
XIV. Oikeusaputoimisto. 

Oikeusavustajan kertomus Helsingin kaupungin vähävaraisten 
oikeusaputoimiston toiminnasta vuonna 1914 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin oikeusapulautakunta, jonka alainen oi-
keusaputoimisto on, kokoontui vuonna 1914 kaikkiaan 6 kertaa, 
jolloin paitsi eräitä juoksevia asioita käsiteltiin 6 osin oikeutta 
etsiväin asianosaisten lautakunnan puheenjohtajalle tekemää esi-
tystä oikeusaputoimiston toimenpiteiden johdosta heidän jutuissaan, 
osin toimiston lautakunnan ratkaistaviksi alistamia asioita. Kai-
kissa näissä tapauksissa on lautakunta muistutuksia tai lisäyksiä 
tekemättä hyväksynyt toimiston toimenpiteet. 

Vuoden varrella on oikeusaputoimistolla ollut onni päästä 
samanlaisten ulkomaisten laitosten yhteyteen. Lyypekissä toimi-
valta Verband der deutschen gemeinnützigen und unparteiischen 
Rechtsauskunftsstellen nimiseltä liitolta saapui kirjelmä, jossa liitto, 
lähettäen eripainoksen yleishyödyllistä ulkomaista oikeusapua kos-
kevia asiakirjoja sekä kertomuksen liiton Nürnbergissä syksyllä 1913 
pidetystä IV yleiskokouksesta, pyysi tietoa, oltaisiinko täällä haluk-
kaita yhtymään mainitun liiton tekemään sopimukseen kansain-
välisen oikeusavun ja oikeusturvan välityksen aikaansaamisesta. 
Tämän johdosta ilmoitti oikeusapulautakunta oikeusaputoimiston 
olevan iialukas yhtymään liittoon ja lähetti liitolle niinikään toi-
miston johtosäännön ynnä eräitä muita asiakirjoja saksaksi kään-
nettyinä. 

Tukholmassa toimivan, maksutonta oikeusapua varattomille 
antavan laitoksen kanssa on niinikään vuoden varrella solmittu 
yhteys, oikeusaputoimisto kun on eräässä perintöasiassa kääntynyt 
sikäläisen oikeusapukonttorin puoleen, joka suoritti tehtävän kor-
vauksetta. Oikeusaputoimisto on niinikään puolestaan Tukholman 
oikeusapukonttorille ilmoittanut olevansa valmis täällä esiintyvissä 
jutuissa ja asioissa palvelemaan konttoria. 

Osa kertomusta seuranneista taulutiedoista on julkaistu Helsingin kau-
pungin 1914 vuoden tilastollisessa vuosikirjassa. 
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Sitä vastoin eivät yritykset päästä yhteistoimintaan kotimaassa 
toimivain köyhäinasianaj olaitosten kanssa ole täydellisesti onnistuneet. 

Kun oikeusaputoimistolle myönnetyt tarverahat osottautuivat 
riittämättömiksi, anoi oikeusapulautakunta toukokuun 13 päivänä 
kaupunginvaltuustolta 600 markan lisämäärärahaa. Valtuusto 
myöntyikin tähän anomukseen seuraavan kesäkuun 9 päivänä. — 
Oikeusaputoimiston tarverahain määräraha on toimiston koko ole-
massaoloa]'an ollut riittämätön kaikkiin siitä suoritettaviin menoi-
hin, minkätähden lautakunta lähettäessään rahatoimikamariin eh-
dotuksen oikeusaputoimiston 1915 vuoden menosäännöksi ehdotti, 
että määrärahaa vastedes korotettaisiin 300 markalla. Tämä esitys 
hyväksyttiinkin, joten mainittu määräraha on 1915 vuoden alusta 
oleva kaikkiaan 1,400 markkaa vuodessa. 

Sittenkun kaupunginvaltuusto oli 1913 vuoden lopulla katsonut 
tarpeelliseksi virasta erottaa silloisen oikeusavustajan apulaisen, 
valitsi valtuusto hänen sijaansa varatuomari Oskar Möllerin, joka 
kuitenkin vuoden lopulla hakemuksensa johdosta sai toisen viran, 
minkätähden hän kohdakkoin luopuu ensinmainitusta virastaan. 

Oikeusaputoimiston toimintakertomusta vuodelta 1913 kau-
punginvaltuustolle esiteltäessä muistutettiin m. m., että kertomuk-
seen sisältyvä tilasto oli epätäydellinen ja varsin vähän valaiseva. 
Tämän johdosta teetti oikeusapulautakunta uudet tilastokaavakkeet. 
Sittemmin lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja tässä kertomuksessa 
olevat tiedot on annettu sen mukaisesti. 

Vuonna 1914 vastaanotettiin oikeusaputoimistossa kaikkiaan 
6,447 käyntiä, sen sijaan että näitä oli ollut 5,966 vuonna 1913 ja 
6,214 vuonna 1912. Vuoden eri kuukausien kesken jakautuivat 
käynnit seuraavasti: 

Tammikuu (26 päivää) 622 
Helmikuu (24 V / '· 569 
Maaliskuu (24 V ) 633 
Huhtikuu (24 „ ) 538 
Toukokuu (25 V / > · - 559 
Kesäkuu (24 V J 539 
Heinäkuu (27 V / 468 
Elokuu (26 V ) 440 
Syyskuu (26 ) · • • ' • 574 
Lokakuu (27 V / 574 
Marraskuu (25 V / 539 
Joulukuu (25 392 

Yhteensä 6,447 

Kunnall. kert. 1914. 48 
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Kun toimisto on vuoden varrella ollut avoinna kaikkiaan 303 
päivänä, on oikeusavusta] ain vastaanottamain käyntien luku siis 
ollut päivittäin keskimäärin 21.28 oltuaan 19.69 vuonna 1913 ja 20.58 
vuonna 1912. Suurin päivittäinen käyntien luku oli 49 ja vähin 1 
(jouluaattona). 

Alempana olevat tilastotiedot osottavat asiain luvun, laadun 
y. m.: 

Vuoden varrella saapuneita 1,190 
Edelliseltä vuodelta ratkaisematta olevia 38 

Yhteensä 1,228 

Kirjallisia toimituksia 1,258 
niistä hakukirjoja 272 

Säätynsä ja ammattinsa sekä sukupuolensa mukaan ryhmit-
tyivät kävijät seuraavasti: 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. 

Työntekijöitä 248 211 459 
Palkollisia 24 319 343 
Naimisissa oleva naisia ja leski-

vaimoja — 234 234 
Käsityöläisiä 72 68 140 
Liikeapulaisia 2 22 24 
Kirjaltajia ja latojia — 5 5 
Ent. talonomistajia 4 — 4 
Autonkuljettajia 4 — 4 
Pika- ja kuorma-ajureja . 3 — 3 
Raitiovaunun kuljettajia ja kon-

duktöörejä 3 — 3 
Kirjureja 2 2 
Kauppias — 1 1 
Asemamies 1 — 1 
Merimies 1 — 1 
Vahtimestari 1 — 1 
Kellonsoittaja 1 — 1 
Hotellinovelivartija 1 — 1 
Valokuvausapulainen .. . — 1 1 

Yhteensä 367 861 1,228 
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Vuoden varrella käsitellyistä 1,228 asiasta ratkaistiin oikeu-
denkäynnillä 206, joista 175 voitettiin ja 31 hävittiin. Tässä yhtey-
dessä mainittakoon, että oikeusavustaja ja hänen apulaisensa ovat 
vuoden varrella esiintyneet 262 eri raastuvanoikeudenistunnossa 
211 päivänä. 


