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Xl. Sovintolautakunta. 

Tämä lautakunta ei vuodesta 1902 ole antanut mitään selontekoa, 
jota vastoin köyhäinasianajaja toiminnastaan sanottuna vuonna on antanut 
suomennettuna näinkuuluvan kertomuksen: 

eudenhaki- „Kun oikeudenhakiiain luku niinä kautena vuotena, joina olen hoi-
joita. 

tanut köyhäinasianajajan tointa kaupungissa, on ollut yhä lisäytymässä, 
olen saadakseni selville, kuinka suuri luonakävijäin luku vuoden kulu-
essa on ollut, 1 p:stä maaliskuuta 1902 ryhtynyt joka päivältä merkitse-
mään käyntien luvun. Tilastollisten tietojen täydellisiksi saamista varten 
olisi ollut suotava, että olisi voitu lyhyesti merkitä myöskin kunkin 
asian laatu ja toimenpide, mihin siinä on ryhdytty. Mutta kun siihen 
käyntien lukuisuuden tähden olisi mennyt kovin paljon aikaa, täytyi 
minun luopua siitä, niin houkuttelevaa kuin olisi ollutkin voida sillä 
täydentää tietoja. 

Kun köyhäinasianajajan tointa kesä- ja heinäkuun kuluessa on hoi-
tanut toinen henkilö, sen johdosta että minulla silloin oli virkavapautta, 
niin jälempänä seuraavasta taulusta puuttuu tietoa luonakävijäin luvusta 
näinä kuukausina. Siten käsittävät tilastolliset tiedot vuodesta 1902 aino-
astaan 8 vuoden kuukausista. 

Käyntien luku eri kuukausina jakautuu seuraavasti: 

maaliskuussa (23 päivänä) . . . . . . . 234 
huhtikuussa (26 „ ) . . . . . . . 315 
toukokuussa (25 „ ) . . . . . . . 255 
elokuussa (26 „ ) . . . . . . . 276 
syyskuussa (26 „ ) . . . . . . . 315 
lokakuussa (27 „ ) . . . . . . . 312 
marraskuussa (25 „ ) . . . . . . . 310 
joulukuussa (25 „ ) . . . . . . . 266 

Summa 2,283 
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Vuonna 1902 diaariin merkittyjen asiain luku on kaikkiaan 175 ja Diaari in mer-
kittyjä asioita, 

jakautuu seuraavasti eri kuukausille: 

tammikuussa 17 asiaa 
helmikuussa 19 „ 
maaliskuussa 14 „ 
huhtikuussa 20 „ 
toukokuussa 11 „ 
kesäkuussa 5 „ 
heinäkuussa 14 „ 
elokuussa 15 „ 
syyskuussa 19 „ 
lokakuussa 13 „ 
marraskuussa 15 „ 
joulukuussa 13 „ 

Summa 175 asiaa 

Myötäliitetty' taulu (taululiite N:o 151) osottaa diaariin merkittyjen Asiain laata. 

asiain laadun ja käyttelyn. 
Niinkuin taulusta näkyy on lapsenruokkoa koskevia jut tuja enem-

män kuin 1/4c diaariin merkityistä asioista. Mutta tämä riippuu siitä, että 
sellaisia jut tuja harvoin sovitaan, vaan ne täytyy jättää Oikeuden rat-
kaistavaksi. Suurin osa niistä asioista, joissa yleisö vuoden kuluessa on 
kääntynyt köyhäinasianajajan puoleen, on kuitenkin saamisjuttuja, riitoja 
työpalkasta, riitoja isännän tai työnantajan kanssa, vuokrariitoja ja avio-
liitoja. Oikeudenkäynnillä ratkaistujen jut tujen luku on 90, joista 45 on 
voitettu ja 13 menetetty. Muiden 32 jutun päätös on minulle tuntema-
ton, koska minulle ei ole annettu tietoa, milloin ne ovat olleet käsiteltä-
vinä Oikeuden edessä, enkä siten ole ollut tilaisuudessa avustamaan 
oikeudenetsij ää. 

Tämän yhteydessä sallittakoon minun koskettaa erästä köyhäinasian- sovmtoiauta-

ajajan johtosäännön kohtaa. Nimittäin sitä, jossa säädetään että köyhäin-
asianajajan tulisi oikeudenkäynnin välttämiseksi mikäli mahdollista jättää 
aisa kaupungin Sovintolautakunnan ratkaistavaksi. Sitä ei ole köyhäin-
asianajajalaitoksen kaupungissa ollessa minun tietääkseni tapahtunut 
ainoatakaan kertaa. — Kaikissa tapauksissa ainakin perin harvoin ja 
ainoastaan ensimmäisinä vuosina. Syynä tähän on asianosaisten vasta-
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hakoisuus jättämään jut tujaan muun viranomaisen kuin tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. J a joskin hakija joskus olisi ollut halukas antamaan 
Sovintolautakunnan ratkaista hänen juttunsa, on vastaaja aina kieltäyty-
nyt saapumusta lautakunnan eteen ja alistumasta sen toimenpiteisiin. 
Siten on tämä johtosäännön määräys, niin hyvää tarkoittava kuin se 
lienee ollutkin, jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi.,, 


