
XVI. Köyhäinasianajaja. 
Köyhäinasianajajan kertomus vuodelta 1910 oli seuraava: 

Vuodesta 1886 lähtien, jolloin kaupunginvaltuusto myönsi mää-
rärahan täkäläistä köyhäinasianajajaa varten ja sellainen asetet-
tiinkin, ei mitään ole tehty hänen työtaakkansa keventämiseksi, 
vaikka se kaupungin nopean kasvamisen johdosta on siitä lähtien 
lisääntynyt moninkertaiseksi. Kun tämä taakka oli käynyt köyhäin-
asianajajan viran nykyiselle pitäjälle ylivoimaiseksi, teki sovinto-
lautakunta viime talvena kaupunginvaltuustolle esityksen määrä-
rahan myöntämisestä köyhäinasianajajan apulaisen palkkaamiseksi 
sekä ehdotti samalla asetettavaksi valiokunnan laatimaan ehdotusta 
mainitun laitoksen uudestijärj estämiseksi. Nämä molemmat esitykset 
kaupunginvaltuusto hyväksyi ja myönsi kokouksessaan maaliskuun 
15 päivänä köyhäinasianajajan apulaisen palkkaamiseen 250 mark-
kaa kuukaudessa, maksettavaksi 1910 vuoden loppuun asti valtuus-
ton käyttövaroista, sekä asetti muutosehdotusta laatimaan valio-
kunnan, johon valittiin sovintolautakunnan puheenjohtaja,professori 
Wilhelm Chydenius puheenjohtajaksi sekä senaattori Carl Almqvist 
ja kunnallisneuvos V. von Wright jäseniksi. Kohta sen jälkeen 
julistettiin köyhäinasianajajan apulaisen virka avonaiseksi, ja valitsi 
sovintolautakunta siihen varatuomari Werner Beckerin. 

Siihen aikaan kun yksi ainoa henkilö hoiti köyhäinasianajajan 
tehtäviä, tapahtuivat vastaanotot hänen asunnossaan. Mutta kun 
nykyisen viranpitäjän huoneistossa ei ollut tilaa apulaiselle, luo-
vuttivat kaupungin vir anomiset köyhäinasianajajan konttoriksi kolme 
suojaa käsittävän huoneiston Katariinankadun talosta n:o 3, ja huo-
nekalujen y. m. hankkimiseksi mainittuun konttoriin myönsi kau-
punginvaltuusto huhtikuun 5 päivänä 600 markkaa sekä konttorin 
siivoamiseen y. m. vuoden jälellä olevana aikana 150 markkaa. 
Huhtikuun 25 päivänä köyhäinasianajokonttori muutettiin uuteen 
huoneistoon, ja köyhäinasianajajan apulainenkin alkoi silloin toi-
mintansa. 
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Köyhäinasianajolaitoksen uudestijärj estämistä varten asetettu 
valiokunta kokoontui keväällä ja syksyllä sekä antoi marraskuun 
lopulla asiasta laatimansa mietinnön kaupunginvaltuustolle. 

Helsingin köyhäinasianajokonttorissa tehtiin vuonna 1910 kaik-
kiaan 4,821 käyntiä, sen sijaan että käyntejä vuonna 1909 oli ollut 
4,986 ja vuonna 1908 4,563. Käyntien luvun väheneminen vuonna 
1910 on nähtävästi tilapäistä laatua ja johtunee melko suurelta 
osalta köyhäinasianajokonttorin muuttamisesta toiseen paikkaan. 

Vuoden eri kuukausien kesken jakautuivat käynnit seuraavasti: 

Tammikuu (24 päivää) 412 
Helmikuu (23 „ ) . . . - . 356 
Maaliskuu (23 „ ) 351 
Huhtikuu (26 „ ) 393 
Toukokuu (24 „ ) 359 
Kesäkuu (25 „ ) . ' 342 
Heinäkuu (26 „ ) 339 
Elokuu (27 „ ) 400 
Syyskuu (26 „ ) 475 
Lokakuu (26 „ ) 553 
Marraskuu (26 „ ) 411 
Joulukuu (26 „ ) 430 

Yhteensä 4,821 

Näistä käynneistä tuli köyhäinasianajajan osalle 2,669 ja köy-
häinasianajajan apulaisen osalle 2,152. Tässä on kuitenkin huo-
mattava, että apulainen ryhtyi toimeensa vasta huhtikuun 25 päi-
vänä, mutta toiselta puolen että köyhäinasianajaja heinä- ja elo-
kuulla nautti hänelle myönnettyä virkavapautta, jona aikana apu-
lainen yksin hoiti konttoria. 

Köyhäinasianajajan konttori oli vuonna 1910 avoinna kaikkiaan 
302 päivää, joten siis käyntejä oli keskimäärin päivässä 15.96, edel-
lisen vuoden 16.46 ja 1908 vuoden 15.06 käynnin sijasta. 

Suurin päivittäinen käyntien luku oli 30 ja pienin 7. 
Vuoden varrella diariin kirjoitettujen asiain luku olikaikkiaan 131. 
Edelliseltä vuodelta oli ratkaisematta 18 asiaa, joten siis diariin 

kirjoitettujen asian koko luku oli 149. Näiden asiain laatu ja käsit-
tely käy selville tämän oheisesta taulusta I *)· 

Vuoden varrella diariin kirjoitettujen asiain ryhmittyminen 
vuoden eri kuukausien kesken näkyy taulusta II 

Oikeudenkäynnillä ratkaistuista 70 jutusta on 56 voitettu ja 
14 hävitty. 

Kertomusta seuranneet taulukkotiedot ovat julkaistuina Helsingin kaupun-
gin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1910. 
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Kävijöistä, joiden asiat on kirjoitettu diariin, on ollut 

Aviovaimoja 26 
Leskivaimoja 10 
Työläisiä; 

miehiä 9 
naisia 13 

Palvelijattaria 45 
Pesijättäriä ja silittäjättäriä 4 
Liikeapulaisia (naisia) 5 
Kirjuri 1 
Käsityöläisiä: 

miehiä 3 
naisia 8 

Koneenkäyttäjiä 2 
Lämmittäjä 1 
Merimies 1 
Musiikkioppilas 1 
Sairaanhoitajatar 1 
T ar j oili j at ar 1 

Yhteensä 1 3 


