitoksessa aiheutuvan päiväkustannuksen määrääminen hoidokkia kohden.
ValtIonenvoston pUllia joulnkuun 2Z p:JtIl 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 1057 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1942 : 109)

Valtioneuvosto on, sosiaaliministeriön esittelystä, 17 palvana
tammikuuta 1936 annetun irtolaislain 41 §:n 5 momentissa olevan
säännöksen nojalla !3ekä huomioonottaen irtolaisen pitämisestä
työlaitoksessa aiheutuvien kustannusten laskemisesta ja tilityksestä
sekä niiden korvauksen maksamisesta 17 päivänä joulukuuta 193'6
annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:ssä määrätyt perusteet,
määrännyt, että se päiväkustannus, jonka perusteella kunta on
velvollinen suorittamaan valtiolle tai valtio on velvollinen kunnalle
suorittamaan edellämainitussa lainkohdassa säädetyn korvauksen
irtolaisen pitämisestä työlaitoksessa aiheutuvista. kustannuksista,
on vuonna 1944 oleva kolmekymmentäkolme markkaa.

156.

Uutteruusrahat kunnalliskodissa.

Huoltolautakunnan päiltös elokuun 23 p:ItA 1943.

(Vrt. kunn. as.-kok. 1941: 74)

Huoltolautakunta päätti mainittuna päivänä korottaa kunnalliskodin hoidokeille myönnettävän uutteruusrahan enimmäismäärän
80 markkaan kuukaudessa, taIIl.Iliikuun 1 p:stä 1944 lukien.

157. Laki sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun
lain muuttamisesta.
AnnelIu joulukuun 30 p:nä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 1088)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1940 : 70 ja 1942 : 28)

Eduskunnan' päätöksen mukaisesti muutetaan sotasiirtolaisten
yhteiskunnallisesta huollosta 9 päivänä elokuuta 1940 annetun lain
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1 ja 7 §, ensiksi mainittu sellaisena kuin se on 8 päivänä toukokuuta
1942 annetussa laissa, näin kuuluviksi:
1 §. Sotasiirtolaisella tarkoitetaan tässä laissa, asianomaisen
nykyisestä asuin- tai oleskelupaikkakunnasta riippumatta, henkilöä,
myös alaikäistä:
1) joka ennen 12 päivää maaliskuuta 1940 tehtyä rauhansopimusta on asunut sillä alueella, joka 6 päivänä joulukuuta 1941 on
palautettu valtakunnan yhteyteen, ja sodanvaaran, sodan tai rauhanteon johdosta siirtynyt tai siirretty Suomelle rauhanteossa jääneelle alueelle; tai
2) joka ennen 1 kohdassa mainittua päivää on asunut palautetulla alueella ja sieltä huoltolautakunnan tai muun asianomaisen
kunnallisen viranomaisen toimesta sijoitettu Suomelle rauhanteossa
jääneelle alueelle yksityisessä perheessä hoidettavaksi taikka ensiksi mainitulta alueelta joutunut jälkimmäiselle alueelle laitoksessa
hoidettavaksi, jos hän rauhanteon aikana vielä oli laitoksessa tai
jos hän laitoksesta päästettynä on 1 kohdassa mainitusta syystä
tälle alueelle jäänyt; sekä
3) edellä 1 ja 2 kohdassa mainitun henkilön rauhanteon jälkeen
syntynyttä lasta.
Sotasiirtolaisella tarkoitetaan tässä laissa myös maan rajojen
ulkopuolelta valtakuntaan siirtyneeseen suomalaiseen väestöön
kuuluvaa henkilöä ja häne~ siirtymisen jälkeen syntynyttä lastaan.
7 §. Siitä huolimatta, että kunta on 6 §:n nojalla oikeutettu
saamaan tai jo on saanut valtiolta korvauksen 2 §:ssä tarkoitetun
henkilön huoltokustannuksista, kunta on siinä tapauksessa, että
annettu huolto on perustunut köyhäinhoitolain 1 §:n 1 momentin
tai avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain 38 c §:n
säännöksiin, oikeutettu ja velvollinen köyhäinhoitolain 51-57 §:n
mukaisesti siitä hakemaan korvausta köyhäinhoitolaissa mainitulta
yksityiseltä korvausvelvolliselta tai avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetussa laissa mainitulta makaajalta sekä velvollinen suorittamaan näin saamansa korvauksen valtiolle.

158. Asetus sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Joulukuun 30 p:nä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 1089)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1942: 29)

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta 8 päivänä toukokuuta 1942 annetun
. asetuksen 1 § näin kuuluvaksi:
1 §. Kunnassa, missä on sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta
huollosta annet~n lain 2 §:ssä mainittuja sotasiirtolaisia, tulee huolto-
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lautakunnan, hankittuaan kunnassa toimivan siirtoväen huoltojohtajan sekä sotasiirtolaisten entisen kotikunnan hoitokunnan lausunnot tehdä sosiaaliministeriölle ehdotus sotasiirtolaisten huollon
järjestämisestä selvittäen, onko kunnalla mahdollisuutta sanotun
lain 6 §:ssä säädetystä korvauksesta järjestää näille sotasiirtolaisille
sellaista tarkoituksenmukaista huoltoa, mistä säädetään köyhäinhoito-, lastensuojelu-, irtolais- ja alkoholistilaissa sekä avioliiton
ulkopuolella syntyneistä lapsista annetussa laissa, vai onko puheena
olevat sotasiirtolaiset tai osa heistä määrättävä toisen kunnan
huollettaviksi, jolla on mahdollisuus sellaisen huollon järjestämiseen.
Edellä sanottu velvollisuus on soveltuvin osin voimassa myös kotikuntaansa palanneiden sotasiirtolaisten osalta.
Edellä 1 momentissa mainittu ehdotus ja siihen liitetyt lausunnot
on laadittava sosiaaliministeriön vahvistamalle kaavakkeelle, ja
niiden tulee sisältää tiedot sotasiirtolaisen nimestä ja syntymäajasta, entisestä kotikunnasta, kotikunnalta saamasta huollosta ja
ilmeisestä huollon tarpeesta selvityksen aikana.
Jollei huoltolautakunta ajoissa ryhdy 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, voi siinä mainittu siirtoväen huoltojohtaja tai
kunnan hoitokunta sosiaaliministeriölle tästä ilmoittaa asian ehkä
aiheuttamaa toimenpidettä varten.
Tässä pykälässä tarkoitetun ehdotuksen sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun lain 1 §:n 2 momentissa mainittuun
väestöön kuuluvan henkilön osalta voi tehdä myös sanotun väestön
siirto- tai huoltoviranomainen. Tällaisen ehdotuksen tekemisestä
ja siihen liitettävästä tai sen johdosta hankittavasta selvityksestä ja
lausunnoista voi sosiaaliministeriö antaa tarpeen mukaan tämän
asetuksen säänn~ksistä poikkeavia määräyksiä.

159. Laki kansaneläkelain muuttamisesta.
Annetlu Joulukuun 30 p:nä 1943.

(Suomen

as.·kok.

1943: 1094)

(Vrt kunn. as.·kok. 1937 : 33

;0. 1940 : 123)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 31 päivänä toukokuuta 1937 annettuun kansaneläkelakiin 23 a ja 37 a § sekä kumotaan
mainitun lain 103 § ja muutetaan saman lain 5, 8, 9, 14, 15 ja U2 §,
sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1940 annetussa laissa,
sekä 3,4,16,26,28,33,35,37,39 ja 41 § näin kuuluviksi:
3 §. Vakuutusmaksuna suoritetaan kaksi markkaa sadalta
markalta ja sen osalta vakuutetun vuositulosta. Valtioneuvoston
tulee kuitenkin \ vahvistaa vakuutusmaksulle sekä enimmäis- että
vähimmäismäärä.
Enimmäismäärä on tuhatviisisataa markkaa. ja. vähimmäismäärä. sataviisikymmentä. markkaa.. Valtwneuv. '[JääUJs ;ouJuk.
30 p:Uä 1943.
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Jos samassa taloudessa elävien aviopuolisoiden yhteenlasketut
vuositulot ovat sen kalenterivuoden aikana, johon vakuutusmaksu
kohdistuu, olleet valtioneuvöston vahvistamaa määrää pienemmät,
on se aviopuoliso, joka ei ole ollut perheen pääasiallinen huoltaja ja
jonka omat vuositulot sanottuna aikana ovat olleet niin ikään valtioneuvoston vahvistamaa määrää pienemmät, kuitenkin velvollinen
suorittamaan vakuutusmaksuna vain kuusikymmentä sadalta 1 momentissa mainitun vakuutusmaksun vähimmäismäärästä.
Tässä mainittu samaBB& taloudessa elävien aviopuolisoiden
yhteenlaskettujen vuositulojen määrä on vahvistettu ka~deksi
kymmeneksituhanneksi markaksi ja sen aviopuolison vuositulon
määrii-, joka ei ole perheen pääasiallinen huoltaja, neljäksituhanneksi markaksi. Valtioneuv. päätö8 iouluk. 30 p:ltä 1943.

4 §. Vaku~tetun vuositulolla tarkoitetaan vakuutusmaksua
määrättäessä sitä tuloa, jonka perusteella hänen kunnallisveronsa
on määrätty siinä kunnassa, missä vakuutetulla on asunto ja kotipaikka, kuitenkin lisättynä sillä määrällä, mikä hänen tulostaan on
kunnallisveroa määrättäessä ehkä vähennetty tulojen vähyyden,
elatusvelvollisuuden, sairauden, tapaturman tai muun sellaisen syyn
takia.
Jos vakuutetun verotettavaksi tuloksi on kunnallisverotuksessa
luettu myös sen työn arvo, jonka hänen kotona olevat lapsensa ja
muut perheenjäsenensä ovat tehneet hänen taloutensa hyväksi, ei
tätä arvoa oteta huomioon 1 momentissa mainittua vuosituloa
määrättäessä.
5 §. Vakuutettu on vapaa vakuutusmaksuista sen kalenterivuoden päättymistä seuraavalta ajalta, jona hän on täyttänyt
kuusikymmentäkolme vuotta, älköönkä vakuutusmaksua perittäkö
sen jälkeen kuin hän on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.
Vakuutusmaksua ei määrätä eikä peritä sen jälkeen kuin vakuutettu
on kuollut tai eläkelaitoksen päätöksellä todettu työkyvyttömäksi.
Jos eläkelaitokselle näytetään, että 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua vakuutusmaksun ennaKkomaksua on suoritettu sellaiselta
kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksua työkyvyttömyyden totea.
misen tai vakuutetun kuoleman takia 1 momentin mukaan ei määrätä eikä peritä, katsotaan ennakkomaksu sanotun vuoden vakuutusmaksuksi. Näytön tulee tapahtua, ennenkuin eläkelaitos on tehnyt
päätöksen eläkkeen tai 39 §:ssä tarkoitetun palautuksen maksamisesta, uhalla että vakuutusmaksu muuten jää eläkelaitokselle.
8 §. Vakuutusmaksun ennakkomaksuna työnantaja on velvollinen pidättämään yhden markan sadalta markalta tai sen osalta
sellaisen vakuutetun palkasta, joka on hänen työn tekijänsä, sekä
itse suorittamaan samansuuruisen määrän. Milloin työnantaja ei
palkanpidätystä toimita, on hänen "itsensä suoritettava myös pidätettäväksi säädetty määrä, ja on siitä voimassa, mitä tässä laissa
säädetään palkasta pidätettävästä ja pidätetystä· määrästä.
Julkisoikeudellisen virkasuhteen osapuolista on vakuutusmaksun
ennakkosuoritukseen ja palkan pidättämiseennähden sekä muuten-
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kin voimassa, mitä tässä laissa on työnantajasta ja työntekijästä
säädetty.
.
Vakuutusmaksun ennakkomaksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa sellaisen vakuutetun työntekijän osalta,
1) jonka palkkana on yksinomaan luo~toisetuja;
2) joka elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja on hänen tai
hänen aviopuoIisonsa lapsi taikka viimeksi mainitun puoliso; tai
3) joka lyhytaikaisesta tilapäisestä työstä on saanut sitä määrää
pienemmän palkan, mistä alkaen sosiaaliministeriö on määrännyt
palkkaan kohdistuvan ennakkoniaksun suoritettavaksi.
Mainittu palkan vähimmäismäärä on viisisataa markkaa. Somaa.
limin. päätö8 iouluk. 31 p:ltä 1943.

EvankeIisluteriIaisten seurakuntien papiston, kanttori-urkurien ja
kirkonpalvelijain osalta noudatettakoon, mitä erikseen on säädetty.
9 §. Palkanpidätyksen tulee tapahtua ainakin kaksi kertaa
vuodessa, kerran kultakin kalenterivuosipuoliskolta, viimeistään
sitä seuraavan heinä- tai tammikuun 15 päivänä.
Työnantajan on palkanpidätystilaisuudessa annettava työntekijälle eläkelaitoksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu palkanpiqätystodiste. Jollei pidätystä vakuutetun työntekijän palkasta toimiteta, on palkanpidätystodiste 1 momentissa mainitulta ajalta annettava työntekijälle viimeistään heinä- tai tammikuun 15 päivänä.
Eläkelaitos voi määräämillään ehdoilla hakemuksesta myöntää
työnantajalle luvan palkanpidätyksen toimittamiseen tai todisteen
antamiseen muullakin tavoin tahi muunakin kuin 1 tai 2 momentissa
tarkoitettuna ajankohtana.
14 §. Työnantajan on suoritettava kalenterivuoden ensi puoliskon aikana maksettuihin palkkoihin kohdistuvat vakuutusmaksujen
ennakkomaksut viimeistään seuraavan heinäkuun ja toisen vuosipuoliskon palkkoihin kohdistuvat viimeistään seuraavan tammikuun kuluessa. Eläkelaitoksen asiana on määrätä suoritusaika ja
-tapa 9 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
Työnantajan on ennakkomaksua suorittaessaan luovutettava
kaksoiskappaleet niistä palkanpidätystodisteista, jotka hän on antanut työntekijälle.
.
15 §. Vakuutetun, jolle kalenterivuoden aikana on annettu
todiste palkanpidätyksestä, tulee sanotun vuoden tuloista annettavaan kunnallisveroilmoitukseensa liittää mainittu todiste taikka,
milloin se on hävinnyt, asetuksessa tarkemmin määrättävä muu
·luotettava selvitys palkanpidätyksestä, uhalla että hän muuten
menettää oikeutensa todisteen osoittamaan 'vakuutusmaksun ennakkomaksuun.
Todiste tai selvitys on liitettävä sen kunnan taksoituslautakunnalle annettavaan tuloilmoitukseen, jossa vakuutettu asuntonsa ja
kotipaikkansa mukaan on verovelvollinen.
16 §. Edellä 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun taksoituslautakunnan tulee vuosittain kunnallisverojen taksoituksen yhteydessä
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määrätä vakuutetun edellisen kalenteri vuoden vakuutusmaksu.
Näin määrätystä vakuutusmaksusta on vähennettävä 15 §:n mukaisesti ilmoitetut vakuutusmaksun ennakkomaksut.
.
Jos vakuutusmaksu on jäänyt määräämättä tai se on määrätty
liian pieneksi, on taksoituslautakunnan määrättävä vakuutetun
suoritettavaksi se vakuutusmaksu tai vakuutusmaksun osa, joka on
jäänyt hänelle määräämättä, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin
kolmelta lähinnä edelliseltä vuodelta.
23 a §. Mitä kunnan oikeudesta lyhentää laittomasti maksuunpantu kunnallisvero on erikseen säädetty, sovellettakoon vastaavasti laittomasti maksuunpannun vakuutusmaksun lyhentämiseen.
Eläkelaitos voi poistaa sellaiselle henkilölle määrätyn vakuutusmaksun, joka ei ole tämän lain mukaan vakuutettu tai jok~ on vapaa
vakuutusmaksun suorittamisesta. Niin ikään eläkelaitos voi, jos
vakuutetulle on määrätty useampia samaan vuoteen kohdistuvia.
vakuutusmaksuja, määrätä, mikä näistä' vakuutusmaksuista on
perittävä hänen vakuutusmaksunaan. Jos vakuutusmaksu on poistettu tehdyn valituksen johdosta sillä perusteella, että se on laittomasti maksuunpantu, noudatettakoon kuitenkin tätä päätöstä.
Vakuutusmaksu, jonka suorittamisesta eläkelaitos on saanut tiedon vasta eläkemäärän vahvistamisen jälkeen, maksettakoon takaisin.
26 §. Vakuutettu tulee oikeutetuksi työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänen työkykynsä ruumiillisten tai sielullisten voimien
heikentymisen takia on entisestään alentunut siinä määrin, että
hänet on katsottava pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan
itsestään sellaisella työllä, joka vastaa hänen voimiaan ja kykyjään.
Eläkettä ei kuitenkaan myönnetä, jos vakuutusmaksuista ennen
eläkettä koskevan päätöksen tekoa on maksamatta niin paljon,
että eläkkeen täydennysosasta olisi 37 §:n mukaisesti vähennettävä
enemmän kuin puolet. Jos eläkehakemus mainitusta syystä hylätään, katsotaan vakuutetun samalla jääneen pois vakuutuksesta,
ja on hänen tilillään eläkelaitoksessa oleva pääoma maksettava takaisin niinkuin siitä asetuksella määrätään.
28 §. Työkyvyttömyyseläkkeen pohjaosana suoritetaan vuosittain jos vakuutettu oli hänen vakuutuksensa alkaessa:
1) kaksikymmentäviisi vuotias tai sitä nuorempi, tuhat markkaa;
2) kaksikymmentäkuusi vuotta täyttänyt, mutta' neljääkymmentäyhtä vuotta nuorempi, kahdeksansataaviisikymmentä markkaa; tahi
3) neljäkymmentäyksi vuotias tai sitä vanhempi, seitsemänsataa
markkaa;
kuitenkin huomioon ottaen, että:
a) jos 1 kohdassa mainitulle vakuutetulle myönnetään työkyvyttömyyseläke sen kalenterivuoden jälkeen, jona hän täyttää viisikymmentä vuotta, on työkyvyttömyyseläkkeen pohjaosa yhtä
monta viidestoistaosaa täydestä pohjaosasta kuin kuudenkymmenenviiden ja hänen täysien ikävuosiensa lukumäärän välinen erotus on
sinä kalenterivuotena, jona eläke hänelle myönnetään;
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b) jos 2 kohdassa mainitulle vakuutetulle myönnetään työkyvyttömyyseläke sen kalenterivuoden jälkeen, jona hän täyttää viisikymmentäkolme vuotta, on työkyvyttömyyseläkkeen pohjaosa yhtä
monta kahdestoistaosaa täydestä pohjaosasta kuin kuudenkymmenenviiden ja hänen täysien ikävuosiensa lukumäärän välinen erotus
on sinä kalenterivuotena, jona eläke hänelle myönnetään; sekä
c) jos 3 kohdassa mainitulle vakuutetulle myönnetään työkyvyttömyyseläke sen kalenterivuoden jäll{een, jona hän täyttää viisikymmentäviisi vuotta, op. työkyvyttömyyseläkkee~ pohjaosa yhtä
monta kymmenesosaa täydestä pohjaosasta kuin kuudenkymmenenviiden ja hänen täysien ikävuosiensa lukumäärän välinen .erotus
on sinä kalenterivuotena, jona eläke hänelle myönnetään.
Jos 37 a §:ssä mainittu vakuutetulle määrätty keskimaksU: on
eläkettä myönnettäessä pienempi kuin kahdeksankymmentä sadalta
vakuutusmaksun vähimmäismäärästä, on eläkkeen pohjaosa kuusikymmentä sadalta ] momentissa mainitusta pohjaosasta.
33 §. Vakuutettu tulee oikeutetuksi vanhuuseläkkeeseell täytettyään kuusikymmentäviisi vuotta.
Eläkkeen epäämisestä vakuutusmaksujen suorittamisen laimin:
lyönnin takia ja tilillä olevan pääoman takaisin maksamisesta on
voimassa, mitä 26 §:n 2 momentissa on säädetty.
35 §. Milloin työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke edellä mainitulla tavalla laskettuna on pienempi kuin suurin mahdollinen eläke,
johon eläkkeenhakijalla 37 a §:ssä mainitun suoritetun.keskimaksun
perusteella olisi ollut oikeus, jos hän ennen sattunutta vakuutustapahtumaa olisi tullut eläkkeeseen oikeutetuksi, korotetaan eläke viimeksi
mainitun suuruiseksi, kuitenkin vähintään seitsemäksisadaksi markaksi.
Jos työkyvyttömyyseläkkeen pohjaosa ·on määrätty 28 §:n 2
momentin mukaisesti, sovellettakoon 1 momentm säännöstä sillä
poikkeuksella, että pohjaosan oletetaan koko vakuutusajan olleen
28 §:n 2 momentin mukainen. Eläke korotetaan tällöin kuitenkin
vähintään kuudensadan markan suuruiseksi.
.
37 §. Jos vakuutusmaksun suorittamisessa on tapahtunut
laiminlyöntiä ennen .eläkkeen myöntämistä, vähennetään eläkkeen
täydennysosasta määrä, joka on samassa suhteessa eläkkeen täydennysosaan kuin laiminlyöty keski maksu määrättyyn keskimaksuun_
Laiminlyötyä keskimaksua laskettaessa· älköön kuitenkaan otettako
huomioon sitä suorittamatta jätettyä· vakuutusmaksua, joka on
erääntynyt maksettavaksi työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen ja
sen myöntämisen välisenä aikana.
37 a §. Suoritettu keskimaksu saadaan kertomalla vähimmäismaksumurtoluvulla, jonka osoittajana on vakuutetun vakuutusaikana suorittamista maksuista kertynYt pääoma ja nimittäjänä
sellainen pääoma, joka olisi muodostunut vakuutusaikana suoritettavista vähimmäismaksuista.
Laiminlyöty keskimaksu saadaan kertomalla vähimmäismaksu
murtoluvulla, jonka osoittajana on maksuunpannuista vakuutus-
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maksuista suorittamatta jäänyt määrä ja nimittäjänä vakuutusaikana suoritettavien vähimmäismaksujen summa.
Määrätty keskimaksu on suoritetun ja laiminlyödyn keskimaksun
summa.
Sovellettaessa 1 ja 2 momentissa mainittuja menetelmiä tapaukseen, jossa vakuutusaika on ollut keskeytyneenä työkyvyttömyyden
takia, katsotaan vakuutusajaksi vain työkyvyttömyyden päättymistä seurannut vakuutusaika. Muissa keskeytymistapauksissa
,suoritetaan laskelmat niinkuin keskeytymistä ei olisi tapahtunut,
ja keskimaksuksi otetaan niin mones osa siten saadusta määrästä
kuin vakuutusaika on siitä ajasta, joka on kulunut vakuutuksen
ensimmäisestä alkamisesta.
39 §. Jos vakuutettu tai eläkkeeseen oikeutettu kuolee, suoritetaan hakemuksesta palautuksena seitsemänkymmentä sadalta
vakuutetun 37 a §:n mukaan laskettujen suoritettujen keskimaksujen
summasta, kuitenkin vähintään viisisataa ja enintään viisitoistatuhatta markkaa, hänen leskelleen ja kahdeksaatoista vuotta nuoremmille tai sitä vanhemmille työkyvyttömille rintaperillisilleen heidän
kesken· jaettavaksi, kuten laillisesta pesänosituksesta on säädetty.
Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon myös, jos eläkkeensaaja kuolee ennenkuin vuosi on kulunut siitä, kun eläke
hänelle myönnettiin. Tällöin älköön kuitenkaan palautettako enempää kuin puolet. 1 momentin mukaan suoritettavista määristä.
41 §. Lisäeläke maksetaan: täysimääräisenä, jos eläkkeensaaajalla voidaan edellyttää olevan vuosituloja:
ensimmäisessä kuntaryhmässä enintään kaksituhatta markkaa;
toisessa kuntaryhmässä enintään tuhatneljäsataa markkaa; sekä
kohnannessa kuntaryhmässä enintään tuhat markkaa.
Jos eläkkeensaajalla on yhteinen talous puolisonsa kanssa, katsotaan hänen vuositulokseen puolet puolisoiden yhteisistä vuosituloista, ja' eläke maksetaan täysimääräisenä, kun eläkkeensaajan
täten määrätty vuositulo on enintään kahdeksankymmentä sadalta .
1 momentissa tarkoitetusta vuositulosta.
Jos eläkkeensaajalla on kuuttatoista vuotta nuorempia lapsia,
korotetaan 1 ja 2 momentissa mainittuja tulomääriä kutakin tällaista lasta kohti määrällä, joka vastaa kahtakymmentä sadalta
suurimmasta täyteen lisäeläkkeeseen oikeuttavasta vuositulosta
samassa kuntaryhmässä. Jos molemmat puolisot saavat lisäeläkettä, tehdään korotus vain toisen, suurempaa lisäeläkettä saavan
puolison kohdalta.
Jos eläkkeensaajan vuositulon määrä on suurempi kuin täyte~n
lisäeläkkeeseen 1, 2 ja 3 momentin mukaan oikeuttava suurin vuositulon määrä, vähennetään lisäeläkkeestä puolet näiden määrien
erotuksesta.
Jos vakuutusmaksun suorittamisessa on tapahtunut laiminlyöntiä, vähennetään lisäeläkettä samojen perusteiden mukaan
kuin 37 §:ssä on säädetty eläkkeen täydennysosan vähentämisestä.
Vuositulolla tarkoitetaan tässä pykälässä sitä tuloa, jota eläk-
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keensaaja ja hänen puolisonsa voidaan kohtuullisen arvion mukaan
edellyttää jatkuvasti saavan vuosittain. Vuosituloksi ei kuitenkaan
lueta tämän lain mukaan maksettavia lisäeläkkeitä eikä köyhäinhoitolain mukaan työnantajalta, hänen perillisiltään taikka liikkeen
tai yrityksen omistajalta saatavaa elatusta.
112 §. Jos kunnan perittävä osa vakuutusmaksusta jää niin
vähäiseksi, että sen perimisen on katsottava aiheuttavan suhteettoman paljon työtä ja kustannuksia, määrättäköön vakuutusmaksuksi vain se määrä, joka palkanpidätystodisteiden perusteella on
luettava vakuutetun hyväksi. Eläkelaitoksen on annettava ohjeet
siitä, missä tapauksessa vakuutusmaksu määrätään siten kuin
tässä momentissa säädetään.
Eläkelaitos voi päättää, että tämän lain mukaan eläkelaitokselle
suoritettavaa maksua ei peritä tahi sellaisessa maksussa tai sen tilityksessä olevaa virhettä ei oikaista, jos maksu tai virhe on niin
vähäinen, että sen perimisen tai oikaisemisen on katsottava aiheuttavan suhteettoman paljon työtä tai kustannuksia.
Tämän lain mukainen rahasuoritus on täyden markkaluvun
ylittävän määrän osalta alennettava, jos ylittävän osan määrä
on viittäkymmentä penniä pienempi, lähinnä pienemmäksi täydeksi
markkaluvuksi, ja korotettava, jos ylittävän osan määrä on viisikymmentä periniä tai sitä suurempi, lähinnä suuremmaksi täydeksi
markkaluvuksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944. Mää:
rättäessä vakuutusmaksua vuositulosta, joka on saatu ennen tammikuun 1 päivää 1944, noudatettakoon, mitä oli säädettynä ennen
tämän lain voimaantuloa, kuitenkin siten, että vuosituloksi ei katsota tuloa, jonka perusteella vakuutetulle on määrätty kunnallisveroa muussa kuin siinä kunnassa, jossa hänellä on asunto ja kotipaikka. Mikäli työkyvyttömyys on alkanut ennen tammikuun 1
päivää 1944, noudatettakoon kuitenkin, mitä työkyvyttömyyseläkkeen saannin edellytyksistä oli säädetty ennen tämän lain voimaantuloa. Työkyvyttömyys- ja lisäeläke, joka on myönnetty ennen
tammikuun 1 päivää 1944, maksettakoon sanotusta ajankohdasta
lukien tämän lain mukaiseksi korotettuna.

160. Laki väliaikaisista poikkeuksista kansaneläkelakiin.
AnnelIu Joulukuun 30 p:nä 19.3.

(Suomen aa.-kok.

1943: 1095)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Valtioneuvostolla on valta:
1) määrätä poikettavaksi kansaneläkelain 89 §:n säännöksistä;
2) oikeuttaa lisäeläkkeensaaja, joka on palannut vakinaisesti asumaan valtakunnan yhteyteen palautetulle alueelle, kansaneläkelain
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43 §:n säännöksien estämättä saamaan, siitä ilmoituksen tehtyään,
lisäeläke sen kuntaryhmän mukaan, jonka alueelle hän on palannut;
3) mikäli sodasta johtuneissa poikkeuksellisissa oloissa on välttämätöntä, muutenkin määrätä väliaikaisesti poikettavaksi kansaneläkelain säännöksistä.
2 §. Tämä laki on voimassa vuoden 1945 loppuun.

161. Laki kansaneläkelain mukaisen lisäeläkkeen väliaikaisesta
korottamisesta.
Anneltu joulukuun 30 p:nä 1943.

(Suomen as.·Tcok.

1943: 1096)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §. Kansaneläkelain mukaista lisäeläkettä määrättäessä on,
sanotun lain 41 §:n säännöksistä väliaikaisesti poiketen, siinä tarkoitettu vuositulo lisäeläkkeen suuruuden määräämistä varten
muunnettava rahamääräksi, joka vastaa vuosituloon sisältyvien
rahatulojen ja muiden etujen arvoa verrattuna niiden arvoon elokuun 1 päivän 1938 ja saman päivän vuonna 1939 välisenä aikana,
sekä täten määrätty lisäeläke korotettava siinä suhteessa kuin
kulloinkin vallitsevat elinkustannukset ovat nousseet mainittuna
aikana vallinneisiin elinkustannuksiin verrattuina.
2 §. Valtioneuvoston on kansaneläkelaitoksen ehdotuksesta
vahvistett~va ne perusteet, joita; on noudatettava vuosituloa muunnettaessa ja lisäeläkettä korotettaessa 1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänå tammikuuta 1944, ja maksetaan mainitusta ajankohdasta lukien sen mukaiset lisäeläkkeet
myös niille eläkkeensaajille, joille on myönnetty lisäeläke ennen lain
voimaantuloa.

162. Asetus kansaneläkelain toimeenpanosta annetun asetuksen
muuttamisesta.
Anneltu Joulukuun 30 p:nll 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 1097)
(Vrt. kunn. as.·kok. 1938: 28 ja 194fJ: 124)

Sosiaaliministerin esittelystä kumotaan kansaneläkelain toimeenpanosta 1 päivänä huhtikuuta 1938 annetun asetuksen 8, 10 ja 22 §,
8 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1940 annetussa asetuksessa, sekä muutetaan saman asetuksen 26, 44 ja 46 §. niin myös
sen 3, 7, 13, 15, 16, 18, 24, 30, 31, 58, 63 ja 64 §, viimeksimainitut sellaisina. kuin ne ovat mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1940 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

268
N:o 162 (iatk.)

1 Luk u.

Yleiset määräykset.
3 §. Jos eläkelaitoksenpäätöksellä työkyvyttömäksi todettu
henkilö tulee työkykyiseksi, on hän velvollinen viipymättä tästä.
ilmoittamaan asuinpaikkansa vakuutuspiirin piiriasiamiehelle.
7 §. Eläkelaitoksen tulee toimittaa tieto 6 §:ssä mainituista henkilöistä vuosittain tammikuun kuluessa sen kunnan taksoituslautakunnalle, jossa henkilö on asuinpaikkansa perusteella verovelvollinen.
Kun eläkelaitos on todennut vakuutetun henkilön työkyvyttömäksi eikä vakuutusmaksua tämän johdosta ole määrättävä eikä.
perittävä, on sen viipymättä ilmoitettava siitä asianomaiselle kaupungin tai kauppalan hallitukselle t~hi kunnallislautakunnalle,
jonka on heti ryhdyttävä kansaneläkelain 5 §:n 1 momentissa edellytettyihin toimenpiteisiin vakuutusmaksun määräämisen ja perimisen
toimittamatta j ättämiseksi.
Jos sille kunnalle, jonka asiana on määrätä vakuutusmaksu, ei
ole saapunut eläkelaitokselta 1 tai 2 momentissa mainittua ilmoitusta, ja tehdään väite siitä, että vakuutusmaksua ei ole määrättävä.
sen vuoksi, että asianomainen on todettu työkyvyttömäksi, on taksoitus- tai tutkijalautakunnan pyydettävä asiassa eläkelaitoksen
lausunto. Samoin on eläkelaitoksen lausunto hankittava ennen asian
ratkaisua, jos vakuutusmaksu~ suorittamiseksi toimitetusta ulosmittauksesta valitetaan edellä mainitulla perusteella.

2 L u:k u.
Vakuutusmaksut.
13 §. Kansaneläkelain 9 §:n 2 momentissa ·mainittuja. todistelomakkeita on vihkoihin koottuina pidettävä kuittausta vastaan
työnantajan saatavana tämän asetuksen 9 §:ssä mainituissa postitoimipaikoissa.
15 §. Palkanpidätyksestä annettava todiste, joka on laadittu
kansaneläkelain 9 §:n 2 momentissa mainitulle lomakkeelle, sekä.
sen kaksoiskappale on työnantajan allekirjoitettava, tai niihin 011.
merkittävä työnantajan nimi.
16 §. Vakuutusmaksun ennakkomaksun suoritus on toimitettava.
eläkelaitokselle sen postitoimipaikan välityksellä, josta palkanpidätyksessä käytetty. todistevihko on saatu. Sanottu todistevihko,
jonka tulee sisältää annettujen todisteiden kaksoiskappaleet sekä
kaikki käyttämättömät lomakkeet, ja johon on merkittävä tilitettävien vakuutusmaksun . ennakkomaksujen yhteenlaskettu määrä, on
suorituksen tapahtuessa jätettävä kuittausta vastaan postitoimipaikkaan. Jos todisteV1.hko on hävinnyt, on sen sijasta jätettävä.
18 §:n 2 momentissa mainittu piiriasiamiehen ilmoitus.
Eläkelaitos voi erikseen määrätä, miten sellaisen työnantajan,
joka on saanut kansaneläkelain 9 §:n 3 momentissa mainitun luvan,
on toimitettava tilitys.
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18 §. Todistevihon 'tai siihen kuuluvan todisteen kaksoiskappaleen häviämisestä on ilmoitettava sille piiriasiarhiehelle, jonka piiriin
kuuluvalla alueella todistevihon antanut postitoimipaikka on.
Jos kansaneläkelain 9 §:n 3 momentissa mainitussa tapauksessa
todistevihkoa ei ole otettu postitoimipaikasta, on todistevihon tai
todisteen kaksoiskappaleen häviämisestä ilmoitettava sille piiriasiamiehelle, jonka piirissä asianomainen työpaikka on. ilmoitukseen
on liitettävä luettelo, mistä käy selville tilitettävän määrän toteamista varten tarvittavat tiedot, jotka työnantajan on nimikirjoituksellaan vah vistettava oikeiksi.
Sen jälkeen kun piiriasiamies on todennut tilitettävän määrän,
tulee hänen kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle, mikä määrä tämän
on suoritettava postitoimipaikkaan. Suoritusaikaan nähden on
noudatettava kansaneläkelain 14 §:n säännöksiä. Milloin työnantaja
saa edellä mainitun piiriasiamiehen ilmoituksen vasta sanotun
määräajan jälkeen, tulee suorituksen tapahtua kymmenen päivän
kuluessa ilmoituksen saamisesta.
Jos todistevihkoon kuuluva käyttämätön lomake häviää, on
vastaavasti noudatettava, mitä edellä tässä pykälässä on määrätty.
24 §. Sen ajan päätyttyä, jonka kuluessa muistutukset kansaneläkelain 18 ja 20 §:ssä tarkoitettuja luetteloita vastaan on tehtävä,
on kirjoitettava vakuutusmaksuliput niille vakuutetuille, jotka
eivät ole vakuutusmaksun ennakkomaksuna .suorittaneet koko
vakuutusmaksua. Vakuutusmaksuliput on toimitettava maksuvelvollisille niinkuin kunnallisverolipuista on säädetty.
Vakuutusmaksulipusta tulee käydä selville ainakin vakuutetun
täydellinen nimi, syntymäaika, vakuutusmaksu ja sen ennakkomaksuna suoritettu määrä sekä vuosi, johon ne kohdistuvat, niin
myös kunnallisveron kanp.on yhteydessä perittävä määrä ja sen
kantoaika.
Vakuutusmaksujen kannossa suoritetusta vakuutusmaksusta on
annettava kuitti, josta .tulee käydä ilmi 2 momentissa mainittujen
tietojen lisäksi suoritusaika ja suoritettu määrä.
26 §. Vakuutetun tilistä tulee käydä selville vakuutusaika,
tilillä oleva pääoma sekä maksuunpannuista vakuutusmaksuista
suorittamatta oleva määrä ynnä muut kansaneläkelain 37 a §:n
soveltamiseksi tarpeelliset tiedot.

3 Lu k u.

Eläkkeet.
30 §. Vakuutusmaksujen palautusta koskeva hakemus on
annettava vakuutetun asuinpaikan vakuutuspiirin piiriasiamiehelle,
ja sen tulee sisältää 27 §:n 1 momentissa mainitut tiedot siitä henki]östä, jonka jälkeen vakuutusmaksujen palautusta haetaan.
Hakemukseen on liitettävä kirkkoherran tai muun 60 §:ssä. mainitun rekisterinpitäjän antama todistus, josta tulee käydä selville
vainajan täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika,.
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aviosuhteet, ammatti tai toimi sekä sen lisäksi hänen elossa olevan
puolisonsa ja rintaperillistensä täydelliset nimet ja syntymäajat.
Milloin vainajan jälkeen on jäänyt kahdeksaatoista vuotta vanhempia työkyvyttömiä rintaperillisiä, on hakemuksen oheen lisäksi
liitettävä selvitys mainittujen henkilöiden työkyvyttömyydestä.
31 §. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä tahi vakuutusmaksun palautusta haettaessa on hakemukseen sen lisäksi, mitä
27-30 §:ssä on määrätty, liitettävä selvitys kuluvana ja edellisenä
vuotena määrätyistä ja maksetuista vakuutusmaksuista. Kun vakuutusmaksun palautusta haetaan kuolleen eläkkeensaajan jälkeen,
ei sanottua selvitystä kuitenkaan tarvitse liittää mukaan.
Kunta on velvollinen pyydettäessä antamaan tarpeelliset todistukset 1 momentissa mainittua selvitystä varten.
Milloin vakuutusmaksun ennakkomaksua on suoritettu sellaiselta
kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksua työkyvyttömyyden toteamisen tai vakuutetun kuoleman takia ei määrätä eikä peritä, on
kansaneläkelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna näyttönä ennakkomaksun suorittamisesta lisäksi esitettävä palkanpidätystodiste tai,
jos se on hävinnyt, 21 §:ssä mainittu työnantajan todistus. Jos
palkanpidätystodiste on annettu taksoituslautakunnalle, on todisteen
osoittamasta määrästä esitettävä asianomaisen kunnanviranomaisen
antama selvitys.
44 §. Eläkettä, vakuutusmaksun palautusta ja vakuutetun
tilillä olevaa pääomaa nostettaessa on esitettävä eläkelaitoksen
määräämä selvitys.
46 §. Milloin eläkkeen sijasta suoritetaan vakuutetun tilillä
oleva pääoma, on eläkelaitoksella oikeus, huoltolautakuntaa kuultuaan, maksaa se useampina erinä, ja on maksamatta oleville erille
laskettava kansaneläkelain 31 §:ssä edellytetty korko.
7 Lu k u.

Rangaistusmääräykset.
58 §. Joka laiminlyö hänelle II, 12 ja 15 §:n, 17 §:n 1 momentin,
18 §:n 1 ja 3 momentin, 34 ja 38 §:n sekä 42 §:n 1 momentin mukaan
kuuluvan velvollisuuden, rangaistakoon enintään viidelläkymmenellä
päiväsakolla. Samaan rangaistukseen tuomittakoon henkilö. joka
laiminlyö 3 §:ssä määrätyn velvollis~uden.
8 Luk u.

Erinäiset määräykset.
63 §. Tämän asetuksen 1-3 ja 5 §:ssä sekä 34 §:n 1 momentissa
mainitut selvitykset ja ilmoitukset, 27-30 ja 35 §:ssä mainitut
bakemukset sekä 14 ja 25 §:ssä mainitut luettelot ynnä lääkärinselostus tai -todistus työkyvyttömyydestä taikka sairaanhoidon tahi
ammattiopetuksen antamisesta on laadittava eläkelaitoksen vahvistamalle kaavakkeelle. Eläkelaitoksella on myös oikeus vaatia,
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että muutkin tiedonannot, ilmoitukset, luettelot ja selvitykset
laaditaan sen vahvistamille kaavakkeille.
64 §. Eläkelaitoksen on tarpeen mukaan pidettävä vahvistamiaan kaavakkeita maksuttå asianomaisten saatavana piiriasiamiesten ja kunnantoimistojen välityksellä.
Tämä asetus tulee voimaan vuoden 1944 alusta.

163. Laki valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän olkeudestaan pysyä virassaan tai
toimessaan annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
Annetlu joulukuun 17 p:nl 1943.

I(Suomen

as.·kok. 1943 : 1003)

(Vrt. kunn. as.·kok. 1942 : 144)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti väliaikaisesti muutetaan valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä
heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan 29 päivänä
kesäkuuta 1926 annetun lain 3 §, sellaisena kuin tämä lainkohta
-viimeksi väliaikaisesti muutettuna on 22 päivänä joulukuuta 1942
annetussa laissa, näin kuuluvaksi:
3 §. Viran tai pysyväisen toimen haltija olkoon, jäljempänä
tässä pykälässä mainituin poikkeuksin, täyttäessään kuusikymmentäseitsemän vuotta velvollinen eroamaan virastaan tai toimestaan.
Nimittävän viranomaisen esityksestä voi valtioneuvosto, milloin
se viran tai toimen hoidon siitä kärsimättä voi tapahtua, hänet kuitenkin virassa tai toimessa edelleen pysyttää, mutta ei yli seitsemänkymmenen vuoden iän, ellei sitä yleisen edun kannalta katsota suotavaksi. Jos viran haltija on tasavallan presidentin tai valtioneuvoston
nimitettävä, on tällainen esitys asianomaisen ministerin sekä, milloin
viran haltija on yliopiston professori tai ylikirjastonhoitaja, kanslerin
tehtävä. Esitys on tehtävä viimeistään kolmea kuukautta ennenkuin viran tai toimen haltija saavuttaa eroamisiän sekä ennen tämän
ajan päättymistä ratkaistava. Myönnetty oikeus pysyä virassa tai
toimessa yli kuudenkymmenenseitsemän vuoden iän voidaan uusitusta esityksestä pitkittää niinkuin edellä on sanottu.
Tuomarinviran haltija olkoon velvollinen eroamaan täyttäessään
seitsemänkymmentä vuotta.
Jos virka tai pysyväinen toimi on tullut avoimeksi ja jos osoittautuu vaikeaksi saada pätevä henkilö sitä virkaa tai tointa hoitamaan, voidaan siihen määrätä ikänsä vuoksi tästä virasta tai toimesta eronnut, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin siksi, kun hän
täyttää seitsemänkymmentä vuotta, pfl-itsi jos se yleisen edun vuoksi
pidetään suotavana. Samoin voidaan ikänsä vuoksi virasta tai toimesta eronnut henkilö määrätä toistaiseksi hoitamaan muutakin
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virkaa tai tointa, tuomarin virka lukuun otettuna, jos hän muutoin
on siihen pätevä ja aikaisemmin samanlaista tai vastaavanlaista
virkaa tai tointa hoitanut.
Asetuksella säädetään, missä iässä sellaiseen virkaan, johon
kelpoisuusehtona on suoritettu upseerintutkinto tai määrätty upseerinarvo, nimitetty upseeri on velvollinen eroamaan virastaan.
Asetuksella voidaan myös säätää, että määrätyn laatuisten pysyväisten tointen haltijat ovat velvolliset eroamaan toimestaan aikaisemmin kuin 1 momentissa on määrätty; älköön eroamisikää kuitenkaan määrättäkö viittäkymmentä vuotta varhaisemmaksi, paitsi
mikäli koskee lentäjäntutkinnon edellyttämissä ilmavoimien toimissa olevia lentomestareita ja aliupseereita, jotka voidaan määrätä
eroamaan toimistaan aikaisemminkin.
Milloin erittäin· tärkeä yleinen etu vaatii, voidaan eroamisiän
saavuttanut henkilö nimittää virkaan, jonka tasavallan presidentti
täyttää ja joka ei ole tuomarinvirka, sekä edellä tässä pykälässä
sanotuin tavoin. pysyttää virassa.
Jollei viran tai pysyväisen toimen haltija, saavuttaessaan eroamista varten määrätyn iän, ole pyytänyt eroa, annettakoon hänelle
hakemuksetta erokirja.
Tämä laki on voimc.ssa vuoden 1945 loppuun.

164. Ylityöstä

maks~ttavat

korvaukset.

Kaupungi&hallituksen päätös lokakuun Z1 p:ltä 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että niin kauan
kuin valtioneuvoston päätös lokakuun 7 p:ltä 1943 eräistä poikkeuksista; työaikaa ja muita työoloja koskevista säännö~istä on voimassa, on kaupungin poiketen työehtosopimuksesta ylityökorvauksiin nähden noudatettava tämän päätöksen 4 §:n säännöksiä.
Mainitun päätöksen 4 §:n mukaan ei ylityöstä, yötyöstä leipomoissa eikä sunnuntaina, kirkolliseno. juhlapäivänä ja. itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä saa maksaa suurempaa korotusta kuin
laissa on säädetty pakolliseksi.

165. Palomiehille suoritettava palkka itsenäisyyspäiväItä.
Kaupunginhallituksen päätös marraskuun.4 p:ltft 1943.

Kaupunginhallitus päätti mainittuna päivänä, että palomiehille, jotka ovat olleet itsenäisyyspäivänä palveluksessa, on suoritettava tältä päivältä joko kokopäivältä tai osapäivältä kaksinkertainen palkka sen suuruisena kuin se kunakin ajankohtana olisi
ollut suoritettava.
Helsinki 1944, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.
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isä 11 y s: 166. Asetus kunnallisista ja yksityisluontoisista teknillisistä
oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta, s. 273. - 167. Laki
kunnallisten ja yksityisten kasvatusIaitosten valtioavusta annetun
lain muuttamisesta, s. 274. - 168. Laki tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallisten ja yksityisten laitosten valtioavusta
annetun lain muuttamisesta, s. 275. - 169. Asetus kunnallisten ja .
yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta, s. 275. - 170. Asetus tylsä·
mielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivista kunnallisista ja ykflityisistä laitoksista annetun asetuksen muuttamisesta, s. 279. - 171. Laki
kunnallisille mielisairaaloille sekä tuberkulosia sairastavien hoitolaitoksille vuotuisiin kunnossapito- ja käyttökustannuksiin sodan aikana
annettavasta valtionavusta' annetun lain soveltamisajan pitentämisestä,
s. 281. - 172. Laki työväenopistojen valtionavustuks!ln maksattamisesta työkaudelta 1943-1944, s: 281. - 173. Asetus sammutusvedenottopaikkojen merkitsemisestä, s. 282. - 174. Sammutusvedenottopaikkojen merkitseminen, s. 282. - 175. Helsingin kaupungin rahatoimiston johtosääntö, s. 284. - 176. Sotapalveluksessa olevien kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin vuoden 1943 käyttämättömien
kesälomien järjestely,' s. 288".

166. Asetus kunnallisista ja yksityisluontoisista teknillisistä
oppilaitoksista annetun asetuksen rnuutta.rnisesta.
Annetlu joulukuun 17 p:nll 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943 : .1020)
(Vrt. kunn. a8.·kok. 1942 : 11)

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan kunnallisista ja yksityisluontoisista teknillisistä oppilaitoksista 27. päivänä
helmikuuta 1942 annetun asetuksen 21 ja. 22 § näin kuuluviksi:
21 §; Varsinaisen oppilaan on seurattava opetusta kaikissa
vahvistettuun opetussuunnitelmaan kuuluvissa pakollisissa aineissa,
ellei. opettajakunta katso olevan pätevää syytä myöntää tästä poikkeusta.
Ylimääräisiä oppilaita, jotka seuraavat opetusta ainoastaan
määrätyissä aineissa, ottaa rehtori, mikäli tila sallii, asianomaisen
opettajan todettua, että pyrkijällä on opintoihinsa tarpeelliset alku·
tiedot ja työkokemus.
Sellaisen henkilön, joka ei ole kunnallisen tai yksityisluontoisen
teknillisen oppilaitoksen oppilas, oikeudesta saada suorittaa tutkin·
toja näissä oppilaitoksissa, on soveltuvin osin voimassa, mitä siinä
kohden valtion teknillisistä oppilaitoksista on säädetty.
22 §. Valtion avustusta saavassa kunnallisessa ja yksityisluontoisessa teknillisessä koulussa suoritetaan teknikon ja. teknillisessä
opistossa insinöörin tutkinto.
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Oppilaitoksen täydellisen oppimaaran suorittanut oppilas saa
päästötodistuksen, johon on merkittävä yleinen arvostelu oppilaan
käytöksestä, ahkeruudesta ja huolellisuudesta sekä arvosanat hänen
saavuttamastaan edistyksestä ja taidosta eri opetusaineissa.
Ylimääräiselle oppilaalle annetaan oppilaitoksesta erotessaan
todistus tiedoistaan ja taidostaan niissä aineissa, joissa hän on saanut
opetusta ja suorittanut tutkinnon.
Päästötodistuksesta ja sen antamisesta sekä luokalta tai vuosikurssilta siirtämisestä valtionavustusta saavassa oppuaitoksessa on
soveltuvin kohdin. voimassa, mitä valtion vastaavien teknillisten
oppilaitosten todistuksista on säädetty.
Todistuksissa käytettävät arvosanat ovat: kiitettävä (10-9),
tyydyttävä (8-7), välttävä (6-5) ja huono (4-1).
Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa oppilaitoksista annettavien päästötodistusten kaavat. Oppilaalle annettavan todistuksen
allekirjoittavat oppilaitoksen rehtori ja opettajakunnan siihen valitsema opettaja.
.

---

167.

Laki kunnallisten ja yksityisten~kasvatuslaitosten vaItioavusta annetun lain muuttamisesta.
Annettu joulukuun 30 p:nä 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 1084)
(Vrt. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset, s. 1188)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisten ja
yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta 19 päivänä joulukuuta
1922 annetun lain 3 ja 5 § näin kuuluviksi:
3 §. Kasvatuslaitos saa valtioapua:
a) kansakouluopetuksesta siinä päätoimenaan huolehtiville päteville opettajilleen suorittamastaan rahapalkasta ja eläkkeestä saman
määrän kuin mitä he maalaiskunnan ala~ tai yläkansakoulun opettajina saisivat valtiolta rahassa palkkaa tai eläkettä, kuitenkin niin,
että opettajan muulla perusteella valtiolta mahdollisesti saama
eläke vähennetään tässä tarkoitetusta eläkkeeseen myönnettävästä
valtioavusta; sekä
.
b) laitoksen muihin kohtuullisiksi harkittuihin, asetuksella tarkemmin määrättyihin vuosimenoihin vähintään 30 ja enintään 70
sadalta sanotuista menoista.
5 §. Kasvatuslaitokselle voidaan 3 §:ssä säädetyn valtioavun
lisäksi myöntää valtioapua asetuksella tarkemmin määrättyihin
perustamiskustannuksiib enintään puolet sosiaaliministeriön hyväksymän perustamis- tai hankintaohjelman ja kustannusarvion mukaisista kustannuksista tai, jos todelliset kustannukset ovat arvioituja
pienemmät, puolet niistä.
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168. Laki tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivien
kunnallisten ja yksityisten laitosten valtioavusta annetun lain
muuttamisesta.
Annettu joulukuun 30 p:nl 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943: 1086)
(Vrt. kunn. aa.-kok. 1927 : 26 ja 1932 : 77 )

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tylsämielisten
hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallisten ja yksityisten
laitosten valtioavusta 1 päivänä heinäkuuta 1927 annetun lain
3 ja 4 §, viimeksi mainittu pykälä sellaisena kuin se on 30 päivänä
joulukuuta 1932 annetussa laissa, näin kuuluviksi:
3 §. Tässä laissa tarkoitetulle laitokselle voidaan myöntää
valtioapua asetuksella tarkemmin määrättyihin perustamiskustannuksiin 25-40 sadalta ja kuoletuslainaa 25-40 sadalta sosiaaliministeriön hyväksymän perustamis- tai hankintaohjelman ja kustannusarvion mukaisista kustannuksista tai, jos todelliset kustannukset ovat arvioitu ja pienemmät, vastaava määrä niistä. Jos valtion tulo- ja menoarviossa ei ole määrärahaa kuoletuslainan myöntämiseksi, myönnetään avustusta enintään 50 sadalta edellä mainituista kustannuksista ..
4 §. Laitos saa valtioapua:
a) kouluopetuksesta siinä päätoimenaan huolehtiville päteville
opettajilleen suorittamastaan rahapalkasta ja eläkkeestä saman
määrän kuin mitä he maalaiskunnan ala- tai yläkansakoulun opettajina saisivat valtiolta rahassa palkkaa tai eläkettä, kuitenkin niin,
että opettajan muulla perusteella valtiolta mahdollisesti saama eläke
vähennetään tässä tarkoitetusta eläkkeeseen myönnettävästä valtioavusta; sekä
b) laitoksen muihin kohtuullisiksi harkittuihin, asetuksella tarkemmin määrättyihin vuosimenoihinsa vähintään 30 sadalta ja.
enintään 70 sadalta sanotuista menoista.

169. Asetus kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten.
valtioavusta.
Annettu joulukuun 30 p:nl 1943.

(Suomen aa.-kok. 1943 : 1085)
(Vti. kunn:aa.-kok. 1923 : 32 ja 33)

Sitten kuin kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta 19 päivänä joulukuuta 1922 annettua lakia on muutettu
30 päivänä joulukuuta 1943 annetulla lailla, säädetään sosiaaliministerin esittelystä sanotun lain 6 §:n nojalla:
t §. Jos kunta, kunnat yhteisesti, yhdistys tai muu yhtymä tai
yksityinen henkilö on perustanut tai haluaa perustaa lastensuojelu-
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laissa tarkoitetun kasvatuslaitoksen ja saada tällaiselle laitokselle
kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta 19 päivänä joulukuuta 1922 annetussa laissa tarkoitettua, valtioapua,
noudattakoon mitä tässä asetuksessa säädetään.
2 §. Tässä asetuksessa tarkoitetun valtioavun myöntämisen
edellytyksenä on sen lisäksi, mitä kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta annetussa laissa on säädetty:
1) että sosiaali,ministeriö on hyväksynyt laitokselle ohjesäännön;
2) että laitoksen johdosta ja valvonnasta vastaamaan on asetettu johtokunta;
3) että laitoksen' oppilaat saavat suorittaa oppivelvollisuuslain
mukaisen oppimäärän laitoksessa tai sen ulkopuolella;
4) että oppilaille annetaan sopivaa ammattiopetusta; f,ekä
5) että laitoksen taloudellisen toiminnan mahdollinen ylijäämä
käytetään laitoksen hyväksi.
3 §. Edellä 2 §:n 1 kohdassa mainitun ohjesäännön tulee sisältää
määräykset:
1) johtokunnan asettamisesta ja kokoonpanosta;
2) johtokunnan tehtävistä ja toimivallasta;
3) laitoksen viran tai toimen haltijain pätevyysvaatimuksista,
heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan;
4) oppilaan laitokseen ottamisen ja sieltä päästämisen samoinkuin laitoksen päivä- ja työjärjestykse:n perusteista;
5) laitoksessa käytettävistä kurinpitokeinoista;
6) toimenpiteistä, jolla oppilas siirretään toiseen laitokseen tai
koetteeksi sijoitetaan yksityiskotiin taikka ammatti- tahi työpaikkaan;
7) oppilaalle annettavasta ammatti- ja muusta opetuksesta;
8) laitoksen oppilasmaksujen perusteista;
9) säästö- ja työosuusrahan suorittamisen perusteista; sekä
10) muista sosiaaliministeriön tarpeelliseksi katsomista seikoista.
4 §. Valtioapua laitoksen vuosimenoihin on haettava vuosittahI
kirjallisesti sosiaaliministeriöItä ja on hakemukseen, avustusta ensimmäistä kertaa haettaessa, liitettävä laitoksen hyväksytty ohjesääntö sekä tarpeen mukaan muu 2 §:ssä mainittuja valtioavun
edellytyksiä osoittava selvitys.
'
Haettaessa valtioapua perustamiskustannuksiin on hakemukseen
lisäksi liitettävä sosiaaliministeriön aikaisemmin hyväksymä laitoksen perustamis-, laajentamis- tai hankintaohjelma kustannusarvioineen ja rakennuspiirustuksineen.
5 §. Niihin vuosimenoihin, joihin 2 §:ssä mainitun lain 3 §:n
b kohdan mukaan valtioapua myönnetään, luetaan kuuluviksi:
1) johtajan ja johtajattaren sekä laitoksen opetus- ja kasvatustoiminnalle tarpeellisten opettajien ja muun henkilökunnan palkkausmenot, sikäli kuin ne eivät sisälly edellä viitatun lain 3 §:n a kohdan
nojalla korvattaviin menoihin;
2) oppilaitten sekä heidän ruokailunsa valvojan ruokamenot;
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3) oppilaitten pito- ja makuuvaatteista sekä poispääseville
oppilaille laitoksen ohjesäännön mukaan annettavasta vaatetuksesta
aiheutuvat menot;
4) oppilaitten sairaanhoito- ja puhtaanapitomenot;
5) oppilaille suoritettavat säästö- ja työosuusrahat;
6) oppilaille tarpeellisten huonekalujen sekä opetus-, työ-, leikkija urheiluvälineiden sekä kanslia- ja keittiökaluston täydennys- ja
korjausmenot;
7) työopetuksessa ja askartelussa' käytettävien työaineiden
hankintakustannukset;
8) oppilaitten asuin-, työ-, kouluopetus- ja ruokailuhuoneiden,
saunan ja muiden näihin verrattaviin tarkoituksiin välittömästi
käytettävien huonetllojen sekä laitoksen kanslian lämpömenot, niin
myös tässä mainittujen huonetilojen valaistuksesta ja laitoksen
ulkovalaistuksesta aiheutuvat menot;
9) oppilaitten pito- ja makuuvaatteiden sekä 8 kohdassa mainittujen huonetilojen puhtaanapidosta johtuvat kustannukset;
10) edellä 8 kohdassa mainittujen rakennusten ja huonetilojen
vuokrat" joihin luetaan kuuluviksi laitoksen suorittamat todelliset
vuokramaksut sekä sen omille rakennuksille sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettu vuokra-arvo;
11) kansliatarvemenot ja laitoksen toiminnalle tarpeellisen kirjeenvaihdon aiheuttamat postimaksut;
12) oppilaitten lähettämisestä koti- tai työpaikkakunnalle, toiseen laitokseen' tai yksityiseen sijoituskotiin aiheutuvat menot,
tarpeellisine saattokustannuksineen;
13) laitoksen ulkopuolelle yksityiskotihoitoon sijoitettujen, edelleen laitoksen kirjoissa ja sen valvonnassa olevien oppilaiden todelliset
hoitomaksut; sekä
i4) muut edellä lueteltuihin kustannuksiin verrattavat menot,
jotka sosiaaliministeriö sille tehtävästä eri hakemuksesta katsoo
vuosimenoihin kuuluviksi.
6 §. Niihin perustamiskustannuksiin, joihin kunnallisten. ja
yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta annetun lain 5 §:n mukaan voidaan myöntää valtioapua, luetaan kuuluviksi menot, jotka
aiheutuvat laitoksen kasvatustoiminnalle tarpeellisesta:
1) maa-alueen tai tilan hankkimisesta;
2) rakennusten ja niihin kuuluvien vesi-, viemäri-, puhelin- ja
sähköjohtojen sekä teiden, siltojen, kaivojen ja laivalaiturien rakentamisesta ja hankkimisesta;
3) laitoksen rakennusten laajentamis-, muutos- ja peruskorjaustöiden suorittamisesta; sekä
4) perushankintojen, kuten huonekalujen, oppilaitten liina_,
vuode- ja pitovaatteiden, taloustarpeiden sekä opetustoiminnassa
käytettävien työvälineiden ja -koneiden ynnä kanslia- ja keittiökaluston toimittamisesta.
7 §. Määrättäessä kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten
valtioavusta annetun lain 3 §:n b kohdassa tarkoitetun valtioavun
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suuruutta, on kiinnitettävä huomiota laitoksen omiin varoihin ja
sen muihin taloudellisiin edellytyksiin, sen sijaitsemispaikkakunnan
kalleuteen, laitoksen laajuuteen ja kasvatukselliseen toimintakykyyn.
Laitoksen johtokunnan tulee 1 momentissa mainitun lain 3 §:ssä
tarkoitetun valtioavun suorittamista varten sosiaaliministeriölle
lähettää kunkin vuoden helmikuun 14 päivään mennessä täydellinen
laskelma laitoksen arvioiduista tuloista ja menoista kysymyksessä
olevana vuonna. Mainitun laskelman nojalla sosiaaliministeriö
määrää avustuksen maksettavaksi vuosineljänneksittäin, kuitenkin
niin, että viimeisen avustuserän suuruus lopullisesti määrätään ja
maksetaan vasta sitten kuin sosiaaliministeriö on tarkastanut ja
hyväksynyt sille laitoksen kuluneen vuoden menoista ja tuloista
toimitetun johtokunnan puheenjohtajan ja johtajan tai johtajattaren
oikeaksi todistaman tilin.
Edellä 1 momentissa mainitun lain 5 §:ssä tarkoitettu, perustamiskustannuksiin myönnettävä valtioapu maksetaan tehdystä hakemuksesta vahvistetun perustamis- tai hankintaohjelman mukaisesta
rakentamisesta tai hankinnasta aiheutuneita todellisia kustannuksia
selvittävän tilityksen perusteella sosiaaliministeriön harkinnasta
riippuen yhdessä tai useammassa erässä sikäli kuin tarkoitukseen
on valtion menoarviossa varoja käytettävissä.
8 §. Jos tässä asetuksessa tarkoitettu laitos luovutetaan uudelle·
omistajalle, joka ei ole kirjallisesti sitoutunut voimassa olevia määräyksiä noudattaen ylläpitämään laitosta sen entiseen tarkoitukseensa
tai jos laitoksen luovutusta sen toiminnan kannalta tai muusta
syystä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, tulee sosiaaliministeriön
päättää, onko ja kuinka suuri osa laitokselle perustamiskustannuksiin
myönnetystä valtioavusta maksettava valtiolle takaisin.
9 §. Sosiaaliministeriö voi määräajaksi tai kokonaan lakkauttaa
laitoksen valtioavun, mikäli ei ole otettu varteen sosiaaliministeriön
tekemiä huomautuksia ja vaatimuksia sen johdosta:
että laitoksen toiminta on sen johtajan tai johtajattaren, opettajan . tai opettajattaren toimessaan tekemän laiminlyönnin tai
rikkomuksen tai pahennusta herättävän elämäntavan tähden tai
muust!\- syystä epätyydyttävä;
että valtioavun saamiseksi säädettyjä ehtoja ei ole täytetty;
taikka
että valtioapua on käytetty väärin.
10 §. Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.
11 §. Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä kesäkuuta 1923
annettu asetus kunnallisista ja yksityisistä kasvatuslaitoksista.
Mikäli tämän asetuksen voimaan tullessa jo toiminnassa oleva
laitos ei täytä tässä säädettyjä ehtoja valtioavun saamiseksi, tulee
sen johtokunnan sosiaaliministeriön määräämässä ajassa korjata
puutteet ja toimittaa siitä sosiaaliministeriölle asianmukainen selvitys.
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170. Asetus tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivista
kunnallisista ja yksityisistä laitoksista annetun asetuksen muut. tamisesta.
Annettu joulukuun 30 p:nil 1943.

(Suomen aa.-kok.

1943 :_1087)

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1927: 27 )

Sitten kuin tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivien
kunnallisten ja yksityisten laitosten valtioavusta 1 päivänä heinäkuuta 1927 annettua lakia on muutettu 30 päivänä joulukuuta 1943
annetulla lailla, lisätää)1 sosiaaliministerin esittelystä mainituista
laitoksista ensiksimainittuna päivänä annettuun asetukseen 3 a ja
3 b § sekä muutetaan sanotun asetuksen 4, 5 ja 6 § näin kuuluviksi:
3 a §. Valtioavun ja kuoletuslainan myöntämisen edellytyksenä
tässä asetuksessa tarkoitetulle laitokselle on sen lisäksi, mitä tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallisten ja yksityisten laitosten valtioavnsta annetussa laissa on säädetty:
1) että valtioneuvosto on hyväksynyt laitoksen työohjelman;
2) että sosiaaliministeriö on vahvistanut laitoksen ohjesäännön;
3) että laitoksen johdosta ja valvonnasta vastaamaan on asetettu johtokunta; sekä
4) että laitoksen taloudellisen toiminnan mahdollinen ylijäämä
käytetään iaitoksen hyväksi.
3 b §. Valtioapua laitoksen vuosimenoihin on haettava vuosittain kirjallisesti sosiaaliministeriöitä ja on hakemukseen, avustusta
ensimmäistä kertaa haettaessa, liitettävä laitoksen hyväksytty työohjelma ja ohjesääntö sekä tarpeen mukaan muu 3 a §:ssä mainittuj a
valtioavun edellytyksiä osoittava selvitys.
Haettaessa valtioapua tai kuoletuslainaa perustamiskustannl,lksiin
on hakemukseen lisäksi liitettävä sosiaaliministeriön aikaisemmin
hyväksymä laitoksen perustamis-, laajentamis- tai hankintaohjelma
kustannusarvioineen ja rakennuspiirustuksineen.
4 §. Niihin perustamiskustannuksiin, joihin 1 §:ssä mainitun
lain 3 §:n mukaan voidaan myöntää valtioapua, luetaan kuuluviksi
menot, jotka aiheutuvat laitoksen hoito- ja kasvatustoiminnalle
tarpeellisesta:
1) maa-alueen tai tilan hankkimisesta;
2) rakennusten ja niihin kuuluvien vesi-, viemäri-, puhelin- ja
sähköjohtojen sekä laitokselle välttämättömien kaivojen, teiden,
siltojen ja laivalaitur.i.en rakentamisesta ja hankkimisesta;
3) laitoksen' rakennusten laajentamis-, muutos- ja peruskorjaustöiden suorittamisesta; sekä
4) perushankintojen, kuten huonekalujen, liina-, vuode- ja pitovaatteiden, työ-, opetus-, .leikki- ja urheiluvälineiden, niin myös
taloustarpeiden sekä kanslia- ja keittiökaluston toimittamisesta.
5 §. Niihin vuosimenoihin, joihin 1 §:ssä mainitun lain 4 §:n
b kohdan mukaan myönnetään valtioapua, luetaan kuuluviksi:
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1) johtajan ja johtajattaren sekä laitoksen toiminnalle tarpeellisten opettajain, hoitajien ja muun henkilökunnan palkkausmenot,
sikäli kuin ne eivät sisälly edellä viitatun lain 4 §:n a kohdan nojalla
korvattaviin menoihin;
2) hoidokkien ruokamenot;
3) hoidokkien pito- ja makuuvaatteista sekä poispääseville hoidokeille laitoksen ohjesäännön mukaan annettavasta vaatetuksesta
aiheutuvat menot;
4) hoidokkien sairaanhoito- ja puhtaanapitomenot;
5) tämän asetuksen 4 §:n 4 kohdassa mainittujen .vaatteiden,
välineiden ja kaluston täydennys- ja korjauskustannukset;
6) työolletuksessa ja askartelussa tarvittavien työaineiden hankintamenot;
7) hoidokkien asuin-, työ-, opetus- ja ruokailuhuoneiden, saunan:
ja muiden näihin verrattaviin tarkoituksiin välittömästi käytettävien
huonetilojen sekä iaitoksen kanslian lämpömenot ynnä mainittujen
;J:monetilojen valaistuksesta ja laitoksen ulkovalaistuksesta aiheutuvat
menot;
8) hoidokkien pito- ja makuuvaatteiden sekä 7 kohdassa mainittujen huonetilojen puhtaanapidosta johtuvat kustannukset;
9) edellä 7 kohdassa mainittujen rakennusten ja huoneistojen
kohtuullisiksi katsotut vuokrat, joihin luetaan kuuluviksi laitoksen
suorittamat todelliset ·vuokramaksut sekä sen omille rakennuksille
sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettu vuokraarvo;
10) kansliatarvemenot ja laitoksen toiminnalle tarpeellisen kirjeenvaihdon aiheuttamat postimaksut;
II) hoidokkien lähettämisestä koti- tai työpaikkakunnalle, toiseen laitokseen tai yksityiseen hoitokotiin aiheutuvat menot tarpeellisine saattokustannuksineen;
12) laitoksen ulkopuolelle yksityishoitoon sijoitettujen, edelleen
laitoksen kirjoissa ja sen valvonnassa olevien hoidokkien todelliset
hoitomaksut; sekä
13) muut edellä lueteltuihin kustannuksiin verrattavat menot,
mitkä sosiaaliministeriö sille tehtävästä eri hakemuksesta katsoo
laitoksen vuosimenoihin kuuluviksi.
6 §. Määrättäessä tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten
toimivien kunnallisten ja yksityisten laitosten valtioavusta annetun
lain 4 §:n b kohdassa mainitun valtioavun suuruutta, on kiinnitettävä
huomiota laitoksen omiin varoihin ja sen muihin taloudellisiin edellytyksiin, sen sijaitsemispaikkakunnan kalleuteen, laitoksen laajuuteen
sekä hoidolliseen ja kasvatukselliseen toimintakykyyn.
Laitoksen johtokunnan tulee 1 momentissa mainitun lain 4 §:ssä
tarkoitetun valtioavun suorittamista varten sosiaaliministeriölIe
lähettää kunkin vuoden helmikuun 14 päivään mennessä täydellinen
laskelma laitoksen arvioiduista tuloista ja menoista kysymyksessä
olevana vuonna. Mainitun laskelman nojalla sosiaaliministeriö
määrää avustuksen maksettavaksi vuosineljänneksittäin, kuitenkin
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niin, että viimeisen avustuserän suuruus lopullisesti määrätään ja
maksetaan vasta sen jälkeen kuin sosiaaliministeriö on tarkastanut
ja hyväksynyt sille laitoksen kuluneen vuoden menoista ja tuloista
toiinitetun johtokunnan puheenjohtajan ja johtajan tai johtajattaren
oikeaksi todistaman tilin.
Edellä 1 momentissa mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettu, perustamiskustannuksiin myönnettävä valtioapu maksetaan ja, kuoletuslaina saadaan nostaa tehdystä hakemuksesta, vahvistetun perustamistai hankintaohjelman mukaisesta rakentamisesta tai hankinnasta
aiheutuneita todellisia kustannuksia selvittävän tilityksen perusteella sosiaaliministeriön harkinnasta riippuen yhdessä tai useam·massa erässä sikäli kuin näihin tarkoituksiin on valtion menoarviossa varoja käytettävissä.

171 .. Laki k~nnallisille mielisairaaloille sekä tuberkulosia sairastavien hoitolaitoksille vuotuisiin kunnossapito- ja käyttökustannuksiin sodan aikana annettavasta valtionavusta annetun
lain soveltamisajan pitentämisestä.
Annettu Joulukuun ZZ p:nil 1943.

(Suomen as .. kok. 1943: 1023)
(Vrt. kunn. as.-kok.1929 : 18, 1932: 3,1940: 4ja 1942: 152)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään, että kunnallisille
mielisairaaloille sekä tuberkulosia sairastavien hoitolaitoksille vuotuisiin kunnossapito- ja käyttökustannuksiin sodan aikana annettavasta valtionavusta 16 päivänä maaliskuuta 1940 annettua lakia
on sovellettava myös niihin sanotun lain 1 §:ssä mainittuihin valtionapuihin, jotka suoritetaan vuonna 1944.

172. Laki työväenopistojen valtion avustuksen maksattamisesta
työkaudelta 1943-1944.
Annettu Joulukuun ZZ p:nll 1943.

(Suomen as.-kok. 1943 : 1037 )
(Vrt. kunn. as.-kok. 1938 : 34 ja 1942 : 153)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Poiketen siitä, mitä on säädetty tyÖväenopistojen valtionavusta
28 päivänä huhtikuuta 1938 annetussa laissa, oikeutetaan työväen. opisto tai siihen verrattava muun niminen opisto, joka vuonna
1943 jo on saanut valtionapua; saamaan sitij. edelleenkin, riippumatta
siitä, onko opisto työkautena 1943-1944 ollut toiminnassa vai eikö.

173. Asetus sammutusvedenottopaikkojen merkitsemisesti.
AnnelIu Joulukuun 10 p:nll 1943.

(Suomen aa.·kok. 1943: 984)

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä kesäkuuta
1933 annetun palolain 33 ja 61 §:n nojalla:
1 §. Jokainen vedenottopaikka, jolla sammutustyössä on yleistä
merkitystä ja jonka sijaitsemiskohta, laatu ja vesimäärä ei ilman
muuta ole selvästi havaittavissa, on siten merkittävä, että se voidaan helposti löytää ja että sen käyttökelpoisuus erilaiselle palokalustolle sekä siitä saatava vesimäärä heti havaitaan.
Samalla tavoin on merkittävä valtion sekä julkisten ja yksityisten
laitosten vedenottopaikat.
Palotarkastusta toimittavalla kunnan viranomaisella on oikeus
määrätä, että myös muu yksityinen vedenottopaikka kuin 2 momentissa mainittu on samoin merkittävä.
2 §. Vedenottopaikat, joilla on yleistä merkitystä, on merkittävä.
kunnan toimesta.
Muut vedenottopaikat on merkittävä omistajan tai haltijan
taikka näiden paikalla olevan edustajan toimesta, jolla on oikeus,
mikäli haluaa, itse toimittaa myös yleistä merkitystä omaavan vedenottopaikkansa merkitseminen.
3 §. Tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet on toteutettava
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asetuksen antamisesta
lukien.
4 §. Sisäasiainministeriö antaa tarpeen vaatiessa tarkemmat
määräykset ja ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta.

174. Sammutusvedenottopaikkojen merkitseminen.
Slsllaslalnmlnlsterlön plllllös Jonlukuun J4 p:JtIl 1943.

(Suomen aa.-kok.

1943: 1031)

Sisäasiainministeriö on sammutusvedenottopaikkojen merkitsemisestä 10 päivänä joulukuuta 1943 annetun asetuksen 4 §:n nojalla
päättänyt:
1 §. Vedenottopaikan merkki on punainen V-kirjain. Ellei
punainen väri taustan vuoksi ole helposti havaittava, on merkin
väri valkoinen. Merkin kylkien sisäpituus on 40 ja leveys 7.6 senttimetriä. Jos merkki on havaittava kaukaa, on se tehtävä vastaavasti
suuremmaksi. Mikäli näkyväisyys ei toisin vaadi, maalataan tai
asetetaan merkki siten, että sen alareuna on n. 1.6 metrin korkeudella.
2 §. Vedenottopaikassa, joka on auto- tai moottoriruiskujen
käytössä varteenotettava, tulee V-merkin alapuolella olla ainakin
15 X 60 senttimetrin suuruinen valkoinen kilpi, jossa on mustilla
numeroilla ilmaistu se minuttilitramäärä, mikä vedenottopaikasta
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voidaan tunnin aikana arviolta· ottaa. Jos vesimäärä on rajaton,
ilmaistaan se poikittaisella aaltoviivalla.
3 §. Jos vedenottopaikan merkkiä ei voida liikenteen tai muun
syyn takia sijoittaa vedenottopaikan kohdalle tai niin lähelle, ettei
paikasta voida erehtyä, on vedenottopaikka ilmaistava kahdella
linjalla, jotka leikkaavat toisiaan sen kohdalla. Kummankin linjan
toisena linjamerkkinä käytetään V-kirjainta ja toisena noin 10 senttimetrin vahvuista teräväkärkistä paalua tai maalattua viivaa.
Linjamerkit ovat punaiset ja mustakärkiset. Ellei punainen väri
taustan· vuoksi ole helposti havaittavissa, on linjamerkin väri valkoinen.
.
4 §. Ellei vedenottopaikka ole tieltä vaikeudetta havaittavissa
ja tarpeen mukaan muulloinkin on asetettava vedenottopaikan
suuntaa ilmaisevia merkkejä, jotka ovat muuten samanlaiset kuin
edellä 1 ja 2 §:ssä on määrätty, paitsi että kilven toinen reuna on
terävä, ja että jos inerkkiin ei kuulu kilpeä, V-merkin alla on valkoinen nuoli.
Kilpi tai nuoli on siten asetettava, että kärki osoittaa vedenottopaikan suunnan. V-merkki asetetaan, mikäli mahdollista, tulosuunnasta katsottuna poikittain.
5 §. Vedenottopaikan suuntaa osoittavan kilven kärkipuolessa
on ilmaistava matka vedenottopaikkaan metreissä tasaluvuksi ylöspäin pyöristettynä. Jos vedenottopaikka soveltuu sekä auto- että
moottoriruiskulle, on kilven keskelle maalattava A, ja jos vedenottopaikalle päästään ainoastaan moottoriruiskulla, M. Vesimäärää
ilmaiseva numero tai aaltojuova on maalattava kilven tasareunaiseen
päähän.
Suuntaa ilmaisevaan nuoleen ei tehdä mitään merkintöjä.
6 §. Tarpeen mukaan on merkit maalattava molemmilta puolilta tai, mikäli selvyys vaatii, asetettava kaksi merkkiä, kumpikin
tulosuunnasta katsottuna tien oikeaan laitaan.
7 §. Paloavannolla tai muulla siihen verrattavalla lyhytaikai-·
sella vedenottopaikalla voidaan merkkinä käyttää maalaamatonta
riukua, jonka latvaan on kiinnitetty havunoksat V-muotoon.
Maanalaisten palopostien merkkinä voidaan edelleen käyttää
aikaisemmin käytännössä olleita mittakilpiä.
Lääninhallituksella on oikeus määrätä, että aikaisemmin läänin
alueella yleisesti käytännössä olleita vedenottopaikan merkkejä voidaan lääninhallituksen määräämän ajan edelleen käyttää.
8 §. Kuntien paloviranomaisten on huolehdittava siitä, että
kaikki asianomaiset kunnan alueella saavat tästä päätöksestä tiedon.
9- §. Paloylitarkastajan on kuntien paloviranomaisille toimitettava vedenottopaikkojen merkkien mallipiirustukset sekä annettava tarpeen mukaan ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.
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175. Helsingin kaupungin rahatoimiston johtosääntö.
Kaupunginvaltuuston vahvistama loulukuun 22 p:nll 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1930 " 4, 1932,' 12 ja 1933,' 27 )

1 §. Rahatoimistoa johtaa rahatoimenjohtaja.
2 §. Rahatoimiston palveluksessa on kaupunginkamreeri, kirjanpitokamreeri ja toimistokamreeri, tarpeellinen määrä osastopäälliköitä, toimentajia, kassanhoitajia, kirjanpitäjiä, kirjaajia,
konekirjoittajia, toimistoapulaisia ja muita viranhaltijoita.
Tarpeen tullen voidaan rahatoimistoon ottaa myös tilapäistä
henkilökuntaa.
3 §. Kaupunginkamreerin nimittää kaupunginvaltuusto, muut
rahatoimiston sääntöpaIkkaiset viranhaltijat kaupunginhallitus.
Tilapäisen henkilökunnan kaupunginballituk~en yleisjaosto ottaa
palvelukseen.
4 §. Rahatoimiston osastot ovat seuraavat:
a) kirjanpito-osasto,.
b) palkka- ja eläkeasiainosasto,
c) toimisto-osasto,
d) veronkannantaosasto,
e) kassaosasto,
f) kirjaajaosasto ja
g) konekirjoitusosasto.
Rahatoimiston yhteydessä ja sen valvonnan alaisena toimii
Helsingin kaupungin viranhaltijoitaan ja työntekijöitään varten
perustama verohuoltotoimisto.
5 §. Kaupunginkamreerin tehtävänä on:
1) toimia rahatoimiston päällikkönä, jossa ominaisuudessa hänelle kuuluu päätösvalta rahatoimistoa koskevissa asioissa;
2) avata rahatoimistoon saapunutarvoposti ja jakaa rahatoimistolle saapuneet asiat eri osastoille;
3) allekirjoittaa maksumääräyksiä, sikäli kuin sitä ei ole annettu
muun viranhaltijan tehtäväksi;
4) hyväksyä maksettaviksi rahatoimiston laskut;
5) laatia ja painattaa kertomus kaupungin sekä rahatoimiston
hoidossa olevien lahjoitusrahastojen tilinpäätöksestä;
6) toimittaa kassantarkastukset ja olla myöskin saapuvilla muiden viranomaisten suorittamissa tarkastuksissa;
7) tallettaa kassoihin kertyvät liikenevät rahavarat pankkeihin
kaupungin tileille;
8) alaisensa Viranhaltijan ollessa tilapäisesti estyneenä mä~rätä
joku muu rahatoimiston viranhaltija hoitamaan hänen tehtäviään;
9) allekirjoittaa rahatoimiston kirjelmät, jotka varmentaa asianomainen kamreeri, mikäli allekirjoittamisesta ei toisin ole määrätty;
JO) antaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tai
muiden viranomaisten vaatimat lausunnot sekä tehdä esityksiä ja
ehdotuksia raha toimiston toimialaan kuuluvissa asioissa; sekä
11) antaa kaupunginjohtajain pyytämää muuta virka-apua.
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Toimistoapulaisten ja tilapäisen henkilökunnan sijoittamisesta
eri osastoille määrää kaupunginkamreeri.
Kaupunginkamreerin ollessa tilapäisesti estyneenä hoitaa hänen
tehtäviään virassa vanhin kamreeri, ellei kaupunginhallitus toisin
määrää.
6 §. Kirjanpitokamreerin tehtävänä on:
1) valvoa kirjanpito- sekä palkka- ja eläkeasiainosastojen toimintaa;
2) huolehtia valvottaviensa osastojen tulotodiste- ja eräpäivätarkkailusta sekä niiden huollettavien tulojen perinnän valvonnasta;
3) allekirjoittaa maksumääräyksiä kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa;
4) laatia säästöarviolaskelma;
5) vastaanottaa kaupunginhallituksen asiamiesosastolta myytyjen tonttien kauppakirjat ja vuokrasopimukset sekä kaupungille
ja sen lahjoitusrahastoille annetut velkakirjat leimamerkeillä
varustettaviksi ja lainhuudatus- tai kiinnityskulujen perimiseksi;
6) olla läsnä kaupunginkamreerin toimittamissa kassantarkastuksissa ja muiden viranomaisten suorittamissa tarkastuksissa; sekä
7) avustaa kaupunginkamreeria tämän antamien ohjeiden' muka,isesti.
.
Kir]anpitokamreerin ollessa tilapäisesti estyneenä tai hänen hoitaessaan kaupunginkamreerin tehtäviä astuu hänen tilalleen toimistokamreeri tai se osastopäällikkö, jonka kaupunginhallitus on
määrännyt.
Rahatoimiston yhteydessä. toimiva kaupungin verohuoltotoimisto on lähinnä kirjanpitokamreerin valvonnan alaine,n.
7 §, Toimistokamreerin tehtävänä on:
1) valvoa toimisto-, veronkannanta- ja kassaosastojen tehtäviä ja
yleisöpalvelua;
2) huolehtia valvottaviensa osastojen tulotodiste- ja eräpäivätarkkailusta sekä niiden huollettavien tulojen perinnän valvonnasta;
,3) vastata siitä, että vararikoissa y. m. s. valvottavat kaupungin
saatavat tulevat asianmukaisesti ilmoitetuiksi;
4) olla läsnä kaup~nginkamreerin toimittamissa kassantarkastuksissa ja muiden viranomaisten suorittamissa tarkastuksissa; sekä
5) avustaa kaupunginkamreeria tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimistokamreerin ollessa tilapäisesti estyneenä tai hänen hoitaessaan kaupunginkamreerin tehtäviä astuu hänen tilalleen kirjanpitokamreeri tai se osastopäällikkö, jonka kaupunginhallitus on
määrännyt.
8 §. Osastopäällikkö on vastuussa alaisensa osaston tehtävien
suorittamisesta ja tulee hänen järjestäen ja johtaen töitä valvoa, että
viranhaltijat asianmukaisesti suorittavat tehtävänsä.
Osastopäällikön tehtävänä. on myös avustaa kaupunginkamreeria
ja kamreereja sekä suorittaa näiden hänelle antamat muut tehtävät.
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9 §. Kirjanpito-osaston tehtävänä on:
1) hoitaa rahatoimiston toimena oleva kirjanpito;
2) laatia tilinpäätös ja säädetyt taseet;
3) tarkastaa saapuneet tilitodisteet ja tilitykset;
4) tarkastaa maksupaikoissa· lunastetut, kaupungin lainoihin
kuuluvat obligatiot ja korkoliput;
5) tilien perusteella antaa talousarvioehdotuksen ja säästöarviolaskelman laadintaa varten tarpeelliset tiedot;
6) laatia asetusten mukaisesti annettavat tilitykset kertyneistä.
valtion varoista;
7) laatia tilitykset siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle tulevista maksuista;
8) laatia kaupungin leski- ja orpokassan johtokuDnalle annettava
vuositilitys;
9) kaupunginkassan vuosineljännes- ja ylimääräistä tarkastusta.
varten antaa ilmoitus kirjojen mukaisesta kassatilasta sekä kassahoIvissa säilytettyjen arvopaperien eritelty luettelo;
10) hoitaa rahatoimiston hallussa olevia velkakirjoja ja muita
arvopapereita;
II) suorittaa kirjanpitokamreerin osastolle antamat muut tehtävät.
Kirjanpito-osaston osastopäällikkö on kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa oikeutettu allekirjoittamaan maksumääräyksiä.
10 §. Palkka- ja eläkeasiain osaston tehtävänä on:
1) kirjoittaa rahatoimiston huoltamien palkkojen, eläkkeiden.
menovuokrien y. m. maksujen maksuosoitukset;
.
2) suorittaa palkoista ja eläkkeistä verohuoltotoimiston, leskija . orpokassojen, kansaneläkelaitoksen ja ulosottoviranomaisten
hyväksi tehtävät pidätykset;
.
3) toimittaa palkka- ja eläketilien täsmäys;
4) huoltaa kansaneläkelaitokselle pidätyksistä annettavat tilitykset; sekä
5) suorittaa kirjanpitokamreerin osastolle antamat muut tehtävät.
11 §. Toimisto-osaston tehtävänä on:
1) laatia rahatoiiniston kannettavien maksujen veloitus- ja
kannantaluettelot, ellei toisin ole määrätty; ..
,
2) kirjoittaa ja ma"ksuvelvollisten saatavana pitää maksUIiput;
3) tehdä ehdotukset osaston huollettavien maksujen kannantaajoista;
4) laatia suorittamattomien maksujen jäämäluettelot ja toimittaa ne perittäviksi;
5) laatia tarpeen vaatimat poistoehdotukset;
6) tarkastaa maksujen perimiset ja rahatoimiston rahastajan
kaupunginkassaan tekemät suoritukset;
7) pitää luetteloa kaupungin irtaimen omaisuuden palovakuutuksista ja huolehtia maksujen suorituksista, ellei toisin ole määrätty;
8) hoitaa autovakuutuksia koskevat asiat;
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9) valmistella puhelimia ja kalustonhankintaa koskevat kysymykset; sekä
10) suorittaa toimistokamreerin osastolle antamat muut tehtävät.
12 §. Veronk~nnantaosaston tehtävänä on:
1) laatia rahatoimiston kannettavien verojen ja julkisoikeudellisten maksujen veloitus- ja kannantaluettelot, ellei niistä ole toisin
määrätty;
2) kirjoittaa ja vero velvollisten saatavana pitää vero- ja maksuliput;
3) tehdä ehdotukset osaston huollettavien verojen ja maksujen
kannanta-ajoista;
4) laatia suorittamattomien verojen ja maksujen jäämäluettel'ot
ja toimittaa ne pakkoperintään;
5) seurata sanottua perintää sekä tarkastaa ulosottoviranomaisten kaupunginkassaan tekemät rahasuoritukset;
6) laatia tarpeen vaatimat poistoehdotukset, ja jättää ne kaupunginhallituksen asiamiesosaston tarkastettaviksi niissä tapauksissa, jolloin rahatoimisto katsoo syytä siihen olevan; sekä
7) suorittaa toimistokanireerin osastolle antamat muut tehtävät.
13 §. Kassaosaston tehtävänä on:
1) vastaanottaa ja kuitata ne rahas~oritukset, joiden kannanta
on rahatoimiston toimitettava, ellei siitä ole toisin määrätty;
2) merkitä tarkkailukirjaan kassaan tehdyt maksusuoritukset;.
3) toimittaa asianmukaisesti maksettaviksi määrätyt suoritukset;
4) suorittaa kaupungin työntekijäin palkanmaksut asianmukaisesti maksettavaksi määrättyjen työlistojen mukaan;
5) toimittaa rahatoimiston huollettavat rahastukset; sekä
6) suorittaa toimistokamreerin osastolle antamat muut tehtävät ..
Kassanhoitajien tulee itsekunkin kassavaihdostaan pitää kassakirjaa, olla saapuvilla kassantarkastuksissa sekä vastata hoidossaan
olevasta kassasta.
14 §. Kirjaajaosaston tehtävänä on:
1) ottaa vastaan rahatoimistoon saapuvat asiakirjat ja postilähetykset sekä toimittaa ne kaupunginkamreerille, mikäli ei toisin
ole määrätty;
2) hoitaa rahatoimiston käyttämiä hakemistoja ja päiväkirjoja;.
3) huolehtia asiakirjain lähettämisestä;
4) hoitaa rahatoimiston arkistoa; sekä
5) avustaa kamreereja heidän pyynnöstään.
Kirjaajat toimivat lähinnä kaupunginkamreerin valvonnan..
alaisina.
15 §. Konekirjoitusosaston tehtävänä on:
1) huoltaa rahatoimistossa suoritettava yleinen konekirjoitustyö;:
sekä
2) suorittaa kaupunginkamreerin . ja kamreerien osastolle anta-.
mat tehtävät.
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176. Sotapalveluksessa olevien kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin vuoden 1943 käyttämättömien kesälomien järjestely.
Kaupunglnvaltlluston pUtös Joulukuun l p:ltllI943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1943: 24)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että sotapalveluksessa oleville kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan vuoden 1943 käyttämättömän kesäloman ajalta korvauksena tätä aikaa vastaava palkka laskettuna vuoden 1943 kesäkuussa
suoritetun palkan mukaan; korvausta ei kuitenkaan suoriteta ajalta,
jona asianomainen on saanut lomaa sotaväessä. Kaupunginhallitus
oikeutettiin harkitsemaan, voidaanko käyttämätön loma tai osa
siitä asianomaisen anomuksesta myöntää vuoden 1944 aikana
luonnossa, mikäli viranhaltija tai työntekijä sanotun vuoden aikana
vapautuu sotapalveluksesta ja loman myöntämisestä ei aiheudq
haittaa asianomaisen viraston tai laitoksen toiminnalle.

Helsinki 19!4, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö ..

HElSlnfiln KAUPUlfiln KunnAllllEn ASETUSKOKOELMA
JULKAISSUT

1943.

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTO.

N:o 18.

S isä II y s: 177. Väestönsuojien rakentamista koskevan sisäasiainministeriön·
päätöksen toteuttaminen, s. 289. - 178. Väestönsuojien sodan.a.ikainen
kunnossapito jo. tarkastus, s. 290. - 179. Asetus puolustusvoimissa
sodan.a.ikaisesllllo palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasto. ja.
eräistä muista eduista annetun asetuksen muuttamisesta, s. 293. 180. Huoltorahan suorittaminen sotapalveluksessa olevien asevelvollisten omaisille, s. 294. - 181. Sotapalveluksessa olevien asevelvollisten,
suojeluskuntalaisten jo. vapaaehtoisten vähävaraisille äideille eräissä
tapa.uksissa suoritettava huoltorahli., s. 298. - 182. Puolustusvoimissa
sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettava vuokraraha, s. 299.
- 183. Kaupungin sairaaloiden potilaiden työRkentelyn ohjaajien
. työaika, 8. 30 ....

177. Väestönsuojien rakentamista koskevan sisäasiainministeriön päätöksen toteuttaminen.
Sisäasiainministeriön klertoldrje 8)'.Y8kuun 9 p:ltä 19.3.

(Vrt. kunn. aB.·kok. 1943 : 107 )

Väestönsuojien rakentamisesta 9 päivänä syyskuuta 1943 annetun
sisäasiainministeriön päätöksen 5 §:n mukaisesti on sisäasiainministeriö, kuultuaan asiassa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriötä, tänään tapahtuneessa esittelyssä hyväksynyt noudatettavaksi seuraavat ohjeet:
1. Työn jouduttamiseksi on kunnan avustettava väestönsuojien rakentamista siten, että rakentaminen on mikäli mahdollista
suoritettava kunnan toimesta tai että kunta avustaa työvoiman ja
rakennustarpeiden hankkimisessa.
2. Kunnan väest.önsuojelulautakunnan tulee antaa viipymättä kirjallinen määräys väestönsuojan rakentamisesta. edellämainitun sisäasiainministeriön päätöksen 2 §:ssä mainitunlaisen
rakennuksen omistajalle ja siinä tapauksessa, että kunta ryhtyy
väestönsuojia rakentamaan, ilmoittaa; että kunta pyynnöstä ottaa
k. o. rakennustyön suorittaakseen rakennuksen omistajan kustannuksella.
3. Kaksin kappalein· annettava kirjallinen määräys, joista
toinen jää rakennuksen omistajalle ja toinen palautetaan vastaan- .
ottoilmoituksin varustettuna väestönsuojel11lautakunnalle, voidaan
laatia seuraavan kaavan mukaisesti:

----------'----------'-4. Väestönsuojelulautakunnan antamien rakentamismääräystell perusteella laatii kunta kaikkia kunnan alueella suoritettavia
väestönsuojien rakentamistöitä varten yhteisen kulkulaitosten ja
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yleisten töiden ministeriölle osoitetun työvoimalupahakemuksen
(lomake n:o 101).
5. Rakentamisessa on noudatettava sisäasiainministeriön
vuonna 1941 antamissa ohjeissa tilapäissuojien ja sirpalesuojien
rakentamiseksi olevia tilapäissuojia koskevia määräyksiä ja mahdollisuuksien mukaan huomioitava työn jatkamismahdollisuudet 20
päivänä helmikuuta 1941 annettujen suojarakennusten teknillisten
määräysten mukaisesti kevytrakenteiseksi väestönsuojaksi.
6. Väestönsuojien rakentamista on tarkastettava. Tarkastustyössä on väestönsuojelulautakunnan käytettävä rakennustarkastusviranomaisten apua niissä kunnissa, missä sellaisia on.
7. Kunnan väestönsuojelulautakunta on oikeutettu' sisäasiainministeriön 8 päivänä heinäkuuta 1943 kunnalle sodan aikana
kuuluvien väestönsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta annettujen
ohjeiden mukaisesti saamaan paikallisilta ilmasuojeluviranomaisilta
tarvittavan virka-avun tässä kiertokirjeessä edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa.

178. Väestönsuojien sodanaikainen kunnossapito ja tarkastus.
Sisäasiainministeriön pöätös Joulukuun 31 p:ltll 1943.

(Suomen as.·kok. 1943 : 1101)
(Vrt. lcunn. as.·kok. 1940: 53 ja 1941 : 35)

Sisäasiainministeriö on 5 päivänä syyskuuta 1940 annetun väestönsuojelun yleissuunnitelman 50 §:n ja 9 päivänä toukokuuta 1941
suojarakennuksien rakentamista ja tarkastusta koskevien erinäisten
säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 14 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Tämä päätös koskee kaikkia syyskuun 5 päivänä 1940
vahvistetun väestönsuojelun yleissuunnitelman tarkoittamia talojen
väestönsuojia, työpaikkojen väestönsuojia, yleisiä väestönsuojia ja
väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojia sekä niitä sota-aikana
korvaavia väestönsuojia, riippumatta siitä ovatko väestönsuojat
rakenteeltaan pysyviä tai tilapäisiä, ei kuitenkaan puolustuslaitoksen
hallinnassa olevia.
2 §. Jokaisen tämän päätöksen tarkoittaman väestönsuojana
käytetyn suojarakennuksen on suojattava siinä olevat ilmanpaineelta,
pomminsirpaleilta, lohkareilta ja rakennussortumilta vähintään niinkuin väestönsuojelun yleissuunnitelman 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu tilapäissuoja, siihen luettuna katettu suojakaivanto.
3 §. Väestönsuojan rakennusteknillisessä tarkastuksessa on otettava huomioon sisäasiainministeriön antamat suojarakennusten
teknilliset määräykset ja ohjeet tilapäissuojien ja sirpalesuojien
rakentamiseksi. Tarkastuksessa on erikoista huomiota kiinnitettävä:
1) ympärysseinien lujuuteen;
2) katon sortuman- ja lohkareenkestävyyteen sekä mahdollisten
tukirakenteiden asianmukaisuuteen;
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3) sirpalesuojaukseen, erityisesti sirpalesuojusten rakenteen lujuuteen myös ilmanpainetta vastaan ja niiden kuntoon;
4) sisään- ja ulospääsyteiden lukumäärään ja turvallisuuteen;
sekä
5) paloturvallisuuteen.
4 §. Jokaisessa väestönsuojassa, väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojia lukuun ottamatta, tulee olla ainakin seuraava kalusto
ja välineistö:
1) kunnolliset istuimet väestönsuojan koon edellyttämälle koko
henkilömäärälle;
2) makuutila 8 %:lle väestönsuojan koon edellyttämästä henkilömäärästä;
3) varavesisäiliöt erikseen juomavettä ja erikseen pesuvettä.
varten, joista edellisiin pitää mahtua vähintään 3 litraa henkilöä.
kohden ja jälkimmäisiin 2 litraa henkilöä kohden;
4) kanriellinen käymäläastia jokaisessa käymäläkomerossa;
5) rautakanki, hakku, lapio, sorkkarauta, kirves, pistosaha ja,
vähintään 10 juoksumetriä lautaa tai lankkua kutakin varsinaista,
sisäänpääsy tietä kohden;
6) kunnollinen sähkövalaistus;
7) välttävät varavalaistuslaitteet; sekä
8) hiekkaa ja sanko.
Mitä 1 momentin 2, 3, 5, 7 ja 8 kohdassa on määrätty ei kuitenkaan koske suojakaivantoja.
.
Väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojien kalustosta ja välineistä määrätään tarkastuksissa noudattaen soveltuvin kohdin
edelläolevia määräyksiä.
5 §. Jokaisessa talon väestönsuojassa sekä vartioidussa työpaikan väestönsuojassa ja yleisessä väestönsuojassa tulee olla ainakin
yhdet paarit ja laatikkoon sijoitettuna seuraava ensiaputarpeisto:
1) tavalliset sakset,
2) 10 ensisidettä, '
3) 20 paperisiderullaa,
4) lOO grammaa vanua,
5) 500 grammaa selluloosavanua,
.
6) 50 kpl. kamferitabletteja,
7) 50 kpl. kiputabletteja (acetosalicyltabletteja tai vastaavia).
8) 50 grammaa lO prosenttista tanninijauhetta,
9) 2 kpl. 500 em3 pulloa denaturoitua spriitä,
10) 50 grammaa kloraminia tai sterisolia,
11) 500 em3 2 prosenttista soodaliuosta.
6 §. ilman tarkastusviranomaisten lupaa ei väestönsuojaan
sodan aikana saa varastoida mitään siihen kuulumatonta. Yleensä
on kaikki hyödyllistä pinta-alaa ja kaasutiiviissä väestönsuojassa
lisäksi ilmatilaa pienentävä varastointi kiellettävä. Samoin on
kiellettävä varastoimasta väestönsuojaan räjähtäviä, tulenarkoja tai
myrkyllisiä aineita tai aineita, joista leviää vastenmielinen haju,
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tai käyttämästä väestönsuojaa sellaisena työhuoneena, että väestönsuojan käyttö varsinaiseen tarkoitukseensa vaikeutuu .
. 7 §. Väestönsuojan haltija on velvollinen jatkuvasti huolehtimaan väestönsuojan siisteydestä.
8 §. Väestönsuojan haltija on vastuussa siitä, että väestönsuoja
on jatkuvasti käyttökelpoisessa kunnossa ja ettei siihen tehdä mitään sen rakennetta heikentäviä tai sen käyttöturvallisuutta vähentäviä muutoksia. Puutteiden tai vikojen ilmaantuessa on ne viipymättä ilman erikoista kehoitusta korjattav;a.
9 §. Jokainen tässä päätöksessä tarkoitettu väestönsuoja on
tarkastettava kaksi kertaa vuodessa.
Sikäli kuin uusia väestönsuojia rakennetaan tai vaurioituneita
korjataan, on ne tarkastettava heti valmistuttuaan.
Jos tässä päätöksessä tarkoitettu väestönsuoja on osana muusta
suojarakennuksesta, koskee tarkastus ainoastaan väestönsuojaa.
Omistajan pyynnöstä on tarkastettava muunkinlainen kuin
tässä päätöksessä tarkoitettu väestönsuoja tåi suojarakennus ..
10 §. Tarkastustoiminta on pantava alulle viimeistään vuoden
1944 helmikuun 1 päivään mennessä.
11 §. Tarkastuksen toimittaa kolmimiehinen toimikunta, johon
kokoonkutsujana ja puheenjohtajana kuuluu kunnan ilm!i:suojelupäällikkö tai hänen määräämänsä sekä kaksi kunnan väestönsuojelulautakunnan valitsemaa jäsentä, joista ainakin toisen tulee olla
rakennustoimeen per~htynyt henkilö.
.
Kunnissa, joissa on lukuisia väestönsuojia, voi tarkastuksen
jouduttamiseksi samanaikaisesti toimia useampia 1 momentissa
mainittuja toimikuntia.
Väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojien tarkastuksessa on
lisäjäsenenä läsnä kunnan i"lmasuojelulääkäri.
12 §. Tarkastuksessa tulee olla läsnä väestönsuojan haltija tai
hänen edustajansa, jolle etukäteen on tiedoitettava tarkastuksen
ajasta.
Tarkastusviranomaisten pyynnöstä on väestönsuojan haltijan
tai hänen edustajansa esitettävä väestönsuojaa koskevat piirustukset
ja annettava muut tarvittavat tiedot.
13 §. Kunkin väestönsuojan tarkastuksesta laatii puheenjohtaja pöytäkirjan, josta yksi kappale on jätettävä väestönsuojan haltijalle, yksi väestönsuojelulautakunnalle ja yksi kunnan ilmasuojelupäällikölle.
14 §. Tarkastuksessa havaituista puutteellisuuksista on tehtävä merkintä pöytäkirjaan ja samalla määrättävä ne määräajan
kuluessa korjattaviksi.
Uusintatarkastuksessa on todettava, että puutteellisuudet todella ovat tulleet määräajan kuluessa korjatuiksi.
15 §. Tarkastuksessa hyväksyttyyn väestönsuoj aan , väestönsuojelun lääkintäpalveluksen suojia lukuun ottamatta, on pantava
sopivalle paikalle nähtäväksi toimikunnan puheenjohtajan allekirjoittama tarkastustodistus.
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Todistuksesta tulee ilmetä, kuka on väestönsuojan haltija, onko
kysymyksessä talon väestönsuoja, työpaikan väestönsuoja vaiko
yleinen väestönsuoja ja kuinka monelle henkilölle se on tarkoitettu.
Väestönsuojan lujuutta tai tiiviyttä ilmaisevaa merkintää ei tarkastustodistukseen saa tehdä.
16 §. Väestönsuojan tarkastus on maksuton.
17 §. Jos väestönsuojan haltija jättää suorittamatta tarkastusviranomaisten määräämiä tehtäviä tai muuten laiminlyö tämän
päätöksen määräyksiä väestönsuojan lfunnossapidosta, noudatettakoon mitä 30 päivänä lokakuuta 1939 annetun väestönsuojelulain
19 ja 20 §:ssä säädetään.
.

179. Asetus puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Joulukuun 30 p:nll 1943 •.

(Suomen as.-kok. 1943.: 1114)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1943 : 69)

Puolustusministerin esittelystä muutetaan puolustusvoimissa
sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta
ja eräistä muista eduista 9 päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 21 ja 45 § näin kuuluviksi:
21 §. Kuukausipalkka on, milloin perheenjäseniä on yksi,
ensi..mmäisessä ryhmässä 2,500, toisesssa 1,800, kolmannessa 1,400,
neljännessä 1,000, viidennessä 800 ja kuudennessa 600 markkaa.
Kuukausipalkkaan lisätään,' jos perheenjäseniä on useampia,
jokaisen seuraavan jäsenen osalta 250 markkaa.
Jos asevelvollisen 17 vuotta nuorempi perheenjäsen muiden
. saännösten mukaan otetaan huomioon valtion, kunnan tai seurakunnan varoista palkkausta suoritettaessa, älköön hänelle silloin
tämän pykälän mukaista kuukausipalkkaa maksettako.
45 §. Edellä 28 ja 32 §:ssä mainittujen lautakuntien ja. 34 §:ssä
mainitun toimikunnan puheenjohtajat ja jäsenet; lukuunottamatta
kunnallislautakunnan, järjestysoikeuden tai maistraatin nimittämiä
jäseniä, saavat, mikäli tässä asetuksessa heille määrättyjä tehtäviä
ei voida katsoa heidän virkatehtäviinsä kuuluviksi, palkkiota valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaan.
Kunnallislautakunnan, järjestysoikeuden tai maistraatin nimittämien jäsenten palkkiot samoinkuin muut kuukausipalkkalautakunnan .
ja tämän asetuksen edellyttämästä kunnallisten viranomaisten toiminnasta aiheutuvat kustannukset suorittaa asianomainen kunta
itse.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944.
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180. Huoltorahan suorittaminen sotapalveluksessa olevien asevelvollisten omaisille.
Valtioneuvoston päätös Joulukuun 9 p:ltä 1943.

(Suomen as.·kok. 1943: 965)
(Vrt. kunn. a8.·kok. 1940 : 9, 1942 : 89 ia 1943 : 69)

Valtioneuvosto on avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa
palveluksessa olevain asevelvoilisten omaisille annetun lain muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 1939 annetun lain nojalla puolustusministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Huoltorahaa, joksi tässä päätöksessä sanotaan avustuksen
suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asevelvollisten omaisille 23 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain nojalla
Buoritettavaa avustusta, suoritetaan sota-aikana tai sinä aikana,
jolloin sotatilasta annetun lain säännökset ovat osittain noudatettavina, sillä tavoin ja siinä järjestyksessä kuin edellä mainitussa laissa
ja tässä päätöksessä määrätään:
a) asevelvollisen vaimolle ja turvattomille, avioliitossa tai sen
ulkopuolella syntyneille lapsille, joille ei sotakuukausipalkkaa makseta ja joilta puuttuu varoja elatukseen;
b) asevelvollisen työhön kykenemättömille vanhemmille, isä- ja
äitipuolelle, otto- ja kasvatusvanhemmille, isän ja äidin vanhemmille sekä asevelvollisen veljille ja sisarille heidän ollessaan elatukseensa nähden riippuvaisia asevelvollisen työansiosta;
c) niiden miesten a) ja b) kohdissa mainituille omaisille, jotka
Buojeluskuntalaisina tai vapaaehtoisina ovat astuneet sotapalvelukseen, ei kuitenkaan sellaisen suojeluskuntajärjestöön kuuluvan
henkilön omaisille, joka sotapalveluksen johdosta ei ole estynyt
suorittamasta tavallista ansiotyötään; sekä
d) niiden miesten edellämainituille omaisille, jotka palvelevat
sotilasjohdon määräämässä, kasarmimajoituksessa olevassa väestö:r;lsuojelujoukossa ja kuuluvat joukko-osaston koossa olevaan vahvuuteen sekä palveluksensa takia ovat estyneitä suorittamasta
tavallista ansiotyötään.
.
2 §. Huoltorahan suuruus määrätään kussakin yksityistapaukBessa tapahtuvan harkinnan perusteella. Huoltorahan enimmäismäärä on, riippumatta siitä, onko huoltorahan hakijalla yksi tai
useampia omaisia sotapalveluksessa, joiden työansiosta hän on
riippuvainen, sosiaaliministeriön vahvistaman kalleusryhmityksen
mukaan I kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla 400, II kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla 500, III kalleusryhmään kuulu. villa paikkakunnilla 650 ja IV kalleusryhmään kuuluvilla paikkakunnilla 800 markkaa kuukaudessa. Jos asevelvollisella on useampia
yhteisessä taloudessa olevia työkyvyttömiä omaisia elätettävänään,
lisätään edellämainittuihin enimmäismääriin toisen omaisen osalta
enintään viisikymmentä ja jokaisen seuraavan omaisen osalta enintään kaksikymmentäviisi sadalta.' Asevelvollisen vaimolle ja 17
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vuotta nuoremmalle lapselle, jopka eivät saa sotakuukausipalkkaa,
älköön huoltorahana suoritettako enemmän kuin mitä sotakuukausi·palkkana ja sen lisäyksenä puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista
eduista 9 päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 21 ja 22 §:n
mukaan maksetaan asevelvollisen perheenjäsenille.
Jos huoltoraha edellisen momentin enimmäismäärään määrättynä
osoittautuu riittämättömäksi omaisten kohtuullisia huoltomenoja
"trarten, on läänin kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnalla oikeus,
huoltoraha-asian tultua sille siirretyksi, korottaa enimmäismäärään
myönnetty huoltoraha enintään kaksikymmentäviisi sadalta. Jos
huoltoraha näinkin korotettuna osoittautuu riittämättömäksi turvaamaan omaisten toimeentulon, voi puolustusministeriö myöntää
suuremmankin huoltorahan.
Huoltoraha myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi tahi
poikkeustapauksessa kertakaikkisena avustuksena sen saajan huoltomenoja varten.
3 §. Huoltorahaa määrättäessä on erikoisesti huomioonotettava:
a) asevelvollisen ja hänen huoltorahaa anovan omaisensa taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema;
b) voiko asevelvollinen ja missä määrin sotapalveluksessa ollessaankin avustaa tätä omaista;
c) onko asevelvollinen ennen sotapalvelukseen astumistaan aVustanut tätä omaista tai olisiko hän, ellei hän olisi sotapalveluksessa,
todennäköisesti sen tehnyt;
d) omaisen ikä ja työkyvyttömyys;
e) omaisen tulot luontoisetuineen ja myönnetty tai mahdollisesti
myönnettävä vuokraraha; sekä
f) muun omaisen kuin asevelvollisen elatusvelvollisuus huoltorahaa anovaa omaista kohtaan.
Huoltorahaa älköön suoritettako sellaisen henkilön omaisille,
jolle valtio, kunta tai seurakunta hänen sotapalveluksessa ollessaan·
suorittaa palkkausta tai eläkettä siinä määrin, että omaisen toimeentulon on katsottava olevan sillä turvatun, eikä myöskään omaisen
sairaanhoitoa varten, jota koskevien menojen korvaamisesta on
voimassa, mitä siitä on erikseen määrätty.
4 §. Huoltorahan saamista varten tulee joko asevelvollisen
itsensä tai hänen tämän päätöksen 1 §:ssä mainitun omaisensa tahi
sen, jonka huollettavana tämä omainen on, antaa, lähettää tai muulla
sopivalla tavalla toimittaa kuukausipalkkalautakunnalle tarkoitusta
varten laaditulle kaavakkeelle kirjoitettu hakemus. Antamansa
tiedot tulee hakijan vahvistaa allekirjoituksellaan oikeiksi sekä liittää
kaavakkeeseen asianmukainen sukuselvitys ja sotilas- tai muun
viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, että asianomainen on
sotapalveluksessa. Kysymyksen ollessa sotapalveluksessa olevasta
suojeluskuntalaisesta tai väestönsuojelujoukkoon kuuluvasta henkilöstä on hakemukseen lisäksi liitettävä asianomaisen sotilas- tai
suojeluskuntaviranomaisen tahi asianomaisen ilmasuojelukomppanian
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päällikön antama todistus siitä, että asevelvollinen on palveluksensa
vuoksi estynyt suorittamasta tavallista ansiotyötään.
.
5 §. Huoltoraha-asioiden käsittelystä, ratkaisusta ja valvonnasta sekä huoltorahasta tehtävistä ilmoituksista on soveltuvin
kohdin noudatettava, mitä puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa oleville suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista
eduista 9 päivänä heinäkuuta 1943 annetussa asetuksessa sotakuukausipalkasta ja sen lisäyksestä on säädetty.
6 §. Jos ennen tämän päätöksen voimaanastumista myönnetty
huoltoraha ylittää edellä 2 §:ssä säädettyä enimmäismäärää, on
asia kuukausipalkkalautakunnassa otettava uudelleen käsiteltäväksi ja tällöin meneteltävä kuten tässä päätöksessä määrätään.
7 §. Huoltorahaa voidaan määrätä suoritettavaksi aikaisintaan
palvelukseen astumispäivästä lukien, tämä päivä mukaanluettuna,
ei kuitenkaan kuluneelta ajalta pitemmälti kuin kolmelta kuukaudelta
sen kuukauden alusta lukien, jolloin hakemus huoltorahaa my.öntävälle kuukausipalkkalautakunnalle on jätetty. Huoltoraha suoritetaan kuukausittain kunnallisen viranomaisen toimesta niin
kauan kuin asevelvollinen on sotapalveluksesso, sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana hän vapautuu palveluksesta. Jos asevelvollinen on vapautettu palveluksesta kalenterikuukauden jälkipuoliskolla, on hänen omaisillaan oikeus vielä saada puolet seuraavari kalenterikuukauden huoltorahasta.
Jos asevelvollisen palvelusaika ei ole kestänyt kolmeakymmentäyhtä vuorokautta pitempää aikaa, on hänen omaisillaan oikeus
saada huoltorahaa ainoastaan asevelvollisen palvelusajalta.
Jos asevelvollinen sotapalveluksen aiheuttaman sairauden tai
vamman takia on saanut toipumislomaa eikä hänen terveydentilansa
salli hänen tavallista ansiotyötä suorittamalla huolehtia omaistensa
toimeentulosta, voidaan hänen omaisilleen, niin kauan kuin sanottu
työkyvyttömyystila kestää, jatkuvasti suorittaa huoltorahaa.
8 §. Huoltorahan suorittamisesta sellaisen asevelvollisen omaisille, joka on lokakuun 1939 ja huhtikuun 1940 välisenä aikana tai
kesäkuun 10 päivän 1941 jälkeen saamansa, palveluksen aiheuttaman
sairauden tai vamman johdosta kuollut, on noudatettava, mitä
puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista 9 päivänä heinäkuuta
1943 annetun asetuksen 26 §:n 1 momentissa on säädetty. Voidakseen jatkuvasti nostaa huoltorahaa, tulee sen saajan asevelvollisen
kuoleman jälkeen tapahtuneen huoltorahan ensimmäisen suorittamisen yhteydessä huoltorahaa suorittavalle kunnalliselle viranomaiselle jättää valtion tapaturmatoimistolle osoitettu, lainmukaisen tapaturmakorvauksen saantia koskeva hakemus, joka yhdessä
asevelvollisen kuolemaa sekä hänen perhesuhteitaan osoittavan
selvityksen kanssa on asianomaisen kuukausipalkkalautakunnan
välityksellä viipymättä toimitettava sen suojeluskuntapiirin esikunnalle, johon vainaja on kuulunut, valtion tapaturmatoimistolle
edelleen lähetettäväksi.
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9 §. Jos asevelvollinen lokakuun 1 päivän 1939 jilkeen on
joutunut kadoksiin, voidaan niille hänen omaisistaan, jotka eImen
hänen astumistaan sotapalvelukseen ovat olleet riippuvaisia hänen
työansiostaan, kadoksissaolon ajalta jatkuvasti suorittaa huoltorahaa. Kunnallisen viranomaisen on kuitenkin ennen huoltorahan
maksamista asianomaiselle hankittava puolustusministeriön todistus siitä, että asevelvollinen on katsottava sodassa kadonneeksi.
Kadonneen asevelvollisen tultua julistetuksi kuolleeksi on huoltorahan saajan voidakseen edelleen nostaa huoltorahaa kunnalliselle
viranomaiselle jätettävä 8 §:ssä mainittu valtion tapaturmatoimistolle osoitettu hakemus.
10 §. Huoltorahan lakkauttamisesta muista kuin edellämainituista syistä on noudatettava, mitä puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä.
muista eduista 9 päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 24
§:ssä on säädetty.
11 §. Jos huoltorahan saajan .taloudellinen asema on olennaisesti muuttunut, on huoltorahan myöntämistä koskeva asia aikaisemmin tehdyn päätöksen estämättä otettava. uudelleen käsiteltäväksi.
.
12 §. Kun kuukausipalkkalautakunta tai läänin kuukausipalkkojen tarkastuslautakunta on lakkauttanut huoltorahan tai
alentanut sen määrää, on muutoksenhaussa noudatettava, mltä
puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista 9 päivänä heinäkuuta
1943 annetun asetuksen 30 ja 31 §:ssä säädetään.
13 §. Huoltorahan nostamiseen oikeutetulle omaiselle tulee
kuukausipalkkalautakunnan antaa puolustusministeriön vahvistama
huoItorahakirja, joka on asianmukaisesti täytettävä ja huoltorahaa
nostettaessa aina esitettävä ja johon huoltorahaa kulloinkin suoritettaessa on merkittävä huoltorahan suorittavan viranomaisen nimi,
huoltorahan suuruus sekä suorituksen päivämäärä. Saman asevelvollisen huoltorahan saajille on mahdollisuuksien mukaan annettava
yhteinen huoltorahakirja.
.
Jos muualla kuin vakinaisella asuinpaikkakunnalla oleskeleva
asevelvollise~ omainen haluaa oleskelupaikkakuntansa kunnalliselta
viranomaiselta 'nostaa huoltorahaa voimatta esittää sen suorittamista varten tarvittavaa huolt<;>rahakirjaa, on kuukausipalkkalautakunnan ennen huoltorahan maksettavaksi määräämistä asianomaisen vakinaisen asuinpaikkakunnan kuukausipalkkalautakunnalta hankittava selvitys siitä, ettei huoltorahakirjaa ole aikaisemmin annettu. Antamastaan huoltorahakirjasta tulee kuukausipalkltalautakunnan ilmoittaa asevelvollisen omaisen vakinaisen
asuinpaikkakunnan kuukausipalkkalautakunnalle.
14 §. Ne huoltorahaa koskevat asiat, jotka tämän päätöksen
voimaantullessa ovat lääninhallituksissa tai korkeimmassa hallintooikeudessa vielä ratkaisematta, on siirrettävä asianomaisten läänien·
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kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnille käsiteltäviksi siinä jär.
jestyksessä kuin tässä päätöksessä määrätään.
15 §. Sotapalveluksessa olevien asevelvollisten, suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten, vähävaraisille äideille suoritettavasta huoltorahasta on noudatettava, mitä siitä on erikseen määrätty.
16 §. Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta
antaa puolustusministeriö.
17 §. Tällä päätöksellä, jota on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1944, kumotaan huoltorahan suorittamisesta sotapalveluksessa olevien asevelvollisten, suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten
omaisille 9 päivänä helmikuuta 1940 annettu valtioneuvoston päätös
siihen tehtyine muutokSineen.

181. Sotapalveluksessa olevien asevelvollisten,' suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten vähävaraisille äideille eräissä tapauksissa suoritettava huoltoraha.
Valtioneuvoston päätös Joulukuun 9 p:ltä 1943.

(Suomen a8.-kok. 1943: 966)
(Vrt. kunn. as.-kok. 1941: 60 )

Valtioneuvosto on sotapalveluksessa olevien asevelvollisten,
suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten vähävaraisille äideille eräissä
tapauksissa suoritettavasta huoltorahasta puolustusministeriön esittelystä määrännyt:
1 §. Sotapalveluksessa olevan asevelvollisen, suojeluskuntalaisen tai vapaaehtoisen vähävaraiselle, leskenä olevalle äidille
suoritetaan huoltoraha saman suuruisena kuin puolustusvoimissa
sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta
ja eräistä muista eduista 9 päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 21 ja 22 §:n mukaan kuukausipalkka maksetaan asevelvollisen vaimolle, muutoin noudattaen, mitä huoltorahan suorittamisesta sotapalveluksessa olevien asevelvollisten omaisille 9 päivänä
joulukuuta 1943 annetussa valtioneuvoston päätöksessä ja jäljempänä on määrätty.
Vähävaraiseksi katsotaan tätä päätöstä sovellettaessa leskenä
oleva äiti, joka välittömästi ennen perheettömän poikansa sotapalvelukseen astumista on tämän kanssa elänyt yhteistaloudessa
sekä joko ollut tai olisi, jos hänen poikansa ei olisi sotapalveluksessa,
elatukseensa nähden hänen työansiostaan riippuvainen.
Mitä edellä on määrätty, on sovellettava myöskin avioliiton
ulkopuolella syntyneen asevelvollisen äitiin, joka ei ole naimisissa,
sekä äitiin, joka on saanut avioeron tai joka välien rikkoutumisen
vuoksi elää miehestään erillään eikä saa häneltä elatusapua.
2 §. Edellä 1 §:ssä mainitun huoltorahan saamista varten on
.sitä koskevaan hakemukseen paitsi huoltorahan suorittamisesta
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sotapalveluksessa olevien asevelvollisten omaisille 9 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:ssä mainittua
selvitystä liitettävä myöskin kahden luotettavan henkilön antama
todistus siitä, että hakija täyttää 1 §:ssä säädetyt ehdot.
3 §. Tällä päätöksellä, jota on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1944, kumotaan sotapalveluksessa olevien asevelvollisten,
suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten vähävaraisille leskenä oleville
äideille suoritettavasta huoltorahasta 17 päivänä heinäkuuta 1941
annettu valtioneuvoston päätös.

182. Puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle
suoritettava vuokraraha.
Valtioneuvoston pöUtös Jou!ukuun 9 p:ltä 1943.

(Suomen as.-kok. 1943: 967 )
(Vrt. kunn: as.-kok. 1942 : 2 ja 121)

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä päättänyt:
1 Lu k u.

Yleisiä määräyksiä.
1 §. Vuokrarahaa voidaan valtion varoista myöntää puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle asevelvolliselle vuokraasunnon, osakehuoneiston ja liike- tai työhuoneiston vuokra- tai
vastikemaksujen suorittamiseksi.
Vuokra-asunnon vuokramaksun suorittamiseksi myönnettävää
vuokrarahaa sanotaan jäljempänä huoneenvuokrarahaksi, osakehuoneiston vastikemaksun suorittamiseksi myönnettävää osakevuokrarahaksi sekä liike- tai työhuoneiston vuokra- tai vastikemaksun suorittamiseksi myönnettävää liikevuokrarahaksi.
2 §. Asevelvollisiksi luetaan ne, jotka asevelvollisuuslain säännösten nojalla ovat sotapalvelukseen kutsutut.
Tämän päätöksen säännöksiä sovelletaan myös niihin miehiin,
jotka suojeluskuntalaisina tai vapaaehtoisina ovat astuneet sotapalvelukseen, sekä sellaisiin sotilasjohdon määräämään väestönsuojelujoukkoon kuuluviin henkilöihin, jotka kuuluvat joukkoosaston koossa olevaan vahvuuteen ja jotka on määrätty olemaan
kasarmimajoituksessa.
.
3 §. Vuokrarahan saamisen yleisenä edellytyksenä on, että
asevelvollisen tai hänen omaistensa harkitaan hänen sotapalveluksessa olonsa vuoksi joutuneen sellaiseen taloudelliseen asemaan,
ettei vuokra- tai vastikemaksuja ilman valtion avustusta voida
suorittaa, ja että olosuhteet muutenkin ovat sellaiset, että vuokrarahan suorittamista valtion varoista voidaan pitää asianmukaisena.
4 §. Vuokrarahan suuruuden määräämiseksi jaetaan maa viiteen
kaUeusryhmään. Vuokrarahan suuruus on ensimmäiseen kalleus-
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ryhmään kuuluvalla paikkakunnalla enintään 200 markkaa, toiseen
kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla enintään 350 markkaa~
kolmanteen kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla enintään
500 markkaa, neljänteen kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla
. enintään 650 markkaa ja viidenteen kalleusryhmään kuuluvalla.
paikkakunnalla enintään 850 markkaa kuukaudessa.
Helsingin kaupunki kuuluu V kalleusryhmään.
päätös jouluk. 10 p:ltä 1943.

Sosiaalimin.

Puolustusministeriö voi erityisten olosuhteiden niin vaatiessa.
ylittää 1 momentissa mainittuja enimmäismääriä.
Kuntien jaon kalleusryhmiin vahvistaa sosiaaliministeriö.
2 L"uku.

H'lJ.()'(lR,envuokraraha.
5 §. Huoneenvuokrarahaa voidaan myöntää ja suorittaa ainoa,staan asevelvolliselle, jonka perheenjäsenet saavat sotakuukausipalkkaa, tai jonka muut omaiset, joiden kanssa hänellä palvelukseen
astuessaan oli yhteinen asunto, nauttivat huoltorahaa.
Myöskin sotapalveluksessa olevalle puolustusvoimain linnoitustyöntekijälle, jolle palvelusaikana maksetaan osa palkasta, voidaan
myöntää huoneenvuokrarahaa.
Huoneenvuokrarahaa" myönnetään ainoastaan yhden asunnon
vuokramaksua varten ja vain siltä osalta kuin se vastaa kohtuulliseksi katsottavaa asunnon tarvetta. Alivuokralaisilta tai asukeilta
saatava vuokramaksu on harkinnan mukaan otettava huomioon
huoneenvuokrarahaa myönnettäessä.
6 §. Huoneenvuokrarahaa älköön myönnettäkö asunnon vuokranmaksuun silloin, kun asevelvollisen perhe tai muut omaiset
muusta syystä kuin sotilas- tai muun viranomaisen kehoituksesta
ovat siirtyneet toiselle paikkakunnalle ja kun tämä oleskelu jo on
kestänyt tai todennäköisesti tulee kestämään ainakin kuusi kuukautta.
Jos asunnon vuokrannut asevelvollinen tai hänen omaisensa on
sopinut asunnon tai sen osan antamisesta väliaikaisesti vuokralle
ehdolla, että se luovutetaan hänelle takaisin, kun hän sitä" väIttämättömästi tarvitsee ja jos asianomainen huoneenvuokralautakunta
on tämän sopimuksen hyväksynyt, voidaan huoneenvuokrarahaa
myöntää asunnosta mahdollisesti pois siirrettävän asuntoirtaimiston
välttämättömän säilytystilan vuokramaksua varten.

3 Lu k u.
Osakevuokraraha.

7 §. Mitä huoneenvuokrarahan myöntämisestä "edellä 5 ja 6
§:ssä on sanottu, on sovellettava myös osakevuokrarahaa myönnettäessä.
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Olosuhteiden vaatiessa voidaan osakevuokrarahaa myöntää,
vaikka: huoneiston pysyväiseen hallintaan oikeuttavat osakkeet
Qvat asevelvollisen vaimon, muitten perheenjäsenten tai hänen
huoltorahaa saavan omaisensa nimissä.
8 §. Osakevuokrarahaa myönnettäessä saadaan ottaa huomioon
vain asunto-osakeyhtiön säännöllisiä menojaan varten kantama
vastikemaksun määrä.
Säännöllisenä menona ei pidetä sitä osaa jälkeen joulukuun 31
päivän 1939 mahdollisesti koroitetusta vastikkeen määrästä, mikä
osakkailta peritään asunto-osakeyhtiön maksettavaksi asetetun
Qmaisuudenluovutusveron ja sotavahinkomaksun suorittamiseksi.
4 Lu ku.

Liikevuokraraha.
,9 §. Asevelvolliselle ammatinharjoittaj~lle, joka hänen hallin,nassaan edelleen olevassa liike- tai työhuoneistossa välittömästi
ennen palvelukseen astumistaan itsenäisenä yrittäjänä on tehnyt
työtä omaksi ja perheensä pääasialliseksi elatukseksi, voidaan myöntää vuokraraha~ sanotun huoneiston vuokramaksun suorittamiseksi,
jos huoneistossa harjoitettu työ- tai liiketoiminta hänen palvelukseen
astumisensa vuoksi bn kokonaan keskeytynyt ja jos vuokrasuhteen
jatkumista asevelvollisen vastaista toimeentuloa silmälläpitäen on
pidettävä tarkoituksenmukaisena.
10 §. Liikevuokrarahaa myönnetään ainoastaan yhden liiketai työhuoneiston vuokramaksua varten.
Jos asevelvollinen on työtarpeittensa tai liikevarastonsa säilyttämistä varten, luopumalla aikaisemmin vuokraamastansa huoneistosta,
vuokrannut uuden huoneiston, jonka vuokramaksu on pienempi kuin
edellisen, voidaan liikevuokrarahaa myöntää tällaisen varastotilan
vuokramaksua varten.

5 Luku.

Vuokrarahan hakeminen ja vuokrarahaa myöntävät' viranomaiset.
11 §. Sen; joka haluaa saada vuokrarahaa, on tarkoitusta
varten laaditulla lomakkeella haettava sitä jäljempänä 12 §:ssä
mainitulta kuukausipalkkalautakunnalta. Hakemuksen voi tehdä
joko asevelvollinen itse, hänen vaimonsa, täysi-ikäiset lapsensa tai
hänen muu omaisensa.
'
Antamansa tiedot on hakijan vahvistettava nimikirjoituksellaan
oikeiksi sekä esitettävä sotilas- tai muun vir;momaisen todistus,
josta ilmenee, että asianomainen on sotapalveluksessa.
Osake- tai liikevuokrarahaa haettaessa on asunto-osakeyhtiön
tai vuokranantajan annettava hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot.
12 §. Vuokraraha-asiat käsitte,lee ja ratkaisee ensimmäisenä
asteena puolustusvoimissa _sodanaikaisessa palveluksessa olevalle
suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista 9 päivänä
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heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 27 §:ssä mainittu kuukausipalkkalautakunta. Kaupungeissa, joissa käsiteltävien vuokrarahaasioiden lukumäärä sitä vaatii, voidaan puolustusministeriön suostumuksella kuukausipalkkalautakunnan yhteyteen asettaa näiden
asiain käsittelyä varten lisälautakunta, jonka kokoonpanosta on
voimassa, mitä kuukausipalkkalautakunnasta on määrätty.
13 §. Ellei vuokrarahan hakija tyydy vuokrarahaa koskevaan
kuukausipalkkalautakunnan päätökseen, on asia lautakunnan toimesta siirrettävä asianomaisen läänln kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi.
Jos asevelvolliselle on myönnetty vuokrarahaa säädettyyn
enimmäismäärään asti, mutta kuukausipalkkalautakunta tai sen
sotapalveluksessa olevia edustava jäsen taikka joku kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnan jäsenistä katsoo vuokrarahan olevan
riittämättömän kohtuullisia vuokramenoja varten taikka, jos lautakunnissa syntyy epäilyjä siitä, onko kysymyksessä olevassa tapauksessa vuokrarahaa laisinkaan myönnettävä, on asia saatettava puolustusministeriön ratkaistavaksi. Tällöin on kuukausipalkkalautakunnan toimitettava vuokrarahan myöntämistä koskeva päätös
ja kertyneet asiakirjat oman lausuntonsa ohella kuukausipalkkojen
tarkastuslautakunnalle, jonka on viipymättä toimitettava asiakirjat
lausuntonsa ohella edelleen puolustusministeriölle. Samoin tulee
kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnan siirtäessään sen käsiteltävänä olevan asian puolustusministeriön päätettäväksi liittää asiakirjoihin oma lausuntonsa.
14 §. Jos vuokrarahan hakija on tyytymätön kuukausipalkkojen
tarkastuslautakunnan vuokrarahaa koskevaan päätökseen, ön asia
siirrettävä puolustusministeriön ratkaistavaksi. Tyytymättömyys
on ilmoitettava sille kuukausipalkkalautakunnalle, joka on asian
käsitellyt. Kuukausipalkkalautakunnan on annettava viipymättä
tieto tapahtuneesta tyytymättömyydenilmoituksesta ja toimitettava
sille mahdollisesti jätetty valituskirja kuukausipalkkojen tarkastuslautakunnalle, jonka on lähetettävä tekemänsä päätös oman lausuntonsa ohella ja kertyneet asiakirjat puolustusministeriön käsiteltäväksi.
.
15 §. Puolustusministeriölle siirretyt vuokrarahaa koskevat
asiat käsittelee puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa
olevalle suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista 9
päivänä heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 34 §:ssä mainittu toimikunta, johon sosiaaliministeriö näiden asiain käsittelyä varten määrää
lisäksi jäsenen ja hänelle varamiehen.
6 Luk u.

Erinäisiä määräyksiä.
16 §. Vuokrarahaa suoritetaan aikaisintaan palvelukseen astumispäivästä, tämä päivä mukaanluettuna, ei kuitenkaan kuluneelta
ajalta pitemmälti kuin kuudelta kuukaudelta sen kuukauden alusta
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lukien, jolloin anomus on vuokrarahaa myöntävälle lautakunnalle
jätetty.
Vuokrarahaa suoritetaan kuukausittain niin kauan kuin asevelvollinen on sotapalveluksessa sen kuukauden loppuun saakka,
jonka aikana hän vapautuu palveluksesta, tahi, jos hän on kaatunut
tai sotapalveluksessa aiheutuneen vamman tai sairauden johdosta
kuollut, enintään niin kauan kuin hänen perheelleen tai omaisilleen
suoritetaan sotakuukausipalkkaa tai huoltorahaa taikka, jos hän
on kadonnut, enintään vuoden ajan katoamisesta.
Liikevuokrarahaa suoritetaan enintään kolmannen kalenterikuukauden loppuun siitä, kun kaatumisen, katoamisen tai sotapalveluksessa saadun vamman tai sairauden aiheuttaman kuoleman
on katsottava tulleen vuokrarahansaajan sotakuukausipalkkaa tai
huoltorahaa nauttivien perheenjäsenten tai omaisten tiedoksi,
tiedoksisaantikuukautta mukaanlukematta.
17 §. Milloin liikevuokrarahaa on myönnetty asevelvolliselle,
jolla ei ole perhettä tai huoltorahaa nauttivia omaisia, on kuukausipalkkalautakunnan tehtävä tästä ilmoitus sen suojeluskuntapiirin
esikunnalle, johon asevelvollinen kuuluu.
Kun 1 momentissa mainittu asevelvollinen on kuollut, kadonnut,
vapautettu palveluksesta, kotiutettu toistaiseksi tai laskettu työlomalle taikka kuu päivärahan maksaminen asevelvolliselle keskeytetään puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle
suoritettavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista 9 päivänä
heinäkuuta 1943 annetun asetuksen 9 §:n määräysten nojalla, ei
kuitenkaan siitä syystä, että asevelvollinen on kärsimässä arestirahgaistusta, on suojeluskuntapiirin esikunnan puolestaan tiedoitettava
tästä kuukausipalkkalautakunnalle vuokrarahan maksamisen lakkauttamista tai keskeyttämistä varten.
.
18 §. Millo41 vuokrarahan saajan tai hänen omaistensa taloudellinen asema on olennaisesti muuttunut, on vuokrarahan myöntämistä koskeva asia aikaisemmin tehdyn päätöksen estämättä otettava,
kuukausipalkkalautakunnassa uudelleen käsiteltäväksi.
Jos huoneen- tai osakevuokrarahan saajan perhe tai huoltorahaa
nauttivat omaiset ovat asuneet kuutta kuukautta pitemmän ajan
muualla kuin siinä asunnossa, josta vuokrarahaa suoritetaan, on
kuukausipalkkalautakunnan otettava harkittavaksi vuokrarahan
maksamisen keskeyttäminen.
Kun kuukausipalkkalautakunta tai läänin kuukausipalkkojen
tarkastuslautakunta on lakkauttanut vuokrarahan tai alentanut
sen määrää, on muutoksenhaussa noudatettava, mitä edellä 13 ja
14 §:ssä on mää:t:ätty.
19 §. Kuukausipalkkalautakunta voi, milloin huoneiston vuokramaksua sosiaaliministeriön antaman huoneenvuökramaksujen yleisen korotuspäätöksen perusteella on korotettu, hakemuksesta määrätä, että myönnettyä huoneenvuokrarahaa tarvittaessa on korotettava enintään yhtä monella prosentilla kuin millä kysymyksessä
olevan huoneiston vuokramaksua, kulloinkin on sallittu korottaa.
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20 §. Vuokrarahaa koskevasta päätöksestä on kuukausipalkkalautakunnan ilmoitettava hakijalle ja, kun vuokrarahaa on myönnetty, annettava vuokranantajalle tai asunto-osakeyhtiölle vuokrarahakirja, josta kaksoiskappale lautakunnan toimesta on lähetettävä
vuokrarahaa maksa valle viranomaiselle.
21 §. Vuokraraha maksetaan lääninhallituksen kameraalisen
tarkkailun alaisena kunnallisten viranomaisten toimesta kuukausittain etukäteen vuokrarahakirjaa vastaan, johon samalla on merkittävä vuokrarahaa suorittavan viranomaisen nimi, vuokrarahan
suuruus ja suorituksen päivämäärä.
Vuokranantajan tai asunto-osakeyhtiön on, milloin vuokralainen
tai osakas on muuttanut vuokra- tai osakehuoneistostaan pois,
viipymättä palautettava vuokrarahakirja maksavalle viranomaiselle.
22 §. Vuokraraha-asioiden valvontaa varten voi puolustusministeriö asettaa kuukausipalkkojen tarkastuslautakuntien yhteyteen tarpeellisen määrän tarkastajia.
23 §. Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta
antaa puolust~sministeriö.
24 §. Tällä päätöksellä, jota on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1944, kumotaan sotapalveluksessa oleville ja heidän omaisilleen annettavasta vuokrarahasta 29 päivänä tammikuuta 1942
sekä eräille sotapalveluksessa oleville suoritettavasta vuokrarahasta
17 päivänä joulukuuta 1942 annetut valtioneuvoston päätökset.
Kuitenkin on ne vuokrarahoja koskevat asiat, jotka tämän päätöksen
voimaantullessa ovat huoneenvuokra- tai kunnallislautakunnissa
taikka sosiaaliministeriössä vireillä, käsiteltävä loppuun siinä järjestyksessä kuin edellä mainituissa päätöksissä on määrätty.

183. Kaupungin sairaaloiden potilaiden työskentelyn ohjaajien
työaika.
KaupllDglnvaltuuslou pilltös lokakuuu 20 p:ltll 1943.

(Vrt. kunn. as .. kok. 1929: 17 )

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupungin
sairaaloiden hoitohenkilökuntaan kuuluvien potilaiden työskentelyn
ohjaajien työajaksi vuoden 1944 alusta lukien määrätään 48 viikkotuntia, mikäli heille ei sopivasti voida järjestää 54 viikkotunnin
työaikaa, sekä että niille, joiden työaika siten tulee olemaan 48
viikkotuntia, ei enää vuoden 1944 alusta lukien myönnetä n. s.
talvilomaa, kuitenkin siten, että mikäli asianomaiset vuonna 1943
ovat noudattaneet työaikaa, joka ylittää 48 viikkotuntia, on heille
vielä vuoden 1944 alussa myönnettävä tavanmukainen talviloma .
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S isä II y s: 184. ·Keskitetystä liikenteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttaminen, s. 305. - 185. Asevelvollisten omaisille sodan aikana
annettava vapaa sairaanhoito ja hautausapu, B. 306. - 186. KansanhuolIon ala.a.n kuuluvia tarkastuksia ja etsintöjä, s. 310. - 187. Asetus
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen voimassaolon jatkamisesta, s. 312. - 188. PerhelisäIain toimeenpano, s .. 312. 189. Aluelääkärien palkkiot lääkärinhoidosta, s. 313. - 190. Terveydenhoitolautakunnan toimiston välittämän lääkärin palkkio ~otikäyn
neistä äkillisissä sairaustapauksissa, s. 314. - 191. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön matkalippujen hintojen tasoittaminen, s. 314. 192. IT kaupunginosan korttelia n:o 38 a koskeva asemaka.avanmuutos
asemaka.avamääräyksineen, s. 314. - 193. XI kaupunginosan korttelia
u:o 301 a koskeva asemakaavanmuutos asemaka.a.vamääräyksineen, s.
315. - 194. XIIT kaupunginosan korttelia n:o 446 koskeva asemaka.avanmuutos asemakaavamääräyksineen, s. 316. -195. XIV kaupunginosan korttelia n:o .478 koskeva asemaka.avanmuutos asemakaavamääräyksineen, s. 316. - 196. ITI kaupunginosan korttelia n:o 47 koskeva asemakaavanmuutos asemaka.a.vamääräyksineen, s. 317. - 197. IV
kaupunginosan korttelia n:o 64 koskeva asemakaavanmuutos asema- .
kaavamääräyksineen, s. 317. - 198. Tonttijaonmuutokset vuonna 1943,
s. 318. 199. Muutokset sääntöpalkkaisten virkojen luokitteluun
vuonna 1943, s. 319. - 200. Kaupunginlääkärien palkka, s. 322.

184. Keskitetystä liikenteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttaminen.
Valtioneuvoston pililtös Joulukuun 30 p:Uä 19.3.

(Suom.en aB.-lwk. 1943 : 1107 )
(Vrt. kunn. aB.-kok. 1942: 92 ja 1943 : 114)
Valtion~uvosto on kansanhuoltoministeriön esittelystä muuttanut
keskitetystä liikenteestä 22 päivänä lokakuuta 1942 antamaansa
päätökseen ·30 päivänä syyskuuta 1943 lisäämänsä 13 a §:n näin
kuuluvaksi:
13 a §. Moottoriajoneuvoa saadaan käyttää liikenteeseen vain,
jos ajoneuvoa varten on annettu kirjaimin KH merkitty tunnus
sekä käyttölupa. KH-tunnuksen ja käyttöluvan antaa yksityiskäyttöön . rekisteröidylle henkilöautolle ja moottoripyörälle harkintansa mukaan maa- ja vesitieliikennetoimistQ sekä muulle moottoriajoneuvolle tämän toimiston ohjeiden mukaisesti ajoneuvon kotipaikan liikennepiirin päällikkö.
Jos moottoriajoneuvossa .käytetään bensiiniä, bensiinialkoholia,
spriitä tai muuta nestemäistä polttoainetta, ajoneuvon tulee, ennenkuin sitä saadaan käyttää liikenteeseen, olla lisäksi varustettu kirjaimin PVa merkityllä tunnuksella, jonka antaa harkintansa mukaan
puolustusministeriö taikka puolustusministeriön .ohjeita ·noudattaen
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sen maaraamä viranomainen. Milloin moottoriajoneuvon polttoaineena on karbidi taikka metaani- tai muu kaasu, ajoneuvoa saadaan liikenteessä käyttää vain, jos sen lisäksi, mitä 1 momentissa
on määrätty, kansanhuoltoministeriö on antanut sen käyttöä varten
luvan.
.
Moottoriajoneuvoa, jota varten on aikaisemmin annettu KHtunnus, saadaan kuitenkin ilman edellä tässä pykälässä tarkoItettua
lupaa käyttää liikenteessä vuoden 1944 tammikuun loppuun saakka.
KH- tai PVa-tunnuksen tai tässä pykälässä tarkoitetun luvan
saantia koskeva hakemus on jätettävä moottoriajoneuvon kotipaikan liikennepiirin päällikölle, joka toimittaa hakemuksen, ellei
sen ratkaiseminen ole hänen asianaan, omalla lausunnollaan varustettuna asianomaiselle viranomaiselle. Tunnusta tai lupaa annettaessa voidaan määrätä, millä ehdoilla ajoneuvoa saadaan käyttää
liikenteessä, ja sen voi sama viranomainen, joka tunnuksen tai
luvan on antanut, peruuttaa. milloin. siihen on aihetta. KH-tunnuksen
ja sen yhjieydessä annetun käyttöluvan peruuttaminen on kuitenkin
aina maa- ja vesitieliikennetoimiston asiana. Lupa on ajoneuvoa
käytettäessä pidettävä mukana ja vaadittaessa näytettävä liikennettä
valvovalIe viranomaiselle.
Tämän pykälän määräykset eivät kuitenkaan koske tasavallan
presidentin eivätkä puolustusvoimien välittömässä käytössä olevia
moottoriajoneuvoja. Tätä pykälää ei myöskään, PVa-tunnusta ja
kansanhuoltoministeriön annettavaa lupaa koskevia määräyksiä
lukuunottamatta, ole sovellettava valtioneuvoston moottoriajoneuvojen eikä vieraiden v:altojen lähetystöjen tai palkattujen konsullen virastojen ja niiden ulkomaisen henkilökunnan moottoriajoneuvojen osalta.

i85.~ Asevelvollisten omaisille sodan aikana annettava vapaa

sairaanhoito ja hautausapu.
ValtIoneuvoslon putös Joulukuun 9 p:lti 1943.

(Suomwas.-kok. 1943: 968)

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä päättänyt:
I §. Milloin sotapalvelukEessa olevan asevelvolliEen, suojeluskuntalaisen, vapaaehtoisen tai väestönsuojelujoukossa palvelevan
henkilön omaiselle myönnetty sotakuukausipalkka lisäyksineen tai
huoltoraha ei riitä omaisen tarvitsemaan sairaanhoitoon, voidaan
tarpeellinen hoito valtion toimesta hänelle järjestää sen mukaan kuin
jäljempänä säädetään.
2 §. Vapaan sairaanhoidon saamisen edellytyksenä on:
a) että. omaiselle suoritetaan sotakuukausipalkan lisäystä. tai
huoltorahaa tahi että hänen taloudellinen asemansa sairauden johdosta on niin heikentynyt, että. hänelle todennäköisesti tulee myönnettäväksi sotakuukausipalkan lisäystä tai huoltorahaa; sekä
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b) että asevelvollinen, ellei hän olisi sotapalveluksessa, säännölliansiotuloillaan todennäköisesti kykenisi kustantamaan omaiselleen tarpeellisen sairaanhoidon.
3 §. Vapaaseen sairaanhoitoon kuuluu:
a) käynti lääkärin luona lääkärinhoidon saamista varten tai
pakottavissa tapauksissa lääkärin käynti potilaan luona;
b) hoito valtion, kunnan tai yksityisen omistamassa sairaalassa
tai parantolassa, milloin sairasta hoitava lääkäri katsoo potilaan tilan
sitä. ehdottomasti vaativan tai sairaalahoidon tarve muuten on
ilmeinen, kuitenkin ensi sijassa valtion laitoksessa, jos paikkakunnalla sellainen on, ja ainoastaan sairaalan tai parantolan huokeimmalla paikalla;
c) kunnankätilön antama synnytysapu ja äitiyshuolto tai hoito
synnytyslaitoksessa sen huokeimmalla paikalla; sekä
d) sairaanhoitoon kuuluvien lääkkeiden ja sidetarpeiden saaminen.
Vapaa sairaanhoito ei käsitä erikoislääkärin antamaa hoitoa,
ellei sitä anneta yleisessä sairaalassa taikka ellei sairaalassa toimiva lääkäri, sotilaslääkäri tai kunnan lääkäri katso sitä potilaalle
ehdottoman tarpeelliseksi, eikä myöskään kulkutautia sairastavien
hoitoa, jonka asianomainen kunta on velvollinen järjestämään, tai
tarttuvassa vaiheessa olevan suktIpuolitaudin hoitoa, josta omaisella
on oikeus 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun sukupuolitautilain
mukaan saada maksuton hoito. Ilmaista hampaiden hoitoa voidaan
omaiselle antaa vain kysymyksen ollessa äkillisestä hammastaudista, jonka hoitoå ei voida siirtää tuonnemmaksi ilman huomattavaa.
haittaa potilaalle.
Vapaaseen sairaanhoitoon kuuluvia lääkkeitä ja sideaineita annetaan vain lääkärin määräyksestä.
4 §. Vapaata sairaanhoitoa saadaan antaa vain siltä ajalta, jona.
asevelvollinen on sotapalveluksessa ja hänen omaisensa nostaa sotakuukausipalkan lisäystä tai huoltorahaa. Jos asevelvollinen on
sodassa kaatunut tai kuollut sotapalveluksen aiheuttaman vamman
tai sairauden johdosta, voidaan kuitenkin Vll-paata sairaanhoitoa.
hänen omaiselleen antaa niin kauan kuin omaiselle suoritetaan
sotakulikausipalkan lisäystä tai huoltorahaa.
Vapaan sairaanhoidon lakkauttamisesta kuukausipalkkalautakunnan on viipymättä ilmoitettava sairaan lähimmille omaisille ja
sille sairaalalle tai parantolalle, jossa sairas on hoidettavana, jolle
samalla, milloin sairaala- tai parantolahoidon antamista on edelleen
jatkettava, on lähetettävä asianomaisen asevelvollisen tai hänen
omaistensa taikka muun huoltovelvollisen sitoumus potilasmaksujen
jatku vasta suorittamisesta.
5 §. Vapaan sairaanhoidon saamiseksi tulee sair~n tai, ellei
hän itse sairautensa johdosta pysty sitä tekemään, hänen läheisen
omaisensa kääntyä. asianomaisen kuukausipalkkalautakunnan puheenjohtajan puoleen ja selostaa hänelle sairauden laatu. Jos vapaan
sairaanhoidon saamisen edellytykset ovat olemassa, antaa lau~siJ.lä,
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kpnnan puheenjohtaja, neuvoteltuaan asiasta jonkun lautakunnan
jäsenen kanssa tai 6 §:ssä mainitussa tapauksessa kuukausipalkkalautakunnan annettua asiassa lopullisen päätöksen, erikoiselle kaavakkeelle laaditun todistuksen, joka oikeuttaa sairaan saamaan vapaata lääkärin-, kätilön-, sairaala- tai parantolahoitoa sekä apteekista lääkärin määräämät lääkkeet.
Kaupunki- ja maalaiskunnassa, jonka asukasluku on suurempi
kuin 20,000, voi kaupunginhallitus tai kunnallislautakunta kuukausipalkkalautakunnan esityksestä määrätä sopivan henkilön kuukausipalkkalautakunnan puheenjohtajan asemesta itsenäisesti käsittelemään vapaata sairaanhoitoa koskevia asioita sekä allekirjoittamaan
ja antamaan tämän hoidon saamiseksi tarvittavia todistuksia, ollen
hänen erikoistapauksissa, asian sitä vaatiessa, neuvoteltava kuukausipalkkalautakunnan puheenjohtajan tai jonkun sen jäsenen kanssa.
Jos kuukausipalkkalautakunnan puheenjohtaja tai edellä mainittu vapaata sairaanhoitoa koskevia asioita käsittelemään määrätty henkilö on epätietoinen siitä, onko ilmoitettu sairaus sen laatuinen, että sair~alle olisi annettava tässä päätöksessä mainittua
vapaata sairaanhoitoa, on hänen tämän seikan selville saamiseksi
asetuttava sen lääkärin, kätilön tai sairaalan kanssa yhteyteen,
jonka puoleen omainen sairaanhoidon saamiseksi jo on kääntynyt tai
ilmoittaa aikovansa kääntyä.
6 §. Jos omainen, jolle 5 §:ssä mainittu viranomainen on kieltäytynyt antamasta pyydettyä, vapaan sairaanhoidon saamiseksi
tarpeellista todistusta, ilmoittaa olevansa tyytymätön toimenpiteeseen, jolla vapaa sairaanhoito on häneltä kokonaan kielletty tai
:sen antamista hänen mielestään liiaksi supistettu, on asia uudelleen
käsiteltävä kuukausipalkkalautakunnan kokouksessa. Kuukausipalkkalautakunnan päätös on lopullinen.
7 §. Jos vapaata sairaanhoitoa saavalle omaiselle aiheutuu kustannuksia matkastaan lääkäriin, sairaalaan, parantolaan tai synnytyslaitokseen, lääkärin: kyyditsemisestä taikka saattajan kuljetuksesta,
voidaan lääkintöhallituksen harkinnan mukaan korvaus näistäkin
menoista suorittaa valtion varoista. Kuljetukseen on käytettävä
huokeinta ajoneuvoa ja yksityisautoa ainoastaan, milloin on annettava
kiireellistä apua eikä linja-autoa ole saatavissa. Korvauksen saamiseksi on omaisen jätettävä kuukausipalkkalautakunnalle erikoiselle kaavakkeelle laadittu lasku, jonka kuukausipalkkalautakunta,
täytettyään sen omalta kohdaltaan, lähettää edelleen lääkintöhallitukselle. Tarkastettuaan laskun lääkintöhallitus kuukausipalkkalautakunnan välityksellä toimittaa omaiselle kohtuulliseksi katsomansa korvauksen.
Jos omaiselta puuttuu varoja edellämainittujen kyytikustanD1lsten maksamiseksi, voidaan kuukausipalkkalautakunnan toimesta
tarpeellinen ennakko niiden suorittamiseksi omaiselle kuittia vastaan
suorittaa. Ennakko on merkittävä 'lääkintöhallitukselle lähetettävään laskuun ja on, milloin sen määrä ylittää sen korvauksen, minkä
lij,äkintöhallitus lopullisesti. määrää <?maiselle suoritetta.v;:tksi, Sli-
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menevä maara vähennettävä omaiselle sen jälkeen suoritettavasta
kuukausipalkasta tai huoltorahasta.
Kunnankätilöä käytettäessä kätiIöllä on oikeus valtion varoista
saada korvausta kyyditsemisestään ja synnytykseen käyttämistään
lääkkeistä ja sidetarpeista, mikäli potilas ei itse kykene tätä korvausta
suorittamaan, sekä lääkintöhallituksen harkinnan mukainen palkkio
potilaalle mahdollisesti annettavasta jälkihoidosta. Laskusta tulee
käydä ilmi avunannon päivämäärä sekä synnyttäjän nimi ja ikä,
ja se on varustettava kuukausipalkkalautakunnan todistuksella
siitä, että synnyttäjä saa sotakuukausipalkan lisäystä tai huoltorahaa.
KätiIö lähettää laskun suoraan lääkintöhallitukselle, joka tarkastettuaan sen suorittaa hänelle korvauksen.
'
8 §. Pyytäessään lääkäriltä, sairaalalta, parantolalta tai kätilöltä vapaata sairaanhoitoa potilas samalla jättää asianomaiselle 5
§:ssä mainitun todistuksen. Hoitomaksun saamiseksi tulee sairaanhoitoa antaneen' lääkärin, sairaalan, parantolan ja apteekin kunkin kuukauden viimeisenä päivänä lähettää lasku sekä potilaalta
saamansa todistus lääkintöhallitukselle, joka tarkastettuaan laskun
toimittaa asianomaiselle maksun. Laskussa on mainittava potilaan
nimi, ikä, kunta, josta hän on kotoisin, lääkärissä tai lääkärin käynnin päivämäärä, taudin nimi ja lääkärin suorittamat toimenpiteet.
Kuukausipalkkalautakunnan antama todistus on, ollakseen
voimassa, jätettävä asianomaiselle lääkärille, sairaalalle, parantolalle
tai kätiiölle kolmenkymmenen päivän kuluessa sen antopäivästä.
9 §. Lääkkeitä apteekista voi asevelvollisen omainen saada
ainoastaan lääkärin lääkemääräyksestä, johon lääkärin on merkittävä
sanat: )Lääkintöhallituksen laskuun, asevelvollisen omainen N. N.
: ...... '... :n kunnasta, ikä ...... vuotta.) Lääkemaksun saamiseksi apteekki lähettää lääkelaskut resepteineen tai asianomaisen
lääkärin hyväksymme reseptijäljennöksineen lääkintöhallitukselle,
joka tarkastettuaan ne suorittaa apteekille asianmukaisen maksun.
Omainen voi 1 momentissa mainitulla lääkemääräyksellä saada
apteekista tarpeellil;let lääkkeet siinäkin tapauksessa, että hän saa
muutenkin vapaan lääkärinhoidon ,kunnan laitoksessa, esimerkiksi
tuberkuloosihuoltotoimistossa tai neuvolassa. Omaisen on tässä
tapauksessa saadakseen apteekista lääkkeet hankittava tämän päätöksen 5 §:ssä mainittu vapaan sairaanhoidon saamiseen oikeuttava
todistus ja jätettävä se ynnä kunnan laitoksessa toimivan lääkärin
antama, 1. momentissa ~dellytetty lääkemääräys apteekille.
10 §. Jos vapaaseen sairaanhoitoon oikeutettu omainen on
kuollut, suoritetaan hänen hautaamisekseen hautausapua, jonka
määrä on enintään 1,500 markkaa, jos omainen oli 16 vuotta täyttänyt, ja enintään 1,000 markkaa, jos hän" oli 16 vuotta nuorempi.
Hautausapu suoritetaan kunnallisen viranomaisen toimesta sille
henkilölle, joka on huolehtmut vainajan hautauksesta.
Jos vapaaseen sairaanhoitoon oikeutettu henkilö kuolee sairaalassa tai parantolassa eivätkä vainajan omaiset ota haptaamisesta
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huolehtiakseen, suorittaa lääkintöhallitus hautauskustannukset suoraan asianomaiselle sairaalalle tai parantolalle.
11 §. Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta
vapaata sairaanhoitoa koskevia asioita ~uukausipalkkalautakunnissa
käsiteltäessä antaa puolustusministeriö, joka myös vahvistaa tarpeelliset kaavakkeet. Lääkärin, sairaaloiden ja kätiIöiden velvollisuudesta antaa tässä päätöksessä tarkoitettua vapaata sairaanhoitoa
asevelvollisen omaiselle sekä siitä, mitä heidän hoitoa antaessaan on
vaarinotettava, määrää lääkintöhallitus, joka myös vahvistaa lääkäreille, sairaaloille sekä synnytys- ja muille laitoksille hoidosta suoritettavat palkkiot ja apteekeille lääkkeistä tulevat maksut.
12 §. Tällä päätöksellä, jota on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1944, kumotaan asevelvollisten omaisille annettavasta sairaanhoidosta aikaisemmin annetut määräykset.

186. Kansanhuollon alaan kuuluvia tarkastuksia ja etsintöjä.
Valtioneuvoston pilätös joulukuun 30 p:ltil IU3.

(Suomen

as.-kok.

1943: 1065)

(Vrt. kunn. as.·kok. 1941 : 105)

Valtioneuvosto on säännöstelyrikosten rankaisemisesta 30 päivänä joulukuuta 1943 annetun lain 9 §:n nojalla kansarihuoltoministeriön esittelystä päättänyt:
1 §. Syyttäjällä ja poliisimiehellä sekä kansanhuoltoministeriön,
kansanhuoltopiirin toimiston ja kansanhuoltolautakunnan tarkkailijoilla ja tarkastajilla, niin myös kansanhuollonjohtajilla ja apulaiskansanhuollonjohtajilla on niiden kansanhuollon alaan kuuluvien
säännöstelymääräysten valvontaa varten, joiden rikkominen rangaistaan säännöstelyrikosten rankaisemisesta annetun lain mukaan,
sekä sellaisten rikkomisten selville saamiseksi valta tarkastaa myymälöitä, tuotantolaitoksia, kOl"t.oreja, huoneistoja, varastohuoneita,
eläin- ja tavarasuojia, kuljetusneuvoja, niissä olevia varastoja ja
eläimiä sekä liikekirjeenvaihtoa, kirjanpitoa ja muita sellaisia asiakirjoja. Asuntoa älköön tämän pykälän mukaisesti kuitenkaan tarkastettako. Tarkastuksessa tulee n#ssä tapauksissa, jolloin se hankaluudetta käy päinsä, olla saapuvilla todistaja, jos se, johon tarkastus
kohdistuu, sitä vaatii.
2 §. Syyttäjällä ja sellaisella poliisimiehellä, jolla yleensä lain
mukaan on oikeus kotietsinnän toimittamiseen, sekä kansanhuoltoministeriön tarkkailijoilla ja tarkastajilla, niin myös niillä kansanhuoltopiirin toimiston ja kansanhuoltolautakunnan tarkkailijoilla
ja tarkastajilla, joille kansanhuoltoministeriö on antanut sellaisen
oikeuden, on 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa valta tarkastaa matkatavaroita sekä rautateitse tai postitse taikka muutoin kuljetettavaksi
"annettuja tavaroita.
!
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on, toimittaessaan
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siinä mainittua etsintää, oikeus tarvittaessa vaatia asianomaista
avaamaan ne matkalaukut ja tavaran päällykset, -joiden /?isällyksen
etsinnän toimittaja haluaa tutkia, sekä, jollei vaatimusta täytetä,
suorittaa avaaminen. Muutoinkin etsinnän toimittajalla on oikeus
tarvittaessa avauttaa lukkoja ja poistaa esteitä sekä vastarintaa
kohdatessaan käyttää sen verran väkivaltaa kuin sen voittamiseksi
on tarpeen.
Tässä pykälässä tarkoitettu etsintä on suoritettava todistajan .
läsnäollessa.
.
3 §. Edellä 2 §:ssä mainituilla, näkyvällä virkamerkillä varustetuilla etsintöjen toimittajilla on oikeus, selvästi havaittavan pysähdysmerkin annettuaan, vaatia kuljetusneuvo pysäytettäväksi ja,
jollei sitä pysäytetä, oikeus käyttää sen verran väkivaltaa kuin sen
pysäyttämiseksi on tarpeen, noudattamalla niitä ohjeita, joita kan-.
sanhuoltoministeriö sellaisen tapauksen varalta antaa.
_
4 §. Kun jotakuta todennäköisillä perusteilla epäillään rikok~
sesta, jota 1 §:ssä tarkoitetaan, taikka kun on syytä. varoa, että se,
joka on syytteenalaisena sellaisesta rikoks~sta tahi on sen laatuisesta
rikoksesta lainvoimaisella päätöksellä tuomittu rangaistukseen,
jatkaa rikollista toimintaansa, pidettäköön hänen luonaan kotietsintä, jos se asian ilmisaamiseksi on tarpeen. Etsinnän toimittakoon
todistajain läsnäollessa 2 §:ssä mainittu viranomainen.
Kotietsinnän toimittajalla on oikeus tarvittaessa avauttaa 'lukkoja ja ovia, poistaa esteitä, etsittää huoneita ja säilytyspaikkoja
sekä vastarintaa kohdatessaan käyttää sen verran väkivaltaa kuin
sen voittamiseksi on tarpeen.
(\
5 §. Sellaisin edellytyksin kuin 4 §:ssä ori. sanottu, 2 §:ssä mainittu viranomainen voi toimittaa myös henkilöön käyvän etsinnän.
Jos toimitus on perusteellinen, suoritettakoon se erillisessä huoneessa.
Etsinnässä tulee olla saapuvilla toimitusmiehen kutsuma todistaja.
Naisen henkilöön käypää etsintää älköön toimittako älköönkä
siinä olko todistajana saapuvilla muu kuin nainen.
6 §.Milloin edellä tässä päätöksessä tarkoitettu viranomainen
on tavannut omaisuutta, joka säännöstelyrikosten rankaisemisesta
annetun lain 4, 5, 6 tai 8 §:n mukaan voidaan julistaa menetetyksi,
tällä on valta ottaa omaisuus haltuunsa. Niin ikään voi mainittu
viranomainen, milloin liikekirjeenvaihdosta, kirjanpidosta tai muista
asiakirjoista voidaan saada selvitystä rikosta tutkittaessa tai milloin
sellaiset asiakirjat voivat olla' todisteina oikeudenkäynnissä, ottaa
tällaisen omaisuuden huostaansa niin pitkäksi aikaa kuin tutkintaa
tai oikeudenkäyntiä varten on tarpeellista. Tätä oikeutta käytettäessä älköön aiheutettako tarpeetonta häiriötä omistajan lailliselle toiminnalle. Haltuun ottamisesta on sille, jolta omaisuus on
otettu, annettava luettelo tai todistus. Omaisuus sekä luettelon
tai todistuksen kaksoiskappale on, mikäli omaisuutta, sitten kun se
on tarkastettu, ei välittömästi palauteta, viivytyksettä luovutettava
sille, jolla mainitun lain 10 §:n mukaan on oikeus määrätä omaisuutta
takavarikkoon pantavaksi. Jos haltuun ottamisen on suorittanut muu
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kuin syyttäjä tai poliisimies, voidaan ilmoitus tästä tehdä ja ol!laisuus luovuttaa poliisimiehelle asianmukaista toimenpidettä varten.
7 §. Muun kuin vahvistetussa virkapuvussa olevan poliisimiehen
tulee tarkastukseen ryhtyessään esittää virkamerkkinsä tai määräyskirjansa.
Edellä 2 §:ssä mainittu matkalaukkujen ja tavaran päällysten
avaaminen on toimitettava niin, että siitä koituu tavaran haltijalle
mahdollisimman vähän haittaa.
Kotietsinnässä on sen toimittajan .varottava, ettei häiriötä tai
vahinkoa aiheuteta enemmän kuin on välttämätöntä ja että tarpeellista sävyisyyttä noudatetaan. Sellaista ets~ntää älköön pidettäkö
yön aikana eikä pyhäpäivänä, ellei siihen ole pakottavaa syytä.
1'oimitusmies on velvollinen pitämään pöytäkirjaa kotietsinnästä
sekä toimitusta' aloitettaessa suullisesti selittämään toimituksen
tarkoituksen.
Jöllei kotietsinnässä löydetä mitään epäilyttävää, on siitä asianomaiselle pyynnöstä annettava todistus.
8 §. Kansanhuoltoministeriö antaa tarvittaessa lähemmät ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944.

187: Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen voimassaolon jatkamisesta.
Annettu Joulukuun 2% p:nD 1943.

/tuomen aa.·kok. 19#;3 : 10,H)
(Vrt. kunn. a8.·kok. 1941 " 25, 1942: 18 ja 150 8ekä .1943 : 48)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään
eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä 17 päivänä
tammikuuta 1941 annetun lain 5 §:n ja mainitun lain voimassaolon
jatkamisesta 22 päivänä joulukuuta 1943 annetun lain nojalla, että
13 päivänä helmikuuta 1942 annettu asetus työvoima-asiain piirija paikallishaIlinnosta on oleva edelleen voimassa vuoden 1944 aikana.

188. Perhelisälain toimeenpano.
Vollioneuvoslon pDilös Joulukuun 2% p:1I11 1943.

(Suomen aB.·kok. 1943,' 1058)
(Vrt. kunn. aB.·kok. 1943 : 44)

Sosiaaliministeriön esittelystä on valtioneuvosto 30 palvana.
huhtikuuta 1943 annetun perhelisälain 3 ja 4 §:n nojalla päättänyt:
1 §. Perhelisäa saadaan myöntää siinä tapauksessa, että vanhemmille ja perhelisälain 2 §:ssä tarkoitetuille lapsille 19 päivänä marraskuuta 1943 annetun tulo- ja omaisuusverolaip. nojalla toimitetussa.
omaisuusverotuksessa ei ole pantu maksettavaksi omaisuusveroa.
Jos omaisuusverotus on toimitettu aikaisemmin voimassa olleen
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tulo- ja omaisuusverolain nojalla, ei 1 momentissa mainituille henkilöille yhteensä maksuunpantu omaisuusvero saa nousta yli 200,000
markan veronalaista omaisuutta vastaavan määrän. Kuitenkin
saadaan perhelisää tässäkin tapauksessa myöntää, jos omaisuusveroa
siinä tapauksessa, että verotus olisi suoritettu 1 momentissa sanotun
tulo- ja omaisuusverolain 38 §:ssä säädetyt vähennykset huomioon
ottaen, ei olisi pantu maksettavaksi.
2 §. Edellä 1 §:n 1 momentissa mainituille perheenjäsenille
viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksuunpantujen veroäyrien luku saa nousta enintään 170 veroäyriin tai, milloin perhe asuu
kunnassa, jossa elinkustannukset ovat huomattavasti kalliimmat
kuin maassa yleensä, enintään 280 veroäyriin. Vaikka maksuunpantujen veroäyrien luku ylittää mainitut enimmäismäärät, saadaan
perhelisää myöntää, mikäli veroäyrien luku, huomioon ottaen kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen 55 §:n 3 kohdassa
ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen 82 §:n
9 kohdassa, sellaisina kuin mainitut kohdat ovat maaliskuun 12
päivänä 1943 annetuissa laeissa, säädetyt vähennykset, ei olisi
noussut mainittuja määriä suuremmaksi.
3 §. Kunnat jaetaan perhelisän saamiseen nähden neljään ryhmään siten, että neljänteen ryhmään kuuluvat kuntien kaUeusryhmityksestä 14 päivänä joulukuuta 1942 annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä kuudenteen ja viidenteen kalleusryhmään luetut
kunnat, kolmanteen ryhmään sanotussa päätöksessä neljänteen
kalleusryhmään luetut kunnat, toiseen ryhmään päätöksessä kolmanteen ja toiseen kalleusryhmään luetut kunnat sekä ensimmäiseen
ryhmään vastaavan. päätöksen kalleusryhmään luetut kunnat.
Helsinki kuuluu neljiip.teen ryhmään.

Veroäyrien enimmäismäärä saa olla neljännessä ryhmässä 280
äyriä, kolmannessa ryhmäs~ä 230 äyriä, toisessa ryhmässä 210. äyriä
ja ensimmäisessä ryhmässä 170 äyriä.
.
4 §. Perhelisän suuruus saa olla viidettä ja kutakin seuraavaa
huollettavana olevaa lasta kohti neljännessä ryhmässä enintään
1,400 markkaa, kolmannessa enintään 1,200 markkaa, toisessa enintään 1,000 markkaa jå ensimmäisessä enintään 800 markkaa vuodessa.
5 §. Tämä päätös tulee voimaan" 1 päivänä tammikuuta 1944,
ja sillä kumotaan valtioneuvoston 14 päivänä toukokuuta ·1943 an.tama eräitä perheIisälain täytäntöönpanomääräyksiä sisältävä päätös.

189. Aluelääkärien palkkiot lääkärinhoidosta.
Kaupunginvaltuuston piUltös joulukuun I p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. aa.-kok. 1938 : fj)

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä vahvistaa vuoden
1944 alusta lukien väliaikaisesti seuraavat aluelääkäreille suori.tettavat palkkiot lääkärinhoidosta:
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1) vähävaraisten hoidosta ensimmäiseltä käynniltä 40 markkaa
ja kultakin seuraavalta kuuden kuukauden sisällä saman taudin
aiheut.tamalta käynniltä ja lääkemääräyksen uudistamisesta 20
markkaa; sekä
2) kotikäynniltä varattomien luona 60 markkaa päivällä ja 120
markkaa yöllä tehdyltä käynniltä.

190. Terveydenhoitolautakunnan toimiston välittämän lääkärin
palkkio kotikäynneistä äkillisissä sairaustapauksissa.
Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 1 p:ltä 19U.

Kaqpunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, että kaupurigin
takaama lääkäreille kotikäynneistä äkillisissä sairaustapauksissa
suoritettava korvaus, jonka määrän valtuusto syyskuun 7 päivänä
1927 vahvisti ja joka tammikuun 28 päivänä 1942 väliaikaisesti ja
niin pitkäksi aikaa kuin sotatila kestää korotettiin, on vuoden 1944
alusta lukien väliaikaisesti korotettava siten, että terveydenhoitolautakunnan toiiniston välittämän lääkärin palkkio varattomien ja'
vähävaraisten luona tehtäviltä käynneiltä. on 80 markkaa päiväkäynniitä ja 150 markkaa yökäynniltä.

191. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön matkalippujen hintojen
tasoittaminen.
Kaupunginvaltuuston päätös Joulukuun 22 p:ltä lH3.

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä oikeuttaa Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön tasoittamaan matkalippujen hinnat
siten, että kaikki hinnat, jotka päättyvät alle 50 pennin, alennetaan
lähinnä alempaan täyteen markkamäärään ja lippujen hinnat, jotka
päättyvät 50 penniin tai nousevat sen yli, korotetaan lähimpään täyteen markkamäärään .

192. II kaupunginosan korttelia n:o 38 a koskeva asemakaavanmuutos asemakaavamääräyksineen.
Sisilasialnministeriön kirjelmä Uudenmaan läänlnballitukselle toukokuun 1 p:ltä 19.3.

(Vrt. kunn. aa.·kok. 1939 : 65 ja 119)
(Katllo kiinteistötoimiston asemakaavoosaaton laatimaa piirustusta n:o 2320)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistaman päätöksen 10 päivältä maaliskuuta 1943,
jolla Helsingin kaupungin II kaupunginosan korttelissa n:o 38 a
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olevan tontin n:o 6 asemakaavan muuttaminen rakennusalaan,
kerroslukuun ja rakennuskorkeuteen sekä. tontilla olevien rakennusten
käyttöön nähden on hyväksytty, niinkuin ohellinen asemakaavapiirros asemakaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta selityksineen tarkemmin osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen kirjeeseen
28 päivältä huhtikuuta 1943 n:o F. 663, ilmoittaa lääninhallitukselle
tiedoksi sekä Helsingin kaupunginhallituksen ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.

Asemakaavamäiiräyksiä:
Tontille n:o 6 korttelissa n:o 38 a saadaan A:lla merkitylle tontinosalle rakentaa 6-kerroksinen rakennus, jonka kattolista saadaan
sijoittaa enintään tasolle
24.35 O-tasosta luettuna.
Tontille saadaan sijoittaa ainoastaån liikehuoneistoja sekä yksityisiä asuinhuoneistoja niitä henkilöitä varten, joiden asuminen
tontilla on kiinteistön hoidolle välttämätöntä.

+

193. XI kaupunginosan korttelia n:o 301 a koskeva asemakaavanmuutos asemakaavamää~äyksineen.
Sisäasiainministeriön kirjelmä Uudenmaan löilnlnballltukötlle kesäkuun 5 p:ltä 19tJ_

(Katso kiinteistötoimiston a8emakaavaosaston laatimaa piirustusta n:o 2310)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistaman päätöksen 21 päivältä huhtikuuta 1943,
jolla 'Helsingin kaupungin XI kaupunginosassa olevan II linjan ja
Eläintarhanlahden välisen alueen asemakaavan muuttaminen alueen
käytön yksityiskohtaista järjestelyä varten ja saman kaupunginosan korttelissa n:o 301 a olevien tonttien n:ot 2 ja 3 asemakaavan
muuttaminen rakennuskorkeuksiin nähden ovat hyväksytyt, niin)min ohellinen asemakaavapiirros asemakaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta selityksineen tarkemmin- osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen kirjeeseen
17 päivältä toukokuuta 1943 n:o F. 764, ilmoittaa lääninhallitukselle
tiedoksi sekä Helsingin kaupunginhallltuksen ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.

Asemakaavamääräys :
Tonteilla 2 ja 3 korttelissa n:o 301 a on rakennuskorkeus Porthaninrinteen varrella laskettava 10 m katuleveyden mukaan.

316

194. XIII kaupunginosan korttelia n:o 446 koskeva asemakaavanmuutos asemakaavarnääräyksineen.
Sisäasiainministeriön kirJelmä Uudenmaan laänlnhnJlltukselle elokuun 9 ."ltU 1943.

(Kat8o kiintei8tötoimiBton asemakaavaosastan laatimaa piirustusta n:o 2323)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistaman päätöksen 16 päivältä kesäkuuta 1943,
jolla Helsingin kaupungin XIll kaupunginosassa korttelissa n:o
446 olevan tontin n:o 12" asemakaavan muuttaminen siten, että.
määrätylle tontinosalle saa sijoittaa vain liikehuoneita ja tämän
osan ullakkokerrokseen sisustaa lämmitettäviä varastohuoneita, on
hyväksytty, niinkuin ohellinen asemakaavapiirros asemakaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta selityksineen
tarkemmin osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen kirjeeseen
9 päivältä heinäkuuta 1943 n:o F. 1138, ilmoittaa lääninhallitukselle
tiedoksi sekä Helsingin kaupunginhallituksen ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.

Asemakaavamääräyksiä:
Korttelissa n:o 446 sijaitsevalle tontille n:o 12 saadaan A-B-C-DA:lla merkitylle tontinosalle sijoittaa ainoastaan liikehuoneistoja.
Rakennuksen ullakkokerrokseen saadaan sisustaa lämmitettäviä
varastohuoneita E:llä merkitylle tontinosalle.

195. XIV kaupunginosan korttelia n:o 478 koskeva asemakaavanmuutos asernakaavarnääräyksineen.
Sisäasiainministeriön kirJelmä Uudenmaan lääninhallitukselle elokuun 20 p:ltll 1943.

(Vrt. kunn. ae.-kok. 1938: 103)
(Katso" kiinteistötoimiston a8emakaavaoeaBton laatimaa piirustusta n:o 2325)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistaman päätöksen 30 päivältä kesäkuuta '943,
jolla Helsingin kaupungin XIV kaupunginosan korttelissa n:6 478
olevien tonttien n:ot 10, 12, 37 ja 39 asemakaavan muuttaminen
yhdistetyn sairaalatontin muodostamista ja rakennusalojen järjestelyä varten on hyväksytty, niink~n ohellinen asemakaavapiirros
asemakaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta
selityksineen tarkemmin osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen" kirjeeseen
27 päivältä heinäkuuta 1943 n:o F. 1261, ilmoittaa lääninhallitukselle
tiedoksi sekä Helsingin kaupunginhallituksen ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.
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Asemakaavamääräyksiä:
/

r'-',
• VII •

~akennusala

,'-',

Rakennusala enintään 2-kerroksista rakennusta varten.

'-._.-1.
.

II

.

L._.-1

enintään 7-kerroksista rakennusta varten.

1+

0.001 Numero, joka osoittaa mihin korkeuteen O-tasosta lukien rakennuksen kattolista on sijoitettava.

I

I max. + 0.0 Numero, joka osoittaa rakemmksen suurimman saI·
litun kattolistakorkeuden O-tasosta lukien.
2<c:2'-:T2'l

Istutettava tontinosa.

Tontti n:o 6 korttelissa n:o 478 on sairaalatontti, jolle saadaan
sijoittaa asuntoja ainoastaan sairaalan henkilökuntaa varten.

196. 111 kaupunginosan korttelia n:o 47 koskeva asemakaavan-'
muutos asemakaavamääräyksineen.
Sisäasiainministeriön kirjelmä Uudenmaan IlIänlnhallltukseUe marraskuun 5 p:ltä 1943.

(Katso kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatimaa piirustusta

'11.:0

2335)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
vahvistettavaksi alistaman päätöksen 29 päivältä syyskuuta 1943,
jolla. Helsingin kaupungin III kaupunginosan korttelissa n:o 47
olevan tontin n:o 17 asemakaavan muuttaminen siten, että tontti
muutetaan yleisen rakennuksen tontiksi, jolla ullakkokerros saadaan
sisustaa, on hyväksytty, niinkuin ohell.iD.en asemakaavapiirros asema-;
kaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta selityk-,
sineen tarkemmin osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen kirjeeseen
21 päivältä lokakuuta 1943 n:oF. 1851, ilmoittaa lääninhallitukselle.
tiedoksr ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.
!

.

Asemakaavamääräys :
Yleisen rakennuksen tontilla n:o 17 korttelissa n:o 47 saadaan
rakennu~sen uUakkokerros sisustaa A:lla merkityllä to~ti~osalla.
,

197.

rv kaup~nginosan korttelia n:o 64 koskeva asemak~avan
inuutos asemakaavamääräyksineen.

Sisäasiainministeriön kirjelmä Uudenma.an IlIilnlnhaUitukseJle Joulukuun 9 p:ltä 1943.

(Vrt. kunn. as.·kok. 1939 : 118)
(Katso kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatimaa piirustusta

'11.:0

2339)

Sisäasiainministeriö on tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä.
vahvistanut Helsingin kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriön
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vahvistettavaksi alistaman päätöksen 20 päivältä lokakuuta 1943,
jolla Helsingin kaupungin IV kaupunginosan korttelissa n:o 64
olevien tonttien n:ot 3 a ja 3 b asemakaavan muuttaminen ullakkokerroksen sisustamista, tonttien muuttamista liiketontiksi ja rakennuskorkeuden järjestämistä varten sekä saman korttelin tonttijaon
muuttaminen siten, että tontit n:ot 3 a ja 3 b yhdistetään yhdeksi
tontiksi n:o 14 ovat hyväksytyt, niinkuin ohellinen asemakaavapiirros asemakaavamääräyksineen ja selityksineen sekä tonttijakokartta
selityksineen tarkemmin osoittavat.
Tämän sisäasiainministeriö, viitaten lääninhallituksen kirjeeseen
10 päivältä marraskuuta 1943 n:o F. 1988, ilmoittaa lääninhallitukselle tiedoksi sekä Helsingin kaupunginhallituksen ja muiden asianomaisten tietoon saatettavaksi.

Asemakaavamääräyksiä:
Tontilla n:o 14 korttelissa n:o 64 saadaan rakennuksen ullakkokerros sisustaa A:lla ja B:llä merkityillä tontinosilla.
Tontille saadaan sijoittaa ainoastaan liikehuoneistoja sekä yksityisiä asuinhuoneistoja niitä henkilöitä varten, joiden asuminen
tontilla on kiinteistön hoidolle väl~tämätöntä.
Rakennuksen Kalevankadun puoleinen kattolista saadaan sijoittaa tasoon
28.30 O-tasosta luettuna.

+

198. Tonttijaonmuutokset vuonna 1943 .

.,.,
]
.,g. -e

~

--

0

Tontti.

Muu t

0

~

~

X 288

XXII 707

XXII 532
XXV 842
XIV 47f.

0

s.

Kaup.
valt.
päätös .

.a
.;

m

'"

•..,

:d.9~

"Sl>-

äl·~

l>-

16 ja

51 Tontista n:o 16 Hämeentien varrella
siirretään tonttiin n:o 5 Sörnäisten
rantatien varrella 1770 neliömetrin
suuruinen alue ................ 16.12.42 25. 1.43
48 ja 50 Yhdistetään yhdeksi tontikf'i n:o 50 a
Mäkelänkadun varrella .... __ .... 27. 1.43 20. 3.43
14 ja 16 Yhdistetä.än yhdeksi tontiksi n:o 14
6 Päijänteentien varrella .... 30. 6.43 20. 8.43
Jaetaan tonteiksi n:ot 1 a ja 1 b Jou·
1
kolantien varrella ............... 29. 9.43 10.11.43
10, 12, 37 Tontit n:ot 10 ja 12 Ruusulankadun
varrella sekä n:ot 37 ja 39 Töölönja 39
- kadun varrella yhdiatetåil.n. yhd.eksj
tontiksi n:ol. 6 .................. 20.10.431 1.12.43

+]
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199. Muutokset sääntöpaikkaisten virkojen luokitteluun vuonna 1943.
A.

Perustetut

vira~

Kaup,. valt.
pää.tös
N:o

1

Virasto tai laitos.

klinikka
~

Kaasulaitos
Rahatoimisto
Kaasulaitos

6
7

»
8 Kiinteistötoimiston . maa·
talousosasto
9 Tehtaankadun lastenhoidon
neuvonta·asema
10 Maidontarkastamo
11

Kalliorinteen lastenseimi

12

Satamahallintotoimisto. sa·
tamaliikenneosasto

13
14
15
16
17
18
19
20
21

»

Batamahallintotoimisto, sa·
tamakannantaosasto
Taka·Töölön uusi lasten·
tarha
»

Päiväpirtin lastentarha
~
»
Lastensuojeluvirasto

22
23
24
26

Suomenkieliset kansakoulut

26

Marian sairaala

27
28
29
30
31
32
33
34
36

astui
tehty. voimaan.

II veneeristen tautien poli.

2
3
4
5

Virka.

»

»

Kivelän sairaala
»
»
Yleinen ammattikoulu
Kaupunginkirjasto
»

»
Kiinteistötoimiston metsä·
talousos.
Kiinteistötoimiston metsätalolJllos.

II apulaislääkäri
Naisvahtimestari
III käyttö~inööri
Apulaiskamreeri
Sivutuoteinsinööri
Kemisti
Rakennusmestari
II apulaisagronoomi (Vrt.
taulu B, n:o 2)

131
146
117
116
1 19
119
1 27

Hoitaja
Vanhempi toimistoapulai.
nen yl. pl. (vrt. taulu
B, n:o 3)
Lastenhoitaja (vrt. taulu
B, n:o 4)
Apulaissatamamestari (vrt.
taulu B, n:ot 5-6)
Toimentaja
Apulaisvaakamestari (vrt.
taulu B, n:o 7)
Opettaja
Talousapulainen
Aputyttö
Opettaja
Aputyttö
Nuorisonhuoltaja
Toimistonhoitaja
Vanh. kodissakävijä
Nuor.
»
Nuor.
toimistoapulainen
y1. p1.
Puhevikaisten lasten opet.
taja
Osastonhoitajatar (vrt.
taulu B, n:o 8)
Farmaseutti

IV
-

IV
IV

27.1 1.1.43

»

»

17.2 1.3.43
12.5 1.7.43
26.5
»
)

»

»

»

125 IV

16.6

»

133 III

»

1.1.44

133

»

1.9.43

128 IV
137 IV

»

1.1.44

D

»

335 IV

»

»

435
154
261
135
161
118
227
134
235

»

1.9.44

»

D

V

-

I 51

-

m
III
IV
IV

»
»
» 1.1.44
D
»
30.6 1.8.43

»

»

»
»

»

»

139 IV
1 28 V
-

8.9 1.9.43

»
Siivooja
»
Kirjastoapulainen
Järjestelyapulainen
Siivooja

1 37
137
1 37
153
155
536
3 41
154

29.9 1.1.44

Kaupunginmetsänhoitaja

1 14 III 10.11

Metsätyönjohtaja

1 30 IV

IV

»

IV

»

»
»

-»

»

-»

»

-»

»

-

t

»

-»

»

•

»
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B.
;

.

.....,.
a c;"
...,. :l...
... Il<
I

N:o

Virasto. tai lai to.s.

tehty.

6 35

27.1

1 37

16.6

,~
,~

Virka.

Kaup.vaJt.
pä.ä.tös

d

,,';

I

0

;:1

astui
voi-

~

1
2

Terveysto.imisto. veneeristen
tautien vastust. varten
Kiinteistöto.imieto.n maata·
lo.uso.sasto.

3

:M:aido.ntarkastamo.

4

KaJliorinteen lastentarha

5

Satamahallinto.to.imisto., satamaliikenneo.sasto.

6

»

-

7

Satamahallinto.to.imisto., sa-

8

Marian sairaala

tama~ntao.sasto.

,

C.

T

0.

i s iin

Kaitsija

maa.n.

I

I

I

1.1.43

/

To.imisto.apulainen (vrt.
taulu A, n:o. 8)
Nuc;>r. to.imisto.apul. yl. pl.
(vrt. taulu A, n:o. 10)
Talo.usapulainen (vrt. taulu A, n:o. 11)
Ilmo.ituso.sasto.n esimies
(vrt. taulu A, n:o.t' 12
-13)
Dmo.ituso.sasto.n apulaisesimies
Vahtiinestari (vrt. taulu
A, n:o. 14)
Sairaanho.itajatar (vrt.
taulu A, n:o. 26)

p a 1 k kai u

0.

1.7.43
I

1 37

»

1.9.43

1 54

D

»

1 31

.)

1.1.44

1 37

.)

')

3 41

.)

»

1 41

29.9

»

k k iin s i i r r ety t

v i r a t.

. Palkka- Kaup. valt.
päätös
luokka

'e

,~---

N:o

Virasto. tai laito.s.

,~

------

a .;
...,." :;l"'" •.,.J,.
..:1 .,
"

astui
tehty. voi-

Sairaanho.itajatar
Kanslia-apulainen
»
to.imisto.apulainen
Nuo.r.
yl. pl.
Sihteeri
Veisto.kalusto.nho.it/!oja

152 42
139 35
141 39

27.1 1.1.43
16.6 1.7.43
»
»

539 37
121 20
740 ,38

.)

.)

»
»

1.1.44
1.9.43 I

Jo.htaja
Opettaja
Työmestari

125 22
326 23
632 29

»
»
»

Virka.

::J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
,ll
:12
:13

114
:15
;16

!

1 veneeristen tautien po.liklinikka
Kaupunginkanslia
»
V ero.tusvalmisteluvirasto.
Huo.lto.virasto.
Kansako.ulut
Valmistava po.ikain
mattiko.ulu
»

ma.an .

»
Lastentarhain yhteydessä
to.imivat lastenseimet
Apulastentarha Aula
L;astentarhat ja lastenseimet
Kallio.rinteen last~ntarha
»
~ppäSuo.n
Kiinteistöto.imisto
Satamahallinto.to.imisto, saI tamaliikenneo.sasto

;

I

am-

Lastenho.itaja,
»
Aputyttö
Talo.usapuls'inen
»
Sihteeri

:

1.

I

1551
151
7461
154
154
114

»
»

'»
»

I

I

:

48
48
58
52
52
12

.)

')

1.7.43

33·

»

1.1.44 !

')

»
.)

»

I

»

» :
1')

»
I

Tarkastusko.nstaapeli

537

321
N:o 199 (jatk.)

..

Kaup. valt.
,ei Palkka·
luokka.
päätös

Virasto tai laitos.

N:o

Virka.

"II
,cij

S <i

..." 1:l"'"

as"tui

'"

" '" ""
'"

...J

171 Satamahallintotoimisto, sa·
18 1
19
20
21
22
23
24

tamakannantaosasto
Elintarvikekeskus
.)

Kaasulaitos
~

Sähkölaitos
Päiväpirtin lastentarha
Lastensuojeluvirasto

25

')

26

»

D.

Toi s e e n v i ra s t
Virasto

ta~

0 0

Vaakamestari
Emännöitsijä
Kirjanpitäjä .
Kamreeri
.
II käyttöinsinööri
III käyttö insinööri
Talousapulairien
Toimitusjohtaja
Vastaanotto· ja rekisteri·
toimiston hoitaja
toimietoapulainen
Nuor.
yl. pl.

'13 29
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Kaupunginlääkärien palkka.

L~äkintöb81lltuksen

kirjelmä joulukuun 30 p:ltä 1943.

(Lyhennysote)

Sisäasiainministeriön antaman .kehoituksen mukaan lääkintöhallitus ilmoittaa täten Helsingin kaupunginhallitukselle tiedoksi,
että kltupungin alistettua kaupunginlääkärin vuotuisen peruspalkan
suuruuden ja luontoisetujen raha-arvon valtioneuvoston vahvistettavaksi, on valtioneuvosto joulukuun 16 päivänä 1943 tekemällään
päätöksellä vahvistanut tammikuun 1 päivästä 1943 lukien Helsingin
kaupungin 1 kaupunginlääkärin peruspalkan 94,800 markaksi ja
II kaupunginlääkärin peruspalkan 76,200 markaksi vuodessa.
1 kaupunginlääkärinvirka on sijoitettu 4 ja II ka.upunginlääkärin
virka 15 palkkaluokkaan. Kanp.valt. päät. ke8äk. 4 p:ltä 1941
ja marraskuun 22 p:ltä 1933.

Helsinki 1944,

~'renckellin

Kirjapaino Osakeyhtiö.

