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C. Muut asiat. 

Kaupunginvaltuuston diariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo. 
Käsitellessään kaupunginvaltuuston diariin merkit tyjen, kesäkuun 30 p:nä 
1924 ratkaisematta olevain asiain luetteloa1) kaupunginvaltuusto pää t t i 2 ) 
poistaa diarista seuraavat asiat: poikain valmistavan ammattikoulun johto-
kunnan esityksen n. s. yksinkertaisempaa tyyppiä olevan ammatt ikoulun 
perustamisesta; valmisteluvaliokunnan ehdotuksen valiokunnan asettamisesta 
tu tkimaan m. m. palkkain ja virkain järjestelystä sekä kaupungin kassa- ja 
tililaitoksen uudistuksesta johtuvia johto- ja lautakuntain ohje- ja johto-
sääntöihin ehdotet tuja muutoksia; Suomen valtamerentakaisen kauppaosake-
yhtiön anomuksen saada etuoikeutettuna vuokrata erinäiset Hietasaaren 
tontit ; maistraatin kirjelmän maatalouslautakunnan tileissä havaituista vir-
heellisyyksistä, koska asia oli oikeudellista t ietä ratkaistu; sekä Suomen eläin-
lääkäriyhdistyksen johtokunnan esityksen kaupungineläinlääkärin johto-
säännön vahvistamisesta. 

Sen lisäksi peruutettiin työväenopistotalon tont t ikysymystä käsittele-
mään asetetun valiokunnan tehtävä. 

Rakennusjärjestyksen mahdollista muutosta koskeva ehdotus. Maistraatti 
lähetti kaupunginvaltuustolle sisäasiainministeriön tammikuun 20 p:nä 1920 
päivätyn kirjelmän, jossa mainit tu ministeriö lausui olevansa halukas vallitse-
van asuntopulan poistamiseksi osaltaan vaikut tamaan sellaisen muutoksen 
aikaansaamiseksi voimassa oleviin rakennusmääräyksiin, et tä kaupungeissa 
eräin ehdoin saisi sisustaa ullakkohuoneita tulenkestämättömästä aineesta 
tehtyihin yksikerroksisiin taloihin sekä rakentaa kaksikerroksisia taloja, 
joissa molemmat kerrokset eivät olisi tulenkestävästä aineesta. Tämän joh-
dosta rahatoimikamari huomautt i , e t tä Helsingin kaupungilla oli mahdollisuus 
laajoilla, osin jo järjestellyillä ja rakennettavaksi luovutetuilla kaupunginasema-
kaavan ulkopuolella sijaitsevilla alueilla sallia rakentaa edellämainitun tyypin 
mukaisia asuintaloja ja et tä t ä t ä rakennustapaa jo kauan oli käytet tykin. 
Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päät t i 3 ) , ettei ministeriön kirjelmä 
aiheuttaisi toimenpidettä valtuuston taholta. 

Eräiden Vallilan ja Pakaan tonttien rakennusjärjestys. Tehdessään Valli-
lan ja Pakaan kivitaloille vara t tu jen tonttien luovutusehtoja koskevan pää-
töksen 4 ) kaupunginvaltuusto samalla vahvist i5) näiden tonttien rakennusjär-
jestyksen. 

Brändön huvilakaupungin terveydenhoito- ja rakennusjärjestysehdotusten 
johdosta annettu lausunto. Uudenmaan läänin maaherran pyydet tyä kaupungin-
valtuuston lausuntoa Brändön huvilakaupunkia varten laadituista terveyden-
hoito- ja rakennusjärjestysehdotuksista kaupunginvaltuusto pää t t i 6 ) vastauk-
seksi lähet tää maaherralle terveydenhoitolautakunnan ensinmainitusta ehdo-
tuksesta antaman lausunnon sekä kaupungin yleisten ^töiden hallituksen, 
rakennustarkastajan, terveydenhoitolautakunnan ja rahatoimikamarin raken-
nusjärjestysehdotuksen johdosta an tamat lausunnot samalla ilmoittaen ensin-
mainit tuun ehdotukseen nähden yhtyvänsä terveydenhoitolautakunnan lau-
suntoon ja viimemainittuun nähden puoltavansa seuraavaa rahatoimikamarin 

l ) Valt. pain. asiakirj. n:o 13. — 2 ) Valt. pöy täk . 24 p. syysk. 7 §. — 3) S:n 10 p. syysk. 
2 §. — 4) Ivs. t ä tä kert . siv. 21. — 5) Ks. Kunnal l . asetuskok. siv. 74. — 6) Valt. pöytäk . 
19 p. maalisk. 4 §. 
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ehdottamaa 24 §:n 1 kohdan sanamuotoa: »Yleiset viemärijohdot rakennetaan 
kunnan toimesta rakennuslautakunnan tekemän yleissuunnitelman mukaan. 
Ennen tuollaisen suunnitelman vahvistamista on siitä h a n k i t t a v a Helsingin 
kaupungin lausunto. Sama olkoon myös laita, jos vahvistet tuun lokaviemä-
risuunnitelmaan tehdään muutoksia», samoinkuin myös kaupungin yleisten 
töiden hallituksen 25 §:n 3 kohdalle ehdottamaa muute t tua sanamuotoa: »Loka-
viemärien laskusuut on yhdistysjohdoilla keskitettävä mahdollisimman harva-
lukuisiin paikkoihin ja viemärijohdon suu sijoitettava semmoiseen paikkaan 
ja niin jär jestet tävä, ettei siitä pois juokseva likavesi tai sen synnyt tämät 
kaasut aikaansaa terveydellisiä epäkohtia tai muuta haittaa». Muihin kohtiin 
nähden valtuusto ei katsonut itsellään olevan syytä lausua mieltään puheena-
olevista ehdotuksista. 

Lupa saada käyttää erästä Hallituskadun talossa n:o 15 olevaa huoneistoa 
kokoushuoneena. Maistraatin kehoitettua kaupunginvaltuustoa antamaan 
lausuntonsa Helsingin kansallismielinen nuoriso nimisen yhdistyksen anomuk-
sen johdosta saada yleisenä kokoushuoneena käyt tää yhdistyksen hallussa 
olevaa Vuorikadun talossa n:o 15 sijaitsevaa huoneistoa, kaupunginvaltuusto 
hanki t tuaan asiasta palotoimikunnan lausunnon, p ä ä t t i e h d o t t a a , et tä 
yhdistyksen anomus evättäisiin, koska puheenaoleva huoneisto sijaitsi korkeam-
malla maanpinnasta kuin kokoussalien käyt tämistä koskevien järjestyssään-
töjen 2 §:n mukaisesti oli sallittua. 
i fr Tonttien rakennusvelvollisuus. Käsitellessään rahatoimikamarin tekemää 
esitystä rakennusvelvollisuuden täyttämisestä niihin tontteihin nähden, 
jotka kaupunki oli myynyt ennen voimassa olevan rakennusjärjestyksen voi-
maantuloa, kaupunginvaltuusto vuonna 1921 päät t i 2) , e t tä niille tontinomis-
tajille, jotka kesäkuun 1 p:stä 1921 lukien suorittivat lisämaksua 20 % kauppa-
hinnasta, myönnettäisiin rakennusajan pitennystä kesäkuun 1 p:än 1924, 
ollen rahatoimikamari oikeutettu myöntämään taloudellisten olojen vaatimaa 
huojennusta, sekä et tä ne ennen kesäkuun 1 p:ä 1917 myytyjen tonttien 
omistajat , jotka eivät suostuneet suorit tamaan mainit tua lisämaksua, olisivat 
rakennusjärjestyksen 37 §:n 2 kohdan nojalla niiden yleisissä tai erikoisraken-
nusjärjestyksissä olevien määräysten alaiset, jotka tämän rakennusjärjes-
tyksen voimaan tullessa olivat siinä kohden noudatet tavina mainittuihin tont-
teihin nähden. Koska kuitenkin kaupunginvaltuusto oli j ä t t äny t avoimeksi 
kysymyksen, miten niihin tontteihin nähden oli meneteltävä, joiden rakennus-
aika oli pitennetty kesäkuun 1 p:än 1924, tonttien omistajain joko suoritettua 
tai ilmoitettua suorittavansa edellä mainitun lisämaksun, mut ta jotka määrä-
ajan päättyessä edelleen olivat rakentamat ta , rahatoimikamari esitti kau-
punginvaltuuston päätettäväksi , 

e t tä ennen kesäkuun 1 p:ä 1917 ostettujen ja kesäkuun 1 p:nä 1924 edel-
leen rakentamat ta olevain tontt ien omistajain oli suoritettava lisämaksua 20 % 
hallussaan olevien tonttien myyntihinnasta ja että, sittenkuin t ämä lisämaksu 
oli suoritettu, omistajat vapautettaisiin kaikista velvollisuuksista tonttiensa 
rakentamisaikaan nähden; 

e t tä rahatoimikamari velvoitettaisiin niiden tontinomistajani kanssa, 
jotka olivat ilmoittaneet suostuvansa suorittamaan puheenaolevan lisämak-
sun, mut ta eivät kyenneet sitä heti maksamaan, sopimaan maksuehdoista; 
sekä 

!) Valt . p ö y t ä k . 2 p. huhtik. 2 §. — 2 ) Ks. 1921 vuod. kert. siv. 151; v a l t . päätöksen 
sanamuoto on tässä oikaistu. 
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et tä niihin tontteihin nähden, joiden omistajat eivät suostuneet suoritta-
maan mainit tua lisämaksua, oli meneteltävä rakennusjärjestyksen 37 §:n 2 koh-
dassa säädetyllä tavalla. 

Kaupunginvaltuusto päät t i evätä rahatoimikamarin esityksen ja antaa 
kamarille tehtäväksi antaa asiasta uuden esityksen. 

Asiaa valmisteltiin sittemmin edelleen rahatoimikamarin asettamassa 
valiokunnassa, joka m. m. hankki tarpeelliset tiedot kaupungin ennen kesäkuun 
1 p:ä 1917 myymistä, keväällä 1924 vielä rakentamat ta olevista tonteista, 
mut ta katsoi kamari valiokunnan esittämän selvityksen nojalla ainoastaan 
voivansa uudistaa aikaisemmin asiasta tekemänsä ehdotuksen. 

Rahatoimikamarin esityksen johdosta valmisteluvaliokunta huomautt i , 
e t t ä kamarin ehdotuksessa tarkoi tet tujen tontt ien omistajat voimassa olevan 
rakennusjärjestyksen mukaan, verrattuina kaupungin aikaisemmin voimassa 
olleen rakennusjärjestyksen 29 §:än, XI I I , XIV ja XV kaupunginosain van-
hemman rakennusjärjestyksen 2 §:än sekä korttelien n:o 373 y. m. aikaisem-
min voimassa olleen rakennusjärjestyksen 3 §:än olivat, sen uhalla, e t tä tonti t 
muussa tapauksessa myytäisiin huutokaupalla tai palautuisivat kaupungille 
omistajan menettäessä puolet kauppahinnasta, velvolliset rakentamaan ne 
t ä t ä varten määrätyn ajan, 5 tai 2 vuoden, kuluessa. Myöntämällä lykkäystä 
niiden tonttien rakentamiseen nähden, joiden omistajat suorittivat lisämaksua 
20 % tontista sovitusta kauppahinnasta, oli kaupunginvaltuusto i lmoittanut 
luopuvansa oikeudesta ryhtyä mainittuihin pakkotoimenpiteisiin niihin tont-
teihin nähden, jotka olivat rakentamat ta kesäkuun 1 p:nä 1924, mut ta olisi 
kaupunginvaltuusto esteetön sallimaan edellämainittu j en rakennusj är j es-
tysten määräysten sovelluttamisen tontteihin nähden, jotka sanottuna ajan-
kohtana olivat rakentamat ta siinä tapauksessa, etteivät tontinomistajat suos-
tuneet suorit tamaan sitä lisämaksua rakennusvelvollisuuden edelleen lykkää-
misen tai täydellisen poistamisen myöntämiseksi, jonka valtuusto tontt ien 
arvon kohoamisen huomioon ottaen saattoi katsoa kohtuulliseksi määrätä . 
Tonttien omistajain mahdollisesti rahatoimikamarille antama ilmoitus, et tä he 
suostuivat suorittamaan lisämaksua kesäkuun 1 p:stä 1924, sillä ehdolla, ettei 
heidän maksettavakseen pantaisi enempiä lisämaksuja eikä tont te ja enää 
rasitettaisi määräämällä rakennusaikaa, ei missään tapauksessa olisi kaupun-
kia sitova, koska kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt t ä t ä sopimusta. Valmis-
teluvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päät t i 2) 

e t tä kaupungin ennen kesäkuun 1 p:ä 1917 myymäin ja edelleen kesäkuun 
1 p:nä 1926 rakentamat ta olevain tonttien omistajain tuli suorittaa lisämaksua 
60 % mainit tujen tonttien myyntihinnasta; 

e t tä rahatoimikamari valtuutettaisiin niiden tontinomistajani kanssa, 
jotka suostuivat suorittamaan mainitun lisämaksun, mut ta eivät kyenneet 
käteisellä sitä maksamaan, sopimaan maksuehdoista huomioon ottaen, e t tä 
kamarille tällöin varattiin oikeus tontinomistajia kuulematta ja heidän kustan-
nuksellaan saada kiinnitys tontteihin kaupungin vakuudeksi mainitun lisä-
maksun suorittamisesta; sekä 

et tä niihin tontteihin nähden, joiden omistajat eivät suostuneet suorit-
tamaan mainittua lisämaksua, oli meneteltävä voimassa olevan rakennus-
järjestyksen 37 §:n 2 kohdassa säädetyllä tavalla. 

Vilhonkadun tontin n:o 8 rakentamista koskevat määräykset. Luopuen 
aikaisemmin tekemästään päätöksestä3) , joka sisälsi eräitä Vilhonkadun tontin 

Valt. pöytäk. 23 p. tammik . 7 §. — 2) S:n 28 p. toukok. 4 §. — 3 ) Ks. julkaisu^ 
Berättelse angående Helsingfors stads kommunal förva l tn ing för år 1900 siv, 6, 
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n:o 8 rakentamista koskevia rajoituksia, kaupunginvaltuusto p ä ä t t i o i k e u t -
taa mainitun tontin omistajan, Suomalaisen teatteritalon osakeyhtiön, raken-
tamaan sen osan puheenaolevaa tontt ia, jota rajoi t t ivat tontille rakennettu 
teatteritalo,~ itäinen ja läntinen Teatterikuja sekä Kaisaniemen puisto, sillä 
ehdolla e t tä rakennuksen julkisivukorkeus, laskettuna maanpinnasta kattolis-
tan yläreunaan, oli korkeintaan 13 metriä, jos rakennus ulottui kujien 
nykyisiin rajalinjoihin saakka, tai, jos rakennus sijoitettiin sisemmäksi tontille, 
enintään yhtä suuri kuin siirron kaut ta saatu vapaa leveys (kujan ja sen rajan 
viereisen rakentamattoman tontin osan yhteenlaskettu leveys), siihen lisättynä 
1.5 metriä; et tä rakennuksen katto ei saanut olla jyrkempi kuin 50° vaaka-
suoraa tasoa vastaan; sekä et tä voimassa olevaa rakennusjärjestystä muuten 
noudatetti in. 

Edelleen valtuusto määräsix), e t tä edellämainitut päätökset]oli merkit tävä 
kaupungin tontt ikir jaan. 

Tontinrajain korkeusmäärägkset. Kaupunginvaltuusto päät t i 2 ) oheenliittäen 
oman puoltosanansa lähettää maistraatin vahvistettavaksi rahatoimikamarin 
lähet tämät ehdotukset X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 411 sijaitsevien 
tonttien n:ojen 6, 8, 10, 12 ja 14 korkeusmääräyksiksi sekä saman kaupungin-
osan korttelien n:ojen 425 ja 431 korkeusmääräysten muutokseksi. 

Kaikkien korttelissa n:o 525 Länt. Viertotien varrella sijaitsevien tonttien 
omistajain anomuksen johdosta kaupunginvaltuusto päätt i 3) tehdä maistraa-
tille esityksen uusien, kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman ehdo-
tuksen mukaisesti muute t tu jen XIV kaupunginosassa, korttelissa n:o 525 
Länt. Viertotien varrella sijaitsevien tontt ien n:ojen 9, 21, 13, 15, 27 sekä 
korttelissa nro 523 sijaitsevan Länt. Viertotien tontin n:o 29 korkeusmääräysten 
vahvistamisesta. 

Eräi tä It. Viertotien ja Sibyllankadun osia kivettäessä oli näiden katu-
osain korkeusasemaa käytännöllisistä syistä jossain määrin muutet tu , minkä 
johdosta kaupungin yleisten töiden hallitus ehdotti, e t tä niiden X kaupungin-
osassa, osin korttelissa n:o 340 It. Viertotien varrella, osin korttelissa n:o 284, 
Sibyllankadun 8:ssa ja lOrssä sijaitsevien tonttien korkeusmääräykset, joita 
tont teja mainittu muutos koski, vastaavasti muutettaisiin. Sittenkuin raha-
toimikamari, jonka valmisteltavaksi asia oli lähetetty, oli hankkinut asian-
omaisten tontinomistajani ja -haltijain hyväksymisen tehdylle ehdotukselle, 
päät t i 4) kaupunginvaltuustokin puolestaan hyväksyä sen. 

Pitennetty rakennusaika. Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt 5) 
Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin tekemän anomuksen saada vaihtaa 
X kaupunginosan korttelissa nro 297 sijaitsevat Pitkänsillanrannan tonti t n:ot 
5, 7 ja 9 XIV kaupunginosan korttelissa nro 464 sijaitseviin Pohj. Hesperian-
kadun tonttiin nro 17 ja Runebergkadun tonttiin nro 47, mainittu lääkäri-
seura anoi, et tä viimemainittujen tonttien rakennusaikaa, joka päät tyi touko-
kuun 27 pmä 1924, pitennettäisiin. Rahatoimikamari puolsi anomukseen myön-
tymistä huomauttaen, että rahamarkkinat olivat kireät ja et tä esilläolevassa 
tapauksessa olisi väl tet tävä liian korkeita rakennuskustannuksia, koska sairaa-
lamaksut niiden johdosta tulisivat korkeiksi. Kamarin ehdotuksen hyväksyen 
kaupunginvaltuusto myönsi 6 ) lääkäriseura Duodecimille Pohj . Hesperian-
kadun tontin nro 17 ja Runebergkadun tontin nro 47 rakennusajan piten-
nystä kesäkuun 1 prän 1927. 

Valt. pöytäk. 19 p. maalisk. 15 §. — 2) S:n 16 p. huhtik. 10 §. — 3) S:n 11 p. 
kesäk. 21 §. — 4 ) S:n 12 p, marrask. 7 §. — 5) Ks. 1923 vuod. k<?rt. siv. 2 8 - — 6) Valt . 
pöytäk . 7 p. toukok, 38 §? 
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Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön oikeuttaminen jakelemaan sähkövirtaa Herto-
näsiin. Koska kaupungin ja Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön välillä vuonna 
1920 tehdyn sopimuksen1) 5 §:n määräykset estivät yhtiötä ilman kaupungin 
suostumusta antamaan kaupunkiin yhdistetyllä alueella virtaa muille kulut-
tajille kuin kaupungin sähkölaitokselle, mut ta eräät Hertonäsissä asuvat hen-
kilöt kuitenkin olivat tiedustelleet yhtiöltä sähkövirran saantimahdollisuuksia, 
oli yhtiö anonut rahatoimikamarilta, e t tä kamari mainitun sopimuksen voi-
massaoloajaksi myöntäisi yhtiölle oikeuden jakaa sähkövirtaa Hertonäsissä 
asuville kuluttajille joko suoraan tai jakelujärjestojen tai yksityisten urakoitsi-
jani välityksellä. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus ja sähkölaitos 
puolsivat eräin ehdoin myöntymistä esitykseen. Myöskin rahatoimikamari 
katsoi suotavaksi, et tä Hertonäsin asukkaille varattaisiin tilaisuus saada 
sähkövirtaa kohtuulliseen hintaan sekä piti yhtiön ehdotusta sopivana ja kau-
pungille edullisena. Koska kuitenkaan edellämainittuun kaupungin ja Etelä-
Suomen voimaosakeyhtiön väliseen sopimukseen ei sisältynyt määräystä siitä, 
kenelle edellytetyn suostumuksen myöntäminen kuului, alisti kamari kysy-
myksen kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi, ja valtuusto päät t i 2) kamarin 
ehdotuksen mukaisesti kaupungin ja Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön välisen 
virranhankintasopimuksen voimassao loajaksi myöntää mainitulle yhtiölle 
oikeuden jakaa sähkövirtaa haluaville kuluttajille Hertonäsin tilan alueella 
joko suoraan tai mahdollisten jakelujärjestöjen tai yksityisten urakoitsijain 
välityksellä, ehdoin, et tä yhtiö antamastaan virrasta velkoi enintään 25 % 
korkeamman hinnan kuin kulloinkin voimassa oleva normaalinen sisävalaistus-
virran hinta kaupungissa oli sekä ettei kaupunki ollut estetty, milloin se katsoi 
etunsa sitä vaativan, itse ryhtymästä jakamaan sähkövirtaa mainitulle alu-
eelle; sekä val tuut taa rahatoimikamarin harkintansa mukaan vastedes myöntä-
mään yhtiölle puheenaolevan sopimuksen 5 §:ssä edellytettyjä virranjakelu-
oikeuksia. 

Kaupungin virastojen työajan järjestely. Vuonna 1923 kaupunginval-
tuusto lähetti 3) rahatoimikamarin tekemän ehdotuksen kaupungin virastojen 
työa jan järjestämisestä valmisteluvaliokunnalle, jonka tuli edelleen valmis-
tella mainit tua kysymystä virastoissa suoritetusta ylityöstä maksettavaa 
korvausta koskevan kysymyksen yhteydessä. Rahatoimikamari, joka palkka-
lautakuntana oli oikeutettu käsittelemään ja ratkaisemaan viimemainitun 
kysymyksen, oli sittemmin pää t tänyt 4), ettei tilapäisestä ja lyhytaikaisesta 
ylityöstä maksettaisi mitään korvausta; että pitempiaikaisesta ylityöstä mak-
settaisiin korvausta asianomaisen konttorin- tai virastonjohtajan määräyksen 
mukaan, kuitenkin siten, et tä palkkio enintään 50 %:lla sai ylit tää asianomai-
sen viranpitäjän tuntipalkaksi muunnetun palkan, ikäkorotukset mukaan 
luettuina; sekä että ylityö mikäli mahdollista oli teetet tävä urakkatyönä. 
Valmisteluvaliokunta ilmoitti tämän jälkeen kaupunginvaltuustolle olevansa 
viranpitäjäin työa jan järjestelyyn nähden edelleenkin aikaisemmin esittä-
mällään kannalla. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto 
päät t i 5) 

et tä kaupungin virastoissa, maistraattia, raastuvanoikeutta ja kaupungin-
valtuuston kansliaa lukuun ot tamat ta , niiden kaupungin viranpitäjäin vakinai-
nen tehokas työaika, jotka pääasiallisesti suorit tavat kanslia-, toimisto-, kont-

!) Ks . 1920 vuod . kert. siv. 151. — 2) Valt . pöytäk . 17 p. jouluk. 11 §. — 3) Ks. 
1923 vuod . kert. siv. 136. — 4) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 112 §. — 5) Valt. pöytäk, 
27 p. helmik. 17 §. 



186 I. Kaup unginv a I tuusto. 142 

tori- tai muita sisätöitä, tuli olla vähintään 6 tuntia lukuunot tamat ta lauan-
taita sekä juhlain ja pyhäin aat toja , jolloin työajan tuli olla 5 tuntia (kesäkuun 
1 p:stä elokuun 31 p:än ainoastaan 4 tuntia), ollen rahatoimikamarilla oikeus 
erikoistapauksissa myöntää virastoille täydellinen vapautus työstä pyhäpäiväin 
välisinä arkipäivinä. 

Lämpöteknikon työaika. Korottaessaan 1) kaupungin lämpöteknikon pal-
kan kaupunginvaltuusto pää t t i 2 ) velvoittaa mainitun viranpitäjän käyt tämään 
koko työaikansa, lukuunot tamat ta sitä aikaa, minkä hän tarvitsi hissintar-
kastajan tehtäväinsä täyttämiseen, rakennuskonttorin töihin. 

Toimenpiteitä uuden kielilain johdosta. Sen johdosta, että kesäkuun 1 p:nä 
1922 annettu uusi kielilaki astui voimaan vuoden 1923 alusta, teki 3) kaupungin-
valtuusto erinäisiä lain täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä ja antoi tällöin 
kaupungin hallituksille ja lautakunnille tehtäväksi antaa lausuntonsa siitä, 
olivatko niiden pöytäkir ja t laadit tavat yksi- vai kaksikielisinä. Edellämai-
nit tujen lausuntojen jouduttua valmisteluvaliokunnan käsiteltäviksi oli valio-
kunnan enemmistö ehdottanut , ettei kaupunginvaltuusto käyttäisi hyväkseen 
sille laissa myönnet tyä oikeuttaan määrätä, et tä kunnallisten viranomaisten 
pöytäkir ja t oli pidettävä rinnan maan molemmilla kielillä. Asia palautettiin 
valiokuntaan, joka kuultuaan eri johto- ja lautakuntain mielipiteet, esitti, et tä 
kaupunginvaltuusto lausuisi havaitsevansa maistraatin olevan esteettömän 
laatimaan pöytäkirjansa maan molemmilla kielillä sekä oikeuttaisi verotus-
valmistelukunnan, holhouslautakunnan, ammattiopetuslaitosten yhteisen joh-
tokunnan, työväenopistojen yhteisen johtokunnan ja museon johtokunnan 
toistaiseksi laatimaan pöytäkirjansa molemmilla kielillä. 

Asiaa lopullisesti esiteltäessä kaupunginvaltuusto päätt i 4) lausua havaitse-
vansa maistraatin olevan esteettömän pitämään pöytäkirjansa suomeksi ja 
ruotsiksi sekä oikeuttaa holhouslautakunnan, työväenopistojen yhteisen johto-
kunnan ja museon johtokunnan toistaiseksi niinikään pitämään pöytäkirjansa 
suomeksi ja ruotsiksi, jota vastoin valtuusto verotusvalmistelukuntaan nähden 
p ä ä t t i 5 ) jä t tää kysymyksen viranomaisten pöytäkirjakielestä kielilaissa ole-
vain määräysten varaan. 

Kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön muuttaminen. Koska 
kaupungin vuosirahasääntöehdotus useana vuonna oli viivästynyt sen joh-
dosta et tä rahatoimikamari liian myöhään sai käsiteltäväkseen eri laitosten, 
hallitusten ja lautakuntain erityisarviot niiden seuraavan vuoden menoista 
ja tuloista, teki kamari esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä mainitun epä-
kohdan korjaamiseksi. Kamarin käsityksen mukaan voitiin sitä määräaikaa, 
jonka kuluessa erityisarviot oli annet tava, eräihin virastoihin nähden niille 
hankaluutta tuo t tamat ta muut taa siten, et tä ehdotukset oli annettava ennen 
syyskuun 1 p:ä eikä kuten aikaisemmin ennen syyskuun 30 p:ä, ja kun nämä 
samat virastot esiintyivät talousarvion ensimmäisissä pääluokissa, voitaisiin 
näiden käsittelyyn ryhtyä ennenkuin koko talousarvio oli valmiina käsiteltä-
väksi. Tilityserien merkitsemisellä erikseen talousarvioon kamari ei katsonut 
olevan mainit tavaa merkitystä, ja koska niiden poisjättäminen olisi omiaan 
joudut tamaan talousarvion käsittelyä, anoi kamari oikeutta saada olla vast-
edes niitä merkitsemättä budjett iehdotusta laadit taessa6) . Samalla kamari 
ilmoitti päättäneensä vastedes olla talousarvioehdotuksessaan huomioon otta-
mat ta yksityisten laitosten lokakuun pää ty t tyä tekemiä esityksiä samoin 

Ks. t ä t ä kert. siv. 82. — 2 ) Valt. pöytäk. 12 p. marrask. 19 §. — 3 ) Ks. 1923 v u o d . 
kert. siv. 137. — 4 ) Valt. pöytäk. 23 p. tammik. 10 §. — 5) S:n 27 p. helmik. 34 §. — 6) Vrt. 
1922 vuod, kert. siv. 106. 
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kuin kaupunginvaltuuston saman ajankohdan jälkeen tekemiä päätöksiä, 
joiden merkitsemisen kaupungin tulo- ja menoarvioehdotukseen kamari katsoi 
budjett ivaliokunnan asiaksi. Kamarin esityksen johdosta kaupunginvaltuusto 
päät t i ! ) , et tä kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 1 §:n 1 kohta oli 
muutet tava kuulumaan seuraavasti: 

»Helsingin kaupungin vuosirahasääntö laaditaan kalenterivuodelta. Sitä 
varten tulee kaupungin asettamien johto- ja lautakuntien ennen syyskuun 
I päivää kunakin vuonna antaa rahatoimikamariin erityisarviot seuraavana 
vuotena olevista menoistaan ja tuloistaan ollen kuitenkin rahatoimikamarilla 
oikeus pidentää t ä t ä määräaikaa syyskuun loppuun asti.» 

Kysymys tilityseräin poistamisesta kaupungin vuosirahasäännöstä lähe-
tettiin x) budjet t ival iokuntaan, joka sittemmin antoi pyydetyn lausunnon 
asiasta. Valiokunta huomautt i siinä, et tä tilityseräin merkitsemisellä meno-
arvioon oli ollut tarkoituksena aikaansaada selvempi yleiskatsaus kaupungin 
talouteen siten et tä menosäännössä erikseen ilmoitettiin, miten suuret eri 
hallinnonhaarani käteismenot ja tulot olivat sekä missä määrin virastot hyö-
tyivät kunnan muista laitoksista. Tarkoitus jäi kuitenkin saavut tamat ta 
sikäli, ettei ollut täydellistä selvitystä siitä, mitkä erät oli katsot tava tilitys-
eriksi, minkä johdosta uudistus pääasiallisesti rajoit tui siihen, et tä ne meno-
ja tuloerät, joilla vanhastaan oli sijansa talousarviossa, jaettiin käteis- ja 
tilityseriin, jota vastoin järjestelmän johdonmukainen toteuttaminen olisi 
t ietänyt , että kaikki se hyöty, mikä yksityisellä virastolla oli kaupungin omai-
suudesta, muista yrityksistä tai laitoksista, olisi arvioitu rahassa ja merkit ty 
talousarvion tilityssarekkeeseen. Valiokunnan mielestä olisi kysymys tilitys-
eräin poistamisesta tai säilyttämisestä lopullisesti ratkaistava vasta sen jälkeen 
kun rahatoimikamari oli an tanut edellämainittua seikkaa koskevan täydellisen 
selvityksen, mut ta olisi kamari budjetinjärjestelyn viivästymisen välttämiseksi 
vapautet tava velvollisuudesta merkitä usein mainitut erät valmisteltavana 
olevaan vuoden 1925 talousarvioon. 

Hyväksyen valiokunnan asiasta antaman ehdotuksen kaupunginvaltuusto 
pää t t i2) , ettei tilityseriä merkittäisi vuoden 1925 talousarvioon sekä antoi raha-
toimikamarin toimeksi hyvissä ajoin ennen vuoden 1926 talousarvioehdotuksen 
laadintaa esittää täydellisen selvityksen kysymyksestä, mitkä erät oli katsot-
tava tilityseriksi ja kuinka laajalti niitä, siinä tapauksessa et tä valtuusto 
niin päätt i , oli talousarvioon merki t tävä. 

Lisäys rahatoimikamarin johtosääntöön. Kaupunginvaltuuston pää-
te t tyä 8) rahatoimikonttoriin perustettavaksi uuden avustavan vanhemman 
kaupunginkirjurin viran ehdotti rahatoimikamari, jolle valtuusto oli an tanut 
tehtäväksi 3 ) laatia ehdotuksen tästä aiheutuvaksi kamarin johtosäännön muu-
tokseksi, et tä mainitun uuden viranpitäjän virkatehtävät yksityiskohtaisesti 
lueteltaisiin kamarille vahvistetun johtosäännön 15 §:än tehtävässä lisäyk-
sessä. Valtuusto päät t i 4) hyväksyä kamarin ehdotuksen ja vahvistaa puheena 
olevan lisäyksen seuraavassa muodossa: »Avustavan vanhemman kaupungin-
kirjurin velvollisuutena on avustaa vanhempaa kaupunginkirjuria hänen 
virkatoimissaan sekä suorittaa ne tehtävät , joita kaupunginkamreeri, apulais-
kamreeri ja vanhempi kaupunginkirjuri hänelle antavat.» 

Satamavirkailijain virkapuvut. Satamahallituksen esityksestä kaupungin-
valtuusto pää t t i 5 ) , et tä Helsingin satamavirkailijain tuli käyt tää Suomen 

!) Valt. pöytäk . 11 p. kesäk. 16 §. — 2 ) S:n 29 p. lokak. 7 §. — 3 ) Ks. t ä t ä kert. siv. 143. 
—-4) Valt. pöytäk . 11 p. kesäk. 17 §; ks. myös Kunnall . asetuskok. siv. 63. —•5) Valt. pöytäk . 
I I p. kesäk. 50 §. 

Kunnall. kert. 1924. 17 
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satamaliiton maan kaikkien satamakaupunkien satama virkailijain käyte t tä-
väksi ehdottamain mallien mukaisia virkapukuja. 

Asuntotarkastuksen uusi johtosääntö. Huomauttaen, et tä eräät asunto-
tarkastuksen johtosäännön määräykset olivat mahdot tomat soveltaa käy-
täntöön, esitti asuntotarkastaja ehdotuksen uudeksi johtosäännöksi, johon 
oli otet tu yksityiskohtaiset määräykset tarkastusapulaisten ja kanslistin 
tehtävistä sekä kanslistinviran täyt tämistä vasta, minkä ohessa tarkastusapu-
laisista oli käyte t ty muutet tua nimitystä apulaistarkastajat . Ehdotetun uuden 
johtosäännön tarkoituksena oli lisäksi olla sellaisena asuntotarkastuksen työ-
järjestyksenä, joka terveydenhoitolautakunnan voimassa olevan johtosäännön 
9 §:n mukaisesti on annet tava. Sittenkuin sekä terveydenhoitolautakunta 
et tä soialilautakunta olivat antaneet lausuntonsa ehdotuksesta, hyväksy i 2 ) 
kaupunginvaltuusto sen eräin vähäisin muutoksin siinä muodossa, jossa se oli 
sen jälkeen kuin kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokunta oli ta rkas tanut 
alkuperäisen ehdotuksen ja tehnyt siihen edellämainittujen viranomaisten 
ehdot tamat muutokset ja lisäykset. 

Julkisivupiirustiisten tarkastustoimikunnan johtosääntö. Kaupunginval-
tuusto hyväksyi 3 ) ja vahvis t i 3 ) noudatettavaksi julkisivupiirustusten tarkas-
tustoimikunnan laatiman ehdotuksen mainitun toimikunnan johtosäännöksi 
siinä muodossa, missä se esitettiin, sittenkuin valmisteluvaliokunta ottaen 
huomioon kaupungin yleisten töiden hallituksen ja rahatoimikamarin tekemät 
muistutukset, oli tehnyt siihen erinäisiä muutoksia ja lisäyksiä. 

Kaupungin uusi poliisijäri estys. Kaupunginvaltuusto otti käsiteltäväk-
seen maistraatin lähet tämän, tarkoitusta varten asetetun komitean laatiman 
ehdotuksen kaupungin uudeksi poliisijärjestykseksi4), josta ehdotuksesta 
rahatoimikamari, kaupungin yleisten töiden hallitus, puhtaanapitohallitus 
ja lastensuojelulautakunta olivat antaneet lausuntonsa. Kokouksessa useat 
val tuute tut esittivät muistutuksia mainit tua ehdotusta vastaan, jolloin arvos-
telu etusijassa kohdistui suomenkielisessä tekstissä ilmeneviin muodollisiin 
puutteisiin. Valtuusto p ä ä t t i 5 ) palaut taa asian valmisteluvaliokuntaan edel-
leen valmisteltavaksi. 

Saamansa tehtävän täyt täen valiokunta, joka oli saanut myöskin tervey-
denhoitolautakunnan, palotoimikunnan ja satamahallituksen lausunnot ehdo-
tuksesta, sittemmin lähetti valtuustolle uudestaan laaditun ehdotuksen poliisi-
järjestykseksi, jonka ehdotuksen suomenkielinen teksti oli yksityiskohtaisesti 
ta rkas te t tu . Ruotsinkieliseenkin tekstiin valiokunta oli tehnyt eräitä muo-
dollisia muutoksia. Sitäpaitsi oli ehdotukseen otettu eräitä satamahallituksen 
siihen ehdottamia lisäyksiä. Asiaa lopullisesti esiteltäessä kaupunginvaltuusto 
päätt i 6) puolestaan hyväksyä ehdotuksen Helsingin kaupungin poliisijärjestyk-
seksi edellä mainitussa valmisteluvaliokunnan ehdottamassa muodossa. 

Tyttöjen ammattikoulun oikeuttaminen poikkeamaan koulun voimassa 
olevasta ohjesäännöstä. Tyt tö jen ammattikoulun johtokunnan huomautet tua, 
et tä sanotun koulun ohjesääntöön sisältyvä määräys, et tä syyslukukauden 
koulutyön tuli alkaa elokuun 15 p:nä, oli tuo t tanu t hankaluuksia ja sen joh-

.dosta anottua, et tä ohjesääntöä muutettaisiin siten, et tä työ saisi alkaa syys-
kuun 1 p:nä, kaupunginvaltuusto hankit tuaan asiasta ammattiopetuslaitosten 

Ks. Kunnal l . asetuskok. siv. 73. — 2 ) Valt. pöytäk. 7 p. toukok. 10 §; vrt. Kunnal l . 
asetuskok. siv. 46. — 3) Valt. pöytäk . 11 p. kesäk. 12 §; vrt . m y ö s Kunnal l . asetuskok. siv. 61. 
— 4) Valt. pain. asiakirj. n:o 12. — 5) Valt . pöytäk . 29 p. lokak. 1 §. — 6) S:n 26 p. marrask. 
2 §; vrt. Kunnall , asetuskok, vuode l ta 1925 siv. 113, 
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keskusjohtokunnan lausunnon p ä ä t t i o i k e u t t a a tyttöjen ammattikoulun 
voimassa olevasta ohjesäännöstään poiketen aloittamaan lukuvuoden 1924— 
1925 syyskuun 1 p:nä. 

Kaupungin työväenasuntojen hallinnon johtosäännön muutos. Sen johdosta 
että sosialilautakunta oli kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kirjelmässä 
huomauttanut, että kaupungin työväenasuntojen hallinnon johtosäännön 
määräys, että mainittujen asuntojen huoneistot oli vuokrattava vuosivälikir-
jalla, tuotti hankaluutta m. m. sikäli, että sopimattomat vuokralaiset, jotka 
häiritsivät asunnoissa vallitsevaa järjestystä, voitiin vuokravuoden kestäessä 
saada sanotuiksi irti vain oikeuden päätöksellä, päätti 2) kaupunginvaltuusto, 
että kaupungin työväenasuntojen hallinnon johtosäännön 6 § oli muutettava 
näin kuuluvaksi: 

»Huoneistot vuokrataan kuukausivälikirjalla. Ellei irtisanomista jom-
maltakummalta puolelta ole tapahtunut ennen kuluvan kuukauden 15 p:ä, 
katsotaan välikirja pitennetyksi seuraavan kalenterikuukauden loppuun.» 

Kaupungin kadutissa suoritettavia kaivuita koskeva ohjesääntö sekä kaupungin 
kaduissa tehtäväin kaivuiden suoritus- ja valvontataksa. Kaupunginvaltuustolle 
saapuneen ilmoituksen 3) mukaan oli Uudenmaan läänin maaherra tammikuun 
31 p:nä 1924 vahvistanut valtuuston joulukuun 19 p:nä 1923 hyväksymät 4 ) 
ehdotukset Helsingin kaupungin kaduissa suoritettavia kaivuita koskevaksi 
ohjesäännöksi5) sekä Helsingin kaupungin kaduissa tehtäväin kaivuiden suo-
ritus- ja valvontataksaksi 6). 

Puhtaaksikirjoituskanslian perustaminen raastuvanoikeuteen. Yhteisen 
raastuvanoikeuden tehtyä esityksen puhtaaksikirj oituskanslian perustami-
sesta sen tarpeiksi kaupunginvaltuusto hankittuaan asiasta rahatoimikamarin 
lausunnon edellämainittuun esitykseen pääasiassa myöntyen pää t t i 7 ) oikeut-
taa yhteisen raastuvanoikeuden heinäkuun 1 p:stä lukien koetteeksi perusta-
maan raastuvanoikeuteen puhtaaksikirjoituskanslian, jonka henkilökuntana 
olisi kaksi yhteismäärärahoista palkattujen viranpitäjäin 10 palkkaluokkaan 
luettavaa puhtaaksikirjoittajatarta, sekä hankkimaan kanslialle kaksi kirjoi-
tuskonetta. Samalla valtuutettiin yhteinen raastuvanoikeus edellämaini-
tusta päätöksestä aiheutuvien menojen peittämiseen käyttämään tarverahois-
taan kuluvana vuonna enintään 25,000 markkaa. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin virkain uudesti järjestäminen 
sekä uusien virkain perustaminen sinne. Viitaten siihen, että rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorin työ viime vuosina oli suuressa määrin lisääntynyt, 
maistraatti m. m. ehdotti, että avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan 
virka, joka oli luettu sivutoimeksi, tehtäisiin vakinaiseksi kaupungin viraksi 
ja uskottaisiin lainopillisia tietoja omaavalle henkilölle, sekä että konttorin 
henkilökuntaa lisättäisiin tarpeellisella määrällä virkailijoita. Esiteltäessä 
edellämainittua ehdotusta, jota rahatoimikamari oli puoltanut, kaupungin-
valtuusto päätti 8) 

että avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan toimi kesäkuun 1 p:stä 
luettaisiin kaupungin vakinaisten viranpitäjäin 13 palkkaluokkaan; 

että rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin mainitusta ajankohdasta 
lähtien perustettaisiin uusi kanslia-apulaisentoimi, joka luettaisiin yhteismäärä-
rahoista palkattujen viranpitäjäin 13 palkkaluokkaan, ja kaksi viimemainittu-
jen viranpitäjäin 16 palkkaluokkaan luettavaa ulosottoapulaisentointa; sekä 

!) Valt. pöytäk . 28 p. toukok. 13 §. — 2) S:n 2 p. lmhtik. 16 §. — 3) S:n 27 p. helmik. 
2 §. •—•4) Ks. 1923 vuod. kert. siv. 53 — 5) Ks. Kunual l . asetuskok. siv. 29. — 6) S:n siv. 
30. — 7) Valt . pöytäk . 7 p. toukok. 8 §. — 8 ) Sai 7 p. toukok. 7 §; vrt . t ä t ä kert, siv. 149. 
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et tä päätöksestä aiheutuvat menot kuluvalta vuodelta osoitettaisiin meno-
säännön tililtä Uusien virkain palkat . 

Kaupunginvoudinkonttorin osittainen uudesti]ärjestäminen. Toisen kau-
pungin voudinkonttorin tarkastuksessa, jota varten kaupunginvaltuusto oli 
myöntäny t määrärahan, kävi ilmi, että konttorin työvoimain lisäämistä ei 
voitu väl t tää sekä et tä konttorin toiminnan valvonta ehdottomasti oli järjes-
te t tävä tehokkaammaksi. Tämän johdosta maistraatt i kehoitti kaupungin-
kamreeria ja toista kaupunginvoutia maistraatin määräämän tarkasta jan, 
johtaja A. Grönbergin, avustamina laatimaan asiaa koskevan ehdotuksen. 

Edellämainitut herrat ehdottivat sittemmin antamassaan lausunnossa 2), 
et tä maistraatt i ryhtyisi allamainittuihin toimenpiteisiin kosketeltujen epä-
kohtain väliaikaiseksi korjaamiseksi: Avustavan toisen kaupunginvoudin 
työ oli ollut vähänarvoista, minkä johdosta hänen virkansa olisi lakkautet tava; 
samaten voitaisiin tulla toimeen ilman ylimääräistä ulosottomiestä ja hänen 
apulaistaan. Toisaalta oli paremman kirjanpidon aikaansaamiseksi sekä työn 
valvonnan ja tarkastuksen tehostamiseksi vä l t tämätöntä tarpeellisessa mää-
rässä lisätä konttorin työvoimia. Kaupunginvoudin konttorissa oli juur tunut 
käytäntöön se hylät tävä järjestelmä, et tä ulosottoapulaiset ollessaan eri syistä 
itse estet tyjä hoitamasta verorästien perimistä, käyt t ivä t apunaan henkilöitä, 
jotka heidän puolestaan toimitt ivat yleisten maksujen kannon. Osaltaan vai-
kut tavana syynä siihen, et tä t ämä kaikin puolin hylät tävä järjestelmä oli 
voinut päästä valtaan, oli se, et tä ulosottoapulaisten lukumäärä oli liian pieni. 
Kannettavaksi jä te t tyjen verokuittien lukumäärä nousi vuosittain n. 
150,000:een, ja kokemus oli osoittanut, ettei yhden apulaisen tehtäväksi juuri 
voitu sälyttää paljoa yli 3,000 verokuitin, joten siis kannon suorittaminen 
ajallaan edellytti n. 50 ulosottoapulaista. Mietinnössä ehdotettiin, että nykyis-
ten 25 vakinaisen ja 15 ylimääräisen ulosottoapulaisen toimen lisäksi perus-
tettaisiin vielä 5 ylimääräistä virkaa sekä asetettaisiin kaksi 7 vakinaiseen 
palkkaluokkaan luettavaa vanhempaa ulosottoapulaista, joiden toimena olisi 
olla toisen kaupunginvoudin apuna palkkain ulosmittauksessa. Konttoriin 
olisi perustet tava naispuolinen apulaisen virka, toinen kanslia-apulaisenvirka 
olisi muute t tava reistraattorinviraksi ja kassan hallintoa varten olisi asetettava 
kassanhoitaja sekä kassanhoidon tarkas ta ja . Kassanhoito oli tähän asti ollut 
sekä puutteellinen et tä alkeellinen, minkä johdosta oli ollut mahdotonta 
toimittaa varsinaista kassantarkastusta ilman pitkällisiä ja laajoja esitöitä. 
Toinen hyvin tärkeä epäkohta ilmeni kannet tujen varain hallinnossa ja tili-
tyksessä. Ulosottoapulaiset olivat omille yksityistileilleen pankkeihin ja muu-
anne tallettaneet kantamiaan yleisiä varoja sekaisin omien varainsa kanssa 
ja käyt täneet kertyneet korot omaksi hyödykseen. Tämä menettely oli vii-
vy t täny t tilitystä sekä aiheut tanut korkotappioita kaupungille ja kiusallista 
hai t taa niille virastoille, joiden oli valvottava, et tä yleisten varain tilitys 
tapahtui aikanaan. Jo t t a toinen kaupunginvouti voisi ankarammin valvoa 
ulosottoapulaisten toimintaa, olisi tämän virkailijan saatava apulainen, joka 
samalla toimisi ylimääräisenä ulosottomiehenä. Samalla ehdotettiin perus-
tet tavaksi tarkastajanvirka, jonka halt i jan velvollisuutena olisi tarkastaa tili-
tykset ja kirjanpito sekä valvoa, e t tä hänen tarkastettavakseen joutuviin vero-
lippuihin merkityt varattomuudentodistukset mikäli mahdollista olivat oikeat. 
Koska maistraatin oikeusneuvosmies muiden töidensä takia ei ehtinyt maini-
tun viraston puolesta valvoa kaupunginvoudinkonttorin toimintaa ulosotto-

!) Ks. tä tä kert. siv. 63. — 2 ) Valt. pain. asiakirj. n;o 18, liite II, 
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laissa määrätyllä tavalla, oli ehdotuksentekijäin mielestä suotavaa, et tä 
maistraatin käytet täväksi t ä t ä tarkastusta varten vastedes myönnettäisiin 
tarpeellinen määräraha. 

Maistraatti lähetti edellä selostetun kirjelmän kaupunginvaltuustolle ja 
ehdot t i 1 ) puolestaan siinä esitettyihin perusteluihin viitaten, että kaupungin-
valtuusto päättäisi: 

e t tä avustavan toisen kaupunginvoudin ja ylimääräisen ulosottoapulaisen 
toimet sekä viimemainitun apulaisen toimi lakkautettaisiin, lukien tammikuun 
1 p:stä 1925; et tä samasta ajankohdasta lähtien toisen kaupunginvoudin 
virka siirrettäisiin 15 palkkaluokkaan; et tä konttoriin asetettaisiin avustava 
toinen kaupunginvouti, joka samalla olisi ylimääräinen ulosottomies, sekä 
tarkas ta ja , jotka molemmat viranpi täjät luettaisiin 12 vakinaiseen palkka-
luokkaan; et tä perustettaisiin yksi kassanhoitajan- ja yksi reistraattorintoimi, 
joista edellinen luettaisiin 7 ja jälkimmäinen 3 vakinaiseen palkkaluokkaan; 
et tä kassantarkastajan palkkaamiseen myönnettäisiin 14,400 markan suurui-
nen määräraha; et tä kaksi konttoriapulaisentointa, joista toinen nykyään 
sisältyi vuosirahasääntöön ja toinen palkattiin yhteismäärärahoista, pysy-
tettäisiin, kumpikin vuosirahasäännössä, luettuina 3 vakinaiseen palkkaluok-
kaan; et tä perustettaisiin kaksi vanhemman ulosottoapulaisen tointa, jotka luet-
taisiin 7 palkkaluokkaan; että nykyisten 25 vakinaisen ja 15 ylimääräisen 
ulosottoapulaisen lisäksi otettaisiin vielä 5 ylimääräistä ulosottoapulaista; 
sekä et tä maistraatin käytet täväksi asetettaisiin tarpeellinen määräraha esim. 
30,000 markkaa, koko kaupunginvoudinkonttorin tarkastusta varten. 

Edellämainitusta esityksestä antamassaan lausunnossa 2) rahatoimikamari 
yhtyi kaupungin kannantalaitoksen uudesti järj estelyä koskevaa kysymystä 
valmistelemaan asetetun komitean kamarin toimenannosta antamaan lausun-
toon, jossa komitea puolsi maistraatin ehdotusta, edellyttäen, ettei ehdo-
t e t tu j a uusia virkoja otettu vakinaiseen menosääntöön sekä ettei toisen kau-
punginvoudin virkaa siirretty ylempään palkkaluokkaan, vaan et tä viran 
pitäjälle vuodeksi 1925 myönnettiin 9,600 markan suuruinen palkkio hänelle 
aikaisemmin vahvistetun palkan lisäksi. 

Asiaa kaupunginvaltuustossa käsiteltäessä oli käsittelyn pohjana paitsi 
edellämainittuja ehdotuksia ja lausuntoja myöskin valmisteluvaliokunnan 
antama pi tkähkö perusteltu lausunto, joka monissa kohdin erosi maistraatin 
ehdotuksesta. Valiokunta oli sitä mieltä, et tä toisen kaupunginvoudin kont-
toriin mahdollisimman pian oli asetettava tarkasta ja eli valvoja, mut ta katsoi, 
e t tä tälle viranpitäjälle paitsi ehdotuksessa mainit tuja työtehtäviä olisi uskot-
tava myöskin ensimmäisen kaupunginvoudin ja avustavan rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorien toiminnan valvonta, jossa tapauksessa tultaisiin 
toimeen ilman erikoista määrärahaa koko kaupunginvoudinkonttorin valvon-
taa varten. Kysymys toisen kaupunginvoudin palkan korottamisesta, ehdo-
te tun avustavan toisen kaupunginvoudin palkan vahvistamisesta sekä kahden 
vanhemman ulosottoapulaisen asettamisesta palkkain ulosmittauksia varten 
oli valiokunnan mielestä huonosti valmisteltu. Ehdotuksen mukaan oli näet 
ilmeisesti tarkoituksena, et tä toinen kaupunginvouti ja hänen apulaisensa vas-
tedes kantaisivat palkanulosmittauksiin l i i t tyvät virkasivutulot, sen sijaan et tä 
ne aikaisemmin olivat tulleet ulosottoapulaisten osaksi, kullekin piirissään, 
mut ta ehdotuksessa ei ollut mitään selvitystä siitä, mitä muutos tulisi vaikut-
tamaan kaikkiin niihin viranpitäjiin, joita se koski. Mitä tuli ulosottoapulaisten 

Valt . pain. asiakirj. nro 18, liite I. — 2) S:n liite III. 
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luvun lisäämiseen, huomautt i valiokunta, että verojen perimisen tehokkuuden 
puute oli enemmän johtunut toisen kaupunginvoudin konttorin toiminnan 
puutteellisesta järjestelystä ja valvonnasta kuin työvoimain r i i t tämät tömyy-
destä. Myöskin kysymykseen kassanhoitajan- ja kassantarkastajanvirkain 
perustamisesta valiokunta suhtautui epäilevästi, koska uuden väliasteen jär-
jestäminen tässä puheena olevia kassatoimituksia varten ulosottoapulaisten ja 
rahatoimi- ja kirkkokonttorien välille, jotka tähän asti olivat ottaneet vas-
taan kannetut varat suoraan ulosottoapulaisilta, tuskin merkitsisi mitään 
parannusta. Myöskin ehdotuksen konttoriapulaisentoimen perustamisesta valio-
kunta ehdotti evättäväksi. Lopuksi valiokunta huomautti , et tä ulosottoviran-
omaiset, vaikka he voimassa olevain määräysten mukaan olivat velvolliset vä-
hintään kahdesti viikossa toimit tamaan rahatoimikonttoriin kantamansa kun-
nallisverot, järjestelmällisesti olivat viivyttäneet tilitystään ja useassa tapauk-
sessa panneet varat pankkiin sekä käyt täneet siten kertyneet korot hyväk-
seen. Valiokunta katsoi sen vuoksi, että ulosottoviranomaisia, sen johdosta 
etteivät he olleet noudattaneet voimassa olevia määräyksiä tilityksestä, täytyi 
pitää velvollisina, siinä määrin kuin voitiin saada selville, milloin he olivat 
kantaneet eri erät, korvaamaan kaupungille sen tämän johdosta kärsimät 
korkotappiot siihen katsomatta , miten he olivat käyt täneet varat . 

Täysin yhtyen valmisteluvaliokunnan asiasta tekemään ehdotukseen 
kaupunginvaltuusto päät t i 

maaliskuun 1 p:stä 1925 peruuttaa nykyisen avustavan toisen kaupungin-
voudin palkkaamiseksi myönnetyn ja saman vuoden tammikuun 1 p:stä 
toisen kaupunginvoudin konttoriin asetetun ylimääräisen ulosottoapulaisen 
palkkaukseen myönnetyn määrärahan; 

merkitä vuoden 1925 menosääntöön 50,000 markan määrärahan tarkasta-
jan asettamiseksi helmikuun 1 p:stä 1925 lukien maistraattiin valvomaan 
maistraatin ohjeiden mukaan ulosottolaitoksen kirjanpitoa ja kassan-
hallintoa ; 

myöntyä ehdotukseen toisen kaupunginvoudin konttorissa palvelevan yli-
määräisen ulosottoapulaisentoimen muuttamisesta avustavan toisen kau-
punginvoudin toimeksi; 

evätä maistraatin ehdotuksen määrärahan myöntämisestä koko kau-
pungin voudinkonttorin valvonnan järjestämiseksi sekä kassanhoitajan, kas-
sanvalvojan ja uuden konttoriapulaisen palkkaamiseksi toisen kaupungin-
voudin konttoriin sekä jä t tää kysymyksen viiden uuden ylimääräisen ulosotto-
apulaisen ehdollisesta asettamisesta mainit tuun konttoriin maistraatin uuden 
esityksen varaan; 

palauttaa rahatoimikamariin ehdotukset toisen kaupunginvoudin palkan 
korottamisesta, ehdotetun avustavan toisen kaupunginvoudin palkan määrää-
misestä sekä kahden vanhemman ulosottoapulaisen asettamisesta toisen kau-
punginvoudin konttoriin; 

kehoittaa rahatoimikamaria, sikäli kuin selvitys voitiin esittää niistä 
korkotappioista, joita kaupungille on koitunut sen johdosta, etteivät ulosotto-
viranomaiset ole säädettyyn aikaan kaupunginkassaan toimittaneet kanta-
miaan kunnallisveroja y. m., vaatimaan laiminlyöjiltä korvausta tästä; 

anoa maistraatilta, e t tä uuden tarkastajan ohjesääntöön otettaisiin määräys, 
et tä tarkasta jan tulee vuosittain maistraatille antaa kertomus toiminnastaan, 
mikä kertomus maistraatin oman lausuntonsa kera on lähetet tävä valtuustolle. 

!) Valt. pöytäk. 10 p. jouluk. 3 §. 
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Huoltokonttorin perustaminen. Sähkölaitoksen kamreeri G. Weckman 
oli jä t tänyt rahatoimikamarille e h d o t u k s e n k u n n a l l i s e n huoltokonttorin 
perustamisesta kaupungin viranpitäjiä ja työläisiä varten. Kamari antoi 
asian valmisteltavaksi tarkoitusta varten asetetulle komitealle, johon valit-
tiin johtaja K. R. Heinonen, kansakoulunopettaja A. Kronström ja vara-
tuomari Y. Pulkkinen. Sittemmin oli myöskin Helsingin kaupungin virka-
miesten yhdistys tehnyt kaupunginvaltuustolle samaa asiaa tarkoittavan 
esityksen2), joka lausunnon saamiseksi lähetettiin rahatoimikamariin. Raha-
toimikamari jätti tämänkin esityksen edellä mainitun komitean valmistelta-
vaksi. 

Täyttäen sille annetun tehtävän komitea jätti rahatoimikamarille helmi-
kuun 5 p:nä 1923 päivätyn mietinnön3), jonka kamari lähetti kaupunginval-
tuustolle samalla ilmoittaen yhtyvänsä komitean esittämiin epäilyksiin ehdo-
tetun huoltokonttorin tarkoituksenmukaisuudesta. Kielteinen kanta perustui 
ensi sijassa siihen, että kaupungin palveluksessa oli niin moniin eri ryh-
miin kuuluvia henkilöitä, ettei voinut otaksua konttorin voivan tyydyttä-
västi hoitaa kaikkien etuja. Yksi komitean jäsenistä oli lisäksi sitä mieltä, 
että kaupungin viranpitäjäin ja työläisten omain ammatillisten järjestöjen 
asia lähinnä olisi perustaa huoltokonttorit jäseniänsä varten, jos kerran tällaista 
toimenpidettä pidettiin tarkoituksenmukaisena, missä tapauksessa tällaisella 
konttorilla olisi suuremmat edellytykset voida tyydyttää samaan ryhmään 
kuuluvia käyttäj iään. Edelleen komitea huomautti, että kaupungin talou-
dessa esiintyi pyrkimys mahdollisimman suureen säästäväisyyteen, minkä joh-
dosta koetettiin välttää kaikkien uusien virastojen ja laitosten perustamista, 
elleivät ne olleet suorastaan välttämättömiä. Komiteassa ilmeni sen vuoksi 
epäilyksiä ehdotetun uuden laitoksen perustamista vastaan, etenkin kun ei 
ollut varmoja takeita siitä, että liittyminen huoltokonttoriin tulisi olemaan 
niin laaja, että sitä kannattaisi ylläpitää. 

Huolimatta epäilevästä kannastaan oli komitea kuitenkin sen varalta, 
että kunnallisen huoltokonttorin perustaminen saavuttaisi kannatusta, laati-
nut myönteisen ehdotuksen, ottaen tällöin käsittelyn pohjaksi kunnallisvirka-
miesyhdistysten keskusliiton laatiman ohjesaäntöehdotuksen. 

Sen lisäksi, mitä komitea oli asiasta esittänyt, rahatoimikamari huomautti, 
että Tukholmaan perustettu kunnallinen huoltokonttori oli toiminut huonoin 
tuloksin, koska liittyminen konttoriin oli ollut liian vähäinen ja sen toiminnan 
aiheuttamat kustannukset senvuoksi eivät olleet oikeassa suhteessa siihen 
hyötyyn, jonka se tuotti jäsenilleen. 

Vaikkakaan siis rahatoimikamari ainakaan toistaiseksi ei voinut puoltaa 
kunnallisen huoltokonttorin perustamista, oli kamari kuitenkin sen varalta 
että kaupunginvaltuusto asettuisi toiselle kannalle, käsitellyt laadittuja eri 
ohjesääntöehdotuksia, ja tällöin katsonut voivansa lähinnä puoltaa ko-
mitean laatimaa ehdotusta4), jonka mukaan huoltokonttorin toiminta 
tulisi olemaan rajoitetumpi kuin mitä aloitteen tekijät olivat ajatelleet. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto pää t t i 5 ) hylätä esityksen kun-
nallisen huoltokonttorin perustamisesta kaupungin viranpitäjille ja työläisille. 

Yhden nuoremman kaupunginkirjanpitäjänviran uudestijärj estäminen. 
Koska eräälle rahatoimikonttorin nuoremmista kaupunginkirjureista oli 
uskottuna paljon vaativampia ja vastuunalaisempia tehtäviä kuin muille, 

Valt. pain. asiakirj. nro 8, liite I. — 2) S:n liite IV. — 3) S:n liite II. — 4) S:n liite III. — 
5) Valt . pöytäk . 16 p. huhtik. 6 §. 
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päätt i valtuusto rahatoimikamarin ehdotuksesta hänen hoitamansa viran 
huhtikuun 1 pistä lakkautettavaksi ja sen sijaan perustettavaksi yhden avusta-
van vanhemman kaupunginkirjurin viran, joka luettaisiin 11 palkkaluokkaan. 
Samalla valtuusto antoi rahatoimikamarille toimeksi laatia ehdotuksen pää-
töksen aiheuttamaksi kamarin johtosäännön muutokseksi. 

Satamakannantakonttorin virkain uudestijärj estäminen. Satamahallituksen 
esityksestä kaupunginvaltuusto päät t i 2 ) siirtää satamakannantakonttorin yh-
teismäärärahasta palkatut kaksi ylimääräistä kirjurintointa ja yhden nuorem-
man kassanhoitajantoimen vakinaiseen menosääntöön, molemmat kirjurintoimet 
6 ja kassanhoitajantoimen 5 palkkaluokkaan, tammikuun 1 pistä 1925 lukien. 

Kunnallisasetuskokoetman julkaiseminen. Vuonna 1919 kaupunginval-
tuuston kanslian kielenkääntäjä K . V. Puuska sai toimekseen 3) julkaista kun-
nallisasetuskokoelman lisävihon. Työ viivästyi kuitenkin useista syistä, ja 
vasta vuoden 1924 lopulla herra Puuska ilmoitti sen edistyneen sikäli, et tä 
painattamiseen voitiin ryhtyä seuraavan vuoden alusta. Samalla herra Puuska 
ilmoitti, et tä vuonna 1911 julkaistua kodifioitua kunnan asetuskokoelmaa oli 
ainoastaan harvoja kappaleita jäljellä, minkä johdosta olisi syytä suunnitellun 
lisävihon sijaan julkaista uusi täydellinen asetuskokoelma. Tarkoitukseen 
tarvittaisiin aikaisemmin myönnet tyjen 65,000 markan lisäksi, jotka olisi 
siirrettävä vuoteen 1925, 45,000 markan lisämääräraha. Tässä yhteydessä 
herra Puuska edelleen anoi, että vihoittain julkaistavan asetuskokoelman pai-
nosta lisättäisiin. 

Edellämainittua esitystä esiteltäessä kaupunginvaltuustossa esitettiin se 
mielipide, että ehdotetun asetuskokoelman julkaiseminen sopivimmin oli uskot-
tava tilastokonttorille ja tämän mukaisesti valtuusto pää t t i 4 ) 

julkaista painosta täydellisen kunnallisen asetuskokoelman; 
antaa tilastokonttorille toimeksi suorittaa tämän työn, ollen konttorilla 

oikeus käyt tää siihen tilapäisiä työvoimia; samoinkuin 
merkitä vuoden 1925 menosääntöön tarkoitusta varten 100,000 markan 

määrärahan. 
Ammattientarkastajanuirkain uudesti järjestäminen. Terveydenhoitolauta-

kunta anoi, että vuonna 1920 väliaikaisesti perus te tu t 5 ) kolme ammatt ien-
tarkas ta jan virkaa otettaisiin vakinaiseen menosääntöön, koska saavutet tu 
kokemus viittasi siihen, että tarkasta jäin työ vastedes tuskin tulisi vähene-
mään niin et tä viranpitäjäin luvun vähentäminen sen johdosta kävisi mah-
dolliseksi. Lautakunnan esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto päät t i 6 ) , 
e t tä mainitut virat oli lakkautet tava tammikuun 1 pistä 1925 ja samasta 
ajankohdasta lukien perustettava kolme uut ta 7 palkkaluokkaan kuuluvaa 
ammatt ientarkasta j an virkaa. 

Kunnallisen hammaspoliklinikan perustaminen. Hammaslääkäri A. Aspe-
lundin, joka aikaisemmin kaupungin avustamana oli p i tänyt voimassa kansa-
koulujen oppilaille tarkoitet tua hammaspoliklinikkaa, ilmoitettua, et tä hän 
tulisi lopettamaan tämän toiminnan ja kaupunginvaltuuston sen johdosta mer-
ki t tyä 7) kuluvan vuoden menosääntöön 200,000 markan suuruisen määrärahan 
kunnallisen hammaspoliklinikan perustamista varten sekä va l tuu t e t t ua 8 ) 
rahatoimikamarin ryhtymään toimenpiteisiin tarkoitukseen sopivan huoneis-

!) Valt . pöytäk . 19 p. maalisk. 16 §; vrt. tä tä kert. siv. 137. — 2 ) Valt. pöytäk. 10 p. 
syysk. 22 §. — 3) Ks. 1919 vuod. kert. siv. 192 ja 1922 vuod. kert. siv. 127. — 4) Valt. 
pöytäk . 17 p. jouluk. 31 §. — 5) Ks. 1920 vuod. kert. siv. 186. — 6) Valt. pöytäk . 10 p. syysk. 
17 §. — 7) Ks. 1923 vuod. kert. siv. 122. — 8) Ks. t ä tä kert. siv. 35. 
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lon hankkimiseksi, lähetti terveydenhoitolautakunta puoltolauseensa ohella 
ensimmäisen kaupunginlääkärin laatiman ehdotuksen mainitun hammaspoli-
klinikan toiminnan järjestämiseksi. 

Klinikassa oli ehdotuksen mukaan etusijassa annettava hammashoitoa 
kansakoulujen ja lastentarhain oppilaille sekä lastenkoteihin otetuille lapsille 
sekä sitäpaitsi yleistä hammashoitoa, etusijassa lapsille. Laitoksen henkilö-
kuntana tuli ensimmäisen kaupunginlääkärin ehdotuksen mukaan olla joh-
taja, jonka velvollisuutena olisi vastata klinikan taloudenhoidosta, johtaa ja 
jakaa klinikan työt, kaiken aikaa, minkä klinikassa annettiin järkiperäistä 
hammashoitoa, olla siellä saapuvilla ja itse ottaa osaa työhön, valvoa, että 
muu henkilökunta tunnontarkasti ja tarpeellista tyyneyttä sekä potilaiden iän 
mukaan sovellettua tapaa noudattaen suoritti tehtävänsä sekä vuosittain helmi-
kuun kuluessa antaa terveydenhoitolautakunnalle kertomus klinikan edellisen 
kalenterivuoden aikaisesta toiminnasta; ensimmäinen assistentti, joka olisi vel-
vollinen johtajan ollessa estettynä hoitamaan hänen tehtävänsä, johtamaan 
yleispolikliinislä työtä sekä muuten suorittamaan hammaslääkärin ammattiin 
kuuluvia tehtäviä; toinen assistentti, jonka tulisi ohjeen mukaan suorittaa 
kaikenlaatuisia odontologisia töitä; kirjanpitäjätär, joka olisi velvollinen luet-
teloimaan potilaat ja tekemään hoitoa koskevat merkinnät y. m., hoitamaan 
klinikan kirjanpidon ja mahdollisen kassan; siivoojatar, joka samalla olisi 
klinikka-apulainen ja jonka velvollisuutena paitsi siivoamista olisi vas-
tata konekaluista, olla apuna lasten hoidossa ja tarpeen mukaan hampaan-
täyteaineiston valmistamisessa; sekä ylimääräinen klinikka-apulainen, joka 
olisi velvollinen avustamaan lasten hoidossa ja tarpeen tullen hampaantäyte-
aineiston valmistamisessa. Kansakoululasten järjestelmällistä hammashoitoa 
varten klinikka pidettäisiin avoinna 4 tuntia päivässä tammikuun 15 p:stä 
kesäkuun 1 p:än sekä syyskuun 15 p:stä joulukuun 15 p:än, lastentarhojen ja 
lastenkotien lapsia olisi otettava vastaan samoina vuoden aikoina, mutta 
ainoastaan 1 tuntina päivässä ja yleistä polikliinisiä hammashoitoa annettava 
vuosi umpeensa, mutta ainoastaan 4 päivänä viikossa ja 1—2 tuntia päivässä. 
Kunnallisen hammaspoliklinikan vuosikustannukset ensimmäinen kaupungin-
lääkäri arvioi 232,000 markaksi edellyttäen että palkat maksettiin voimassa 
olevan palkkausjärjestelmän IV palkkaluokan mukaan, sekä tulot 201,000 
markaksi. Tässä yhteydessä huomautettiin, että kaupunki oli oikeutettu saa-
maan valtiolta avustusta kansakoulujen ja kansanlastentarhain menoihin, 
minkä vuoksi näiden laitosten menosääntöihin oli merkittävä määrärahat 
myöskin oppilaiden hammas-, korva- ja silmähoitoa varten. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin edellä selostettua ehdotusta esiteltä-
essä kaupunginvaltuusto päätti 

perustaa tammikuun 1 p:stä 1925 lukien etusijassa lapsille tarkoitetun 
kunnallisen hammaspoliklinikan ja asettaa klinikkaan johtajan, ensimmäisen 
ja toisen assistentin, kirjanpitäjättären ja tarpeellisen apuhenkilökunnan; 

valtuuttaa terveydenhoitolautakunnan toistaiseksi järjestämään hammas-
poliklinikan toiminnan pääasiallisesti tehdyn ehdotuksen mukaisesti; 
. • että johtajanviran, joka luettaisiin 14 vakinaiseen palkkaluokkaan, täyt-
täisi kaupunginvaltuusto terveydenhoitolautakunnan ehdotuksesta, jonka sitä 
ennen oli hankittava kansakoulujen johtokuntain lausunnot; 

että ensimmäisen ja toisen assistentin virat, jotka luettaisiin 12 ja 11 
palkkaluokkaan, täyttäisi terveydenhoitolautakunta kolmeksi vuodeksi ker-

Valt . p ö y t ä k . 29 p. l okak . 19 §. 

Kunnall. kert. 1924. 19 
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rallaan johtajaa kuultuaan, ja kir janpi tä jä t tärenviran, joka luettaisiin 4 palk-
kaluokkaan, johta ja ; 

vähäisin muutoksin hyväksyä ensimmäisen kaupunginlääkärin laatiman 
hammaspoliklinikan meno- ja tulosääntöehdotuksen x); 

merkitä vuoden 1925 menosääntöön määrärahat kansakoulujen ja kansan-
lastentarhain oppilaiden polikliinisiä hammas-, silmä- ja korvahoitoa varten 2); 

antaa terveydenhoitolautakunnan toimeksi, kohta kun tarpeellinen koke-
mus on tällä alalla saavutet tu, laatia ja antaa kaupunginvaltuustolle ehdotuk-
sen hammaspoliklinikan ohjesäännöksi; sekä 

kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa julistamaan johtajanviran avonai-
sena haettavaksi ja aikanansa antamaan ehdotuksen sen täyttämiseksi sekä 
ryhtymään muihin edellä olevista päätöksistä aiheutuviin toimenpiteisiin.'1; 

Varattomien mielisairaiden hoito. Sittenkuin kaupungin sairaalaylihallitus 
oli pyytänyt köyhäinhoitolautakuntaa ot tamaan hoitoonsa eräitä Nikkilän 
mielisairaalaan ote t tu ja varattomia potilaita, joita ei enää tarvinnut hoitaa 
suljetussa laitoksessa, mut ta lautakunta oli i lmoittanut, e t tä sen kunnallis-
kodissa vallitsevan ti lanpuutteen johdosta oli mahdotonta noudat taa halli-
tuksen toivomusta, jätetti in kysymys kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. 
Asiasta antamassaan lausunnossa rahatoimikamari huomautt i , e t tä kyseelli-
sen ristiriidan oli a iheut tanut sekä mielisairaalassa et tä kunnalliskodissa 
vallitseva t i lanpuute, joka kuitenkin lähitulevaisuudessa poistuisi, kun 
kunnalliskotiin paraikaa rakennettiin uut ta paviljonkia ja myöskin Nikkilän 
mielisairaalaa oli aikomus laajentaa. Kysymyksen periaatteelliseen puoleen 
nähden kamari oli sitä mieltä, et tä kaupungin sairaalain ylihallituksen olisi huo-
lehdittava kyseessäolevista potilaista, kunnes lääkäri oli kir joi t tanut heidät 
terveinä pois sairaalasta, minkä jälkeen köyhäinhoitolautakunnan tuli ryhtyä 
huolehtimaan heidän hoidostaan. Niin kauan kuin kunnalliskodissa ei ollut 
erityistä mielisairaiden osastoa, ei sinne voitu ottaa vastaan tämän laatuisia 
potilaita. Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto päät t i 3), ettei se toistaiseksi 
aiheuttaisi toimenpidettä valtuuston taholta . 

Hyvösen aviopuolisoiden lastenkodin hallinto. Samalla kuin kaupungin-
valtuusto päät t i 4) perustaa lastenkodin aviopuolisoiden G. W. ja M. H . Hyvö-
sen kaupungille lahjoi t tamaan Kotkankadun taloon n:o 14 valtuusto määräs i 5 ) , 
et tä lastenkodin hallinto oli uskottava viisihenkiselle johtokunnalle, jonka 
lastensuojelu valiokunta valitsisi kolmeksi vuodeksi kerrallaan, sekä vahvisti 
laaditun ehdotuksen lastenkodin johtokunnan johtosäännöksi6) . 

Bengtsärin kasvatuslaitoksen virkain iiudestijärj estäminen. Kaupunginval-
tuustolle osoitetussa kirjelmässä lastensuojelulautakunta esitti suotavaksi, et tä 
Bengtsärin kasvatuslaitoksessa pantaisiin toimeen sellainen uudestijärjestely, 
e t tä tähän asti noudatet tu kasarmijärjestelmä hylättäisiin ja oppilaat sil-
mällä pitäen ikää ja äidinkieltä jaettaisiin kolmeen ryhmään, joista kukin 
olisi naispuolisen hoi tajan johdet tavana, jolloin kansakouluiässä olevat suomen-
kieliset lapset muodostaisivat yhden, samanikäiset ruotsinkieliset lapset toisen 
ja laitoksen ammatt ikoulun oppilaat äidinkieleen katsomatta kolmannen ryh-
män. Kun Bengtsäriin oli rakennet tu uusi koulutalo, ei huoneistokysymys enää 
ollut esteenä mainitun uudistuksen toimeenpanemiselle, mut ta sensijaan se 
edellytti eräiden uusien virkain perustamista. Samalla lautakunta ilmoitti, 

Ks. t ä t ä kert. siv. 87. — 2 ) S:n siv. 120. — 3) Valt. pöytäk . 12 p. marrask. 17 §. — 
4) Ks . t ä tä kert. siv. 112. — 5 ) Valt. pöytäk. 10 p. jouluk. 5 §. — 6 ) Kunnall . asetuskok 
siv. 120. 
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et tä eräitä muita mainitun laitoksen virkoja voitaisiin lakkaut taa, minkä 
johdosta ehdotet tu uudistus kokonaisuudessaan ei tulisi aiheuttamaan kau-
pungille lisämenoa, vaan pikemminkin vähäisen säästön. Lautakunnan esi-
tykseen myöntyen kaupunginvaltuusto päät t i x) 

lakkaut taa Bengtsärin kasvatuslaitoksessa yhden kansakoulunopettajan-
toimen samoinkuin yhden kirvesmiehen-ja yhden kalastajantoimen sekä kaksi 
emännöitsijän apulaisen tointa, neljä viimemainittua marraskuun 1 p:stä 
1924; sekä 

val tuut taa lastensuojelulautakunnan samasta ajankohdasta lähtien perusta-
maan mainit tuun kasvatuslaitokseen kolme sääntöpalkkaisten viranpitäjäin 3 
palkkaluokkaan kuuluvaa hoi tajat tarentointa sekä seuraavat yhteismäärära-
hasta palkat tavat toimet, joiden vuosipalkat toistaiseksi olisivat seuraavat: talli-
mies 9,600 markkaa, maatalousrenki 9,600 markkaa, kei t tä jä tär 9,000 markkaa, 
leipojatar 8,700 markkaa sekä kaksi pesijätärtä, kumpikin 8,700 markkaa. 

Kansakoulujen terveydenhoito. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä 
kaupunginvaltuusto pää t t i 2 ) asettaa seitsenmiehisen komitean valmistelemaan 
kysymystä kansakoulujen terveydenhoidon uudesti järj estämisestä. Komiteaan 
oli valtuuston vali t tava kaksi jäsentä sekä rahatoimikamarin, terveydenhoito-
lautakunnan, suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntain ja lasten-
suojelulautakunnan iisekunkin yksi jäsen. Valtuuston edustajiksi komiteaan 
valittiin lääketieteenlisensiaatit H. Ryömä ja H. Sundelius. 

Kansakoulujen raittiusopetus. Rait t iuslautakunnan ehdotettua, e t tä 
kansakouluihin perustettaisiin kaksi raittiusopetusneuvojan virkaa ja sekä 
suomen- et tä ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan ehdotettua, et tä 
esitys evättäisiin, koska raitt iusopetusta kansakouluissa annettiin muiden 
aineiden opetuksen yhteydessä ja sen arvo vain vähenisi, jos se irroitettaisiin 
luonnollisesta yhteydestään, kaupunginvaltuusto p ä ä t t i 3 ) evätä mainitun 
ehdotuksen. 

Opetuksen kuunteleminen kansakouluissa. Kaupunginvaltuusto m y ö n t y i 4 ) 
valtion Helsingissä toimeenpanemain seminaarikurssien johta jan filosofian-
tohtori F . A. Hästeskon anomukseen, et tä mainit tujen kurssien osanot ta ja t 
lukuvuonna 1924—25 saisivat osin kuunnella, osin itse hoitaa opetusta jossain 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan osoittamassa kansakoulussa, 
velvollisina opetuksessa tarkoin noudat tamaan asianomaisen luokkaopettajan 
ohjeita sekä alistumaan hänen valvontaansa. 

Taideteollisuuskeskuskoulun kurssien uudestijärj estäminen. Ammatt i -
opetuslaitosten keskusjohtokunta esitti, et tä nämä laitokset vä l t tämät tä olisi 
jär jes te t tävä uudestaan asianomaisten asetusten määräyksiä vastaaviksi, m. m. 
siitä syystä, et tä kaupungille muussa tapauksessa tulisi tuo t tamaan vaikeuksia 
saada niitä varten valt ionapua. Keskusjohtokunta anoi senvuoksi, et tä kau-
punginvaltuusto kysymyksen lopullisen ratkaisun helpottamiseksi ottaisi 
käsiteltäväkseen ammattiopetuslaitosten keskuslautakunnan vuonna 1922 
antaman mietinnön taideteollisuuskeskuskoulun uudestijärjestämisestä 5). 

Suomen taideteollisuusyhdistys, jolta asian johdosta pyydettiin lausuntoa, 
ilmoitti, et tä yhdistyksen hallintoneuvosto oli j ä t t äny t valtioneuvostolle perus-
tellun, seuraaviin ponsiin päät tyvän anomuksen taideteollisuuskeskuskoulun 
uudesti järjestämisestä: 

*) Valt. pöytäk. 10 p. syysk. 26 §. — 2 ) Sai 27 p. helmik. 29 §. — 3 ) S:n 7 p. toukok. 
33 — 4 ) Sai 28 p. toukok. 27 §. —-5) Valt. pain. asiakirj. n:o 15 vuodelta 1922; ks. m y ö s 
1922 vuod. kert. siv. 150. 



148 I. Kaup unginv a I tuusto. 148 

että Suomen taideteollisuusyhdistyksen huollon alaisena olevaa taideteolli-
suuskoulua Helsingissä oli ylläpidettävä valtion varoilla; 

e t tä valtioneuvoston tuli vahvistaa Taideteollisuusyhdistyksen mainitulle 
koululle laatima ohjelma jaksoittain toteutet tavaksi vahvistetun vuosimeno-
säännön puitteissa; 

että Taideteollisuusyhdistys oli oikeutettava keskuskoulun yhteyteen jär-
jestämään iltakoulun taideteollisuusammatteja varten lähinnä sen ohjelman 
mukaisesti, jota siihen asti oli noudatet tu Helsingin ylemmässä käsityöläis-
koulussa; 

e t tä mainit tu iltakoulu sai toistaiseksi vastata Helsingin kaupungin yleistä 
ammattikoulua taideteollisuusammatteja varten; sekä 

et tä maaliskuun 2 p:nä 1920 annet tuun yleisiä ammatt ikouluja koskevaan 
asetukseen tämän johdosta oli tehtävä lisäys, joka sisältäisi edellä mainitun 
ehdotuksen mukaiset keskuskoulun iltakoulua, sen opetusohjelmaa, hallintoa ja 
johtoa koskevat määräykset . 

Edelleen oli Taideteollisuusyhdistys antanut lausuntonsa laaditusta, 
vuonna 1920 annet tujen valmistavia ammatt ikouluja, yleisiä ammattikouluja, 
ammattioppilaskouluja sekä työnjohta jakouluja koskevien asetusten muutos-
ehdotuksesta eikä tah tonut määrätä kantaansa ammattiopetuslaitosten kes-
kuslautakunnan esittämään taideteollisuuskeskuskoulun uudesti järj estämistä 
koskevaan ehdotukseen nähden, ennenkuin valtioneuvosto oli tehnyt päätök-
sensä edellämainituista esityksistä. 

Edellä esitetyn johdosta rahatoimikamari huomautt i , ettei valtioneuvosto 
ammattiopetusasetuksia vuonna 1923 muutettaessa ollut o t tanut huomioon 
Taideteollisuusyhdistyksen toivomuksia, minkä vuoksi tuskin oli toiveita siitä, 
että yhdistyksen esitys myöhemmin tulisi hyväksytyksi. Yhdistyksen ehdo-
tusta kamari piti kaupungille sikäli epäedullisena, että kaupunki siinä tapauk-
sessa että se toteutettaisiin tulisi kannat tamaan kahta keskenään kilpailevaa 
saman aineen kurssia, kuten esim. kirjapainoammatissa, jota vastoin keskus-
lautakunnan esityksen mukaan kaupunki suorittaisi vain niiden kurssien kus-
tannukset , jotka olivat asetusten mukaiset ja joille voitiin edellyttää saatavan 
valtionapua, minkä ohessa kaupunki viimemainitussa tapauksessa olisi oikeu-
te t tu itse määräämään ammattiopetuksen alat. 

Kun Taideteollisuusyhdistykselle vielä oli annet tu tilaisuus vastata 
rahatoimikamarin kirjelmään, otti kaupunginvaltuusto kysymyksen lopullisesti 
käsiteltäväkseen ja p ä ä t t i x ) yhtyen ammattiopetuslaitosten keskuslautakunnan 
esittämiin mielipiteisiin periaatteessa hyväksyä seuraavan taideteollisuusope-
tuksen järjestämistä koskevan ehdotuksen. 

Taideteollisuusyhdistys järjestää taideteollisuusalaan kuuluvia kursseja 
siinä määrin kuin niistä kunnan ja yhdistyksen kesken sovitaan sekä ottaen 
huomioon 

että itsekunkin kunnan kannat taman, taideteollisuuskeskuskoulussa järjes-
tetyn kurssin opetus vastasi niitä vaatimuksia, joita valtion avustuksen saa-
minen edellytti; 

e t tä kursseja järjestettäessä kussakin ammatissa työskentelevien koulu-
velvollisten henkilöiden lukumäärä sekä samoin kursseja lakkautettaessa 
niihin osaaottavien koulu velvollisten oppilaiden lukumäärä oli määräävänä 
tekijänä; 

et tä ammattiopetuslaitosten keskuslautakunnan (oikeammin keskus johto-

Valt. pöytäk. 11 p. kesäk. 13 § ja 24 p. syysk. 15 §. 
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kunnan) tarpeellisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi ammattikurssin ja 
puheenaolevan ammatin kesken oli kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava asian-
omaisesta ammatista työnanta ja ja työntekijä , joiden yhdessä ammattiopetus-
laitosten ta rkas ta jan kanssa vähintään kerran lukukaudessa tuli käydä kou-
lussa ja siten tu tus tua kurssien työmenetelmään sekä aikanaan antaa keskus-
lautakunnalle (keskusjohtokunnalle) tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä 
varten suullinen tai kirjallinen selonteko havainnoistaan; sekä 

et tä kaupunginvaltuusto valitsi koulun johtokuntaan kaksi jäsentä, 
jotka oli kutsut tava niihin kokouksiin, joissa kunnan avustamaa ammatt i -
opetusta koskevia kysymyksiä käsiteltiin. 

Kaupunginorkesterin voimassapito. Musiikkilautakunta huomautti , e t tä 
kaupungin ja kaupunginorkesterin jäsenten väliset palvelussopimukset päät-
tyivät syyskuun 1 p:nä 1924, edellyttäen kuitenkin, että ne sanottiin irti vii-
meistään edellisen huhtikuun 15 p:nä, minkä johdosta lautakunta pyysi kau-
punginvaltuustoa päät tämään, miten edellämainittujen sopimusten suhteen 
oli meneteltävä. Asiaa esiteltäessä valtuusto päät t i x) val tuut taa lautakunnan 
uudistamaan voimassa olevat palvelussopimukset kaupunginorkesterin jäsen-
ten kanssa vuodeksi eteenpäin, lukien syyskuun 1 p:stä 1924. 

Vallilan kunnan työväenasuntojen emännöisi]äntoimen siirtäminen vaki-
naiseen menosääntöön. Sosialilautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto 
p ä ä t t i 2 ) perustaa Vallilan kunnan työväenasuntoihin tammikuun 1 p:stä 
1925 lukien vakinaisten viranpitäjäin 8 palkkaluokkaan kuuluvan emän-
nöitsijäntoimen, jonka pi täjä oli velvollinen asumaan toimipaikallaan, ja mää-
räsi samalla, et tä sosialilautakunta saisi t äy t t ää mainitun toimen kunnallis-
ten työväenasuntojen hallintojaoston ehdotuksesta. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin työvoimain lisääminen. Avus-
tava rikostuomioiden toimeenpanija oli maistraatille lähettämässään kirjel-
mässä huomaut tanut , et tä sakkomääräin periminen oli epätarkoituksenmu-
kaisesti jär jestet ty, sekä ehdottanut uuden järjestelmän käytäntöön ottamista, 
mikä kuitenkin edellytti kahden uuden kanslia-apulaisentoimen perustamista 
rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin sekä sitäpaitsi 6,000 markan 
suuruisen määrärahan myöntämistä ylimääräisen työvoiman palkkaamiseksi. 
Maistraatti puolsi ehdotusta, kun sensijaan rahatoimikamari piti uusien virkain 
perustamista puheenaolevaan konttoriin sopimattomana, koska kaupungin 
koko ulosottolaitos oli uudestijärjestelyn alaisena. Kamarin tekemän esityk-
sen mukaisesti kaupunginvaltuusto pää t t i 3 ) merkitä vuoden 1925 menosään-
töön 34,800 markan suuruisen määrärahan rikostuomioiden toimeenpanijan 
konttorin tilapäisten työvoimain lisäämiseksi. 

Avustavan asiamiehen asettaminen rahatoimikamariin. Ilmoittaen, et tä 
rahatoimikamarin asiamiesosaston työ oli l isääntynyt siinä määrin, etteivät 
vakinaiset virkailijat ehtineet suorittaa kaikkia osastolle kuuluvia tehtäviä, 
anoi kamari 21,000 markan suuruisen määrärahan myöntämistä lainopillisen 
koulutuksen saaneen avustavan asiamiehen palkkaamiseksi kamariin 6 kuu-
kaudeksi. Avustavan asiamiehen tehtävänä olisi asiamiehen osoituksen mu-
kaan suorittaa osaston asiana olevia töi tä sekä tarpeen vaatiessa toimia 
rahatoimikamarin esittelijänä. Rahatoimikamarin anomus hyväksyttiin sikäli 
et tä kaupunginvaltuusto myöns i 4 ) tarkoitukseen käyttövaroistaan Sekalaisten 
menojen pääluokan kohdalta 20,000 markan suuruisen määrärahan. 

Valt. pöytäk. 19 p. helmik. 14 §. — 2 ) S:n 26 p. marrask. 14 §. — 3 ) S:n 17 p. jouluk. 
5 §. — 4 ) S:n 28 p. toukok. 9 §. 
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Apulaiskamreerinviran perustaminen satamakannantakonttoriin. Satama-
hallitus anoi, et tä satamakannantakonttori in perustettaisiin apulaiskamreerin-
toimi perustellen anomustaan sillä, että konttorin työ oli siinä määrin lisään-
tynyt , e t tä satamakamreerille oli käynyt mahdottomaksi tehokkaasti valvoa 
konttorin kaikkien osastojen työ tä . Rahatoimikamarin esityksestä, jonka 
mukaan uu t ta virkaa ei olisi perustettava, ennenkuin satamakamreerinvirka 
oli vakinaisesti täy te t ty , kaupunginvaltuusto p ä ä t t i h y l ä t ä satamahalli-
tuksen anomuksen ja merkitä vuoden 1925 menosääntöön 36,000 markkaa 
tarpeellisen virka-avun kustantamiseksi satamakamreerille. 

Satamakonstaapelien luvun lisääminen. Kaupunginvaltuustolle osoite-
tussa kirjelmässä satamahallitus huomautt i , e t tä satamakonstaapelien luku-
määrä heidän toimialueensa Jätkäsaaren rantasillan pitentämisen johdosta 
l isäännyttyä oli liian pieni, ja kaupunginvaltuusto p ä ä t t i 2 ) myöntyen halli-
tuksen asiasta tekemään esitykseen tammikuun 1 p:stä 1925 lukien perustaa 
uuden 2 vakinaiseen palkkaluokkaan kuuluvan satamakonstaapelintoimen. 

Avustavan sihteerin asettaminen sosialilautakuntaan. Sittenkuin sosiali-
lautakunta oli perustellussa esityksessä huomauttanut , et tä lautakunnan sih-
teerin teh tävät olivat niin suuresti lisääntyneet, e t tä lautakuntaan sen töi-
den seisahtumisen välttämiseksi ehottomasti oli asetettava avustava sihteeri, 
p ä ä t t i 3 ) kaupunginvaltuusto, sittenkuin rahatoimikamarikin oli puoltanut 
lautakunnan esitystä, oikeuttaa sosialilautakunnan vuoden 1925 alusta tois-
taiseksi ja kunnes toisin päätetti in, ot tamaan palvelukseensa avustavan sihtee-
rin, jonka palkka, 2,000 markkaa kuukaudessa, oli maksettava yhteismäärä-
rahasta, sekä merkitä tarkoitusta varten vuoden 1925 menosääntöön 24,000 
markan suuruisen määrärahan. 

Omakotialueiden rakennustoiminnan valvonta. Sosialilautakunnan huo-
mautet tua kaupunginvaltuustolle osoitetussa kirjelmässä, että Toukolan ja 
Käpylän omakotialueiden rakennustoiminta vaati lautakunnan puolelta 
osakseen tarkempaa valvontaa kuin lautakunta nykyisillä työvoimillaan 
saattoi harjoi t taa, koska useat omankodinrakentajat eivät näyt täneet käsi t tä-
vän, et tä asianomaisten rakennusjärjestysten, vuokrasopimusten ja velka-
kirjain määräyksiä oli noudatet tava, p ä ä t t i 4 ) kaupunginvaltuusto myöntää 
lautakunnalle käyttövaroistaan Sekalaisten menojen pääluokan kohdalta 
6,000 markan suuruisen määrärahan käytet täväksi lautakunnan määrää-
mällä tavalla omankodinrakentajain neuvontatoiminnan ja puheenaolevani 
Toukolan ja Käpylän alueiden rakennustoiminnan valvonnan kustantamiseksi. 
Samalla kehoitettiin 4) rahatoimikamaria vuoden 1925 menosääntöehdotusta 
laatiessaan harkitsemaan kysymystä, miten puheena oleva valvonta vastedes 
oli jär jes te t tävä. 

Uusien virkain perustaminen verotusvalmistelukuntaan. Verotusvalmistelu-
kunnan esityksestä kaupunginvaltuusto pää t t i 5 ) , et tä valmistelukuntaan tam-
mikuun 1 p:stä 1925 lukien oli perustet tava seitsemän vakinaista kanslia-apu-
laisen virkaa; et tä mainitut virat oli luettava 5 palkkaluokkaan; oikeuttaa 
verotusvalmistelukunnan täy t t ämään virat julistamatta niitä avoimina haet ta-
viksi; sekä että, jos virkoihin nimitettäisiin valmistelukunnassa aikaisemmin 
palvelleita yhteismäärärahasta palkat tuja viranpitäjiä, nämä oli oikeutettava 
ikäkorotukseen nähden lukemaan hyväkseen aikaisempi palvelusaikansa val-
mistelukunnassa. 

*) Valt . pöytäk . 10 p. syysk. 21 §. — 2) S:n 26 p. marrask. 12 §. — 3) S:n 12 p. marrask. 
20 §. — 4) S:n 11 p. kesäk. 33 §. — 5) S:n 29 p. lokak. 20 §. 
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Neljännen raittiudenvalvojan asettaminen. Kaupunginvaltuustolle lähet-
tämässään kirjelmässä rait t iuslautakunta mainitsi, et tä raitt iuden valvojien 
lukumäärä lukuisain kieltolain rikkomusten johdosta oli r i i t tämätön sekä 
et tä valvojain työ oli sen laatuista, et tä kaikissa toimituksissa täy ty i olla läsnä 
toinen henkilö toimitusmiehen lisäksi. Mainituista syistä lautakunta anoi, 
et tä raittiuden vai vo jäin luku lisättäisiin kolmesta neljään. Kaupungin-
valtuusto epäsi 1 ) esityksen. 

Keuhkotautisten tiedonantotoimiston ja poliklinikan henkilökunnan lisää-
minen. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto päät t i 2) 
tammikuun 1 pistä 1925 lukien perustaa keuhkotautisten tiedonantotoimis-
toon ja poliklinikkaan uuden 4 palkkausluokkaan kuuluvan sairaanhoitajat ta-
rentoimen sekä kaksi yhteismäärärahoista palkat tavaa ly#Dolipesijättärentointa. 

Lihakaupan valvonta. Kaupunginvaltuuston vuonna 1923 myönnet tyä 3 ) 
määrärahan sen seikan valvomista varten, e t tä kaupunkiin tuotu liha tarkas-
tetaan ja et tä toisella paikkakunnalla tarkastet tu , täällä tukut ta in myyty liha 
on kelvollista, ja kokemuksen sittemmin osoitettua edellä mainitun tarkas-
tuksen ehdottomasti tarpeelliseksi kaupunginvaltuusto p ä ä t t i 4 ) oikeuttaa 
terveydenhoitolautakunnan mainitun työn suorittamista varten vuoden 
1924 alusta ot tamaan palvelukseensa ylimääräisen kaitsijan, joka oli luet tava 
4 palkkaluokkaan; päätöksestä aiheutuvat menot oli suoritettava valtuuston 
käyttövaroista Terveydenhoito nimisen pääluokan kohdalta. 

Lihantarkastusaseman henkilökunnan lisääminen. Sittenkuin oli käynyt 
väl t tämättömäksi pitää lihan tarkastusasema avoinna klo 7 ap.—12 p. ja 
3—5 ip. entisen aukioloajan, klo 7 ap.—1 ip. osoittauduttua riittämättö-
mäksi, ja henkilökuntaa tämän johdosta oli lisättävä, myönsi 5) kaupungin-
valtuusto yllämainitun järjestelyn aiheuttamien kustannusten peittämiseksi 
30,000 markan suuruisen määrärahan suoritettavaksi valtuuston käyttövaroista 
Terveydenhoito nimisen pääluokan kohdalta. 

Uuden sairaanhoitajattarentoimen perustaminen Marian sairaalaan. Kau-
punginvaltuustolle jät tämässään kirjelmässä kaupungin sairaalain ylihallitus 
huomautti , e t tä Marian sairaalan kirurgisella osastolla vallitseva t i lanahtaus 
usein pakott i lääkärin päästämään osastolle o te t tu ja potilaita sairaalasta heidän 
tautinsa liian varhaisessa vaiheessa, minkä johdosta olisi vä l t tämätöntä pal-
kata sairaalaan kiertävä sairaanhoitajatar, jonka tehtävänä olisi hoitaa tällaisia 
potilaita heidän kodeissaan sairaalan lääkärien ohjeiden mukaisesti. Ylihalli-
tuksen esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto pää t t i 6 ) , et tä Marian sai-
raalan kirurgiselle osastolle huhtikuun 1 p:stä lukien perustettaisiin kiertävän 
sairaanhoitajattaren toimi, joka luettaisiin 5 palkkaluokkaan, sekä et tä mai-
nitun virkailijan palkkaamiseksi vuonna 1924 osoitettaisiin 14,400 markkaa 
Uusien virkain palkat ja palkankorotukset nimiseltä menoarvion tililtä. 

Nikkilän mielisairaalan henkilökunnan lisääminen. Huomaut taen, et tä 
Nikkilän mielisairaalan potilasluku oli herkeämättä l isääntynyt, kaupungin 
sairaalain ylihallitus esitti, e t tä sairaalaan perustettaisiin eräitä uusia virkoja. 
Esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto pää t t i 7 ) merkitä vuoden 1925 
menosääntöön määrärahat 3 palkkausluokkaan kuuluvain yhden yöhoita-
jat taren ja yhden hoitajan sekä kahdeksan 2 palkkausluokkaan kuuluvan 
alihoitajattaren palkkaamiseksi mainit tuun sairaalaan. 

*) Valt . pöytäk . 24 p. syysk . 16 §. — 2 ) S:n 10 p. syysk. 16 §. — 3) Ks. 1923 vuod. 
kert. siv. 105. — 4 ) Valt . pöytäk . 13 p. helmik. 16 §. — 5 ) S:n 27 p. helmik. 11 §. — ö ) S:n 
2 p. huht ik . 13 §. — 7) S:n 10 p. syysk . 18 §. 
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Ylimääräisen apulaisen asettaminen köyhäinhoidon kassa- ja tilivirastoon. 
Esiteltäessä köyhäinhoitolautakunnan esitystä 7 palkkaluokkaan luettavan 
avustavan kir janpi täjän viran perustamisesta köyhäinhoidon kassa- ja tili-
virastoon sekä lautakunnan oikeuttamisesta laatimaan uuden viranpitäjän 
johtosääntö kaupunginvaltuusto hankit tuaan asiasta rahatoimikamarin lau-
sunnon p ä ä t t i e v ä t ä esityksen. Samalla valtuusto kamarin ehdotuksesta 
päät t i x) vuoden 1925 menosääntöön merkitä 21,600 markan suuruisen määrä-
rahan ylimääräisen apulaisen palkkaamiseksi köyhäinhoidon kassa- ja tili-
virastoon. 

Kullatorpan lastenkodin henkilökunnan lisääminen. Lastensuojelulauta-
kunnan ilmoitettua, et tä Oulunkylän pientenlastenkodissa vallitseva ahtaus 
oli pakot tanut sijoittamaan vanhemmille lapsille tarkoitet tuun Kullatorpan 
lastenkotiin melkoisen määrän 3 vuotta nuorempia lapsia, joiden hoitamiseksi 
tarvitt i in yöhoitajatar , päätt i 2) kaupunginvaltuusto käyttövaroistaan Lasten-
suojelutoiminta nimisen pääluokan kohdalta myöntää 6,600 markkaa yli-
määräisen hoitajat taren palkkaamiseksi Kullatorpan lastenkotiin vuodeksi 
1924. 

Väliaikaisen opettajantoimen perustaminen Toivolan turvakotiin. Kau-
punginvaltuustolle osoittamassaan kirjelmässä lastensuojelulautakunta mai-
nitsi, et tä Toivolan turvakotiin oli otettu niin paljon kouluikäisiä lapsia, että 
yhden lisäopettajan asettaminen kotiin oli ehdottoman tarpeen vaat ima. 
Kaupunginvaltuusto p ä ä t t i 3 ) pääasiallisesti yhtyen lautakunnan ehdotukseen 
oikeuttaa lastensuojelulautakunnan asettamaan Toivolan turvakotiin marras-
kuun 1 p:n 1924 ja elokuun 1 p:n 1925 väliseksi ajaksi 9 vakinaiseen palkka-
luokkaan luettavan lisäopettajan, jonka palkasta 5,000 markkaa oli pantava 
maksettavaksi valtuuston käyttövaroista Opetus- ja sivistyslaitokset nimisen 
pääluokan kohdalta ja 17,500 markkaa merkit tävä vuoden 1925menosääntöön. 

Uuden vakinaisen veistonopettajanapulaisentoimen perustaminen. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupunginvaltuusto päätt i 4) 
entisten lisäksi siirtää vielä yhden mainit tujen koulujen veistonopettajan-
toimen vakinaiseen menosääntöön, luettuna 3 palkkausluokkaan. 

Kouluhoitajatarten asettaminen kansakouluihin. Kaupunginvaltuustolle 
osoittamassaan kirjelmässä suomenkielisten kansakoulujen johtokunta huo-
mautt i saavutetun kokemuksen osoittaneen, et tä kouluhoitajattarien toi-
minnan johdosta jo nyt oli huomattavissa tuntuvaa parannusta koulu-
lasten terveydellisessä hoidossa ja terveydentilassa, minkä johdosta johto-
kunta katsoi, et tä puheenaolevan toiminnan tuli vastedeskin jatkua ja että 
kouluhoitajatarten luku oli lisättävä kolmesta neljään. Tässä yhteydessä 
johtokunta edelleen anoi, et tä kouluhoitajat tarentoimet merkittäisiin vaki-
naiseen menosääntöön ja luettaisiin 7 palkkaluokkaan. 

Esityksen johdosta antamassaan lausunnossa rahatoimikamari oli sitä 
mieltä, et tä ehdotus yllämainittujen toimien merkitsemisestä vakinaiseen 
menosääntöön olisi jä te t tävä sillensä, kunnes kaupungin kansakoulujen ter-
veydenhoidon uudistuskysymystä pohtimaan asetettu komitea 5) oli an tanut 
mietintönsä, jota vastoin kamari muuten puolsi johtokunnan esitystä. Kau-
punginvaltuusto p ä ä t t i 6 ) oikeuttaa kaupungin kansakoulujen johtokunnan 
kuluvan vuoden päätyt tyäkin toistaiseksi 5 vakinaisen palkkaluokan mukaan 
palkkaamaan kouluhoitajattaria kansakouluihin sekä lisätä suomenkielisten 

!) Valt. pöytäk . 24 p. syysk. 14 §. — 2 ) S:n 27 p. helmik. 32 §. — 3 ) S:n 15 p. lokak. 25 §. 
— 4) S;n 15 p. lokak. 17 §. — 5) Ks. tätä kert, siv, 147, — 6 ) Valt. pöytäk. 15 p. lokak. 21 §. 
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kansakoulujen kouluhoitajattarien luvun kolmesta neljään, vuoden 1925 
alusta lukien. 

Lasku- ja toimistoapulaisen asettaminen kansanlastentarhain kansliaan.. 
Kansanlastentarhain johtokunnan esityksestä, jossa mainittiin, et tä kaikenlai-
set kansliatehtävät veivät liian suuren osan kansanlastentarhain tarkas ta jan ja 
apulaistarkastajan ajasta haitaksi heidän alaistensa laitosten toiminnan valvon-
nalle, joka kuitenkin oli mainit tujen viranpitäjäin päätehtävä, p ä ä t t i k a u p u n -
ginvaltuusto vuoden 1925 alusta kansanlastentarhain kansliaan perustettavaksi 
3 vakinaiseen palkkaluokkaan kuuluvan lasku- ja toimistoapulaisentoimen. 

Uuden apulaistgöpäällikönviran perustaminen rakennuskonttoriin. Sitten-
kuin kaupunginvaltuusto oli päättänyt^2) velvoittaa rakennuskonttorin valvo-
maan kaupungin kaduissa suoritettavia kaivuutöitä, yleisten töiden hallitus 
anoi, että rakennuskonttorin katu- ja viemäriosastolle perustettaisiin toinen 
apulaistyöpäälliköntoimi, jonka haltijalle edellämainittu tehtävä uskottaisiin. 
Rahatoimikamarin asiasta antaman lausunnon mukaisesti kaupunginvaltuusto 
kuitenkin p ä ä t t i 3 ) evätä esityksen, mut ta osoitti samalla käyttövaroistaan 
Yleisten töiden pääluokan kohdalta 30,000 markkaa tarpeellisten apuvoimain 
palkkaamiseksi rakennuskonttorin katu- ja viemäriosastolle. 

Rakennuskonttorin geodeettiosaston henkilökunnan lisäys. Kahden uuden 
piirustajan palkkaamiseksi rakennuskonttorin geodeettiosastolle kaupungin-
valtuusto osoitti 4)menosäännön tililtä Uusien virkain palkat ja palkankorotuk-
set 33,600 markkaa. 

Kaupungineläinlääkärin virkaero. Kaupungineläinlääkäri W. Ehrströmille 
myönnet t i in 5 ) hänen anomansa ero kaupungineläinlääkärin virasta lukien 
huhtikuun 1 p:stä 1924. Samalla kehoitet t i in5) terveydenhoitolautakuntaa 
aikanaan ryhtymään toimenpiteisiin viran uudestaan täyttämiseksi. 

Nikkilän mielisairaalan ylilääkärin virkaero. Kaupunginvaltuusto 
myöns i 6 ) Nikkilän mielisairaalan ylilääkärille A. Rrehmerille hänen anomansa 
eron virastaan ja kehoitti 6) kaupungin sairaalainylihallitusta ryhtymään tar-
peellisiin toimiin viran jälleen täyttämiseksi. 

Kaupunginpuutarhurin virkaero. Kaupunginpuutarhuri S. Olssonille 
myönnet t i in 7 ) pyynnöstä ero virastaan. 

Avustavan vanhemman kaupunginkirjurin vaali. Pää t täessään 8 ) perustaa 
rahatoimikonttoriin avustavan vanhemman kaupunginkirjurin viran kau-
punginvaltuusto val tuut t i rahatoimikamarin virkaa avoimeksi julistamatta 
vali tsemaan9) sen haltijaksi nuoremman kaupunginkirjurin A. Aureen. 

Revisionikonttorin apulaisreviisorin vaali. Apulaisreviisori K . Tähtisen 
kuoltua avonaiseksi julistettuun revisionikonttorin apulaisreviisorinvirkaan 
kaupunginvaltuusto 33 hakijasta valitsi1 0) konttoripäällikkö Y. H. Wahlroosin. 

Talonisännöitsijän viran täyttäminen. Kaupunginvaltuuston otettua u ) 
talonisännöitsijän viran vakinaiseen menosääntöön rahatoimikamari anoi 
val tuut ta saada poiketen kunnan viranpitäjäin palvelusehtoja koskevassa 
säännössä vahvistetusta vakinaisia virkoja täytettäessä noudatet tavasta 
järjestyksestä valita talonisännöitsijäksi filosofianmaisteri K. Gustavsonin, 
joka oli hoitanut virkaa vakinaisena vuoden 1903 lopusta tammikuun 1 p:än 
1922 sekä sen jälkeen, rahatoimikamarin uudestijärjestämisen johdosta, virkaa 

Valt . pöytäk. 15 p. lokak. 26 §. — 2 ) Ks. 1923 vuod. kert. siv. 53. — 3 ) Valt. 
pöytäk . 13 p. helmik. 11 §. —- 4) S:n 2 p. huhtik. 8 §. — 5) S:n 23 p. tammik . 29 §; vrt . 
tä tä kert. siv. 154. — «) Valt . pöytäk . 24 p. syysk. 11 §; vrt . tä tä kert. siv. 154. — 7 ) Valt, 
pöytäk . 28 p. toukok. 19 §. — 8 ) Ks. tä tä kert. siv. 143. — 9) Valt. pöytäk. 19 p. maalisk. 
16 §. — 1 0 ) S:rf 23 p. tammik. 23 §. — n ) Ks. 1923 vuod. kert. siv. 140. 
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tekevänä. Esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto oikeutti kamarin 
valitsemaan v. t . talonisännöitsijän K. Gustavsonin viran vakinaiseksi halti-
jaksi julistamatta virkaa haettavaksi. 

Satamakannantakonttorin kamreerintoimen täyttäminen. Satamahallitus 
esitti, et tä satamakannantakonttorin kamreerintoimi täytettäisiin vakinaisesti 
ja ehdotti, et tä siihen virkaa haettavaksi julistamatta valittaisiin v. t . kam-
reeri I. F . Liljeros sekä et tä herra Liljeros oikeutettaisiin ikäkorotuksiin nähden 
lukemaan hyväkseen se aika, jonka hän oli hoitanut avonaista kamreerinvir-
kaa. Valmisteluvaliokunta esitti anomukseen myönnyttäväksi , mut ta valtuusto 
päätti 2) palauttaa asian valiokuntaan, jonka tuli hankkia selvitys herra Lilje-
rosin suomenkielen taidosta. 

Satamahallituksen annettua selvityksen siitä, et tä v. t . kamreeri I. Liljeros 
puheessa ja kirjoituksessa kykeni käy t tämään suomenkieltä, kaupunginvaltuusto 
päätt i 3 ) valita herra Liljerosin viran vakinaiseksi haltijaksi. 

Kaupungineläinlääkärinviran hoidattaminen. Koska kaupungineläin-
lääkärin virka oli ollut asianmukaisessa järjestyksessä avoimeksi julistettuna, 
mut ta toimeen ei ollut i lmoit tautunut ainoatakaan hakijaa, p ä ä t t i 4 ) kau-
punginvaltuusto terveydenhoitolautakunnan esityksestä määrätä ent. kau-
pungineläinlääkärin W. Ehrströmin huhtikuun 1 p:stä toistaiseksi hoitamaan 
kaupungineläinlääkärin virkatehtäviä 4,500 markan kiinteästä kuukausi-
palkasta. 

Nikkilän mielisairaalan ylilääkärinvirka. Kaupungin sairaalain ylihallituksen 
esityksestä kaupunginvaltuusto päät t i 5 ) määrätä Nikkilän mielisairaalan ali-
lääkärin G. E. Svanljungin oman virkansa ohella hoitamaan sairaalan avonaista 
ylilääkärin- ja johtajanvirkaa, kunnes viimemainittu virka vakinaisesti täy-
tettiin, sekä myöntää hänelle tästä tehtävästä 2,500 markan kuukausipalkkion 
marraskuun 1 p:stä lukien, mikä palkkio oli suoritettava menosääntöön yli-
lääkärin palkkaamista varten merkitystä määrärahasta. 

Nikkilän mielisairaalan ylilääkäriksi vali t t i in6) sittemmin kahdesta haki-
jasta lääketieteenlisensiaatti E. J . Horelli, jonka kanssa tehtiin erityinen sopi-
mus virkaan liittyvistä palkkaeduista 7). 

Köyhäinhoitolautakunnan apulaisjohtajan vaali. Köyhäinhoitolautakunnan 
apulaisjohtajaksi kaupunginvaltuusto kahdeksasta hakijasta valitsi8) hovi-
oikeudenauskultantti I. Oppmanin. 

Lastenhuoltotarkastajan vaali. Lastenhuoltotarkastajaksi ja lastenvalvo-
jaksi val i t t i in 9 ) 16 hakijasta kansakoulunopettaja S. Ojanne. Vaali alistettiin 
raastuvanoikeuden vahvistettavaksi. 

Sittemmin lastensuojelulautakunta ilmoitti, et tä herra Ojanne oli valittu 
suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajaksi, mikä merkittiin tiedoksi; 
t ämän ohessa lautakuntaa kehoitettiin 10) ryhtymään asianmukaisiin toimen-
piteisiin viran uudestaan täyttämiseksi. 

Holhouslautakunta, jonka asia ohjesäännön mukaisesti oli tehdä kau-
punginvaltuustolle esitys puheenaolevan viran täyttämisestä, esitti, et tä kau-
punginvaltuusto puolestaan määräisi varatuomari K . Rydmanin toistaiseksi 
hoi tamaan lastenhuoltotarkastajan ja lastenvalvojan virkaa sekä hyväksyisi 
lautakunnan toimenpiteen, et tä nim. lautakunta katsoen asian kiireelliseen 
laatuun ja avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista heinäkuun 2 7 p : n ä l 9 2 2 

n Valt pöytäk . 23 p. t a m m i k . 14 §. — 2 ) S:n 26 p. marrask. 10 §. — 3) S:n 10 p. jouluk. 
16 §; ks m y ö s tä tä kert. siv 85. — 4) Valt. pöytäk . 16 p. huhtik. 13 p. - 5) S:n 10 p. jouluk. 
14 § — 6) S:n 10 p. jouluk. 15 §. — 7) Ks. t ä tä kert. siv. 81. — 8) Valt. pöytäk. 11 p. kesak. 
40 §. — ») S:n 7 p. toukok. 34 §. — 10) S:n 10 p. syysk. 27 §. 
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annetun lain 14 §:n nojalla oli esittänyt raastuvanoikeudelle, että herra Rydman 
määrättäisiin toistaiseksi hoitamaan virkaa. Kaupunginvaltuusto myön ty i l ) 
esitykseen. 

" Lastensuojelulautakunnan nuorisonhuoltajan vaali. Sittenkuin lasten-
suojelulautakunnan nuorisonhuoltajan virka entisen haltijan S. Ojanteen 
tultua nimitetyksi lastenhuoltotarkastajaksi ja lastenvalvojaksi oli tullut avoi-
meksi, valitsi2) kaupunginvaltuusto 12 hakijasta nuorisonhuoltajaksi kansa-
koulunopettaja Y. J . Fonseliuksen. 

Työväenopiston ruotsinkielisen osaston johtajan vaali. Työväenopiston 
ruotsinkielisen osaston johtajaksi kaupunginvaltuusto kahdesta hakijasta 
valitsi3) ent. kansanopiston johtajan J . Österholmin. 

Kaupunginpuutarhurin vaali. Kaupunginpuutarhuriksi valittiin4) 7 haki-
jasta Lepaan puutarhaopiston ylipuutarhuri J . E. Rlomquist. 

Rahatoimikamarin tässä yhteydessä tekemän ehdotuksen kaupunginpuu-
tarhurintoimen siirtämisestä 13:nnestä 15 vakinaiseen palkkausluokkaan sekä 
kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdotuksen sen muuttamisesta sopimus-
viraksi kaupunginvaltuusto jätt i huomioon ottamatta. 

Myönnettyjä virkavapauksia. Kaupunginvaltuuston kanslian ensimmäiselle 
sihteerille E. Cavotiiukselle myönnett i in5) sairauden tähden virkavapautta 
maaliskuun 3:nnesta 31 p:än, jona aikana hänellä kunnallisten viranpitäjäin 
palvelusehtosäännön 18 §:n nojalla oli oikeus saada täydet palkkaedut. 

Myönnettyjä virkavapauksia. Sittenkuin rahatoimenjohtaja J . Helo vii-
taten siihen, että hän kansanedustajana ajoittain tulisi olemaan estetty hoita-
masta kaikkia rahatoimenjohtajan virkaan liittyviä tehtäviä, oli anonut 
oikeutta saada luovuttaa osan mainituista tehtävistä toimittaja S. Jacobsonille 
heidän kesken sovituin ehdoin, päät t i 6) kaupunginvaltuusto herra Helon ano-
muksen eväten 

vapauttaa rahatoimenjohtaja J . Helon tehtävästään niiksi ajoiksi, jotka 
eduskunta oli koolla tai valtiovarainvaliokunnan työ, jonka valiokunnan 
jäsen herra Helo oli, jatkui, oikeuttaen rahatoimikamarin tarkemmin määrää-
mään virkavapauden ajat ; 

määrätä kaupunginkamreeri P. J . Björkin mainittuina aikoina omalla 
vastuullaan hoitamaan kaikki rahatoimenjohtajan toimeen liittyvät tehtävät, 
nauttien virkaan kuuluvia palkkaetuja; 

määrätä avustavan kaupunginkamreerin O. Paldanin samoina aikoina 
hoitamaan kaupunginkamreerin tehtäviä 500 markan kuukausittaisesta lisä-
palkkiosta; 

oikeuttaa rahatoimikamarin ryhtymään muihin puheenaolevasta asiasta 
johtuviin toimenpiteisiin ja asettamaan rahatoimikonttoriin tarpeellisen hen-
kilökunnan; sekä 

että edellämainitusta järjestelystä aiheutuvat kustannukset oli vähen-
nettävä herra Helon palkasta niiltä ajoilta, joina hän oli virkavapaana, kui-
tenkin siten, ettei vähennys saisi ylittää puolta paikkamäärää. 

Ilmoittaen myöntäneensä kaupunginkamreeri P. J . Bjorkille, joka oli 
saanut tehtäväksi laatia ehdotuksen kannantalaitoksen uudestaan järjestämi-
seksi, tämän työn suorittamista varten kahden kuukauden virkavapauden 
täysin palkkaeduin, rahatoimikamari esitti, että kaupunginvaltuusto, koska 
mainittu tehtävän loppuun suorittaminen vaati vielä kuusi viikkoa, täksi 

or Z ) ™ ' Pö>7täk' 2 4 P- s y y s k - 13 §. — 2 ) S:n 10 p. syysk. 23 §. — 3 ) S:n 7 p. toukok. 
¿5 §. — 4) S:n 24 p. syysk. 12 § . — 5 ) S:n 2 p. huhtik. 19 §. — 6 ) S:n 28 p. toukok. 17 §. 
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ajaksi, lukien maaliskuun 26 pistä, vapauttaisi herra Bj örkin kaupunginkam-
reerinvirkaan liittyvien tehtäväin hoitamisesta oikeuttaen hänet virkavapauden 
ajalta nauttimaan täydet palkkaedut, ja määräisi sijaiseksi apulaiskaupungin-
kamreeri O. Paldanin sekä valtuuttaisi kamarin ryhtymään muihin päätöksestä 
aiheutuviin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto h y v ä k s y i e s i t y k s e n . 

Sotaväen rauhanaikaiset ravinto- ja rehuannokset. Maaherran kehoitettua 
kaupunginvaltuustoa antamaan lausunnon sotalaitoksen tarpeisiin rauhan 
aikana annettavista luontoissuorituksista säädetyssä laissa määrättyjen ravinto-
ja rehuannosten hinnoituksesta kaupunginvaltuusto majoituslautakunnan 
tekemien laskelmain mukaisesti pää t t i 2 ) ehdottaa, että vuonna 1924 perus-
annoksen hinnaksi miestä kohden päivässä määrättäisiin 8: 37 markkaa, mistä 
—116 markkaa mausteisiin y. m., rehuannoksen hinnaksi ratsuhevoselle päivää 
kohden 14: 50 markkaa, tykistöhevoselle 14:48 markkaa ja kuormastohevo-
selle 14:08 markkaa, minkä lisäksi huhti- ja lokakuulla tulisi hevosta kohden 1:15 
markkaa päivässä, mikä vastaa 0.5 pellavansiemenkakkukilon hintaa. 

Kioskikauppa. Eräät kioskikauppiaat olivat anoneet, että yksityisten 
maalle rakennettuja kioskeja touko—lokakuulla saisi pitää avoinna klo 10:een 
asti ip. ja ilmoittivat olevansa valmiit tästä oikeudesta suorittamaan 200 
markan maksun kioskilta kuukaudessa, mutta kaupunginvaltuusto pää t t i 3 ) 
evätä anomuksen. 

Lupa ampumaradan avaamiseen. Osakeyhtiö Systeman anottua saada 
Liisankadun talossa n:o 14 avata ampumarata, johtaja F. M. M. Dettmann 
radanjohtajana, pää t t i 4 ) kaupunginvaltuusto maaherralle lähettämässään 
kirjelmässä ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomukseen myön-
tymistä vastaan, edellyttäen kuitenkin, että hakija laati asianmukaiset jär-
jestyssäännöt ampumarataa käyttävän yleisön noudatettaviksi. 

Suomen kansalaisuushakemusten valmistelu. Kaupunginvaltuusto päätti5), 
että sen lausunnon saamiseksi lykättyjen Suomen kansalaisuuden myöntä-
mistä koskevain asiain valmistelu, joka aikaisemmin oli ollut tarkoitusta varten 
asetetun valiokunnan tehtävänä, tästälähin oli kuuluva yleiselle valmistelu-
valiokunnalle. 

Denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden myyntilupahakemusten valmistelu. 
Kaupunginvaltuusto päätti 6), että yleinen valmisteluvaliokunta tästälähin 
valmistelisi denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden myyntilupaa koskevat 
hakemukset. 

Kansalaisoikeus. 52 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 5 tapauk-
sessa ehdotti evättäväksi Suomen kansalaisuushakemuksia7); 3 tapauksessa 
valtuusto ei katsonut itsellään olevan syytä lausua mielipidettään mainitun 
laatuisista hakemuksista. Ensinmainituista tapauksista koski 23 Venäjän, 
11 Saksan, 9 Ruotsin, 3 Puolan, 2 Tshekko-Slovakian, 1 Norjan, 1 Tanskan 
ja 1 Viron sekä 1 Pohjoisamerikan yhdysvaltain kansalaisia. 

Elinkeino-oikeus. 65 tapauksessa valtuusto antoi 8 ) puoltavan ja 1 tapauk-
sessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten hakemuksista saada kaupungissa 
harjoittaa elinkeinoa. 

*) Valt. poytåk. 2 p. hulltik. 11 §. — 2 ) S:n 27 p. helmik. 1 §. — 3 ) S:n 28 p. toukok. 26 §; 
\ r t . 1923 v u o d . kert. s iv. 59. — 4) Valt. poytåk . 27 p. helmik. 7 §. — 5) S:n 9 p. tammik . 7 §. 
— 6 ) S:n 9 p. t ammik . 8 §. — 7 ) S:n 13 p. helmik. 19 §; 2 p. huhtik. 27 §; 7 p. toukok. 40 §; 
11 p. kesåk. 43 §; 24 p. syysk. 2 §; 29 p. lokak. 8 §; 12 p. marrask. 3 §; 26 p. marrask. 8 § ja 
17 p. jouluk. 9 §. — 8) S:n 23 p. t ammik . 3 ja 4 §§; 13 p. helmik. 2 §; 27 p. helmik. 8 §; 19 
p. maal isk 3 §; 16 p. huhtik. 3 ja 4 §§; 7 p. toukok. 3 §; 28 p. toukok. 3 §; 11 p. kesåk. 1 §; 
10 p. syysk. 3 §; 24 p. syysk. 3 §; 15 p. lokak. 1 ja 2 §§; 12 p. marrask. 4 § ja 17 p. jouluk. 6 §. 
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2 tapauksessa kaupunginvaltuusto ilmoittix), ettei sen puolelta ollut 
estettä oikeuden myöntämiselle harjoittaa ampuma-aseiden ja -tarpeiden 
kauppaa. 

3 tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi puoltavan lausunnon anomuk-
sesta saada harjoittaa rohdoskauppaa 2) ja 15 tapauksessa puoltavan ja 3 
tapauksessa epäävän lausunnon anomuksista saada pitää kaupan alkoholi-
pitoisia aineita3). 

2 tapauksessa valtuusto puolsi anomusta saada harjoittaa huutokauppa-
liikettä4) ja 1 tapauksessa anomusta saada harjoittaa paikan välitysliikettä 5). 

1 tapauksessa oikeutettiin 6) eräs henkilö, joka ei nauttinut kansalaisluotta-
musta, harjoittamaan parturinliikettä, kuitenkin ehdolla, ettei hänellä ollut 
palveluksessaan alaikäisiä henkilöitä eikä oppilaita. 

Kiinteistöjen omistamisoikeus. 2 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi7) 
myöntymistä ulkomaalaisten anomuksiin saada maassamme omistaa kiin-
teistöjä. 

Kaupungin äänestysaluejaon uudistaminen. Maistraatin pyydettyä kau-
punginvaltuuston lausuntoa henkikirjoittajan laatimasta ehdotuksesta kau-
pungin äänestysaluejaon uudistamiseksi, jossa ehdotuksessa m. m. alueiden 
luku oli lisätty 35:stä 38:aan, valtuusto antamassaan vastauksessa pää t t i 8 ) 
ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista yllämainittua ehdotusta 9) 
vastaan. 

Lausunto valtion komitean antamasta ehdotuksesta kaupunkikuntain kes-
kushallinnon uudestaan järjestämiseksi. Kaupunginvaltuuston antaman teh-
tävän 1 0 ) mukaisesti tarkoitusta varten asetettu valiokunta u ) antoi valtuustolle 
ehdotuksen lausunnoksi12) valtion komitean ehdotuksesta kaupunkikuntain 
keskushallinnon uudestaan järjestämiseksi. Lausunnossa selvitettiin aluksi 
sitä seikkaa, oliko kysymys kaupunkikuntain keskushallinnon uudestaan 
järjestämisestä ylipäätään otettava käsiteltäväksi, ennenkuin se valtion 
komitea, joka paraikaa valmisteli ehdotusta kuntain taloudenhoidon uudista-
miseksi, oli antanut mietintönsä. Mainitut kysymykset olivat jossain määrin 
yhteydessä keskenään ja olisi ollut suotavaa, että ne olisi voitu käsitellä yhtai-
kaa, mutta valiokunta päätyi kuitenkin siihen käsitykseen, että edellä-
mainittu kysymys voitiin ratkaista ennen viimemainittua, sitäkin suuremmalla 
syyllä, koska lykkäys todennäköisesti tekisi asian monimutkaisemmaksi ja 
viivyttäisi sen ratkaisua. 

Itse ehdotusta tarkastaessaan valiokunta lähti pääkaupungin oloista, täällä 
kun kunnallisella alalla oli tapahtunut vilkas kehitys ja uudistuksen käytän-
nöllinen tarve sen vuoksi oli paljon pienempi kuin monissa muissa kaupunki-
kunnissa. Kuitenkin valiokunta myönsi, että komitean laatimassa lakiehdo-
tuksessa oli säännöksiä, joiden ottamisesta kunnallislakiin saattoi olla Hel-
singillekin hyötyä. 

Samassa määrin kuin yleinen yhteiskuntakehitys asetti kaupunkien 
kunnallishallinnolle yhä laajempia ja eri aloja koskevia tehtäviä, esiintyi myös 
vaara, että tämä hallinto liiaksi desentralisoituisi ja siten menettäisi yhden-
mukaisuutta ja lujuutta. Valiokunta luki sentähden komitealle ansioksi, että 

T) Valt. pöytäk. 23 p. tammik . 5 § ja 17 p. jouluk. 1 §. — 2 ) S:n 24 p. syysk. 6 §; 15 p. 
lokalt. 3 § ja 10 p. jouluk. 4 §. — 3 ) S:n 23 p. tammik . 22 §; 2 p. huhtik. 26 §; l i p. kesäk. 44 
§; 15 p. lokak. 6 § ja 12 p. marrask. 5 §. — 4) Sai 24 p. syysk. 5 § ja 26 p. marrask. 1 §. —• 
5) S:n 24 p. syysk. 4 §. — 6) S:n 29 p. lokak. 2 §. — 7) S:n 2 p. huht ik . 3 § ja 7 p. toukok. 4 §. 
—- 8) S:n 27 p. lielmik. 6 §. — 9) Ks. Kunnal l . asetuskok. vuodel ta 1924 siv. 65. — 10) Ks. 
1923 vuod. kert. siv. 136. — n ) S:n siv. 164. — 1 2 ) Valt . pain. asiakirj. n:o 7. 
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se oli pyrkinyt kunnallishallintoon saat tamaan suurempaa keskitystä, joka 
todella esiintyikin lakiehdotuksen päätarkoituksena. Keskitysperiaatteen 
soveltamisessa oli kuitenkin katsottava, ettei kehityksen kestäessä saavu-
te t tu ja , tunnustetust i arvokkaita tuloksia saatet tu vaaraan tai uhra t tu aino-
astaan periaatteen toteuttamiseksi. Tässä kohden valiokunta puolestaan oli 
sitä mieltä, e t tä komitea oli useissa kohdin ehdotuksessaan mennyt liian pit-
källe. Jo se seikka, et tä useiden kaupunkien, niiden joukossa Helsingin, hallinto 
t iet täväst i jo nyt oli jär jes te t ty verraten tyydyt täväst i , ja ehkä vielä suurem-
massa määrin se seikka, että mainittu hallinto oli erikokoisissa kaupungeissa 
niin t ava t toman eri laajuinen, näyt t i väl t tämät tömäst i vaalivan, että kau-
punkikunnille hallintonsa järjestämiseen ikähden pysytettiin tuntuvast i suu-
rempi vapaus kuin komitea oli t ah tonut niille myöntää . Niinpä pitäisi kau-
pungeilla esim. olla oikeus esteettömästi ja mutkat tomast i perustaa uusia 
kunnallisia elimiä, jotka havaitti in tarpeellisiksi, ja pysyt tää ne vanhat elimet, 
jotka olivat osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi. Uusi laki olisi sentähden 
laadi t tava niin väljäksi, et tä jäykkää, kaupunkien vapaata aloitetta ja harkintaa 
estävää yhtäläisyyttä mikäli mahdollista vältettäisiin. 

Edelleen valiokunta tahtoi esittää huomautuksensa erästä komitean ehdo-
tuksessa havai t tavaa valtion vaikutusvallan laajentamiseen kaupunkikuntain 
kustannuksella täh täävää pyrkimystä vastaan, johon valiokunta myöskään ei 
voinut yh tyä . Useimmat niistä yleisistä muistutuksista, samoin kuin myös useat 
yksityiskohtaiset muistutukset, joita seuraavassa ehdotusta vastaan tehdään, 
kohdistuvatkin juuri jommankumman edellä mainitun pyrkimyksen ilma-
uksiin . 

Komitean ehdotus kaupunginjohtajan asettamisesta kuuluu niihin uudis-
tusehdotuksiin, jotka Helsingin kaupunki jo on to teu t tanut . Saavutet tu 
kokemus oli toistaiseksi osoittanut tämän uudistuksen tarkoituksenmukaiseksi. 
Kaupunginjohta jan asettamistapaan nähden valiokunta kuitenkaan ei voinut 
yhtyä komitean ehdotukseen, et tä valtioneuvoston oli hänet nimitet tävä 
kolmesta valtuuston ehdottamasta henkilöstä. Tosin nimitettiin nykyjään 
kunnallispormestari tällä tavoin, mut ta hän oli maistraatin puheenjohtajana 
valtion virkamies yhtä suuressa määrässä kuin kunnan, jota vastoin kaupungin-
johta ja oli tarkoi tet tu kaikissa suhteissa olemaan kunnallinen virkailija, 
lähinnä rahatoimikamarin puheenjohtajaa vastaava, jonka asettamiseen 
valtioneuvoston ei ollut puu tu t tava . Ehdotuksen tässä kohden t ietämää 
kunnallisen itsehallinnon supistamista ei voinut pitää suotavana, sitä vähem-
män kun nimitys siten saattaisi joutua riippumaan hallituksessa kulloin-
kin vallitsevista valtiollisista virtauksista. Olisiko kaupunginjohtajan virka 
julistettava haettavaksi vai voitaisiinko se t äy t t ää avoimeksi julistamatta, oli 
syrjäseikka, jota ei tarvinne säätää laissa, vaan jota sopivammin voitiin 
kosketella kaupunginhallituksen ohjesäännössä. Aikaan nähden, joksi kau-
punginjohtaja olisi valit tava, valiokunta katsoi sopivimmaksi jä t tää laissa 
määräämät tä , oliko hänet valit tava määrätyksi vai epämääräiseksi ajaksi, ja 
sallia jokaisen kaupunkikunnan kaupunginhallituksen ohjesäännössä jär-
jestää asia sopivaksi katsomallaan tavalla. — Samaten ei valiokunta myös-
kään katsonut laissa tarvi t tavan vastaavaa säännöstä kaupunginhallituksen 
jäsenistä. 

Komitean ehdotuksen mukaan olisi kaupunginhallitus, kun kaupungin-
valtuuston päätös oli ristiriidassa lain tai voimassa olevien asetusten ja määräys-
ten kanssa, velvollinen kieltäytymään antamasta virka-apua sellaisen päätöksen 
toimeenpanemiseen, ollen valtuustolla oikeus valit taa tästä kieltäytymisestä. 
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Valiokunta piti sopimattomana, et tä kaupunginvaltuuston alaiselle ja sen 
valitsemalle elimelle, jonka jäseniä useat val tuutetut itse olivat ja jonka lain-
opillisesta pätevyydestä ei ollut riittäviä takeita, myönnettäisiin oikeus rat-
kaista, oliko kaupunginvaltuuston tekemä päätös laillinen vai ei. Ratkaisu-
valta edellämainituissa tapauksissa oli valiokunnan mielestä annet tava maa-
herralle, jolla hallinnossamme ylipäätään oli tämä oikeus ja jonka käy te t tä -
vänä aina oli päteviä ja riit täviä lainopillisia voimia. 

Kun ei kuitenkaan maaherraa olisi velvoitettava tarkastamaan kaikkien 
kaupunginvaltuuston päätösten laillisuutta ja kun ei kaupunginhallitusta myös-
kään olisi pakotet tava ilman muuta antamaan apuaan semmoisen päätöksen 
täytäntöönpanoon, jota se piti lait tomana, ehdotti valiokunta sopivimpana 
menettelynä tähän kuuluvissa tapauksissa, et tä kaupunginhallitus, siinä 
tapauksessa et tä se havaitsi jonkin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 
lainvastaiseksi, lykkäisi sen täytäntöönpanon toistaiseksi ja ilmoittaisi täs tä 
heti kaupunginvaltuustolle, pyytäen et tä valtuusto ottaisi asian uudelleen 
harkittavakseen. Jos kaupunginvaltuusto tässä uudessa käsittelyssä luopuisi 
päätöksestään, jäisi asia sillensä; jos sitä vastoin aikaisemmassa päätöksessä 
Pysyttäisiin, olisi valtuusto velvollinen alistamaan sen maaherran tu tk i t ta -
vaksi. 

Tämä laillisuuskysymysten käsittelymuoto näytt i , samalla kuin ratkaisu-
valta niissä myönnettiin samalle valtionviranomaiselle kuin yksityisiin valituk-
siin nähden, tavallisesti voivan vapaut taa kaupunginhallituksen olemasta pako-
te t tu menettelemään vastoin vakaumustaan, kuitenkaan myön tämät t ä sille 
puheenalaisessa tapauksessa muodotonta päätösvaltaa. Kerran aloitettuna 
jatkuisi ehdotettu menettely miltei itsetoimivasti, ja todennäköisesti vaadittai-
siin maaherran asiaan puut tumista vain erittäin harvalukuisissa poikkeus-
tapauksissa. 

Vastoin komitean kantaa, mitä tuli kaupunginvaltuuston oikeuteen aset-
taa valiokuntia, voitiin esittää useita painavia muistutuksia. Tärkein niistä 
koski komitean ehdotusta, et tä nykyinen yleinen valmisteluvaliokunta koko-
naan lakkautettaisiin ja sen teh tävä t ottaisi huolekseen kaupunginhallitus. 
Helsingissä saavutet tu kokemus oli kuitenkin valmisteluvaliokunnan tehtä-
vään nähden kunnallishallinnossa vakaut tanu t komitean mielipiteestä suu-
resti eroavan käsityksen, jonka mukaan tämä pysyväinen valiokunta on ollut 
ja on erittäin tärkeä kunnallisten asiain kaikinpuoliselle valmistelulle. 

Valmisteluvaliokunta oli myös kokoonpanonsa vuoksi kaupunginval-
tuuston eri ryhmiä suuressa määrin edustava ja sen toimit tamaa asiain käsit-
telyä oli sentähden varsin oikein sanottu valtuuston »ensimmäiseksi luke-
miseksi». Näin olivat asiat lukuisissa, usein erittäin tärkeissä tapauksissa 
valmisteluvaliokunnan asiaan puuttumisen johdosta tosiasiallisesti saaneet 
aivan toisen käänteen, kuin jos ne olisi siinä asussa, jossa ne olivat saapu-
neet rahatoimikamarista tai muilta valmistelevilta viranomaisilta, esi-
telty kaupunginvaltuustolle. Valmisteluvaliokunnan työn tulosta oli suu-
resti edistänyt myös valiokunnan kokoomuksen jatkuvaisuus, joka oli 
ollut silmäänpistävä ja paljon suurempi kuin esim. rahatoimikamarissa. 
E t t ä asianlaita eräissä kaupungeissa, mikäli komitea ilmoitti, oli ollut toinen, 
osoitti ainoastaan, et tä järjestely tässä kohden niissä oli ollut puutteelli-
nen. Helsingissä oli valmisteluvaliokunnan toiminnasta ollut se etu, et tä 
asiain käsittely kaupunginvaltuustossa oli käynyt yksinkertaisemmaksi ja 
lyhyemmäksi. 

Tärkeätä oli myös, et tä laki soi kaupunginvaltuustolle oikeuden asettaa 
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muitakin pysyväisiä valiokuntia. Sellaiset olivat monena vuonna menestyk-
sellä toimineet Helsingissä. Sälyttämättä lakiin liian monta yksityiskohtaista 
määräystä voisi ehkä yleinen säännös, että kaupunginvaltuustolla oli oikeus 
valita sekä pysyväisiä että tilapäisiä valiokuntia ja komiteoja, tässä kohden 
riittää. 

Valiokuntain toimivallankin komitea nähtävästi oli määritellyt liian niu-
kaksi. Jos kaupunginvaltuuston valiokunnat (paitsi hallintoa tarkastamaan 
asetettuja)saisivat lausua mielensä ainoastaan kaupunginhallituksen valmistele-
mista asioista, riistettäisiin valtuustolta liiallisen keskityspyrkimyksen hy-
väksi mahdollisuus tarpeellisissa tahi suotaviksi katsomissaan tapauksissa 
alunperin jät tää asia erikoisvaliokunnan valmisteltavaksi. Voi myös usein 
olla sopivampaa antaa kaupunginhallituksen lausua mielensä jostakin erikois-
valiokunnan ehdotuksesta kuin päin vastoin valiokunnan kaupunginhallituksen 
ehdotuksesta. Helsingissä ainakin oli useasti hankittu rahatoimikamarin lau-
sunto sekä erikoisvaliokuntain että lautakuntainkin antamista ehdotuksista. 
Tältäkin kohden näytti sentähden komitean ehdotusta olevan muutettava. 
Tämä käsitys valiokuntain toimivallasta vihdoin johti siihen, ettei kaupungin-
johtajalle tai hänen edustajalleen olisi myönnettävä yleistä oikeutta olla saa-
puvilla valiokuntain kokouksissa. Sopivammalta näytti, että nämä virkailijat 
ainoastaan kutsuttaessa olisivat läsnä kokouksissa. 

Komitean tavoittelema kunnallishallinnon keskitys ilmeni erittäin voi-
makkaasti ehdotuksesta, ettei kaupunginhallitus ainoastaan olisi edustettuna 
lautakunnissa, vaan että myös sen edustajilla, samoin kuin kaupunginjohta-
jallakin, olisi oikeus alistaa näiden päätökset kaupunginhallituksen tutki t ta-
viksi. Sellaisen pitkälle menevän toimivallan myöntäminen herätti kuitenkin 
vakavia epäilyksiä. Valiokunnan mielestä ei voinut olla suotavaa, että keski-
tys ulotettiin niin pitkälle, että se sai ehdottomasti virkavaltaisuuden leiman, 
niinkuin puheenalaisen alistamisoikeuden käytäntöön saattamisen johdosta 
olisi laita. Alistamisoikeutta voitaisiin helposti väärinkäyttää ja siitä voisi 
johtua hankauksia kaupunginhallituksen ja lautakuntain välillä. Mutta ennen 
kaikkea oli pelättävissä, että lautakuntain liiallinen riippuvaisuus kaupungin-
hallituksesta vaikuttaisi lamauttavasti siihen kunnan asioiden harrastukseen, 
joka tähän asti juuri niissä oli hyvin säilynyt ja joka kunnan kannalta oli 
suuriarvoinen. Läheistä yhteistoimintaa kaupunginhallituksen ja lautakuntain 
kesken valiokunta piti sekä hyödyllisenä että suotavana, eikä sen mielestä 
voinut esittää mitään oikeutettua väitettä sitä ehdotusta vastaan, että sellai-
nen yhteistoiminta aikaansaataisiin siten että kaupunginhallitus saisi edusta-
jansa lautakuntiin, mikä järjestely muuten eräissä lautakunnissa jo jonkin 
aikaa oli ollut käytännössä Helsingissä. Kuitenkin olisi hallitus ainoastaan 
oikeutettava, mutta ei velvoitettava valitsemaan keskuudestaan jäsen 
kuhunkin lautakuntaan. Täten olisi valiokunnan mielestä keskitys tässä 
hallinnon osassa toimeenpantu sikäli kuin siitä olisi hyötyä ja samalla takeita 
lautakuntain taholta tapahtuvia mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan riittä-
västi lisätty. Jos kuitenkin osoittautuisi, että jokin lautakunta olisi saanut liian 
suuren liikuntavapauden, ei kaupunginvaltuuston olisi ensinkään vaikea sen 
johtosääntöä muuttamalla poistaa epäkohdat. Niin esim. voitaisiin periaat-
teellisten kysymysten ryhmä erottaa sen toimivaltapiiristä ja niiden ratkaisu-
valta siirtää kaupunginhallitukselle. Pääasia tässä kohden oli, ettei lauta-
kuntain päätösvaltaa rajoitettu varaamalla alistamisoikeus jollekin niiden 
jäsenelle tai edes kaupunginjohtajalle. 

Komitea oli ehdottanut, että kaupunginhallituksen ohjesäännössä, jonka 
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valtioneuvosto vahvistaisi, hallituksen avuksi asetetut lautakunnat luetel-
taisiin ja siihen pantaisiin yleisiä määräyksiä niiden kokoonpanosta, toimi-
vallasta ja tarkoituksesta. Tällä ehdotuksella oli melko suuri periaatteellinen 
kantavuus. Kun lukuisain lautakuntain asettaminen samoin kuin myös niiden 
kokoonpanon y. m. määrääminen tähän asti oli ollut kaupunginvaltuuston 
yksin päätettävä ei ehdotuksen tultua toteutetuksi ainoastaan uusien lauta-
kuntain asettaminen joutuisi riippumaan valtioneuvoston suostumuksesta, 
vaan myös kaikki lautakunnat luettaisiin johtosääntöjensä tärkeimpäin osain 
vahvistamiseen nähden samaan luokkaan kuin laissa määrätyt lautakunnat, 
joiden johto- ja ohjesäännöille nykyjäänkin vaadittiin valtionviranomaisen 
(osin valtioneuvoston, osin maaherran) vahvistus. Sellaisen kunnallisen itse-
hallinnon rajoituksen valiokunta leimasi sekä hyödyttömäksi että aiheet-
tomaksi. Käytännössäkin valiokunta piti tätä säännöstä sopimattomana, 
sillä jokainen päätös sekä lautakuntain perustamisesta tai lakkautta-
misesta että myös pienimpäinkin muutosten tekemisestä niiden kokoonpa-
noon ja toimivaltaan aiheuttaisi aikaa vievän ja hedelmättömän kirjelmäin 
vaihdon. 

Komitean ehdotusta, että virkamiesten virka-asema, virkaan ottaminen 
ja erottaminen sekä palkkaus järjestettäisiin virkasäännöllä, jonka valtioneu-
vosto vahvistaisi, valiokunta myöskään ei voinut puoltaa. Siten aikaansaatava 
kaupunkikuntain itsehallinnon supistaminen näytti sitä vähemmän tarpeel-
liselta, kuin erinäiset kaupungit yleispiirtein jo olivat tyydyttävästi järjestä-
neet kunnan ja sen viranpitäjäin välisen suhteen. 

Nyt ehdotetun uudistuksen toimeenpanon jälkeenkin jäisi kaupunkien 
maistraateille melkoinen määrä puhtaasti kunnallisia tehtäviä, joista komitea 
tosin on osan maininnut, mutta joiden perusteellisempi selvittely olisi ollut 
toivottava. Jos komitean ehdotuksen mukaisesti maistraattia koskeva luku 
kokonaan poistettaisiin kunnallislaista, syntyisi lakiin aukko, siitä kun silloin 
turhaan saisi etsiä tietoa maistraatin tehtävistä kunnallisena viranomaisena. 
Vaikka voimassa olevakin kunnallislaki oli tässä kohden puutteellinen, ei 
valiokunta kuitenkaan katsonut olevan aihetta sitä uudistettaessa poistaa 
kaikkia tähän kuuluvia säännöksiä; pikemmin olisi ollut suotavaa, että komi-
tea olisi käyt tänyt tilaisuutta lain täydentämiseen mainitussa kohden. 

Tässä yhteydessä valiokunta huomautti, että maistraatin kaksinainen 
asema osin valtion, osin kunnan viranomaisena olisi otettava erityisesti 
tutkittavaksi. Voisi silloin ehkä osoittautua, että kaikki maistraatin nykyiset 
kunnalliset oikeudet ja tehtävät haitatta voitaisiin siirtää muille, puhtaasti 
kunnallisille elimille. Kaupunkikunnat vapautuisivat siten ottamasta osaa 
maistraatin ylläpitokustannuksiin. 

Edellä esitetyn lisäksi valiokunta teki eräitä vähemmän olennaisia yksityis-
kohtiin kohdistuvia muistutuksia komitean ehdotuksen eri pykäliä vastaan. 

Mitä viimein tuli siihen aikaan, jonka kuluessa kaupungit olisi velvoi-
tettava toimeenpanemaan kunnallisen keskushallinnon uudestaan järjestä-
misen, piti valiokunta siihen liittyviin vaikeuksiin nähden esim. kolmen 
vuoden siirtymisaikaa tarkoituksenmukaisena ja riittävänä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi *) kaikilta osiltaan valiokunnan ehdotuk-
sen ja päätti lähettää sen omana lausuntonaan Suomen kaupunkiliiton halli-
tukselle. Edellyttäen että hallitus lähettäisi tämän lausunnon valtioneuvostolle 
valtuusto esitti, 

i) Val t . p ö y t ä k . 19 p. maal i sk . 10 §. 

Kunnall. kert. 1924. 19 
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että hallitus antaessaan lausuntonsa ehdotuksesta kaupunkikuntain 
keskushallinnon uudestaan järjestämiseksi ottaisi huomioon valtuuston edellä 
selostetussa lausunnossa esitetyt muistutukset ja siinä erikoisesti kiinnittäisi 
huomiota niihin periaatteellisiin muistutuksiin, jotka koskivat: a) kaupungin-
johtajan valitsemistapaa, b) kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden tar-
kastamista, e) kaupunginvaltuuston oikeutta asettaa valiokuntia, cl) kau-
punginjohtajan ja kaupunginhallituksen lautakunnissa olevain edustajain 
oikeutta alistaa lautakuntain päätökset kaupunginhallituksen harkittaviksi, 
e) johto- ja lautakuntain johto- ja ohjesääntöjen vahvistamistapa», f ) virka-
sääntöä, sekä g) maistraatin asemaa kunnan viranomaisena; samoin kuin 

että hallitus mainitussa lausunnossa yhtyisi valtuuston ehdotukseen 
muutaman, esim. kolmen vuoden siirtymisajan myöntämisestä kaupungeille 
uudestijärjestämisen toimeenpanoa varten. 

Lausunto ylemmän asteen itsehallinnon järjestämistä sekä maamme jaka-
mista lääneihin ja maakuntiin koskevasta ehdotuksesta. Uudenmaan läänin 
maaherran pyydettyä kaupunginvaltuustolta lausuntoa erään valtion asetta-
man komitean antamasta mietinnöstä, joka koski läänien ylemmän asteen 
itsehallintoa sekä nykyisen läänijaon uudistamista, päätti x) valtuusto anta-
massaan vastauksessa puoltaa ehdotusta erikoisen Helsingin kaupungin käsittä-
vän hallintoalueen muodostamisesta ja sen hallinnon uskomisesta läänien maa-
herroja vastaavalle virkamiehelle, kuitenkin nimenomaan edellyttäen, ettei 
tä tä aluetta ja sen hallintoa muodostettaessa ja järjestettäessä kaupungin 
kunnallista itsehallintoa supistettu sekä että komitean hallintoalueen rajoista 
lausumaa periaatetta näitä vahvistettaessa noudatettiin. 

Lausunto linja-autoliikenteen taksa ehdotuksesta. Maistraatin pyydettyä 
kaupunginvaltuuston lausuntoa sille jätetystä ehdotuksesta Hakaniemen 
torin ja Yantaansillan välisen linja-autojen välittämän matkustajaliikenteen 
taksaksi, jota liikennettä tulisi harjoittamaan autonomistaja C. M. Lindström, 
pää t t i 2 ) kaupunginvaltuusto hyläten kaupungin yleisten töiden hallituksen 
esityksen korvauksen kantamisesta tien kulutuksesta puoltaa taksaehdo-
tuksen hyväksymistä. Ehdotuksen mukaan olisi maksu yksinkertaisesta 
ajomatkasta 1:50 markkaa sekä alennuslippuja käytettäessä 1:25 markkaa 
hengeltä, minkä ohessa valtuusto oli sitä mieltä, että lipunhintoja linja-
autonomistajan sitä halutessa voisi korottaa, kuitenkin enintään 30 % 
ehdotetuista määristä. 

Lausunto autotaks a ehdotuksesta. Maistraatin pyydettyä kaupunginval-
tuustolta lausuntoa Osakeyhtiö Helsingin autoliikenne—Helsingfors auto-
trafik aktiebolag nimisen yhtiön tekemästä anomuksesta, että maistraatti 
vahvistaisi yhtiön laatiman ehdotuksen n. s. Ford-taksametriautoilla harjoi-
tettavan henkilöliikenteen taksaksi, valtuusto ilmoitti 3) osaltaan puoltavansa 
mainittua anomusta, kuitenkin edellyttäen, että yöaikaan voimassa olevan 
taksan soveltaminen rajoitettaisiin aikaan klo 12 yöllä -— 6.30 ap. 

Lausunto ehdotuksesta pika-ajuritaksaksi ja uudeksi taksaksi ajosta taksa-
metriautolla. Sittenkuin Suomen ajurien liiton Helsingin osasto niminen 
ammattiyhdistys huomauttaen että voimassa olevan pika-ajuritaksan määrä-
ykset vyöhykeajosta olivat kaupungin laajentuessa käyneet erittäin epäedulli-
siksi kaupungin pika-ajureille, oli anonut sisimmän vyöhykkeen rajoja siir-
rettäviksi, ja esittänyt itse taksaa muutettavaksi, oli maistraatti kaupungin 
poliisimestarin, rahatoimikamarin ja kaupunginvaltuuston annettua asiasta 

!) Valt. pöytäk . 12 p. marrask. 1 §. — 2 ) S:n 19 p. maalisk. 2 §. — 3) S:n 2 p. huht ik . 1 §. 
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lausuntonsa l ) aset tanut komitean laatimaan ehdotusta Helsingin kaupungin 
uudeksi pika-ajuritaksaksi; tälle komitealle uskottiin myöhemmin tehtäväksi 
myöskin ehdotuksen laatiminen ammattimaisen autoliikenteen uudeksi tak-
saksi. Komiteaan kuuluivat kunnallisneuvosmies A. von Knorring maistraatin, 
insinööri E. von Frenckell kaupunginvaltuuston, lakitieteenkandidaatti K. V. 
Holma rahatoimikamarin, poliisimestarinapulainen K. Soinio poliisimestarin, 
pika-ajuri J . V. Peltonen Suomen ajurien liiton Helsingin osaston ja herra 
J . Y. Paananen Helsingin autonkuljettajayhdistyksen valitsemana sekä insi-
nööri T .Ta wast, jonka komitea maistraatin oikeuttamana oli valinnut jäseneksi. 

Suoritettuaan sille uskotun tehtävän komitea sittemmin lähetti pyydetyt 
ehdotukset2) sekä voimassa oleviin taksoihin tekemiensä muutosten ja lisäysten 
perustelut3) . 

Harkitessaan kysymystä Helsingin sopivimmasta pika-ajuritaksasta komi-
tea, siihen nähden että keskikaupungilta etäisempiä kaupunginasemakaava-
alueen osia oli yhä enemmän alettu rakentaa sekä sen johdosta pitempien 
matkain luku yhtäjaksoisesti alkanut lisääntyä ja matkan pituus yhä enemmän 
vaihdella, periaatteessa oli sitä mieltä, et tä ajomaksua, jotta se poikkeuksetta 
osuisi oikeaan, mieluimmin aina olisi suoritettava täsmällisessä suhteessa 
ajetun matkan pituuteen. Tämän periaatteen johdonmukainen soveltaminen 
edellytti tietenkin, et tä pika-ajurit velvoitettaisiin tien pituuden toteamiseksi 
käyt tämään taksametrejä, samaten kuin autoliikenteeseen nähden oli laita. 

Koska kuitenkin taksametrin hankintakustannus oli liian suuri, jotta 
sitä kohtuudella voisi panna asianomaisten ajoneuvojen omista jäin suoritetta-
vaksi, katsoi komitea olevansa pakotet tu luopumaan ajatuksesta tällä tavoin 
määrätä pika-ajurimaksu ja ehdotti sensijaan voimassa olevaan pika-ajuritak-
saan sellaisia muutoksia ja lisäyksiä, jotka mahdollisimman suuressa mää-
rässä tyydyttäis ivät edellä mainitut periaatteelliset vaatimukset, uusien mää-
räysten kuitenkaan käytännössä sovellettaessa käymät tä ylen mutkallisiksi. 
Komitean muutosehdotuksen päätarkoituksena oli siten alentamalla lyhim-
päin ja korottamalla pisimpäin matkain ajomaksua saattaa käytäntöön oikeu-
denmukaisempi korvaus ajosta kaupunginasemakaavan alueella, niin sovi-
tet tuna, että se voisi tyydyt tää sekä yleisön että pika-ajurien oikeutettuja 
toivomuksia, sikäli kuin nämä olivat yhteen sovitettavissa. 

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi oli komitea aluksi laa tinut ehdotuksen 
kaupungin uudeksi vyöhykejaoksi nykyisen sijaan, jota tosin ei nimenomaan 
mainittu voimassa olevassa taksassa, mut ta jonka mukaan siinä olevat maksut 
oli määrä t ty . Komitea oli tässä koet tanut väl t tää kaupunginasemakaavan 
jakamista liian moniin vyöhykkeisiin, joten m. m. pisimmätkään matka t kau-
punginasemakaavan alueella eivät ehdotuksen mukaan missään tapauksessa 
koskisi useampaa kuin neljää vyöhyket tä . 

Laatiessaan ehdotusta muutetuksi pika-ajuritaksaksi komitea edellä 
esitettyjen periaatteellisten näkökohtien lisäksi kiinnitti huomiota myös siihen, 
että nykyjään voimassa olevat epätasaiset määrät olisi käytännöllistä syistä 
tasoitettava täysiksi markoiksi. 

Mitä ajomaksun määrään tulee, katsoi komitea, että pika-ajuriliikkeen har-
joittamisesta johtuvat kustannukset oli sitä määrättäessä asianmukaisesti 
otet tava huomioon, minkä johdosta hankittiin tarpeelliset tiedot niitä koske-
vista seikoista. Komitea omaksui tällöin sen kannan, et tä olosuhteet eivät 
vaatineet ajomaksun määrän yleistä korottamista eikä alentamista. 

!) Ks. 1923 vuod. kert. siv. 88. — 2 ) Valt . pain. asiakirj. n:o 2, l i i t teet III ja IV. — 3) S:n 
liite II. 
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Voimassa olevaan autotaksaan komitea ennen muuta halusi aikaan-
saada sen muutoksen, et tä vuokra-autot jaettaisiin kahteen luokkaan, joille 
vahvistettaisiin eri kuljetusmaksut. Ylempään luokkaan olisi rekisteröitävä 
ne autot, joissa oli tilaa vähintään viidelle hengelle, kul jet ta ja mukaan luettuna, 
ja jQtka joka suhteessa olivat ensiluokkaisessa kunnossa, toiseen luokkaan 
taas kaikki muut autot . Tässä yhteydessä komitea myös esitti toivomuksen, 
et tä ensimmäisessä luokassa oli kuljettajille nuhteettomuuteen nähden ase-
te t tava suurempia vaatimuksia kuin toisessa, siten että ensimmäisessä luo-
kassa toimiva autonkuljet taja ei saisi olla tuomittu liikamaksun velkomisesta, 
toistuneista liikenneohjesäännön rikkomuksista, väkiviinarikkomuksista viran-
toimituksessa y. m. s. Komitea ei kuitenkaan tah tonut luokituksen perusteihin 
panna nimenomaista määräystä tästä, mut ta toivoi, että poliisilaitos, jonka 
asiana luokitus olisi, ilman erityistä määräystä huolehtisi siitä, että ensimmäi-
sen luokan vuokra-a utoja kuljettaisivat vain täysin luotet tavat kul je t ta ja t . 

Nykyisen taksametriautoajotaksan olennaisimpana puutteena komitea 
piti sitä, että taksan mukaan maksua ei ollut suoritettava taksametrin osoitta-
maa määrää, vaan määrä, joka päivällä 30 % ja yöllä 50 % ylitti tämän. 
Toinen tun tuva hait ta oli se, että sekä makset tavat että myös taksametrin 
osoittamat määrät harvoja poikkeuksia lukuunot tamat ta olivat epätasaiset. 
Laatiessaan ehdotusta eriluokkaisten autojen kuljetusmaksuiksi komitea sen-
vuoksi oli pitänyt tärkeänä poistaa nämäkin epäkohdat. 

Mitä itse määriin tuli, oli komitea mikäli mahdollista koet tanut ottaa 
huomioon autoliikkeen harjoittamisesta johtuvat kustannukset ja tällöin toden-
nut, että kustannusten lisääntymiset ja vähenemiset tosin jossain määrin 
pitivät toisiaan tasapainossa, mut ta että autonomistajain kustannukset kui-
tenkin suurin piirtein olivat jonkin verran alentuneet. 

Tähän nähden ja kun vaatimukset ensimmäisen luokan autojen kunnossa-
pitoon nähden tulisivat olemaan erittäin ankarat sekä sitä paitsi täytyi katsoa 
liikenteen edun vaativan kannustamaan autonomistajia hankkimaan sellaisia 
autoja, jotka voitiin rekisteröidä mainit tuun luokkaan ja pysyt tämään ne 
siinä, oli komitea sitä mieltä, että toisen luokan autojen kulkumaksuja olisi 
jossain määrin alennettava ja ensimmäisen luokan autojen kulkumaksuja 
jossain määrin korotettava nykyisin voimassa olevista. 

Autojen luokituksen yhteydessä komitea oli käsitellyt kysymystä, millä 
tuntomerkeillä eri luokkiin kuuluvat autot olisi varustettava, jotta yleisö ne 
helposti tuntisi. Komitea puolestaan oli havainnut sopivimmaksi, että kaikki 
vuokra-autot varustettaisiin selvillä, luokkaa osoittavilla, vähintään 15 sm 
korkeilla ja vähintään 3 sm leveillä roomalaisilla numeroilla sekä takaovissa 
et tä jäähdyt täjässä, ja pitäisi ensimmäisen luokan autoissa numerojen olla 
maalatut valkeiksi, toisen luokan autoissa keltaisiksi. Sen lisäksi oli komite-
assa ehdotettu, et tä vuokra-autoissa koko vaununkehää ympäröisi 5—6 sm 
leveä raita, valkea ensimmäisen ja keltainen toisen luokan autoissa; tämä 
värillinen raita, joka ulkomaillakin oli viime aikoina monin paikoin otettu 
käytäntöön, olisi tarpeellinen osin, jot ta kävisi mahdolliseksi pitemmänkin 
matkan päästä erottaa eriluokkaiset autot , osin niiden osoittamiseksi vuokra-
autoiksi yksityisautojen vastakohtana. Komitean enemmistö oli kuitenkin 
mietintöä tarkistettaessa yh tynyt siihen mielipiteeseen, että ilman puheena-
olevaa raitaa voitiin tulla toimeen, ainakin kunnes olisi osoittautunut, että 
numerot eivät riittäneet eriluokkaisten autojen tuntomerkeiksi. 

Maistraatin kehoitettua kaupunginvaltuustoa antamaan lausuntonsa 
edellämainituista taksaehdotuksista oli valtuuston valmisteluvaliokunta pyy-
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tänyt asiasta lausuntoa rahatoimikamarilta, joka hankittuaan Suomen ajurien 
liiton Helsingin osaston ja Helsingin autonkuljettajani yhdistyksen lausunnot 
esitti1), että kaupunginvaltuusto maistraatille annettavassa lausunnossaan 
puoltaisi edellämainittujen pika-ajuri- ja autotaksain vahvistamista seuraa-
vin kamarin ehdottamin muutoksin: 

Ensimmäisen ja kolmannen vyöhykkeen välinen raja olisi määrät tävä 
kulkemaan rautatien ta vara-aseman yli ja tämän selventämiseksi esim. muis-
tutuksiin lisättävä seuraava lause: »ajosta, joka tapahtuu ensimmäisestä tai 
kolmannesta vyöhykkeestä Töölön tavara-asemalle tai päinvastoin suorite-
taan maksu ilman korotusta». Viidennen vyöhykkeen koillisraja olisi määrät-
tävä kulkemaan pitkin X kaupunginosan pohjoisrajaa; yöajan olisi katsottava 
kestävän klo 12:sta yöllä 6.30:een ap., jotta ei matkustaj i l ta , jotka saa-
puivat Helsinkiin aamun ensimmäisellä kaukojunalla, voisi vaatia yötaksan 
mukaista maksua; muistutuksiin sisältyvä määräys, että ajurin, jos ajo oli 
alkanut ennen klo 12 yöllä ja jatkui tämän ajankohdan jälkeen, oli ilmoitettava, 
milloin kello oli 12, olisi poistettava; vastedes painatettavaan taksaan olisi 
liitettävä sopivan kokoinen kaupungin kart ta , johon vyöhykkeiden ra ja t olisi-
vat selvästi merkityt; nimitys taksametri-autoajotaksa olisi erittäin pitkänä 
ja hankalana korvattava nimityksellä auto taksa; yhtenäisyyden aikaansaami-
seksi olisi yöaika autotaksassakin määrät tävä kestämään klo 12 yöllä—6.30 ap. 

Kun auto noudettiin tai tilattiin puhelimitse, oli komitean mielestä suori-
te t tava täysi maksu matkasta autoasemalta. Tätä määräystä rahatoimikamari 
piti kohtuuttomana, mutta jät t i asianomaisten harkittavaksi, miten tämä 
epäkohta olisi poistettavissa. Mitä tuli autojen tuntomerkkeihin, ei kamari 
puolestaan tahtonut vaatia komitean vähemmistön ehdottamaa vaunukehän 
ympäri maalattavaa raitaa, kunhan auto varustettiin jollain muulla etäälle 
näkyvällä merkillä, joka osoitti sen vuokra-autoksi. 

Asiaa lopullisesti esiteltäessä kaupunginvaltuusto pää t t i 2 ) maistraatille 
annettavassa lausunnossa puoltaa edellämainittujen taksaehdotusten hyväk-
symistä edellämainituin rahatoimikamarin ehdottamin muutoksin, sekä lisäksi 
siten muutettuina, että autotaksa tulisi voimaan kesäkuun lp :nä . Lausuntoon 
päätettiin liittää ote valtuuston kokouksessa tehdystä pöytäkirjasta, jotta 
eräiden val tuutet tujen asiaa käsiteltäessä esittämät lausunnot mahdollisesti 
voitaisiin ottaa huomioon. 

Maistraatti vahvisti taksat 3) toukokuun 10 p:nä olemaan voimassa seu-
raavan kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginvaltuutettujen ja tilintarkastajain vaalin toimittamisen aika. 
Vuonna 1917 annetun kunnallisen vaalilain 1 §:n nojalla kaupunginvaltuusto 
päät t i 4 ) , että valtuuston jäsenten ja t i l intarkastajain vaalia, jonka mainitun 
lain määräysten mukaan tuli alkaa joulukuun 4 p:nä, oli ja tket tava ja vaali 
loppuun suoritettava saman kuukauden 5 p:nä. 

Raittiuslautakunnan kokoonpano. Koska raitt iuslautakunta valtioneuvos-
ton heinäkuun 7 p:nä 1922 tekemän päätöksen mukaan oli päätösvaltainen, 
kun kaksi kolmannesta sen jäsenistä oli saapuvilla, ja oli osoittautunut sangen 
vaikeaksi saada Helsingin raitt iuslautakunta, johon kuului 5) 5 jäsentä, 
päätösvaltaisena kokoontumaan, pää t t i 6 ) kaupunginvaltuusto lautakunnan 
esityksestä, et tä siihen vakinaisten jäsenten lisäksi määrättäisiin kuulumaan 
kaksi varajäsentä, jotka valittaisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. , 

Valt. pain. asiakirj. n:o 2. — 2 ) Valt. pöytäk . 16 p. huhtik. 2 §. — 3) Kunnal l . asetuskok. 
siv. 55 ja 59. —•4) Valt . pöytäk. 29 p. lokak. 6 §. — 5 ) Ks. 1923 vuod, kert. siv. 153 — 
6) Valt . pöytäk . 11 p. kesäk. 41 §. 
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Raitt iuslautakunnan varajäseniksi kuluvan vuoden jäljelläolevaksi osaksi 
kaupunginvaltuusto vali ts i1) toimit taja A. E. Leinon ja opet ta ja tar O. 
Mobergin. 

Vuositilintar kasta jäin vaali. Kunnallisvaalien keskuslautakunnalta saa-
puneen ilmoituksen mukaan oli joulukuun 4 ja 5 p:nä 1923 toimitetussa vaa-
lissa vuositilintarkastajiksi valittu 2) filosofianmaisteri J . Someri, toimitsija 
A. Halme, kamreeri E. Wegelius ja kansakoulunopettaja B. Holmström sekä 
heidän varamiehikseen pankinjohtaja V. Laurola, työnjohta ja E. Nuru, 
prokuristi A. Englund ja kamreeri F. Säfström. 

Tilintarkastajain vaali. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin vuoden 1924 tilien tarkastajiksi kaupunginvaltuusto val i t s i 3 ) 
kamreeri S. Ehrstedtin ja kir jal taja K. F. Hellgrenin. 

Lastensuojelulautakunnan jäsenien vaali. Sittenkuin lastensuojelulauta-
kunnalle oli vahvistettu 4) uusi ohjesääntö, val i ts i5) kaupunginvaltuusto mai-
nitun lautakunnan puheenjohtajaksi professori M. Ruuthin ja varapuheen-
johtajaksi tarkasta ja M. Sillanpään sekä jäseniksi oikeusneuvosmies B. C. 
Carlsonin,e kansakoulunjohtaja A. Noposen, las tentarhanopet tajatar I. Pop-
piuksen, kansakoulunopettajatar L. Salovaaran ja rouva A. Suomisen. 

Vapautus komitean jäsenyydestä. Professori K. A. Moringille myönnetti in 6) 
anomuksesta vapautus sen komitean jäsenyydestä, jonka kaupunginvaltuusto 
oli a se t t anu t 7 ) selvittelemään kysymystä rajakkaisten alueiden yhdistämi-
sestä kaupunkiin. Hänen sijaansa valittiin komitean jäseneksi vt Norrmen. 

Vapautus hallitusten sekä johto- ja lautakuntain jäsenyydestä. Köyhäin-
hoitohallituksen jäsen K. J . Aalto, joka oli muut tanu t paikkakunnalta, vapau-
tettiin 8 ) köyhäinhoitohallituksen jäsenyydestä ja hänen sijaansa valittiin 
jäseneksi vt Moisio. Sensijaan valtuusto ei katsonut tarpeelliseksi valita uut ta 
varajäsentä nykyjään pidätet tynä olevan vtn E. W. Fagerholmin sijaan. 

Opet tajatar O. Mobergin sijaan, joka omasta pyynnöstään oli vapautet tu 
asianomaisista tehtävistä, kaupunginvaltuusto valitsi9) työväenopiston suo-
menkielisen osaston johtokunnan jäseneksi filosofiantohtori T. Hultinin ja 
ammattiopetuslaitosten keskusjohtokunnan jäseneksi tohtorinrouva E. Ivalon. 

Sittenkuin varatuomari A. Palmgren oli nimitet ty valtioneuvoston jäse-
neksi, vapautetti in 10) hänet kaupungin yleisten töiden hallituksen puheenjoh-
ta jan toimesta. Hänen sijaansa vali t t i in1 0) puheenjohtajaksi varapuheenjohtaja 
insinööri M. Muoniovaara ja varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi viimemainitun 
sijaan insinööri E. Moring. 

Valiokuntain ja komit eain jäsenten vaali. Talousarvio valiokunnan jäse-
niksi kaupunginvaltuusto valitsi u ) v t t A. Aallon, von Frenckellin, Halmeen, 
Harvian, Idströmin, Levoniuksen, Lindforsin, Paloheimon ja J . Sillanpään. 

Kysymystä yleishyödyllisessä tarkoituksessa toimi vain yritysten ja 
laitosten avustusmäärärahan jakamisesta valmistelemaan asetetun valio-
kunnan jäseniksi valittiin 12) v t t K. J . Aalto, Hurmerinta, Meinander, Paulig 
ja M. Sillanpää; samalla valtuusto val tuutt i valiokunnan vahvistamaan ne 
määräaja t , joiden kuluessa avustusanomukset ja ta rv i t tavat asianomaisten 
hallitusten ja lautakuntain lausunnot oli annet tava. 

Johto- ja lautakuntien jäsenten vaali vuodeksi 1925. Puheenjohtajäin, 

!) Valt . pöytäk . 11 p. kesäk. 41 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 1 §. —-3) S:n 11 p. kesäk. 
8 §. — 4) Ks . 1923 vuod . kert. siv. 145. — 5) Valt. pöytäk . 27 p. helmik. 28 §; vrt. 1923 vuod. 
kcrt. siv. 163. — 6) Valt. pöytäk. 24 p. syysk. 10 §. 7) Ks. 1920 vuod. kert. siv. 202. 
— 8) Valt. pöytäk. 11 p. kesäk. 39 §. — 9) S:n 15 p. lokak. 7 §. — 10) S:n 11 p. kesäk. 35 §. 
— n ) S:n 9 p. tammik. 5 §. —-12) S:n 9 p. tammik. 6 §. 
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jäsenten ja varajäsenten vaalissa kaupungin johto- ja lautakuntiin vuodeksi 
1925 kaupunginvaltuusto valitsi1): 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan: jäseniksi insinööri E. von 
Frenckellin, johtaja Y. Harvian ja kirjal taja K. F. Kellgrenin sekä varajäse-
niksi lehtori E. Meinanderin ja taloudenhoitaja H. Moision; 

rahatoimikamariin: jäseniksi johtaja A. Björkenheimin, pankinjohtaja 
T. Grotenfeltin, johtaja K. Heinosen, lakitieteenkandidaatti K. V. Holman, 
filosofianmaisteri K. A. Wideniuksen ja seppä A. Virran; 

satamahallitukseen: jäseniksi kir jal taja K. F. Hellgrenin, satamatyön-
tekijä R. Kopran, johtaja J . Pelinin, filosofiantohtori H. Ramsayn ja insinööri 
W. K. Äströmin, minkä ohessa varapuheenjohtajaksi valittiin filosofiantoh-
tori Ramsay; 

sosialilautakuntaan: jäseniksi johtaja Y. Harvian, rakennusmestari 
A. Malmin, insinööri J . Markelin-Svenssonin, taloudenhoitaja H. Moision, 
toimit taja M. Paasivuoren, arkkitehti A. Toivosen ja kunnallisneuvos V. von 
Wrightin; 

työnvälitystoimiston johtokuntaan: jäseniksi kivityöläisen V. Huuskosen, 
filosofiantohtori S. Ivalon, uunintekijä A. Malmin, toimittaja M. Paasivuoren 
ja kirjelajittelija P. Rahikaisen; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi: filosofiantohtori A. H. 
Bergholmin, konttoripäällikkö K. E. Grönlundin, seppä J . Hallan, kivityö-
läisen V. Huuskosen, merikapteeni H. L. Laurentin, varastonhoitaja K. V. 
Saxellin, pankinjohtaja Y. A. Uotilan, tehtailija K. A. Wiggin ja rakennus-
mestari O. Vilamon; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi: metsäneuvos E. J . 
Koskenmaan, metallityöläisen J . K. Lehtosen, agronoomi S. Lindholmin, arkki-
tehti U. Åbergin ja viilaaja F. A. Äkermanin; 

kaupunginkassan inventtaajiksi: rakennusmestari K. J . Roustin ja kont-
toristi M. Sinisalon sekä näiden varamiehiksi leipuri F. Heinosen ja kamreeri 
V. Hougbergin; 

verotuslautakuntaan: jäseniksi filosofianmaisteri A. Ekströmin, kamari-
neuvos E. E. Enebergin, kanslianjohtaja H. Enwaldin, varatuomari B. von 
Fieandtin, maalarimestari A. Haanojan, johtaja P. E. Hallblomin, majuri 
H. Honkasen, kamreeri V. P. Kaarnan, varastotyöläisen M. Korhosen, kivi-
työläisen H. Laukkasen, lehtori E. Malmbergin, metallityöläisen O. Niemen, 
johtaja R. Nikanderin, kauppias A. F. Nymanin, valaja O. Saaren, vuorineuvos 
W. A. Sohlbergin, jalokiviseppä A. Tillanderin, työnvälitysneuvoja T. Uskin, 
talonomistaja E. Wanteen, maalari T. Wirtasen ja verhoilija E . Wäisäsen; 

tutki ja lautakuntaan: jäseniksi ent. protokollasihteerin G. W. Boijerin, 
varatuomari J . Eerikäisen, isännöitsijä C. F. Fagerholmin, kirvesmies J . Jär-
visen, metallityöläisen P. Kalervon, maalari J . Konttisen sekä johta ja t A. Kuu-
sen ja E. Sederholmin; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan: jäseniksi puuseppä M. W. 
Längholmin ja professori O. Tarjanteen; 

holhouslautakuntaan: jäseneksi esittelijäneuvos I. Groundstroemin; 
oikeusaputoimiston johtokuntaan: jäseniksi professori W. Chydeniuksen, 

johtaja R. Itkosen, ammatt i jär jes tön sihteerin E. A. Metsärannan, hallinto-
neuvos O. Möllerin ja lakitieteenkandidaatti S. J . Pentin; 

urheilulautakuntaan: jäseniksi kansakoulunopettaja J . U. Autosen,-

!) Valt. pöytäk. 10 p. jouluk. 1 §. 
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insinööri E. von Frenckellin, faktori A. Grönroosin, verhoilija V. Lähteisen ja 
hammaslääkäri R. Stenbergin; 

rait t iuslautakuntaan: jäseniksi ylioppilas F. Kreanderin, lehtori K. U. 
Suomelan ja neiti F . Tuliniemen sekä varajäseniksi toimit ta ja A. E. Leinon 
ja kansakoulunopettajatar O. Oinolan; 

palotoimikuntaan: jäseniksi toimitusjohtaja G. Idströmin, insinööri I. Kil-
lisen, mallipuuseppä K. L. Lydmanin ja kamreeri A. J . Suvirannan; 

terveydenhoitolautakuntaan: jäseniksi professori vapaah. O. von Hellensin, 
metallityöläisen J . K. Lehtosen, lääkintöneuvos A. V. Mannerin, lääketieteen-
lisensiaatit H. Ryömän ja H. Sundeliuksen sekä varajäseniksi professori 
Y. Kajavan, toimit ta ja A. E. Leinon, taloudenhoitaja K. M. Pukin, apteek-
kari E. Stigzeliuksen ja ent. ylihoitajattaren E. Äströmin; 

sairaalaylihallitukseen: jäseniksi professorit J . Hagelstamin ja E. Sande-
linin, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin professori Sandelin ja vara-
puheenjohtajaksi lääketieteenlisensiaatti E. Suolahti; 

köyhäinhoitolautakuntaan: jäseniksi eversti O. Ehrströmin, filosofian-
tohtori J . af Forselleksen, rouva I. Grönstrandin, taloudenhoitaja A. Halmeen, 
sementtityöläisen P. Nevalaisen ja kansakoulunopettajatar O. Oinolan sekä 
varajäseniksi lääketieteentohtori E. Alhon, ylijunailija K. T. Boströmin, rouva 
H. Kaukosen, rouva F . Pietikäisen, lääketieteentohtori A. Ruotsalaisen ja 
lääketieteenlisensiaatti A. Wartio vaaran, minkä ohessa puheenjohtajaksi valit-
tiin ens. palomestari W. Rergström ja varapuheenjohtajaksi pianoteknikko 
J . Virtanen; 

lastensuojelulautakuntaan: jäseniksi oikeusneuvosmies B. C. Carlsonin, 
kansakoulunjohtaja A. Noposen, las tentarhanjohtajatar I. Poppiuksen, pro-
fessori M. Ruuthin, ta rkas ta ja tar M. Sillanpään, rouva A. Suomisen ja kir jan-
pi täjä B. Tabellen, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin professori Ruuth 
ja varapuheenjohtajaksi ta rkas ta ja tar Sillanpää; 

suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan: jäseniksi taloudenhoitaja 
J . E. Janatuisen ja filosofianmaisteri A. E. Lehdon; 

ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan: jäseniksi puuseppä M. W. 
Längholmin ja lehtori E. Meinanderin; 

ammattiopetnslaitosten keskusjohtokuntaan: jäseniksi tehtailija V. W. 
Holmbergin, rouva E. Ivalon, johtaja L. Lyytikäisen, ompelijatar M. Paason, 
rouva F. Pietikäisen ja johtaja M. Sergeliuksen, minkä ohessa puheenjohta-
jaksi valittiin kunnallisneuvos V. von Wright; 

ammattioppilaslautakuntaan: jäseniksi työnanta ja in edustajina maalari-
mestari A. Haanojan ja kultaseppä F. V. Lindroosin sekä työntekijäin edusta-
jina kirjansitoja E. Merikosken ja taloudenhoitaja H. Moision sekä varajäse-
niksi työnanta ja in edustajina tehtailija V. W. Holmbergin ja johtaja L. Lyyti-
käisen sekä työntekijäin edustajina metallityöläisen Y. I. Lehtisen ja toimit-
taja M. Paasivuoren, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kunnallisneuvos 
V. von Wright ja varapuheenjohtajaksi varatuomari E. von Boehm; 

työväenopiston suomenkielisen osaston johtokuntaan: jäseniksi esittelijä-
neuvos E. Böökin, filosofiantohtori T. Hultinin, kirvesmies N. Kalson, dosentti 
K. S. Laurilan, filosofianmaisteri R. Liukkosen, kansakoulunjohtaja A. Noposen 
ja ylim. professorin V. Voionmaan; 

työväenopiston ruotsinkielisen osaston johtokuntaan: jäseniksi filosofian-
tohtori J . af Forselleksen, filosofianmaisteri Y. Heikelin, valtioneuvos E. Kro-
giuksen, filosofiantohtori A. Mickwitzin, rouva F. Pietikäisen, professori J . E. 
Rosbergin ja kirjakauppaapulaisen F. Sundquistin; 
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kansanlastentarhain johtokuntaan: jäseniksi opet ta ja tar N. Bohnhofin, 
rehtori B. Estlanderin, taloudenhoitajatar M. Oksasen, lääketieteen tohtori 
A. Ruotsalaisen ja neiti F. Tuliniemen; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokuntaan: 
jäseniksi kamreeri V. Hougbergin ja puuseppä M. W. Långholmin; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan: jäseniksi filosofiantohtori A. H. Berg-
holmin, professori H. Bergrothin, kivityöläinen V. Huuskosen, professori 
A. Wallenskiöldin ja ylim. professori V. Voionmaan; 

kaupungin museon johtokuntaan: jäseniksi filosofiantohtorit J . E. Ailion 
ja J . Rinteen sekä yliarkkitehti S. M. Schjerfbeckin; 

musiikkilautakuiitaan: jäseniksi toimit ta ja E. Lindahlin, yliarkkitehti 
H. Lindbergin, kir jal taja V. Mikkolan, kauppaneuvos A. Niklanderin ja filo-
sofiantohtori H. Rainsayn; 

kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen: jäseniksi professori A. L. 
Hjelmmanin, viilaaja O. Niemen, insinööri H. Pehrmanin, sähköteknikko 
V. V. Salovaaran ja insinööri E. Schröderin, minkä ohessa puheenjohta-
jaksi valittiin professori Hjelmman ja varapuheenjohtajaksi insinööri 
Pehrman; 

kaupungin yleisten töiden hallitukseen: jäseniksi professori K. A. Ahlforsin, 
insinöörit E. Moringin ja M. Muoniovaaran, kirvesmies A. Mäkisen, sähkötyö-
Iäinen O. W. Oksasen, arkkitehdit A. Toivosen ja V. Vähäkallion, minkä 
ohessa puheenjohtajaksi valittiin insinööri Muonio vaara ja varapuheenjohta-
jaksi insinööri Moring; 

puhtaanapitohallitukseen: jäseniksi toimit taja A. Aallon sekä johta ja t 
J . T. Isotuvan, E. Pauligin ja M. Sergeliuksen; sekä 

maatalouslautakuntaan: jäseniksi professori E. Ehrnroothin, toimiston-
johtaja K. J . Ellilän, kaupungingeodeetti W. O. Lillen. johtaja V. Tannerin 
ja maataloustyöntekijäin liiton luottamusmiehen V. Viherkosken. 

Kansakoulu]ohtokuntain jäsenten toimikauden pitentäminen. Voidakseen 
kalenterivuoden 1925 alusta kansakoulu johtokunnan vaaliin nähden soveltaa 
toukokuun 31 p:nä 1924 annetun kansakoulutoimen järjestysmuodon perus-
teita koskevan lain toimeenpanoasetuksen määräyksiä, päät t i l ) kaupungin-
valtuusto kuluvan vuoden loppuun pitentää elokuun 1 p:nä erovuoroisten 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan jäsenten, puuseppä M. W. Lång-
holmin ja lehtori E. Meinanderin, sekä suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan jäsenten, toimitsija J . E. Janatuisen ja filosofianmaisteri A. E. Lehdon, 
toimikaudet. 

Samasta syystä kaupunginvaltuusto sittemmin päätt i 2) vuoden 1925 lop-
puun pitentää s. v. elokuun 1 p:nä erovuoroisten ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan jäsenten, filosofiantohtori A. Mickwitzin ja viilaaja F. A. 
Åkermanin, toimikaudet. Samoin pitennettiin 3) samaksi ajaksi ja samasta 
syystä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan jäsenten, toimit taja 
P. Lönngrenin ja filosofiantohtori A. F. Puukon toimikaudet. 

Eri koulujen vanhempainneuvostojen vaali. Maistraatin kehoituksesta 
kaupunginvaltuusto valitsi 4) eri kouluille vanhempainneuvostot kolmivuotis-
kaudeksi syyskuun 1 p:stä 1924 elokuun 31 p:än 1927. 

Jäsenten vaali yksityisten laitosten johtokuntiin. Suomen liikemiesten 

!) Valt. pöy läk . 11 p. kesäk. 36 §. — 2 ) S:n 10 p. jouluk. 17 §. — 3 ) S:n 10 p. jouluk. 18 §. 
— 4) S:n 27 p. helmik. 3 § ja 10 p. syysk. 1 §. 

Kunnall. kert. 1924. 
17 
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kauppaopiston johtokuntaan valittiin l) jäseneksi filosofiantohtori K. A. Palo-
heimo; 

ammattien edistämislaitoksen hallitukseen: jäseneksi professori A. L. 
Hjelmman ja varajäseneksi insinöööri W. K. Äström; taideteollisuuskeskus-
koulun johtokuntaan: jäseneksi professori A. Lindgren ja varajäseniksi kir-
jaltaja K. F. Hellgren ja arkkitehti G. Strengell; teollisuuskoulun johto-
kuntaan: jäseniksi sähkömonttööri O. Räsänen, oikeusneuvosmies Y. Similä, 
insinööri G. Sourander ja rakennusmestari I. W. Udd; 

Sittenkuin K. H. Renlundin säätiön Suomen käytännöllis-geoloogista 
tutkimusta varten hallitus oli ilmoittanut, että hallituksessa valtioneuvos 
M. Hallbergin kuoltua oli yksi sija täyt tämättä , pää t t i 2 ) valtuusto, koska 
uuden hallituksen jäsenen valitseminen voimassa olevain määräysten mukai-
sesti oli valtuuston asia, valita tähän tehtävään vuorineuvos A. Alfthanin. 

Helsingin teollisuuskoulun johtokunnan jäsenen insinööri I. Killisen tultua 
nimitetyksi saman koulun lehtoriksi kaupunginvaltuusto pää t t i 3 ) valita hänen 
sijaansa johtokunnan jäseneksi johtaja Y. Similän. 

Jäsenten valitseminen lakimääräisiin lautakuntiin. Uudenmaan läänin 
maaherran vahvistettua Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverotusta 
varten asetettavan verotuslautakunnan jäsenluvun kahdeksaksi kaupungin-
valtuusto valitsi4) mainitun lautakunnan jäseniksi sihteeri E. Aarnion, johtaja 
P. E. Hallblomin, majuri H. Honkasen ja lehtori E. Malmbergin sekä vara-
jäseniksi varatuomarit J . E. Blomqvistin ja B. von Fieandtin, kamreeri Y. P. 
Kaarnan sekä metallityöntekijä J . K. Lehtosen. 

Tasavallan presidentin määrättyä uudet eduskuntavaalit toimitettaviksi, 
kaupunginvaltuusto valitsi5) Uudenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan 
jäseniksi filosofianmaisteri O. Groundstroemin ja taloudenhoitaja A. Halmeen 
sekä varajäseneksi kamreeri A. Sallmenin. 

Kunnallisten vaalien keskuslautakunnan ja vaalilautakuntain puheenjoh-
tajain9 jäsenten ja varajäsenten vaali. Kunnallisen vaalilain 3 §:n mukaisesti 
toimitettiin 6) kunnallisten vaalien keskuslautakunnan samoinkuin kaupungin 
äänestysalueiden vaalilautakuntien puheenjohtajäin, jäsenten ja varajäsenten 
vaali. 

Kaupungin edustaminen eri kongresseissa. Amsterdamin kaupunginhalli-
tuksen kutsuttua Helsingin kaupungin yhden tai useampia edustajia lähettä-
mällä ottamaan osaa kongressiin, jonka Kansainvälinen kaupunkiliitto aikoi 
panna toimeen Amsterdamissa kesäkuun 30—heinäkuun 2 p:nä, pää t t i 7 ) 
kaupunginvaltuusto määrätä esittelijäneuvos E. Böökin edustamaan kau-
punkia mainitussa kongressissa. 

Sittenkuin Svenska stadsförbundet niminen liitto oli pyytänyt kaupungin-
valtuustoa valitsemaan ja lähettämään edustajansa liiton kongressiin, joka 
pidettäisiin Hälsingborgissa elokuun 27 ja 28 p:nä, päät t i 8 ) valtuusto edusta-
jikseen mainittuun kongressiin määrätä puheenjohtajansa Ehrnroothin ja 
varapuheenjohtajansa Tannerin sekä vtn Toiletin ja kaupunginjohtaja A. 
Castrenin. 

Maalaiskuntain liiton pyydettyä kaupunginvaltuustoa lähettämään edusta-
jansa liiton ensimmäiseen, Helsingissä marraskuun 17 ja 18 päivinä pidettä-
vään kongressiin, valtuusto pää t t i 9 ) vastaanottaa kutsun ja valita edusta-

0 Valt. pöytäk. 10 p. jouluk. 1 §. — 2) S:n 29 p. lokak. 21 §. — 3 ) S:n 28 p. toukok. 
16 §. — 4) S:n 10 p. jouluk. 2 §. — 5) S:n 13 p. helmik. 1 §. — 6) S:n 24 p. syysk. 1 §; 12 
p. marrask. 28 §; 26 p. marrask. 18 ja 19 §§. — 7) S:n 11 p. kesäk. 11 §. — 8) S:n 28 p. 
toukok. 23 §. — 9 ) S:n 15 p. lokak. 4 §. 
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jikseen mainit tuun tilaisuuteen puheenjohtajansa Ehrnroothin sekä v t t Hal-
meen ja Levoniuksen. 

Edustajain vaali rautatiekysymyksen käsittelemiseksi pidettäviin kokouksiin. 
Kaupunginvaltuusto valitsi v t t Halmeen, Lindforsin ja Paloheimon sekä 
varalle v t t Huuskosen ja Ramsayn edustamaan valtuustoa niiden kuntain 
edustajain välisissä neuvotteluissa, joiden alueita suunniteltu Helsingin— 
Risteen rautatie tulisi koskettelemaan. 

Valt. pöytäk. 28 p. toukok. 24 §. 


