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mimmät hakkuut , laadi t tava hoitosuunnitelmia sekä arvioitava viimeksi oste-
t u t metsät . Kauemmas tulevaisuuteen täh tääviä metsänhoitosuunnitelmia 
voitiin käytännössä to teu t t aa ainoastaan e täämpänä kaupungista olevissa, 
ennen kaikkea Bengtsärin, Toivoniemen, Siirtolan ja Mankalan tilain met -
sissä. Lau takunnan mielestä oli parasta, e t tä kaupunki liittyi jäseneksi näi-
den paikkakuntain metsänhoitoyhdistyksiin. Metsäin hoito ei silloin aiheut-
t a n u t vaivaa kunnallishallinnolle, ja kus tannukset jäivät mahdollisimman 
vähäisiksi. Bengtsärin metsänhoito esim. voitiin hyvin uskoa yhdistykselle 
Kimito privata skogsrevir, johon kaupungin oli l i i tyt tävä jäseneksi. Tehtyä 
ehdotusta , e t tä kaupungin metsistä muodostettaisiin erillinen metsänhcjito-
alue, l au takunta ei kanna t t anu t , vaan piti sitä sekä ta rpee t tomana et tä suo-
ras taan epätarkoituksenmukaisena. Kaikki kaupungin metsät kuuluivat 
jonkin kaupungin laitoksen tai tilan yhteyteen ja niiden kanssa yhteiseen hal-
lintoon, eikä t ä t ä yh tey t t ä ollut r ikot tava. 

Kysymys tä kaupungin metsänhoidon jär jestämisestä oli s i t temmin edel-
leen valmisteltu rahatoimikamarissa, joka pääasiallisesti yhtyi lau takunnan 
esittämiin ehdotuksiin, ja kaupunginval tuuston vahvis tamaan kiinteistö-
toimiston johtosääntöön otettiin metsänhoi ta janvirka ja toimiston pälk-
kasääntöön 10,000 markan suuruinen metsänhoi ta jan palkkio 2). Maatalous-
lau takunnan edellä maini t tu jen mietintöjen sekä rahatoimikamarin ja kau-
punginhallituksen niistä antamien lausuntojen esittelyn jälkeen kaupungin-
val tuusto päät t i 3) 

e t tä periaatteellisesti jo aikaisemmin perustet tavaksi pää te t ty metsän-
hoi ta janvirka täytet tä is i in vuoden 1931 alusta sekä et tä sen haltijalle kiin-
teistötoimiston palkkasäännössä vahvis tetun 10,000 markan suuruisen palk-
kion lisäksi maksettaisiin 200 markan päiväraha ulkotöistä sekä sitäpaitsi 
korvattaisiin todelliset matkakustannukset ; 

e t t ä metsänhoi ta janvi rka olisi ki inteis tölautakunnan alainen, 
e t tä jokainen metsäalue hallinnollisesti ja taloudellisesti edelleen jäisi 

asianomaisen ti lan tai laitoksen yhteyteen; sekä 
va l tuu t t aa kaupunginhall i tuksen pää t t ämään kaupungin li i t tymisestä 

yhdistykseen Kimito privata skogsrevir sekä Toivoniemen, Siirtolan ja Man-
kalan tilain metsänhoidon jär jestämisestä samalla tavalla niin pian kuin siihen 
i lmaantui tilaisuus. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin vuoden 1930 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin vuoden 1930 tilin-
päätöksen yhdistelmä käsitti seuraavat tulot ja menot: 

Tulot. 
Säästö vuodesta 1929 
Tuloja talousarvion mukaan 
Määrärahoja sääs tynyt 
Tuloja yli arvion 
Talousarvioon merki t semät tömät tulot 

Smk 130,220,601: 92 
560,278,843: 70 

29,793,051: 23 
15,652,637: 91 

3,351,964: 18 

Yhteensä Smk 739,297,098: 94 
x) Ks. v:n 1930 kunnall. asetuskok. s. 43. — 2) S:n s. 49. — 3) Kvsto 11 p. 

helmik. 13 §. 
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Menot. 
Määrärahoja talousarvion mukaan 
Määrärahoja yl i te t ty 
Vajaus ta lasketuissa tuloissa 
Talousarvioon merki t semät tömät menot 

Smk 588,278,843: 70 
» 252,125: 58 
» 28,649,329: 57 
» 35,479,130:47 

Yhteensä Smk 652,659,429: 32 

Säästyneitä lainavaroja 
Tilierotus vuoteen 1931, säästöä 

Smk 188,099: 92 
» 86,449,569: 70 

Yhteensä Smk 739,297,098: 94 

Tilinpäätös lähete t t i in 1 ) vuositilintarkastajille, joiden tuli ennen elo-
kuun loppua antaa kaupunginvaltuustolle t i l intarkastuskertomus. 

Kaupungin vuoden 1930 tilien tarkastus. Kaupunkien kunnallislain 17 §:n 
säännöksen mukaisesti kaupunginval tuuston on kesäkuussa pidettävässä 
kokouksessa, josta on i lmoitet tava vähintään neljätoista päivää edeltäpäin, 
t eh tävä päätös edellisen vuoden ti l inpäätöksen hyväksymisestä. Koska ker-
tomus mainitun vuoden tilien tarkas tukses ta ei ollut saapunut , val tuusto 
päät t i 2 ) lykätä kokouksen, mikäli se koski vuoden 1930 til inpäätöksen hyväksy-
mistä ja vas tuuvapauden myöntämistä , a jankohtaan, joka val tuuston puheen-
joh ta jan tuli määrä tä t i l intarkastuskertomuksen saavut tua valtuustolle. 

Vastuuvapauden myöntäminen^ Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja 
Marian turvakodin johtokunnalle. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja 
Marian turvakodin johtokunnan lähetet tyä kaupunginvaltuustolle kertomuk-
sen maini t tu jen säätiöiden pientenlastenkoulujen toiminnasta vuonna 1930 
sekä asianomaisten t i l intarkastajain to imi t tamas taan koulujen saman vuoden 
tilien tarkastuksesta an taman kertomuksen val tuusto myöns i 3 ) johtokun-
nalle vas tuuvapauden sen hallinnosta maini t tuna vuonna. 

Kaupunginkassan tilaa valaiseva taulukko. Kaupungin kassa- ja tililai-
toksen johtosäännön 35 §:n mukaisesti rahatoimikamari neljännesvuosittain 
lähet t i 4 ) valtuustolle vuosineljännestilitaseet, joista i lmenivät kaupungin 
kaikki menot ja tulot . 

Vuoden 1930 obligatiolaina. Lokakuun 1 p:nä 1930 suoritettiin s.v. obli-
gatiolainan kuoletussuunnitelmassa vahvis te t tu korko-osuus, 10,322,000 
markkaa, jota varten ei talousarviossa ollut määrärahaa . Kaupunginval-
tuus to pää t t i 5 ) , e t tä tilapäisluoton määrärahas ta jäävän n. 8,500,000 markan 
suuruisen säästön sai käy t t ää maini tun korkomenon peittämiseen, ja osoitti 
lisäksi t a rv i t t avan määrän, 1,822,000 markkaa, vuoden 1930 tilierotuksesta. 

Kaupungin lainoja koskevien päätösten vahvistaminen. Helmikuun 21 p:nä 
sisäasiainministeriö vahvist i 6) kaupunginval tuuston pää töksen 7 ) 42,000,000 
markan suuruisen obligatiolainan ottamisesta ja hyväksyi samalla val tuuston 
laat iman näiden varain käyt tösuunni te lman. Syyskuun 15 p:nä ministeriö 
myöntyi 6) vuosien 1909, 1911, 1916, 1.917, 1919, 1922 ja 1924 obligatiolainain 
käyt tösuunnitelmain muuttamiseen joulukuun 17 p:nä 1930 päivätyssä val-
tuus ton kirjelmässä ehdotetulla taval la 7 ) ja hyväksyi samana päivänä valtuus-
ton päätöksen 7) vuonna 1930 otetun 8,000,000 dollarin obligatiolainan käyt tö-
suunnitelman muut tamises ta . 

x) Kvsto .18 p. maalisk. 5 §. —2) S:n 17 p. kesäk. 1 §. — 3 ) S:n 22 p. huhtik. 
20 § ja 13 p. toukok. 9 §. — 4) S:n 17 p. kesäk. 5 §. — 5 ) S:n 14 p. tammik. 6 §. 
6) S:n 18 p. marrask. 2 §. —7) Ks. v:n 1930 kert. s. 137. 
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Uuden obligatiolainan ottaminen. Yleensä kaupunginval tuusto oli ta lous-
arvion järjestelyn yhteydessä pää t t äny t lainain ot tamisesta ja sitä koskevien 
valtuuksien antamisesta, mu t t a rahamarkkinoilla vallitsevat epänormaaliset 
olot tekivät poikkeamisen täs tä menettelystä vä l t tämät tömäksi . Jo t t a talous-
arviota järjesteltäessä oltaisiin selvillä kaupungin luotonsaantimahdollisuuk-
sista, kaupunginval tuusto jo marraskuussa päät t i 1) ot taa yhtenä tai useana erä-
nä ja joko kot i - ta i ulkomaisena rahalaj ina ta i molempina emit toi tavan lainan, 
jonka määrä sai nousta enintään 68,000,000 markkaan tai vasta-arvoon ulko-
maan rahana lasket tuna kaupunginhalli tuksen lainaa emittoitaessa määrää-
män kurssin mukaan, kah ta vuot ta p i temmin takais inmaksuajoin ja enintään 
kahdenkymmenen vuoden kuoletusajoin sekä muuten ehdoin, jo tka kaupun-
ginhallituksen tuli vahvistaa. Laina käytet täisi in seuraaviin tarkoituksiin: 

maanostoihin Smk 7,317,000 
teurastuslaitoksen rakentamiseen » 19,500,000 
rakennuslainaksi Suomen punaiselle ristille » 5,000,000 
Kyläsaaren puhdistuslaitoksen rakentamiseen » 2,700,000 
Hert toniemen rakennustöiden jatkamiseen y. m. sa tama- » 

uudistöihin » 19,530,000 
teknillisten laitosten uudistöihin » 7,153,000 
vastedes määrät tävi in tarkoituksiin « 6,800,000 

Yhteensä Smk 68,000,000: 

Tämä päätös oli al istet tava valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t ta-
vaksi. Kaupunginhallitukselle annetti in tehtäväksi ryh tyä kaikkiin siitä 
aiheutuviin toimenpiteisiin, r a jo i t t amat tomin valtuuksin edustaa kaupunkia 
lainanottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätöksissä sekä kaupungin puolesta 
allekirjoittaa kaikki tarpeelliset laina- ja vas tuusi toumukset ynnä muut asia-
ki r ja t . 

Lyhytaikainen luotto. Kaupunginhall i tus val tuutet t i in 2) vuonna 1932 
o t t amaan kaupungin tarpeisiin lyhytaikaista luottoa 140,000,000 markkaa tai 
vas taava arvo ulkomaan rahana lainaa otettaessa käyvän kurssin mukaan. 

Helsingin makasiiniosakeyhtiölle myönnetyn luoton vakauttaminen. Kau-
punginvaltuuston vuonna 1928 tekemän päätöksen mukaisesti oli kaupungin 
vuoden 1930 obligatiolainasta va ra t tu 24,000,000 markkaa Helsingin maka-
siiniosakeyhtiölle myönnetyn lyhytaikaisen luoton 3) vakaut tamiseksi . Tä tä 
kysymystä lopullisesti käsiteltäessä kaupunginval tuusto päät t ikin 4) myön-
tää edellä mainituista varoista yhtiölle 24,000,000 markan suuruisen 20 vuo-
den kuluessa kuoletet tavan lainan ehdoin, e t tä lainalle maksett i in 7 1./2 %:n 
vuotuinen korko ja kertakaikkista provisiota 1/2 % lainamäärästä . Kaupun-
ginhallitus val tuutet t i in vahvis tamaan muut lainaehdot, minkä ohessa val-
tuus to määräsi, e t tä la inasumma oli merki t tävä vuoden 1932 menosääntöön. 

Kiinnityksen postponoiminen. Kaupunginhall i tuksen myönnet tyä Helsin-
gin konservatorion säätiölle 1,000,000 markan suuruisen lainan kaupungin lah-
joitusvaroista ehdoin, e t tä laina kiinnitetti in säätiön kiinteistöön etuoikeuk-
sin yhteensä 5,500,000 markkaan nousevien kiinnitysten jälkeen, kaupungin-
val tuusto p ä ä t t i 5 ) sallia, e t tä kaupungilla tont in kauppahinnas ta oleva saa-

x) Kvsto 18 p. marrask. 29 §. — 2) S:n 18 p. marrask. 9 §. 
1928 kert. s. 52 ja v:n 1929 kert. s. 55. — 4) Kvsto 11 p. helmik. 6 § 
p. lokak. 29 §. 

— 3) Ks. v:n 
. — 5) S:n 28 
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t ava , 3,735,000 markkaa, postporioitiin ensiksi maini tun lainan eli siis kaik-
kiaan 6,500,000 markan kiinnitysten jälkeen. 

Vesijohtolaitoksen kuoletussuunnitelma. Vuonna 1927 vahvistetussa vesi-
johtolaitoksen kuoletussuunnitelmassa.1) vahvistet t i in laitoksen Vanhankau-
pungin Siltasaaressa olevain rakennusten kuoletusaika ainoastaan 10 vuo-
deksi ja laitoksen muiden tehdasrakennusten kuoletusaika sensijaan" 30 vuo-
deksi sen nojalla, e t tä ensiksi maini tu t sijaitsivat vuokramaalla. Silta-
saaren s i t temmin siirryttyä valtiolta kaupungin omaksi kaupunginval-
tuus to pää t t i 2 ) kumoten edellä maini tun päätöksensä vahvistaa kyseisten 
kivestä t eh ty jen tehdasrakennusten kuoletusajan 30 vuodeksi. Samalla val-
tuus to määräsi2) vesijohtolaitoksen vahvis te t tu jen lyijykaapelien kuoletusajan 
20 vuodeksi. 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4. Kaupunginhall i tus 
ilmoitti, e t tä Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4:n Mäkelän-
kadun tontille n:o 45 rakennu t taman talon lopulliset rakennuskustannukset 
olivat nousseet 10,168,725: 10 markkaan, jota vastoin alkuperäinen rahoitus-
suunnitelma oli pää t tyny t 9,960,000 markkaan. Kun edelleen kaikkia sisään-
kir jo i tusmaksuja ei ollut saatu perityksi, yhtiön oli ollut pakko käy t t ää tila-
päistä luottoa sekä edellä maini t tu jen l isäkustannusten suorittamiseen et tä 
erääntyneiden korkojen maksamiseen. Tämä tilapäisluotto oli kaupungin-
hallituksen mielestä vakau te t t ava siten, e t tä yhtiö otti yksityisestä luotto-
laitoksesta 500,000 markan lainan, josta 120,000 markkaa käytettäisi in sisään-
kir jo i tusmaksujen tilillä syntyneen vajauksen peittämiseen. Tällaisen lainan 
yhtiö, mikäli kaupunginhall i tus oli saanut t ietää, voi saada ehdoin, e t tä laina 
kiinnitetti in sen kiinteistöön etuoikeuksin enintään 3,900,000 markkaan nou-
sevien aikaisempien lainain jälkeen, mikä taas edellytti, e t tä kaupungilla 
kiinteistöön olevat kiinnitykset siirrettiin jälemmäksi. 

Täydelleen kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukaisesti kaupungin-
val tuusto päät t i 3) suostua siihen, e t tä kaupungin kiinnityslaina, 2,483,000 
markkaa, siirrettiin toisten yhteensä 5,400,000 markan määräisten kiinnitys-
lainain jälkeen, sekä toistaiseksi alentaa yhtiölle myöntämäs tään lainasta 
suori te t tavan vuotuismaksun 7 %:iin ehdoin', e t tä yhtiö sitoutui kertyvillä 
sisäänkirjoitusmaksuilla ensi sijassa lyhentämään uu t ta 500,000 markan suu-
ruista lainaansa. 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4 oikeutett i in3) vuokraa-
maan neiti E. Puhakalle eräitä omistamansa Mäkelänkadun talon n:o 45 huo-
neistoja, joihin neiti Puhakka aikoi si joit taa lastenkodin. 

Lisämäärärahojen kirjaaminen. Kaupunginval tuuston an taman teh tä-
vän 4) t äy t t äen kaupunginhalli tus lähetti lausunnon kysymyksestä, miten 
talousarvion määrärahoihin myönnet ty jen lisäysten kir janpito sopivimmin 
oli jä r jes te t tävä . Kysymystä tutkiessaan kaupunginhalli tus ensi sijassa oli 
kohdis tanut huomionsa sen käytännölliseen puoleen. Käytännössä noudatet-
tiin sitä menettelyä, e t tä tilivuoden kuluessa myönnetyt määräraha t osoi-
tet t i in kuluvan vuoden til ierotuksesta, kun taas tilivuoden pää ty t tyä myön-
nettiin oikeus edellisen vuoden asianomaisten määrärahain ylittämiseen. 
Tä tä menet te lytapaa kaupunginhalli tus piti t yydy t t ävänä , varsinkin jos sii-
hen tehti in se muutos, ettei l isämäärärahoja myönnet ty eri tavalla vuoden 
kuluessa ja sen pää ty t tyä , vaan aina myöntämällä oikeus asianomaisen tilin 

x) Ks. v:n 1927 kert. s. 45.' — 2) Kvsto 28 p. tammik. 14 §. — 3) S:n 17 
p. kesäk. 11 §. — 4) Ks. v:n 1929 kert. s. 87. 



46 I. · Kaupunginvaltuusto. 46 

ylittämiseen. Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto päät t i 1 ) , e t tä talous-
arvion vahvistamisen jälkeen myönnetyt työ- y. m. sijoituksenluontoiset 
määräraha t oli osoitettava kaupunginkassasta ennakkomaksuina, jotka oli 
merki t tävä seuraavan vuoden talousarvioon, sekä e t tä muut tarpeelliset lisä-
määräraha t oli siinä tapauksessa, e t tä kaupunginval tuuston käy t tövara t — 
val tuuston yleisiä käyt tövaroja kuitenkin lukuun o t t ama t t a — oli käy te t ty 
loppuun, osoitettava myöntämällä oikeus asianomaisten talousarviomäärä-
rahöjen ta i käyt tövarojen ylittämiseen. 

Kaupungin irtaimen omaisuuden vakuuttaminen. Kaupunginhall i tus val-
tuute t t i in 2) harkintansa mukaan pi tämään kaupungin irtain omaisuus palo-
vakuu t t ama t t a , koska t ä m ä omaisuus oli niin suuri, e t tä kaupunki voi olla 
oma vakuutuksenanta jansa , varsinkin koska omaisuus sijaitsi niin monissa 
eri paikoissa, e t tä vain pieni osa siitä oli saman palonvaaran alainen. 

Verolippujen jakelu. Posti- ja lennätinhalli tuksen toukokuun 9 p:nä pää-
te t tyä , ettei postilaitos enää maksut tomast i ku l je t tanut verolippuja sisältä-
viä postilähetyksiä, ja koska kävisi kalliimmaksi ja muutenkin olisi epäkäy-
tännöllisempää antaa palkat tu jen henkilöiden jakaa kaupungin veroliput, 
kaupunginhalli tus oli va l tuu t t anu t rahatoimiston ja tkuvas t i käy t t ämään 
postilaitosta sekä myöntäny t kaupunginkassasta 140,000 markan suuruisen 
ennakkomäärän post imaksujen suori t tamista varten. Kaupunginval tuusto 
hyväksyi 3) t ämän toimenpiteen samalla määräten puheena olevan menon 
suori tet tavaksi vuoden tilierotuksesta. 

Tuulaakimaksun laskeminen. Kaupunginval tuusto päät t i 4) sisäasiain-
ministeriölle annet tavassa lausunnossa ilmoittaa, e t tä val tuuston mielestä 
tuulaakia ja tkuvast i oli kannet tava määräpr.osentti tuulaakimaksun alaisen 
tavaran tul l imaksusta, sekä ehdottaa, et tä t ä m ä prosentt imäärä korotet tai-
siin ainakin 2 1 /2 %:iin, koska kaupungille t ä s t ä maksusta aiheutuva tulo tuon-
nin supistumisen johdosta oli tun tuvas t i vähentynyt , jota vastoin oikeuden-
hoidosta, tul l inkannosta ja poliisitoimesta y. m. aiheutuvat yleiset rasitukset, 
joiden korvaukseksi tuulaaki oli aiottu, olivat huomat tavas t i l isääntyneet. 

Tuulaakimaksujen takaisinsuorittaminen. Kaupunginval tuus to ' epäs i 6 ) 
Osakeyhtiö Margariinitehdas Kar ja lan anomuksen, e t tä sille suoritettaisiin 
takaisin eräästä määrästä, maahan t u o t u j a ulkomaisia rasva-aineita suori tet tu 
tuulaakimaksu. Val tuusto ei näet katsonut yhtiölle myönnetyn tul l imaksun 
peruuttamisen velvoit tavan kuntaa myöntämään vapau tus ta tuulaakimak-
susta, joka asetuksen mukaisesti oli suori tet tava kaikista tullinalaisista t ava-
roista. 

Liikennemaksut. Satamahall i tuksen esityksestä kaupunginval tuusto 
päät t i 6), ettei liikennemaksua toistaiseksi kannettaisi Helsingissä tull ikama-
rin ulkopuolella tullikäsitellyistä, tullinalaisista matkatavarois ta . 

Samalla kuin kaupunginval tuusto myöntyi kapteeni V. Bremerin ano-
mukseen hänen ulkomailta Helsinkiin tuomansa lentokoneen li ikennemaksun 
alentamisesta 800 markas ta 240 markkaan val tuusto pää t t i 7 ) , e t tä kaupun-
kiin tuo tu jen lentokoneiden liikennemaksu sen jälkeen oli lasket tava O.15 %:ksi 
niiden arvosta. 

Osakeyhtiö Wiiri vapautet t i in suor i t tamasta l i ikennemaksuja Englan-
nista os tamastaan Wiiri-nimisestä höyrylaivasta, joka toukokuun 5 p:nä Hel-

!) Kvsto 16 p. syysk. 5 §. —2) S:n 16 p. syysk. 6 §. — 3 ) S:n 26 p. elok. 16 §. 
— 4) S:n 28 p. lokak. 7 §. — 5) S:n 7 p. lokak. 15 §. — 6) S:n 26 p. elok. 19 §. 
— 7) S:n 26 p. elok. 38 §. 
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sinkiin saapuessaan ensimmäisen kerran tuli suomalaiseen sa tamaan 1)9 sekä 
Osakeyhtiö Fredavore Nor jas ta os tamastaan Fredavore-nimisestä höyrylai-
vas ta 2 ) , joka heinäkuun 17 p:nä oli ensimmäisen kerran tul lut suomalaiseen 
sa tamaan, niinikään Helsinkiin. 

Sakko rakennusvelvollisuuden laiminlyömisestä. Kiinteistöosakeyhtiö 
Fleminginkatu 13 anoi huht ikuun 3 p:nä 1928 ostamansa X I kaupunginosan 
korttelissa n:o 338 a Fleminginkadun varrella sijaitsevan tont in n:o 2 raken-
tamisvelvollisuuden t äy t t ämis t ä varten asetetun, huht ikuun 3 p:nä 1931 päät-
tyvän määräa jan pidentämistä kesäkuun 3 p:ään 1932 sekä yhtiön vapau t t a -
mista suori t tamasta rakennusvelvollisuuden . laiminlyömisestä määrä t tyä 
210,000 markan sakkoa. Tämän johdosta kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) 
ainoastaan oikeuttaa yhtiön lykkäämään edellä maini tun sakon suorit tamisen 
kesäkuun 3 p:ään 1932 ehdoin, e t tä sakkomäärälle erääntymispäivästä maksu-
päivään suoritetti in 8 %:n mukainen korko. 

Rakennusmestar i M. Lillsundin anomus, e t tä hänet oikeutettaisiin lyk-
käämään huht ikuun 10 p:nä 1928 ostamansa, X I I kaupunginosan korttelissa 
n:o 359 sijaitsevan tont in n:o 32 rakennusvelvollisuuden täy t täminen , evät-
tiin 4), mu t t a samalla hakijalle myönnett i in lykkäystä rakennusvelvollisuuden 
laiminlyömisestä määrä tyn sakon suorittamisessa huht ikuun 10 p:ään 1933 
ehdoin, e t tä hän suoritti sakkomäärälle 8 %:n mukaisen koron lukien huhti-
kuun 10 p:stä 1931. 

Korvaus rakennusoikeuden lisäämisestä. Hämäläis ten talo-osakeyhtiö 
anoi, e t tä yhtiö vapautet taisi in suori t tamasta sovittua 5) 375,000 markan 
korvausmäärää oikeudesta rakentaa IV kaupunginosan korttelissa n: o 162 
Kampinkadun varrella si jai tsevat tont t insa n:ot 4 ja 6 poiketen rakennus-
korkeut ta koskevista rakennusjär jes tyksen määräyksistä . Kaupunginval-
tuus to epäsi 6) anomuksen oikeuttaen kuitenkin yhtiön lykkäämään korvaus-
määrän suorittamisen siten, e t tä se sai olla viisi vuot ta maksamat tomana , 
korot tomana lainana kaupunginkassasta. 

Rahatoimistossa tehty kavallus. Kaupunginhall i tus ilmoitti 7), e t tä raha-
toimiston palveluksessa oleva työväenpalkkain kassanhoitaja W. Eriksson 
oli t ehnyt itsensä syypääksi hal tuunsa uskot tu jen virka varojen kavallukseen 
ja t ä m ä n johdosta itse i lmoi t tau tunut poliisille; e t tä Eriksson heti sen jälkeen, 
oli pidätet ty; sekä e t tä kaupunginreviisori kaupungin johta jan kehoituksesta 
heti oli r yh tyny t asiaa alustavasti t u tk imaan ja myöhemmin kaupunginhalli-
tuksen toimeksiannosta yksityiskohtaisesti t u tk imaan Erikssonin toimia sekä 
niitä syitä, jo tka olivat tehneet kavalluksen mahdolliseksi. 

Kaupunginreviisorin s i t temmin an tamas ta lausunnos ta 7 ) ilmeni, ettei 
rahatoimiston yleisessä järjestelyssä eikä siellä sovelletussa työjär jestelmässä 
ollut havai t tu puutteellisuuksia, jo tka olisivat olleet kavalluksen syynä, vaan 
oli tapaus kaupunginreviisorin käsityksen mukaan seli tettävä siten, et teivät 
eräät viranhal t i ja t olleet joka suhteessa kyllin huolellisesti ja tarkas t i 'hoita-
neet heille usko t tu ja tehtäviä . Kaupunginhall i tus ei senvuoksi ollut katsonut 
olevan syytä t apah tuman johdosta ryh tyä mihinkään rahatoimiston yleiseen 
jär jestelyyn kohdistuviin toimenpiteisiin. Raha to imenjoh ta ja oli kuitenkin 
neuvotel tuaan kaupunginreviisorin kanssa an tanu t rahatoimistolle seikka-
peräiset ohjeet laiminlyöntien vält tämiseksi vastaisuudessa. Koska kaupun-

x) Kvsto 17 p. kesäk. 21 §; vrt. v:n 1929 kert. s. 57. —a) Kvsto 16 p. syysk. 
18 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 22 §. — 4) S:n 10 p. kesäk. 23 §. — 5) Ks. v:n 1930 
kert. s. 151. — 6) Kvsto 10 p. kesäk. 22 §. —-7) Kvston pain. asiakirj. n:o 7. 
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ginreviisori oli sitä mieltä, e t tä kurinpidollisiin toimenpiteihin ja korvausvaa-
timuksiin voitiin ajatella ryhdy t t ävän edellä main i t tu ja viranhalt i joi ta vas-
taan , jo tka olivat tehneet itsensä syypäiksi laiminlyönteihin virantoimituk-
sessaan, kaupunginhall i tus piti asianmukaisena, e t tä ennen ryhtymis tä mah-
dollisiin toimenpiteihin vuosit i l intärkastajat · saivat tilaisuuden antaa asiasta 
lausuntonsa. 

Täydellisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginval tuusto 
pää t t i 1 ) lähe t tää kassanhoitaja Erikssonin kavallusten johdosta syntyneet 
asiakirjat asian vaat imia toimenpitei tä varten vuositil intarkastajille pyytäen 
näitä ensi tilassa an tamaan valtuustolle selonteon tu tk imukses taan sekä ehdo-
tuksen niiksi toimenpiteiksi, joihin he katsoivat asian antavan aiheen. 

Vuotavien vesijohtoputkien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Kor-
keimman oikeuden toukokuun 28 ja joulukuun 28 p:nä 1930 sekä Turun hovi-
oikeuden kesäkuun 20 p:nä s. v. antamilla päätöksillä kaupunki oli velvoitettu 
maksamaan eräille liikkeille yhteensä 49,616: 80 markkaa vesijohtoputkien 
vuotamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaukseksi. Mainit tu rahamäärä 
osoitettiin 2) vuoden 1930 tili erotuksesta. 

Korvaus Helsingistä kotoisin olevien lasten koulunkäynnistä vieraissa kun-
nissa. Rovaniemen kunnal l is lautakunta oli Uudenmaan läänin maaherralle 
es i t tänyt anomuksen, e t tä Helsingin kaupunki velvoitettaisiin korvaamaan 
mainitulle kunnalle kahden oppilaan koulunkäynnistä Rovaniemen kansa-
koulussa lukuvuonna 1927—28 aiheutuneet kustannukset . Kaupunginval-
tuus to päät t i 3) t ä m ä n johdosta annet tavassa selityksessään lausua, et tä kau-
punki suostui korvaamaan Rovaniemen kunnalle kyseiset kustannukset syys-
lukukaudel ta 1927, mu t t a e t tä vaat imus, mikäli se kohdistui kevät lukukau-
teen 1928, ei perus tunut lakiin, koska lapsilla viimeksi mainitun vuoden alusta 
oli ollut kotipaikkaoikeus Rovaniemen kunnassa. 

. Sonkajärven kunnan anot tua Uudenmaan läänin maaherral ta , e t tä Hel-
singin kaupunki velvoitettaisiin korvaamaan Sonkajärven kunnalle vaa t tu -
r in ty t t ä ren L. Ämanin koulunkäynnistä mainitun kunnan kansakoulussa ai-
heutuneet kustannukset , ja maaherran pyydet tyä asiasta val tuuston lausun-
toa val tuusto oli saanut selville, e t tä puheena olevan lapsen isä jo maaliskuun 
19 p:nä 1927 oli m u u t t a n u t Helsingistä tuntemat tomal le paikkakunnalle, ja 
esi t t i4) t ähän viitaten, e t tä Sonkajärven kunnan anomus lakiin perus tumat to-
mana hylättäisiin ja kunta velvoitettaisiin korvaamaan Helsingin kaupungille 
asiasta aiheutuneet kulut . 

Korvaus Viikin latokartanon rappioista. Sitten kun Helsingin kaupunki 
marraskuun 13 p:nä 1928 Viikin latokartanossa to imite tun lähtökatselmuksen 
jälkeen oli ve lvoi te t tu 5 ) tilalla todetuis ta rappioista suori t tamaan valtiolle 
korvausta 187,315 markkaa, molemmat asianosaiset olivat i lmoittaneet tyy-
tymät tömyytensä katselmuslautakunnan päätökseen asutushallitukselle, joka 
alensi korvausmäärän 156,835 markkaan. Tähän päätökseen rahatoimi-
kamari haki muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, j oka lopullisesti ra t -
kaisi asian ja tällöin velvoitti Helsingin kaupungin suori t tamaan valtiolle 
Viikin la tokartanon rappioista korvausta 105,635 markkaa. Saatuaan täs tä 
tiedon kaupunginval tuusto päät t i 6) määrä tä mainitun rahamäärän makset ta-
vaksi vuoden tilierotuksesta. 

*) Kvsto 17 p. kesäk. 6 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 6 §. —3) S:n 28 p. tammik. 
2 §. — 4) S:n 22 p. huhtik. 6 §. — 5) Ks. v:n 1929 kert. s. 53. — 6) Kvsto 26 
p. elok. 14 §. 
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Kaupungin osanotto poliisilaitoksen menoihin. Kaupunginval tuuston 
lausuntoa oli pyydet ty hallituksen laat imasta ehdotuksesta laiksi kaupunkien 
osanotosta poliisilaitoksen menoihin, jonka ehdotuksen mukaan kaikki maan 
kaupungit ottaisivat osaa kyseisten kustannusten suorittamiseen samassa 
suhteessa eli suorittaen 1 /3 vakinaisista rahamenoista, mihin tulisi lisäksi eri-
näisiä luontoissuorituksia. 

Tämän johdosta kaupunginval tuusto huomautt i1) , e t tä olisi pyr i t tävä sii-
hen, e t tä valtio ottaisi suorit taakseen kaikki kaupunkien samoinkuin maaseu-
dunkin poliisilaitosten a iheut tamat kustannukset , mikä vastasikin lakiehdo-
tuksessa lausut tua periaatet ta , et tä valtio huolehtii poliisihoidosta kaupun-
geissa. Kaupungeilla oli kuitenkin oikeus kantaa tuulaakia, joka a lkujaan oli 
ta rkoi te t tu niille erinäisten valtion laitosten ylläpitämisestä aiheutuneiden 
kustannusten korvaukseksi, ja senvuoksi kaupunginval tuusto ei t ah tonu t 
tehdä edellä maini t tuun suuntaan käyvää ehdotusta, vaikkakaan tuulaaki-
tulo ei läheskään vas tannut poliisilaitoksen aiheut tamia menoja. Halli tuksen 
ehdotuksen perusteluissa sanottiin Helsingin kaupungin olevan etuoikeute-
tussa asemassa, mihin kaupunginhalli tus huomautt i , e t tä t ä m ä oli ainoastaan 
näennäinen, koska oli huomat tava , e t tä pääkaupungin poliisilaitos palveli 
osaksi koko maa ta ja e t tä sen suojeltavana oli verra t toman paljon suurempia 
ja tärkeämpiä valtion laitoksia ja enemmän valtion omaisuutta kuin millään 
muulla maan poliisilaitoksella. Helsingistä lähetetti in usein poliisikomennus-
kuntia muille paikkakunnille, missä satunnaisesti tarvi t t i in enemmän poliisi-
voimia, ja varsinkin etsivä osasto suoritti laajoja tu tkimuksia maaseudulla. 
Nimenomaan näistä syistä pääkaupungin osuus poliisikustannuksista vuonna 
1916 määrät t i in pienemmäksi kuin muiden kaupunkien. Edelleen kaupungin-
hallitus viittasi siihen, e t tä Helsingin kaupunki suoritti 2/7 niidenkin luontois-
suoritusten aiheut tamista kustannuksista , joista kaupunki lakiehdotuksen 
perusteluissa ilmoitettiin vapautetuksi . Jos hallituksen ehdotus tulisi laiksi, 
merkitsisi t ä m ä Helsingin kaupungille n. 1,500,000 markan suuruista vuo-
tuis ta poliisimenojen lisäystä vuoden 1930 määriin verraten. Tässä yhtey-
dessä kaupunginhalli tus edelleen huomautt i , e t tä Helsingin kaupungin oli 
lähimpinä vuosina rakennet tava keskuspoliisitalo ja ainakin kahdelle poliisi-
piirille talot , joiden rakennuskustannukset todennäköisesti tul ivat nousemaan 
n. 30,000,000 markkaan. 

Kaupunginval tuusto ei t ah tonu t vas tus taa kaupunkien poliisihoidon 
aiheuttamien menojen yhtäläistämiseen täh tääviä pyrkimyksiä, mu t t a jo t ta 
rasitus ei kävisi millekään kaupungille entistä suuremmaksi, olisi kaupungin-
val tuuston mielestä kaupunkien osuus näistä kustannuksis ta määrä t t ävä 
74:ksi. Helsingin kaupungin osuus oli siihen asti ollut 2/7, mu t t a vähennys 
tuskin vaikuttaisi poliisihoidon kaupungille aiheuttamiin kokonaismenoihin, 
koska luontoissuoritukset tul ivat l isääntymään. Edelleen kaupunginval-
tuus to huomautt i , e t tä jos huonekalujen hankkimisvelvollisuus siirtyi kau-
pungeille, olemassa olevaa kalustoa oli käy te t t ävä niin kauan kuin se oli 
käyt tökunnossa, ilman et tä kaupungin tarvitsi siitä suorit taa korvausta. 

Edellä selostetuin perusteluin kaupunginval tuusto puolsi hallituksen 
esitysehdotusta, kuitenkin siten muute t tuna , e t tä kaupunkien osuus poliisi-
laitoksen rahamenoista ehdotettiin 1/4:ksi. 

Kaupungin viranhaltijain palkkajärjestely. Joulukuun 31 p:nä 1931 päät-
tyi se kolmivuotiskausi, joksi kaupunginval tuusto oli vahv i s t anu t 2 ) kau-

x) Kvsto 28 p. tammik. 4 §. — 2 ) Ks. v:n 1927 kert. s. 53. 
Kunnall. kert. 1931. 4 
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pun gin viranhalt i jain palkat . Rahatoimikamari antoi senvuoksi s.v. marras-
kuussa valtuustolle esi tyksen1) näiden palkkain jär jestämisestä uudelleen 
vuoden 1931 alusta, mu t t a val tuusto ei o t tanut sitä käsiteltäväkseen, vaan 
määräs i 2 ) voimassa olevan palkkausohjesäännön olemaan voimassa heinä-
kuun 1 p:ään 1931. Sen jälkeen kaupunginhalli tus käsitteli asiaa ja totesi, 
e t tä elinkustannusindeksi viime aikoina oli huomat tavas t i a lentunut pysyt-
tyään aikaisemmin suurin piirtein kaupunginval tuuston joulukuun 14 p:nä 
1927 vahvistaessaan viranpitäjäin palkat edellyttämissä rajoissa, indeksin 
ari tmeett inen keskiarvo kun kolmivuotiskautena 1928—30 oli ollut l,203.i. 
Viranhalti jain tahol ta oli kuitenkin usein huomaute t tu , e t tä virallisiin elin-
kustannusindeksilukuihin virkamiesten palkkoja arvosteltaessa oli suhtaudut -
t ava hyvin varovaisesti, koska maini t tu luku perustui työläisperheen koti-
talousbudjet in menoeriin, joiden keskinäinen suhde ilmeisesti oli aivan toinen 
kuin henkisen työn teki jän budjetissa. Niinpä sosialihallituksen tilasto-osas-
ton vuosina 1920—21 to imi t tama el inkustannustutkimus osoitti, e t tä ravinto-
kustannukset työläisperheen menoarviossa edustivat 61.2 %, mut t a virka-
miesperheen menoarviossa ainoastaan 38.8 % 'kokonaismenoista. Jos siis 
viranhalti jain palkat ravintoindeksin huomat tavas t i muu tu t t ua vahvistett i in 
työläisperheen budjet in pohjal la , joudut t i in ilmeisesti koh tuu t tomaan tulok-
seen. Kie l tämät tä nielivät asuntohuoneiston vuokramenot suhteet toman 
suuren osan helsinkiläisen viranhalt i jan palkasta aiheuttaen siten oikeutet tua 
t y y t y m ä t t ö m y y t t ä liian niukkoihin palkkoihin. Kaupunginhall i tuksen mie-
lestä ei vallitsevissa oloissa voitu ajatella mitään palkankorotuksia. Tosin 
eräiden virkain luokittelussa oli olemassa ilmeisiä epätasaisuuksia, mu t t a 
hallitus ei katsonut mahdolliseksi tässä yhteydessä ehdottaa niidenkään kor-
jaamista tarkoi t tavia toimenpiteitä. Huomaut taen , e t tä uuden virkasään-
nön ehdotuksessa ehdotettiin puolen tunnin työa jan pidennystä, mikä vastasi 
kaikkien viranhalti jain palkkain alentamista n. 8 %:lla, kaupunginhall i tus 
esitti 3), e t tä voimassa oleva kaupungin viranhalti jain palkkausohjesääntö 
jätettäisiin toistaiseksi muutoksi t ta voimaan. Kaupunginval tuusto myöntyi 4) 
t ähän esitykseen samalla kuitenkin antaen kaupunginhallitukselle tehtäväksi 
mahdollisimman kiireellisesti esittää valtuustolle viranpitäjäin palkkauksen 
tarkis tamista koskevan ehdotuksen. 

Tämän johdosta kaupunginhalli tus otti asian uudelleen valmistel tavak-
seen5). Taloudellinen pula oli sillävälin yhä kär j is tynyt , minkä johdosta hal-
litus vieläkään ei p i tänyt a jankohtaa sopivana ryhtyäkseen palkkausohje-
säännön täydelliseen tarkistamiseen, mut t a oli toisaalta täysin tietoinen siitä, 
e t tä kaupungin menoja oli vähennet tävä, jo t ta verotaakka ei kävisi sen asuk-
kaille kohtuu t toman raskaaksi. Hall intokustannuksia voitaisiin supistaa 
väliaikaisesti alentamalla viranhalti jain palkkoja, ja alennuksessa olisi halli-
tuksen ehdotuksen mukaan pysyt tävä samoissa rajoissa, jotka oli vahvis te t tu 
noudatet taviksi valtion virkamiesten palkkoihin nähden, t . s. alennus mää-
rä t tävä 5 %:ksi huoltovelvollisilta ja 10 %:ksi viranhalti joil ta ilman huolto-
velvollisuutta. Alennus aiheuttaisi siinä tapauksessa vuonna 1932 n. 6,000,000 
markan säästön, jos se kohdistuisi ainoastaan peruspalkkaan, ja 7,000,000 
markah säästön, jos sekä palkat et tä ikäkorotukset otettaisiin huomioon, kum-
massakin tapauksessa edellyttäen, ettei vahvis te t tu alirajaa, jonka alapuo-
lella palkkoja ei saanut alentaa. 

x) Kvston pain. asiakirj. n:o 29 v:lta 1930. — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 76. — 
3) Kvston pain. asiakirj. n:o 6. — 4) Kvsto 27 p. toukok. 8 §. — 5) Kvston 
pain. asiakirj. n:o 14. 
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Mitä tuli siihen järjestykseen, jossa päätös viranhaltijain palkkojen alen-
tamisesta voitiin saattaa voimaan, oli huomattava, et tä viranhaltijalla niin 
kauan kuin hän oli virassaan oli oikeus niihin palkkaetuihin, jotka oli ilmoi-
te t tu virkaan kuuluviksi sen ollessa haettavaksi julistettuna tai jotka hänelle 
myöhemmin hänen virassa ollessaan oli vakuutet tu. Irtisanottavien viran-
haltijain suhteen voitiin päätös palkan alentamisesta saattaa täytäntöön niin 
pian kuin irtisanomisaika oli mennyt umpeen, eikä irtisanomisen toimitta-
minen edes ollut väl t tämätöntä, vaan kaupunginhallitukselle voitiin antaa 
toimeksi asianomaisen lautakunnan ja laitoksen välityksellä saattaa päätös 
jokaisen viranhaltijan tietoon sekä vaatia häneltä vahvistus tiedoksiannosta. 
Ellei hän silloin suostuisi tyytymään alennettuun palkkaan, seuraisi irti-
sanominen. Siten menettelemällä vältettäisiin koko virkamieskunnan irti-
sanominen, ja viranhaltijat saisivat sovitun palkan irtisanomisajalta. Koska 
kaikkien viranhaltijain palkanalennuksen suhteen tuli joutua samaan ase-
maan, oli aika, jonka kuluttua palkanalennus astuisi voimaan, määrät tävä 
pisintä säädettyä irtisanomisaikaa vastaavaksi, t . s. kolmeksi kuukaudeksi. 

Kaupungin irtisanottaville viranhaltijoille suoritettiin yleensä palkka-
säännön mukainen palkka, mut ta eräiden viranhaltijain, nimittäin kaupungin-
reviisorin, köyhäinhoidon toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, kaupungin-
arkkitehdin, ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan sekä kaasulai-
toksen johtotyöinsinöörin kanssa kaupunki oli tehnyt erikoiset sopimukset 
palkasta. Koska kuitenkin nämäkin viranhaltijat oli otettu toimiinsa mää-
rätyin molemminpuolisin irtisanomisajoin, voitiin nämä sovitut palkat alen-
taa samalla tavalla kuin ne palkat, jotka suoritettiin irtisanottavien viran-
haltijain palkkasäännön mukaisesti. 

Niillä viranhaltijoilla, joita ei kaupungin puolelta voinut sanoa irti, oli 
oikeus saada palkkansa muut tumat tomina niin kauan kuin he pysyivät virois-
saan. Tähän ryhmään kuului osin sellaisia, joiden nimittämiseen valtion viran-
omainen oli osallinen ja jotka sen perusteella olivat kesäkuun 29 p:nä 1926 
annetun valtion virkamiehiä koskevan lain alaisia, osin taas sellaisia, joiden 
virka-asemaa koskevia säännöksiä sisältyi muihin yleisiin lakeihin ja asetuk-
siin. Eräille tähän ryhmään kuuluville viranhaltijoille valtioneuvosto vah-
visti kaupunginvaltuuston hyväksymän palkkasäännön. Kyseiseen ryhmään 
kuuluivat ensinnäkin seuraavat maistraatin ja raastuvanoikeuden viranhal-
t i jat : kunnallispormestari, maistraatin oikeus- ja kunnallisneuvosmies, maist-
raatinsihteeri ja ensimmäinen julkinen notaari, oikeuspormestari, raastuvan-
oikeuden vanhempi ja nuorempi oikeusneuvosmies, raastuvanoikeuden yli-
määräinen oikeusneuvosmies, ensimmäinen kaupunginviskaali, muut kau-
punginviskaalit, ensimmäinen kaupunginvouti, toinen kaupunginvouti ja 
avustava toinen kaupunginvouti. Kaikkien näiden viranhaltijain palkat 
oikeusministeriö oli vahvistanut huhtikuun 8 p:nä 1929. Presidenttien K. 
Söderholmin ja K. Ignatiuksen antaman selvityksen mukaan ei maistraatin 
eikä raastuvanoikeuden jäsentä, jolla oli vahvistetun palkkasäännön mukai-
nen palkka, vastoin hänen tahtoansa voinut alistaa hänen virassaoloaikanaan 
tapahtuneeseen palkkasäännön alentamiseen. Kuitenkin oli huomattava, 
että Helsingin raastuvanoikeuden ylimääräiset neuvosmiehet, luvultaan neljä, 
joulukuun 19 p:nä 1919 tehdyn raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja toimin-
taa koskevan korkeimman oikeuden päätöksen mukaan oli raastuvanoikeu-
den nimitettävä kalenterivuodeksi kerrallaan. Heidän palkkaetujaan voitiin 
niin ollen muuttaa, kun uusi määräys heille annettiin. Sama koski toista kau-
punginvoutia, joka, koska hänen tointaan ei ollut erityisellä asetuksella jär-
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jestetty, oikeudellisesti oli r innastettava maistraatin valitsemien ulosotto-
miesten kanssa, joista ulosottolain 1 luvun 5 §:ssä säädettiin, että ulosoton-
haltija voi peruuttaa heidän, määräyksensä, milloin siihen oli syytä. Niin 
ollen voitiin myöskin avustavan toisen kaupunginvoudin palkkaa muut taa 
sen jälkeen kun hänen virkamääräyksensä oli peruutettu. Mainittujen viran-
haltijain saavuttama oikeus ei niin ollen estänyt valtioneuvostoa vahvista-
masta alennettua palkkasääntöä. 

Erikoisasemassa olivat edelleen ensimmäinen ja toinen kaupunginlää-
käri sekä kaupunginkamreeri, joiden palkat sisäasiainministeriö oli vahvista-
nut lokakuun 22 p:nä 1928. Kaupunginlääkärit nimittää mainittu ministeriö, 
ja he ovat senvuoksi valtion virkamieslain alaiset. Toisen kaupunginlääkärin 
virka oli kuitenkin vakinaisesti t äy t t ämät tä , minkä vuoksi mikään ei estä-
nyt kaupunginvaltuustoa ministeriön suostumuksella alentamasta sen palk-
kaa. Myöskin kaupunginkamreerin palkka voitiin alentaa, koska hänet oli 
otettu virkaan kolmen kuukauden irtisanomisajoin. 

Kunnallisen ammattienyli tarkastajan ja kunnallisten ammattientarkas^ 
ta ja in suhteen oli huomattava, et tä heidät valtioneuvoston maaliskuun 4 p:nä 
1927 tekemän, ammattientarkastuslain toimeenpanemista koskevan päätök-
sen 18 §:n mukaan asettaa valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska 
heidät siis oli otettu määräajaksi, jonka kuluessa heitä ei voinut sanoa irti, ja 
koska kaupunki heihin nähden ei ollut voinut pidättää itselleen oikeutta muul-
lakaan tavalla ryhtyä palkkain alentamiseen, tuli heidän viiden vuoden aikana 
saada palkkansa vähentämättöminä. Kaksi tarkastaj ista oli tosin nimitetty 
ennen mainitun päätöksen voimaantuloa, mut ta näilläkin tuntui olevan sama 
oikeus vähentämättömien palkkaetujen nauttimiseen viiden vuoden aikana 
lukien huhtikuun 1 p:stä 1927, jolloin päätös astui voimaan. 

Tässä yhteydessä kaupunginhallitus edelleen mainitsi kaupunginjoh-
t a j a t j a avustavat kaupunginjohtajat , joiden virka-asema ja oikeus pysyä 
virassaan oli jär jestet ty varsinaisten kunnallisten viranhaltijain asemasta 
poikkeavalla tavalla. Joulukuun 9 p:nä 1927 kunnallislain muuttamisesta 
annetun lain 32 §:ssä kosketeltiin näet niitä edellytyksiä ja olosuhteita, joiden 
vallitessa kaupunginjohtajat voitiin erottaa virastaan. He eivät olleet irti-
sanottavissa, kuten varsinaiset kunnalliset viranhaltijat, eikä kaupungin-
valtuustolla niin ollen ollut oikeutta heidän toimessaan ollessaan ilman heidän 
suostumustaan tehdä päätöstä heidän palkkojensa alentamisesta. · Tämä 
seikka ei kuitenkaan vaikut tanut asiaan, koska kaikki kaupunginjohtajat 
olivat ilmoittaneet suostuvansa kaupunginhallituksen ehdottamaan palkan-
alennukseen. · . 

• Myöskin kansakoulunopettajat olivat huhtikuun 17 p:nä 1931 kansa-
koululaitoksen järjestysmuodon perusteista annettuun lakiin tehtyjen muu-
tosten nojalla valtion virkamieslain alaisia, eikä heitä siis voinut sanoa irti. 
Kansakoulunopettajat näyt t ivät kuitenkin olevan toisessa asemassa kuin 
muut tämän lain alaiset kaupungin viranhaltijat, laki kun vahvisti ainoastaan 
ne alimmat määrät, joihin heidän palkkojensa tuli nousta. Asianomaisella 
kaupunginvaltuustolla näytt i siis olevan oikeus vapaasti päät tää palkoista, 
jotka ylitt ivät alirajan. Tämä ilmeni myöskin kouluhallituksen vahvista-
man Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 17 §:ään otetusta opet-
ta ja in palkkoja koskevasta määräyksestä, joka näytti olevan tulki t tava siten, 
et tä kaupunki oli pidät tänyt itselleen oikeuden suorittaa kansakoulunopet-
tajaan palkat kulloinkin voimassa olevan palkkausohjesäännön mukaisesti. 
Tämä tulkinta edellytti kuitenkin, et tä mahdollinen palkkojen alentamis-
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päätös tehti in palkkasäännön lisäyksen muodossa, ja t ä t ä kantaa tuk i 
sekin seikka, e t tä kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen opettaj is to oli 
o te t tu virkoihinsa kuulutus ten nojalla, joissa oli nimenomaan maini t tu pal-
kanalennuksen mahdollisuus, ja t ähän oli v i i ta t tu niissäkin kuulutuksissa, 
joilla suomenkielisten kansakoulujen opet ta janvira t oli jul is tet tu haettaviksi . 
Niin ollen näyt t i kansakoulunopet ta ja inkin palkkojen alentaminen mahdolli-
selta. 

Siinä tapauksessa, e t tä kaupunginval tuusto päät t i ryh tyä a lentamaan 
palkkoja, oli t ä m ä päätös edellä mainitulla taval la saa te t tava viranhalt i jain 
tietoon ennen kuluvan vuoden loppua, jolloin palkat voitiin alentaa lukien 
huht ikuun 1 p:stä 1932, säädetyn kolmen kuukauden ir t isanomisajan kulut-
tua umpeen. J o t t a kuitenkin kaupungille säästyisi 5 ja 10 % maini tun vuo-
den kokonaispalkoista, olisi, koska alennukset voitiin toimeenpanna ainoas-
t aan 9 kuukauden aikana, näiden kuukausien palkasta vähennet tävä 6.66 % 
ja 13.38 %. 

Kaupungin viranhalt i jain palkat suoritettiin kaupunginval tuuston joulu-
kuun 14 p:nä 1927 vahvis taman palkkausohjesäännön mukaisesti. Palkkain 
alentaminen edellytti siis maini tun ohjesäännön muut tamis ta . Tämän toi-
menpiteen tuli olla ainoastaan väliaikainen, minkä johdosta ei ollut syytä 
ryh tyä uudestaan laskemaan palkkasäännön eri palkkaluokkien pohjapalk-
kojen ja ikäkorotusten määriä, vaan oli sääntöön teh tävä lisäys, jossa sää-
dettiin, e t tä viranhalt i jain palkat vuoden 1932 aikana oli suori te t tava palkka-
säännön mukaisesti vähentämäl lä 5 % huoltovelvollisten ja 10 % ei-huolto-
velvollisten palkoista. Syntyvä säästö oli merki t tävä talousarvion tulopuo-
lelle, kun taas palkat merkittäisiin menopuolelle entisin määrin. 

Kysymyksestä , oliko palkkoja alennet tava vai ei, kaupunginhall i tus ei 
ollut yksimielinen, ja mietinnössään se teki seikkaperäisesti selvää syistä, 
joita voitiin esit tää toisaalta tällaisen toimenpiteen puolesta, toisaalta sitä 
vastaan. Äänestyksen jälkeen hallitus kuitenkin oli tul lut siihen lopputulok-
seen, e t tä kaupungin oli pakko käy t t ää t ä t ä keinoa hallintomenojensa alen-
tamiseksi. Kaupunginval tuus to h y v ä k s y i h a l l i t u k s e n ehdotuksen eräin 
vähäisin muutoksin sanamuodoltaan seuraavana: 

kaupungin viranhalt i jain palkkausohjesääntöä sovelletaan vuoden 1932 
aikana siten, e t tä viranhalt i jain sen perusteella naut t imain peruspalkkojen 
määris tä vähennetään huoltovelvollisilta 5 % ja viranhalt i joil ta i lman huolto-
velvollisuutta 10 %; 

sopimuspalkkaa nautt ivien viranhalt i jain, pysyväisten luokit telematto-
mien tointen halt i jain sekä työmäärärahois ta pa lka t tu jen samoinkuin mui-
denkin kuukausipalkkaa nautt ivien palkat alennetaan samojen perusteiden 
mukaisesti; 

kaupunginhall i tus oikeutetaan ratkaisemaan kysymykset viranhalt i jain 
huoltovelvollisuudesta noudat taen seuraavia periaatteita: huoltovelvolli-
seksi katsotaan a) perheenisä huolimatta siitä, onko hänellä lapsia vai ei, 
b) perheenäiti, joka on leski ja jolla on huollettavia lapsia ta i jonka mies on 
ilman tuloja ja c) naimaton, jolla on huollet tavana läheinen varaton omainen 
tai jolla on kasvattilapsi; jos viranhal t i ja t ovat keskenään naimisissa eikä 
heillä ole lapsia, vähennetään kummankin palkasta 10 %; jos perheellä on 
lapsia ja molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä, vähennetään siltä, jolla 
on suurempi palkka, 5 % ja toiselta 10 %;• 

Kvsto 16 p. jouluk. 10 §. 
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kaupunginval tuuston päätös palkkojen alentamisesta ei koske kunnallis-
pormestaria, maistraat in oikeusneuvosmiestä, maistraat in kunnallisneuvos-
miestä, maistraatinsihteeriä, ensimmäistä julkista notaaria, oikeuspormesta-
ria, raastuvanoikeuden vanhempaa oikeusneuvosmiestä, raastuvanoikeuden 
nuorempaa oikeusneuvosmiestä, ensimmäistä kaupunginviskaalia, mui ta kau-
punginviskaaleja, ensimmäistä kaupunginvoutia , toista kaupunginvoutia , 
ensimmäistä kaupunginlääkäriä, kunnallista ammat t ienyl i ta rkas ta jaa , kun-
nallisia ammat t ien ta rkas ta j ia eikä mui takaan viranhalt i joita, joita ei voida 
irtisanoa, elleivät nämä kaupunginhall i tuksen heitä siihen kehoitet tua suostu 
alennukseen; 

palkkojen alentaminen toimite taan siten, e t tä kunkin viranhal t i jan pal-
kasta vuoden 1932 huht ikuusta joulukuuhun vähennetään huoltovelvollisilta 
6.66 % ja viranhalti joil ta ilman huoltovelvollisuutta 13.33 % kunkin kuukau-
den paikkamäärästä , elleivät viranhal t i ja t vapaaehtoisesti suostu siihen, e t tä 
alennus pannaan toimeen t ammikuus ta alkaen, jolloin se on vastaavast i 
5 ja 10 %; 

myönne t t ävä t eläkkeet mää rä t ään a lentamat tomien palkkojen perusteella; 
kaupunginhal l i tusta kehoitetaan asianomaisten lautakunt ien ja laitosten 

välityksellä i lmoi t tamaan niille viranhaltijoille, joita alentamispäätös kos-
kee, e t tä palkat vuoden 1932 huht ikuun 1 pistä alkaen vuoden loppuun alen-
netaan edellä mainitulla tavalla, sekä o t tamaan t ä s tä t iedoksiannosta viran-
haltijoilta vahvistus; 

palkat merki tään talousarvion menopuolelle sensuuruisina kuin ne nykyi-
sin ovat ja tulopuolelle merki tään se määrä, joka saadaan säästöksi, kun pal-
ka t alennetaan edellä mainitulla tavalla; 

val tuuston päätös raastuvanoikeuden ylimääräisten neuvosmiesten, 
avus tavan toisen kaupunginvoudin, kaupunginkamreerin ja toisen kaupungin-
lääkärin palkoista alistetaan valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t ta-
vaksi; sekä 

val tuuston päätös jul is tetaan kiireellisenä täy täntöönpantavaks i . 
Kaupungin viranpitäjäin ja työntekijäin eläkesääntö. Rahatoimikamari 

oli laa t inut ehdotuksen kaupungin viranhalt i jain ja työnteki jä in eläkesään-
töjen muut tamises ta 1 ) , mu t t a koska ehdotet tu jen muutosten soveltaminen 
olisi a iheut tanut n. 800,000 markan vuotuisen lisämenon, kaupunginval tuusto 
vallitsevana ah taana aikana ka tso i 2 ) vä l t t ämät tömäks i siirtää kyseisten 
sääntöjen tarkistamisen toistaiseksi. 

Kaupungin palvelusehtosääntö ja raastuvanoikeuden viranhaltijat. Raas-
tuvanoikeuden omaksuman kaupungin viranhalt i jain palvelusehtosäännön 
18 ja 21 §:n määräysten tulkinnan mukaisesti oli vanhempi oikeusneuvos-
mies E. A. Wendell vuoden 1930 kesäkuun 1 p:n ja marraskuun 1 p:n väliseltä 
a jal ta , jolloin hän oli nau t t inu t raastuvanoikeuden sairauden takia myöntä-
mää v i rkavapaut ta , saanut koko palkkansa i lman e t tä siihen oli hanki t tu kau-
punginval tuuston suostumusta . Revisionikonttorin mielestä maini t tu menet-
tely kui tenkaan ei ollut voimassa olevien määräysten mukainen, minkä joh-
dosta rahatoimikamari alisti kysymyksen kaupunginval tuuston ratkais ta-
vaksi ja esitti puolestaan 

e t tä Helsingin kunnallisten viranhalt i jain palvelusehtoja koskevan sään-
nön 18 §:n määräyksiä palkan suorit tamisesta viranhaltijalle virkavapauden 
aj alta sovellettaisiin myöskin raastuvanoikeuden virka- j a palvelusmiehiin; sekä 

et tä vanhemmalle oikeusneuvosmiehelle Wendellille kesäkuun 1 p:n ja 

Kvston pain. asiakirj. n:o 30 v:lta 1930. — 2) Kvsto 27 p. toukok. 10 §. 
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marraskuun 1 p:n väliseltä ajal ta maksettua palkkaa asian laadun takia ei 
perittäisi takaisin. 

Pyydetyssä lausunnossa raastuvanoikeus perusteli kantaansa puheena 
olevassa kysymyksessä pääkohdittain seuraavasti: kaupungin virka- ja pal-
velusmiehiä oli kaksi pääryhmää: 1) virka- ja palvelusmiehet, jotka toimitti-
va t myöskin valtion tehtäviä, ja 2) virkamiehet, jotka suorittivat yksinomaan 
ta i pääasiallisesti kunnallisia tehtäviä. Edelliseen ryhmään kuului raastuvan-
oikeus, jonka kokoonpanon ja toiminnan määrääminen ja viranpitäjäin palk-
kaussäännön vahvistaminen kuului valtion viranomaiselle. Sitävastoin kunta 
sai vapaasti järjestää jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien viranhaltijain toi-
minnan ja palkat. Tämä erotus oli otettu huomioon kaupungin palvelusehto-
säännössä,sekä 21 §:ssä, jossa lausuttiin, että säännön määräysten tuli olla 
voimassa kaupungin viranhaltijoista sikäli kuin yleisessä laissa tai asetuk-
sessa ei ollut muuta säädetty, että 17 §:ssä, jossa annettiin virkavapauden 
myöntämistä koskevia ohjeita ja edellytettiin kunnallisten viranomaisten 
valinneen viranhaltijat. 

Kun usein mainitun palvelusehtosäännön 18 §:ään otettiin määräys, että 
kaupunginvaltuuston asiana oli ratkaista, saiko virkavapaa viranhaltija 
nautt ia palkkaetuja ja minkä verran, edellytettiin ilmeisesti, että asianomai-
nen viranhaltija tai se virasto, johon hän kuului, oli kaupunginvaltuuston 
alainen. Raastuvanoikeuden viranhaltijat eivät kuitenkaan olleet minkään-
laisessa subordinatiosuhteessa kaupunginvaltuustoon. Tämä kävi ilmi sekä 
siitä turvatus ta ja ri ippumattomasta asemasta, joka hallitusmuodossa oli 
tuomareille taa t tu , että siitä, että kaupunkien tuomarit oikeudenkäyntilain-
säädännön mukaan olivat suoraan ylempien oikeusviranomaisten, lähinnä 
hovioikeuksien alaiset. Tyytymättömyytensä heidän toimintaansa kaupun-
ginvaltuusto tietenkin voi saattaa hovioikeuden tietoon, mut ta tämä oli aivan 
toinen asia. Heidän palkkansa valtuusto tosin määräsi, mut ta valtiovallan 
oli nekin vahvistettava, ja hallitus saattoi tällöin vaikkapa korottaakin kau-
pungin vahvistamaa paikkamäärää. Hallituksen siten kyseisille virkamiehille 
takaamien palkkaetujen suhteen valtuustolla sen jälkeen ei ollut mitään mää-
räämisvaltaa heidän nauttiessaan lain määräämässä järjestyksessä virka-
vapaut ta . Tätä oikeutta valtio ei ollut valtuustolle myöntänyt, vaan kuului 
se raastuvanoikeuden suhteen oikeusviranomaisille. Ja vielä vähemmän voi-
vat muut kaupungin viranomaiset, esim. rahatoimikamari, päät tää raastuvan-
oikeuden viranhaltijain sijaisten palkoista. 

Vuonna 1766 annetussa asetuksessa järjestettiin raastuvanoikeuksien 
virkavapauskysymys siten, että se kokonaan uskottiin asianomaisten oikeus-
viranomaisten ratkaistavaksi. Oikeusneiivosmiehenvirkain hoidosta säädet-
tiin nimenomaan, että maistraatin ·(= raastuvanoikeuden) jäsenten oli yhtei-
sesti vastat tava, jos jotakin virkaan kuuluvaa virkavapauden johdosta tuli 
laiminlyödyksi. Jos siis virka muuten voitiin hoitaa, oli tarpeetonta kääntyä 
kunnallisten viranomaisten puoleen, mutta jos varoja tarvittiin, oli niitä sää-
detyssä järjestyksessä pyydettävä. Vuoden 1766 asetuksen hengen mukai-
sesti ja puitteissa oli kaikissa myöhemmin annetuissa Helsingin maistraatin 
ja raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja toimintaa koskevissa määräyksissä 
säädetty, että yhteisen raastuvanoikeuden asia oli myöntää virkavapautta 
oikeuden virka- ja palvelusmiehille sekä määrätä heidän sijaisensa. Tämä 
valta olisi aivan näennäinen, jos kunnan viranomaiset oman harkintansa 
mukaan saisivat määrätä virkavapaiden ja heidän sijaistensa palkkiot. 

Edellä esitettyyn viitaten raastuvanoikeus lausui käsityksenään, että 



56 

rahatoimikamari oli to iminut täysin lain mukaisesti määrätessään vanhem-
malle oikeusneuvosmiehelle Wendellille makset tavaksi hänen koko palk-
kansa puheena olevan virkavapauden a ja l ta . 

Raastuvanoikeuden lausunnossaan esittämien seikkojen nojalla kaupun-
ginvaltuusto katsoi1), e t tä kaupungin viranhal t i ja in palvelusehtosäännon 18 
§:ää ei voinut soveltaa maini tun laitoksen toimenhalt i joihin. \ i rkavapauden 
myöntäminen heille sairauden takia kuului raastuvanoikeudelle, jonka myös 
tuli jä r jes tää heidän palkkauksensa vi rkavapauden aikana, mikäli t ä m ä voi 
t apah tua oikeuden käy te t t ävänä olevin varoin Jos sitävastoin erityinen 
määrä raha oli tarpeen sijaisen palkkaamiseen, oli kaupunginval tuustol la 
ja -hallituksella sekä oikeus et tä velvollisuus kaikinpuolisesti harki ta kysy-
mystä sen myöntämisestä . 

Tämän mukaisesti val tuusto ei ka tsonut olevan syytä ryh tyä käsittele-
mään· oikeusneuvosmies E A.Wendel l in v i rkavapaut ta ja hänen sen a ja l ta 
saamiaan palkkaetuja koskevaa kysymystä . 

Viranhaltijain luontoisedut. Kaupunginhall i tus oli ryh tyny t laat imaan 
tarpeellisiksi hava i t tu ja uusia perusteita eräillä kaupungin viranhaltijoilla 
olevien luontoisetujen arvioimista varten ja tällöin havainnut , e t tä virkasään-
nön määräyksiin perustuvan uuden arvioimisjärjestelmän soveltaminen 
eräissä tapauksissa tul i tun tuvas t i vähen tämään viranhalt i jain rahapalkkoja . 
J o t t a siirtyminen aikaisemmin sovelletusta arvioimistavasta uuteen järjes-
te lmään helpottuisi, kaupunginval tuusto va l t uu t t i 2 ) hallituksen enintään 
kolmen vuoden aikana harkintansa mukaan myöntämään alennuksia vah-
vis te t tujen perusteiden mukaisesti lasketusta luontoisetujen korvauksesta. 

Korvauksen suorittaminen aluelääkäreille kotikäynneistä. Terveyden-
hoi tolautakunta huomaut t i , e t tä sen mielestä aluelääkärien palkat olivat liian 
pienet heidän työmääräänsä verra t tu ina ja et tä , koska niiden suoranainen 
korot taminen vallitsevissa oloissa tuskin oli ajateltavissa, heille olisi myön-
net tävä oikeus korvauksen saamiseen varat tomien potilaiden luo tekemis-
t ään kotikäynneistä. Lau takun ta esitti tässä tarkoituksessa, e t tä se val tuu-
tettaisiin vuoden 1932 alusta suor i t tamaan aluelääkäreille korvausta ensim-
mäisestä kotikäynnistä potilaan luona saman shekkijärjestelmän mukaisesti 
kuin korvaus suoritettiin siitä lääkärinavusta , jota l au takunnan toimisto 
välitt i kodeissaan äkkiä sairastuneille henkilöille, kuitenkin siten, et tä kor-
vaus maksettaisiin enintään 20 käynnistä kuukaudessa. Tämän esityksen 
johdosta kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) merkitä vuoden 1932 menosääntöön 
terveydenhoitolautakunnan käyte t täväks i 60,000 markan määrärahan, josta 
kaupungin aluelääkäreille edellä maini t tu jen perusteiden mukaisesti suo-
ritettaisiin korvausta vallitsevan pulakauden johdosta lisääntyneestä työstä . 

Palkkain suorittamistapa lastentarhoissa. Lastentarhain johtokunnan 
esityksestä kaupunginval tuusto päät t i 4), e t tä kaupungin haltuunsa ottamissa 
.lastentarhoissa aikaisemmin sovellettua palkkain suori t tamistapaa edelleen 
noudatettaisi in ja niin ollen ainoastaan 9, 10 1/2 ta i 11 kuukaudeksi toimeen 
ote t tu jen kei t tä jä t tär ien ja las tenhoi tajat tar ien vuosipalkka jaettaisiin 12 
osaan ja maksettaisiin kuukausi t ta in läpi vuoden. 

V. t. toisen kaupunginlääkärin palkkaedut. Koska toisen kaupunginlää-
kärin toimeen l i i t tyvät v i rka tehtävät olivat tun tuvas t i l isääntyneet sen joh-
dosta, e t tä poliisilaitoksen suojeluosastolle oli j ä r jes te t ty uusi sairasosasto, 

!) Kvsto 11 p. helmik. 10 §. —2) S:n 17 p. kesäk. 7 §. — 3) S:n 16 p. jouluk. 
21 §. — 4 ) S:n 1 p. huhtik. 17 §. 
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jonka lääkärinhoidosta toinen kaupunginlääkäri huolehti, kaupunginval-
tuus to päät t i korot taa v. t . toisen kaupunginlääkärin O. Elon palkan 2,600 
markas ta 4,000 markkaan kuukaudel ta toistaiseksi ja kunnes virka ynnä 
siihen l i i t tyvät t eh tävä t oli j ä r jes te t ty uudestaan ja virka vakinaisesti t äy-
te t ty . Päätöksen kuluvana vuonna a iheut tama l isäkustannus oli suori tet tava 
pääluokkaan Terveydenhoito merkityistä val tuuston käyt tövarois ta . 

Henkilökohtaiset palkanlisäykset. Samalla kuin kaupunginval tuusto 
vali tsi2) köyhäinhoidon to imitus johta jaksi ent. maaherran B. G. V. Sarlinin, 
val tuusto myöns i 3 ) hänelle t ä m ä n viran palkan ja ikäkorotusten lisäksi hen-
kilökohtaista palkanlisäystä 1,600 markkaa kuukaudessa. Päätöksestä aiheu-
tuva l isäkustannus oli suori te t tava uusia virkoja ja palkankorotuksia 
var ten varatuis ta val tuuston käyttövaroista . 

Kaupunginarkkitehdin palkkaedut. Koska arkkitehti G. Taucherin kanssa 
kaupunginarkkitehdinviran hoitamisesta t eh ty sopimus 4) pää t ty i kesäkuun 
30 p:nä, kaupunginhall i tus oli t iedustellut arkkitehti Taucherilta, oliko hän 
halukas ja tkuvast i maini tun a jankohdan jälkeen hoi tamaan kyseistä virkaa, 
mihin hän olikin i lmoi t tanut suostuvansa edellyttäen, e t tä hänelle myönnet-
tiin 9,000 markan kuukausipalkka. Kaupunginval tuusto ei kui tenkaan hyväk-
synyt 5) arkkitehti Taucherin palkkavaat imusta , vaan vahvisti hänen palk-
kansa toistaiseksi 8,000 markaksi kuukaudel ta . 

Evättyjä palkankorotusanomuksia. Rahatoimiston veronkannantaosaston 
päällikön Hj . Storkällin anomuksen, e t tä hänen virkansa siirrettäisiin 10:nnestä 
13 palkkaluokkaan, kaupunginval tuusto epäsi 6) . 

Oikeus palkan nauttimiseen sairauden takia myönnetyn virkavapauden 
ajalta. Seuraavat v i ranhal t i ja t kaupunginval tuusto oikeutti saamaan puolet 
palkkaeduistaan heille sairauden takia kahta kuukau t t a pi temmäksi ajaksi 
myönnetyn virkavapauden ajal ta: 

toisen kaupunginvoudin konttorin konttoriapulainen H j . Hällfors maa-
liskuun 16 p:n ja toukokuun 16 p:n väliseltä a ja l ta 7); 

Marian sairaalan konttoriapulainen O. Eskelin maaliskuun 26 p:n ja huh-
t ikuun 15 p:n väliseltä a ja l ta 7); 

köyhäinhoi tolautakunnan kodissakävijä I. Korhonen maaliskuun 1 p:n 
ja toukokuun 1 p:n väliseltä a ja l ta 8); 

suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja ta r Z. Buur toukokuul ta 9); 
suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja ta r I. Peltonen vuoden 1930 mar-

raskuun 4 p:n ja joulukuun 3 p:n väliseltä a ja l ta 10); 
suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja ta r E. Pulkkinen toukokuun 

17 ja 30 p:n väliseltä a ja l ta 9); 
suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja ta r S. Stenfeldt huht ikuun 9 p:n 

ja toukokuun 30 p:n väliseltä a ja l t a 7 ) ; sekä 
las ten ta rhan joh ta ja ta r L. Upari huht ikuun 23 p:n ja toukokuun 31 p:n 

väliseltä a ja l ta 9). 
Seuraavat v i ranhal t i ja t saivat nostaa kaksi kolmannesta palkkaeduistaan: 
köyhäinhoi tolautakunnan kirjuriapulainen H. Spranger kolmelta kuu-

kaudelta maaliskuun 15 p:stä lukien n ) ; sekä 
suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja ta r I. Hannula toukokuun 13 ja 

30 p:n väliseltä a ja l ta 9). 

*) Kvsto 1 p. huhtik. 14 —2) Ks. tätä kert. s. 125. —3) Kvsto 18 p. maalisk. 
28 §. — 4) Ks. v:n 1927 kert. s. 54. — 5) Kvsto 27 p. toukok. 8 §. — 6) S:n 7 p. 
lokak. 14 §. — 7) S:n 22 p. huhtik. 30 §. — 8) S:n 1 p. huhtik. 18 §. — 9) S:n 27 p. 
toukok. 25 §. —10) S:n 28 p. tammik. 22 §. — n ) S:n 13 p. toukok. 15 §. 



58 I. · Kaupunginvaltuusto. 58 

Seuraavat henkilöt saivat nostaa kaksi kolmattäosaa palkkaeduistaan 
ynnä ikäkorotuksensa: 

toinen julkinen notaari W. Toppelius kesäkuul ta 1 ) ; 
raastuvanoikeuden puhtäaks ik i r jo i t ta ja ta r H j . Lindholm toukokuun 8 

p:stä kesäkuun 1 p:ään 2 ) ; sekä 
raastuvanoikeuden kaupunginpalveli ja K. F. Nilsson kahdelta kuukau-

delta toukokuun 1 p:stä lukien 2). 
Seuraavat henkilöt saivat nostaa kolmanneksen palkkaeduistaan ynnä 

ikäkorotuksensa: 
Kotikallion lastentarhan ope t ta ja ta r S. Turunen maaliskuun 19 p:n ja 

huht ikuun 18 p:n väliseltä a ja l t a 3 ) ; 
köyhäinhoi tolautakunnan kirjuriapulainen H. Spranger kesäkuun 15 p:n 

ja joulukuun 15 p:n väliseltä a ja l ta 4); sekä 
l a s ten ta rhan joh ta ja ta r E. Streng huht ikuun 9 p:n ja toukokuun 31 p:n 

väliseltä a ja l ta 5). 
Sitävastoin val tuusto epäsi 6) terveydenhoi tolautakunnan siivoojattaren 

E. Berghällin anomuksen saada nostaa kaksi kolmannesta palkastaan kesä- ja 
heinäkuulta, jolloin hän naut t i j a tke t tua v i rkavapaut ta sairauden takia, koska 
Berghäll ei ollut ollut kuu t t a kuukau t t a kaupungin palveluksessa ja oli jo 
ollut v i rkavapaana täysin palkkaeduin kaksi kuukau t ta , vaikka uusi virka-
sääntö vastaavissa tapauksissa myönsi tällaisen edun vain kahdelta viikolta. 

Evättyjä anomuksia palkkion myöntämisestä sairauden takia virkavapai-
den viranhaltijain sijaisille. Kaupunginval tuus to epäs i 7 ) yhteisen raas tuvan-
oikeuden anomuksen määrärahan myöntämisestä sijaisten palkkaamiseksi 
vanhemmille oikeusneuvosmiehille E. von Bonsdorffille huht ikuun 13 p:stä 
toukokuun 1 p:ään, B. C. Carlsonille maaliskuun 9 p:stä huht ikuun 9 p:ään ja 
G. Lagerbladille toukokuun 1 pistä 31:seen, v. t . kunnallispormestarille E. 
Gottlebenille huht ikuun 28 p:stä kesäkuun 28 p:ään sekä v. t . oikeusneuvos-
miehelle Ä. Pircklenille huht ikuun 18 p:stä kesäkuun 14 piään, jolloin maini-
t u t vi ranhal t i ja t olivat olleet virkavapaina sairauden takia , ja perusteli t ä t ä 
päätös tään siten, e t tä kaupungin viranhalt i jain palvelusehtosäännön virka-
vapau t t a koskevat määräykset eivät olleet sovellettavissa raastuvanoikeuden 
ja maistraat in viranhalti joihin. Samoin perustein evät t i in 8 ) maistraat in ano-
mus 2,900 markan suuruisen määrärahan myöntämisestä sijaisen palkkaami-
seksi maistraatinsihteeri F . Hasselblattille, joka oli ollut sairauden takia virka-
vapaana heinäkuun 16 p:stä elokuun 15 p:ään. 

Tästä päätöksestä val i t t ivat maaherralle maistraatinsihteeri, ensimmäi-
nen julkinen notaari F . Hasselblatt , joka oli hoi tanut kunnallispormestarin-
virkaa toukokuun 1 p:stä 14:nteen, ylimääräinen ulosottomies, maistraat in 
v. t . oikeusneuvosmies Ä. Pircklen, joka oli hoi tanut kunnallispormestarin-
virkaa toukokuun 15 p:stä 20:nteen, ylimääräinen ulosottomies C. Oker-Blom, 
joka oli ollut v. t . kunnallispormestarina toukokuun 21. pistä kesäkuun 
30 piään, maistraat in ki r jaa janapula inen A. Wennerqvist , joka oli hoi tanut 
maistraat in oikeusneuvosmiehenvirkaa huht ikuun 18 pistä toukokuun 31piään 
v. t . oikeusneuvosmiehen Pircklenin osin ollessa vi rkavapaana sairauden 
takia , osin hoitaessa kunnallispormestarinvirkaa, v. t . ulosottomies H. Thors, 

Kvsto 26 p. elok. 36 §. — 2)Sinl0p.kesäk. 20 §. — 3)S:n 22 p. huhtik. 30 §. 
—4) Sin 26 p. elok. 35 § ja 18 p. marras k, 22 §. — 5) Sin 22 p. huhtik. 30 § ja 27 
p. toukok. 25 §. — 6) Sin 26 p. elok. 34 §. — 7) Sin 27 p. toukok. 24 § ja 10 p. 
kesäk. 6 §; vrt. tätä kert. s. 54. —8) Kvsto 26 p. elok. 37 §. 
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joka oli hoitanut maistraatinsihteerinvirkaa toukokuun 1 p:stä 14:nteen viran 
vakinaisen haltijan F. Hasselblattin toimiessa v. t . kunnallispormestarina, 
sekä opiskelija E. Jokinen, joka oli hoitanut vali t taja Wennerqvistin virkaa 
huhtikuun 18 p:stä toukokuun 31 p:ään. Vali t tajat vaativat, et tä valtuus-
ton päätös kumottaisiin ja heille sijaisuuspalkkioksi maksettaisiin edellä mai-
nitussa järjestyksessä 3,873:10 markkaa, 1,659: 90 markkaa, 11,066: 50 mark-
kaa, 6,951:60 markkaa, 1,352: 40 markkaa ja 2,433: 30 markkaa, yhteensä 
27,336: 80 markkaa; 

Vaaditussa selityksessä kaupunginvaltuusto huomautti että herrain 
Hasselblattin ja Thorsin valitusasiakirjat olivat epätäydelliset sekä ettei val-
tuusto ensinkään ollut käsitellyt herra Oker-Blomin palkkiokysymystä, ja 
esitti tähän viitaten, että näiden herrain valitukset jätettäisiin tu tk imat ta , 
mut ta että, jos ne otettiin tutki t tavaksi , ne ja muutkin edellä mainitut vali-
tukset hylättäisiin seuraavin perustein: 

et tä valituskirjelmissä mainitut, palvelusehtosäännön 8 ja 18 §:ssä ole-
vat määräykset, jotka koskivat palvelusehtosäännössä tarkoitet tujen virka-
miesten oikeutta palkan saantiin vakinaisesta toimesta, eivät järjestelleet 
kysymystä sijaispalkkion määräämisestä kunnallisen toimen hoitamisesta; 

et tä palvelusehtosäännön 18 §:n määräys ei yleensäkään, kuten sen 
21 §:stä ilmeni, koskenut nyt puheena olevia tapauksia, mikä kuitenkaan ei 
estänyt valtuustoa määräämästä sijaispalkkiota maksettavaksi, jos katsot-
tiin erikoisten syiden tai kohtuuden sitä vaativan; 

et tä maistraatinsihteeri Hasselblattin vaatimus saada korvausta niiltä 
14 päivältä, joina hän oli hoitanut kunnallispormestarinvirkaa, oli kohtuuton 
siihen katsoen, että vali t taja täl tä ajalta oli kantanut sekä maistraatin-
sihteerintoimeen liittyvän peruspalkan ikälisäyksineen että myöskin jälkim-
mäistä virkaa seuraavat erittäin suuret sivutulot vekseliprotesteista, joten 
hänen viransijaisuusaikanaan saamansa tulot moninkertaisesti ylittivät por-
mestarinvirkaan liittyvän palkan; 

. että ulosottomies, v. t . oikeusneuvosmies Pircklen siltä 6 päivän ajalta, 
jona hän oli toiminut kunnallispormestarina, oli naut t inut t äy t t ä palkkaa 
v. t . oikeusneuvosmiehenä ja että kaupunginvaltuusto ottaen huomioon tuon 
viransijaisuusajan lyhyyden katsoi, et tä vali t tajan kohtuut ta noudattaen tuli 
tyy tyä mainittuihin etuihin; 

et tä ulosottomies Oker-Blom pormestarin sijaisena toukokuun 21 p:n ja 
kesäkuun 30 p:n väliseltä ajalta oli nostanut 9,2 i0 markkaa, mikä määrä riit-
tänee sijaispalkkioksi siinäkin tapauksessa, että valit taja siitä maksoi omalle 
viransijaiselleen samalta ajalta 1,333: 33 markkaa; 

et tä kir jaaja Wennerqvist ollessaan oikeusneuvosmiehen sijaisena huhti-
kuun 18 p:stä toukokuun 31 p:ään oli saanut virkasivutuloja niin suuren mää-
rän, 3,857 markkaa, et tä ne yhdessä hänen viransijaisuusajaltaan kirjaajan-
toimestaan kantamiensa palkkaetujen, 3,254 markan, kanssa nousivat yli 
oikeusneuvosmiehenviran peruspalkan sanotulta ajalta, 6,953 markan; 

että ulosottomies Thorsin viransijaisuusaj altaan ulosottomiehentoimesta · 
kantama palkka, 4,000 markkaa, niinikään oli maistraatinsihteerintoimen 
peruspalkkaa, 2,900 markkaa, suurempi; sekä 

että vali t taja Jokisella valtuuston mielestä oli oikeus, ellei hän jo ollut 
saanut kohtuullista palkkiota, vaatia se silloiselta v. t . kunnallispormesta-
rilta Gottlebeniltä ja v. t . oikeusneuvosmies Pirckleniltä,, jotka eivät voineet 

Kv st o 7 p. lokak. 5 §. 
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olla paremmassa asemassa kuin valtion virkamiehet ja sen vuoksi t un tu iva t 
olevan velvolliset maksamaan kolmanneksen peruspalkastaan sairaslomansa 
a iheut taman viransijaisuuden kustantamiseksi , sitäkin suuremmalla syyllä, 
kun heidän virkainsa palkat olivat valtioneuvoston vahvis tamat ja valtion 
viranomainen nimit t i niiden hal t i ja t ja heidät sen vuoksi voi r innastaa val-
tion virkamiesten kanssa. 

Oikeus palkan nauttimiseen yksityisasiain vuoksi myönnetyn virkavapauden 
ajalta. Lastensuojelulautakunta oli myöntäny t kanslistilleen I. Pantsaril le 
v i rkavapaut ta yksityisasiain takia kesäkuun 1 pistä joulukuun 31 prään 1930, 
jolloin hän erosi toimestaan, sekä oikeut tanut hänet vi rkavapauden a ja l ta 
saamaan ikäkorotuksensa, 185 markkaa kuukaudel ta . Revisionikonttori oli 
kuitenkin huomaut tanu t , e t tä l au takunnan päätös jälkimmäiseltä osaltaan 
ei ollut voimassa olevien määräysten mukainen, minkä vuoksi l au takun ta 
alisti sen kaupunginval tuuston hyväksyt täväksi . Asiaa käsiteltäessä val-
tuus to päät t i ^ olla hyväksymät tä lau takunnan toimenpidet tä . 

Kaupunginval tuus to epäs i 2 ) ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
anomuksen, e t tä maini t tu jen koulujen ope t ta ja ta r J . Meinander oikeutet-
taisiin saamaan ikäkorotuksensa maaliskuun 23 pistä kevät lukukauden lop-
puun, miksi ajaksi hän oli saanut v i rkavapaut ta tehdäkseen opinto- ja virkis-
t y sma tkan Italiaan, Ranskaan y. m. maihin. 

Suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja t ta re t H. Parkkonen ja E. E k -
holm oikeutettiin 3) saamaan ikäkorotuksensa heille opintomatkaa var ten 
myönnetyn virkavapauden ajal ta . 

Ruotsinkielisten kansakoulujen opet ta ja E. Fellman oikeutettiin 3) niin-
ikään saamaan ikäkorotuksensa samasta syystä myönnetyn virkavapauden 
ajal ta . Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan anomuksen, e t tä opet-
t a j a Fellmanille myönnettäisi in oikeus saada kyseiseltä a ja l ta palkkaetunsa 
vähentämät töminä , kaupunginval tuusto epäsi 4). 

Oikeus lukea hyväkseen virkavuosia. Kaupunginval tuus to päät t i 5), e t tä 
viranhal t i ja t , joiden virkain pätevyysvaat imuksi in kuului merikapteenintut-
kinto ja merenkulkukokemusta , saivat eläkkeen saamiseksi lukea hyväkseen 
enintään kymmenen vuot ta siitä a jas ta , jonka he merikapteenintutkinnon 
suori te t tuaan ja 30 vuot ta t ä y t e t t y ä ä n olivat toimineet kauppalaivain pääl-
likköinä. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin palkanulosmittausosaston 9 palkka-
luokkaan kuuluvat ulosottoapulaiset V. Wainio, A. Leinonen, O. Liljefors, 
A. Schönberg, K.M. Lindström ja A. Parvio, jo tka aikaisemmin olivat hoitaneet 
6 palkkaluokkaan kuuluvia ulosottoapulaisentoimia oikeutettuina saamaan 
virkasivutuloja, minkä edun he menet t ivät , kun heidän toimensa siirrettiin 
ensiksi maini t tuun palkkaluokkaan, oikeutett i in6) ikäkorotusten saamiseksi 
lukemaan hyväkseen koko aika, jonka he olivat toimineet alempaan palkka-
luokkaan kuuluvassa virassa, koska kaupunginval tuusto piti koh tuu t tomana , 
e t tä siirtyminen ylempään palkkaluokkaan vähentäisi heidän pa lkkaetu jaan . 

Toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaiset A. Lagerstam, 
A. Lindfors ja J . Olenius, jotka t ammikuun 1 pistä 1931 oli n imi te t ty vir-
kainsa vakinaisiksi haltijoiksi, mu t t a jo tka sitä ennen Lagerstam maaliskuun 
1 pistä, Lindfors huht ikuun X pistä ja Olenius t ammikuun 1 pistä 1927 olivat 

x) Kvsto 18 p. maalisk. 27 §.—2) S ini p. huhtik. 16§. - 3) Sin 10 p.kesäk.l8§. 
— 4) Sin 26 p. elok. 39 §. — 5 ) Sin 26 p. elok. 20 §. — 6) Sin 28 p. tammik. 24 §. 
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toimineet konttorissa ylimääräisinä apulaisina, oikeutet t i in 1 ) lukemaan ikä-
korotuksiin oikeuttava virka-aikansa alkavaksi edellä mainituista päivistä. 

Rahatoimikamarin sihteeri A. Danielson oikeutettiin 2) ikäkorotusta 
var ten lukemaan hyväkseen vuoden 1,928 t ammikuun 1 p:n ja toukokuun 
30 p:n välinen aika, jonka hän ennen n imi tys tään virkansa vakinaiseksi hal-
t i jaksi oli hoi tanut sitä virkaatekevänä. 

Kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom oikeute t t i in 3 ) luke-
maan myöhemmässä 14 palkkaluokkaan kuuluvassa virassaan ikäkorotuksiin 
oikeuttaviksi virkavuosiksi se aika, jona hän oli hoi tanut 12 luokkaan luet-
t u a rahatoimikamarin notaarinvirkaa. 

Talonisännöitsijä S. Puranen oikeutettiin 4) lukemaan ikäkorotukseen 
oikeut tava virka-aikansa alkavaksi helmikuun 1 p:stä 1929, josta lähtien hän 
oli hoi tanut ensin väliaikaista kiinteistöisännöitsijäntointa ja s i t temmin 
avoinna olevaa talonisännöitsi jänvirkaa. 

Sa tamakannantakont tor in haaraosaston joh ta ja H. Wallen, konttorin 
veloi t taja E. Candolin, to imenta ja G. Ingraeus ja kont tor ikir jur i O. Ruin 
oikeutettiin 2) lukemaan ikäkorotukseen oikeuttaviksi virkavuosiksi ne a ja t , 
jo tka he ennen nimitystään asianomaisten virkainsa vakinaisiksi haltijoiksi 
olivat hoitaneet niitä virkaatekevinä, nimit tä in Wallen t ammikuun 1 p:stä 
1928 t ammikuun 31 p:ään 1929, Candolin t ammikuun 1 pistä 1928 maalis-
kuun 31 piään 1929, Ingraeus t ammikuun 1 pistä '1928 huht ikuun 30 piään 
1929 ja Ruin t ammikuun 1 pistä heinäkuun 31 piään 1928. 

Sa tamakannantakont tor in vahtimestari N. Nyfors oikeutettiin 5) luke-
maan ikäkorotuksi in ' oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1928 huht ikuun 
1 pin ja vuoden 1929 toukokuun 1 pin välinen aika, jolloin hän ennen nimi-
tys tään toimensa vakinaiseksi halti jaksi hoiti sitä viransijaisena. 

Sairaalain tiliviraston kamreeri V. Kerkkänen oikeutettiin l) lukemaan 
ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1928 t ammikuun 1 p:n ja 
lokakuun 3 p:n välinen aika, jona hän ennen nimitys tään virkansa vakinai-
seksi halt i jaksi hoiti sitä virkaatekevänä. 

Tuberkuloosisairaalan al ihoi tajatar A. Iso-Pahkala, joka oli palvellut 
Humalis ton sairaalassa vakinaisena a l ihoi ta ja t tarena huht ikuun 1 pistä 1920 
heinäkuun 1 piään 1922 sekä ylimääräisenä al ihoi ta ja t tarena heinäkuun 1 pistä 
1922 maaliskuun 1 piään 1923, kesäkuun 1 pistä syyskuun 1 piään 1923 ja 
toukokuun 20 pistä 1924 kesäkuun 1 piään 1929, jolloin hänet nimitett i in 
tuberkuloosisairaalan vakinaiseksi alihoitajattareksi , oikeutettiin 6) saamaan 
ikäkorotus kuuden vuoden palveluksesta lukien marraskuun 1 pistä 1930. 

Kunnalliskodin joh ta ja H. Waahter l inna oikeutettiin 7) ikäkorotusten 
saamiseksi lukemaan hyväkseen vuoden 1928 helmikuun 1 pin ja huht ikuun 
1 pin välinen aika, jonka hän ennen nimitys tään virkansa vakinaiseksi halti-
jaksi oli hoi tanut sitä virkaatekevänä. 

Kunnalliskodin al ihoitajatar I. Skogster oikeutettiin 7) ikäkorotusten saa-
miseksi lukemaan hyväkseen vuoden 1920 elokuun 1 pin ja vuoden 1929 heinä-
kuun 15 pin välinen aika, jonka hän toimi al ihoi ta jat tarena Nikkilän sairaa-
lassa, sekä viimeksi maini tun päivän ja vuoden 1930 joulukuun 31 pin välinen 
aika, jolloin hän ennen nimitystään kunnalliskodin vakinaiseksi a l ihoi tajat ta-
reksi hoiti t ä t ä tointa virkaatekevänä. 

x) Kvsto 18 p. maalisk. 24 §. — 2) Sin 28 p. tammik. 23 — 3 ) S:n 13 p. 
toukok. 16 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 15 §: ks. myös tätä kert. s. 124. — 5) S:n 
27 p. toukok. 27 §. — 6) Sin 28 p. tammik. 28 §. — 7) Sin 25 p. helmik. 27 §. 
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Rakennuskont tor in huonerakennusosaston avustava arkkitehti E. Vas-
kinen oikeutet t i in 1) ikäkorotuksen saamiseksi lukemaan hyväkseen vuoden 
1928 t ammikuun 16 p:n ja joulukuun 31 p:n välinen aika, jonka hän oli ollut 
ylimääräisenä arkkiteht ina samalla osastolla, sekä vuoden 1929 t ammikuu , 
jolloin hän ennen nimitystään vasta perus te t tuun avustavan arkkitehdin vir-
kaan oli hoi tanut sitä virkaatekevänä. 

Kaasulaitoksen konttoriapulainen A. Westerholm oikeutettiin 2) luke-
maan vuoden 1928 huht ikuun 21 p:n ja vuoden 1929 helmikuun 1 p:n välinen 
aika, jolloin hän ennen nimitystään virkansa vakinaiseksi halti jaksi oli hoita-
nut sitä tilapäisenä apulaisena, ikäkorotukseen oikeuttavaksi virka-aj aksi. 

Kunnallisen hammaspoliklinikan Kallion haaraosaston joh ta ja A. Hjelm-
man anoi saada lukea ikäkorotukseen oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1928 
t ammikuun24p :n ja vuoden 1930 lokakuun 1 p:n välisen ajan, jonka hän oli toi-
minut poliklinikan ylimääräisenä amanuenssina, mu t t a kaupunginval tuusto 
epäsi 3) hänen anomuksensa, koska molemmat puheena olevat virat olivat 
aivan erilaatuiset. 

Samoin perustein val tuusto epäsi 4 ) kunnallisen hammaspoliklinikan Kal-
lion haaraosaston assistentin G. Taxellin anomuksen saada ikäkorotuksen saa-
miseksi lukea hyväkseen vuoden 1928 helmikuun X p:n ja vuoden 1930 loka-
kuun 1 p:n välisen ajan, jonka hän oli ollut poliklinikan avus tavana assistent-
t ina. 

Maistraatin asiantuntijajäsenen palkkio. Maistraatt i in asemakaava- ja 
rakennusasiain käsit telyä varten val i t tavan lisäjäsenen 5) palkkio vahvistet-
t i in 6 ) 1,000 markaksi kuukaudel ta , jos kyseinen jäsen oli kaupungin palve-
luksessa oleva h e n k i l ö j ä 2,000 markaksi, ellei hän ollut kaupungin viranhalt i ja . 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio osan-
otosta kaupunginhallituksen kokouksiin määrät t i in 7) 150 markaksi kokoukselta. 

Kaupunginkassan tarkastajain palkkio. Kaupunginval tuusto päät t i 8), 
e t tä val tuuston valitsemien kaupunginkassan tarkastusmiesten i tsekunkin 
tuli saada 100 markan palkkio jokaisesta tarkastuksesta , ja e t tä t ä m ä meno 
oli suori te t tava talousarvioon valiokunta- ja komiteamenoja var ten mer-
ki tystä määrärahasta . 

Kaupungin vuokratonttien ja -alueiden katselmusmiesten palkkiot. Kiin-
te is tölautakunnan esityksestä kaupunginval tuusto p ä ä t t i 9 ) tehdä kaupungin 
valiokuntain ja komiteain palkkiosääntöön seuraavan lisäyksen: Kiinteistö-
lau takunnan jäsenille, jo tka lau takunnan päätöksen nojalla o t tava t osaa kau-
pungin vuokratont t ien ja -alueiden n. s. kolmivuotiskatselmuksiin, suorite-
t aan toimituspäiväl tä sama palkkio kuin lau takunnan kokoukselta. 

Samalla val tuusto myönsi sekalaisten menojen pääluokkaan merkityistä 
käyt tövarois taan 4,000 markan määrärahan kuluvana vuonna suori tet tavia 
katselmustoimituspalkkioita varten. 

Majoituslautakunnan jäsenten palkkiot. Kaupunginval tuuston pää te t tyä , 
e t tä majoi tus lautakunnan puheenjohta jan tuli saada 1,250 markan vuosipalk-
kio, ja sekä lau takunnan e t tä rahatoimikamarin tu lk i t tua t ä m ä n päätöksen 
siten, e t tä puheenjohta jan tuli saada maini t tu palkkio Uudenmaan läänin 
maaherran ehdot taman palkkion lisäksi, joka oli 150 markkaa kokoukselta, 
.hänelle vuonna 1930 oli makset tu yhteensä 2,000 markkaa ja lau takunnan kah-

x) Kvsto 28 p. tammik. 25 §. — 2) S:n 10 p. kesäk. 19 §. — 3) S:n 28 p. 
tammik. 26 §. —4) S:n 28 p. tammik. 27 §. — 5) Ks. tätä kert. s. 129. — 6) Kvsto 
16 p. jouluk. 3 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 17 §. — 8) S:n 13 p. toukok. 11 §. — 
9) S:n 16 p. syysk. 8 §. 
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delle jäsenelle yhteensä 500 markkaa. Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 1 ) sääde-
tyssä järjestyksessä anoa Uudenmaan läänin maaherral ta edellä main i t tu jen 
jo makse t tu jen palkkiomäärien vahvistamista , mikä anomus huht ikuun 
15' p:nä evät t i in 2 ) , mikäli se koski puheenjohta jan vuosipalkkiota, m u t t a 
muilta osiltaan hyväksyt t i in 2 ) .Tämän johdosta val tuusto kumoten syyskuun 
30 p:nä 1930 tekemänsä päätöksen määräsi, e t tä majoi tus lautakunnan puheen-
joh ta j an vuoden 1931 alusta tuli saada ainoastaan kokouspalkkio. 

Kotitalouslautakunnan jäsenten palkkiot. Kot i ta louslautakunnan puheen-
joh ta jan palkkio vahvistet t i in 3) 100 markaksi ja jäsenten palkkiot 75 mar-
kaksi kokoukselta. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun johtajattaren palkkio. Ammatt iope-
tuslaitosten johtokunnan huomaute t tua , e t tä valmistavan ty t tö j en ammat t i -
koulun johta ja t tare l la oli sama palkka kuin hänen alaisillaan opet tajat tar i l la , 
mikä lau takunnan mielestä ei ollut kohtuullista, kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) , 
e t tä joh ta ja t t a ren vuoden 1932 alusta tuli opet ta ja t tarenpalkkansa lisäksi 
saada johta ja t ta ren to imes ta 2,000 markan vuotuinen palkkio sekä sitäpaitsi 
100 markkaa jokaista koulun luokkaa kohden. 

Lautakuntain ja hallitusten sekä komiteain ja valiokuntain puheenjohta-
jäin, varapuheenjohtajain ja jäsenten palkkioiden alentaminen. Vt Gröndahl 
esitti aloitteen, joka pää t ty i ehdotukseen, e t tä kaupunginval tuusto kumoten 
kesäkuun 12 p:nä 1929 ja joulukuun 17 p:nä 1930 tekemänsä päätökset päät -
täisi, e t tä kaupungin hallitusten ja lau takunta in y. m. hallintoelinten sekä 
kaupunginval tuuston, ja kaupunginhall i tuksen asettamien komiteain ja valio-
kuntain puheenjohtaja in , varapuheenjohta ja in j-a jäsenten palkkiot tammi-
kuun l p : s t ä 1932 toistaiseksi oli suori tet tava 50 % alennettuina edellä maini-
tuissa päätöksissä edellytetyistä määris tä sekä e t tä vas taava palkkioiden 
alennus vahvistettaisiin kaikkia mahdollisesti ase te t tu ja , mainitussa pää-
töksessä maini tsemattomia hallituksia ja lautakunt ia y. m. hallintoelimiä sekä 
komiteoja ja valiokuntia koskevaksi. 

Aloitteen johdosta kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , e t t ä kesäkuun 12 p:nä 
1929 ja joulukuun 17p :nä l930 tehdyissä päätöksissä main i tu t ja m u u t niihin 
v e r r a t t a v a t palkkiot vuonna 1932 oli suor i te t tava 10 % alennetuin määr in . 

Kaupungin sairaalain hoitosijamaksujen taksa. Kaupunginval tuus ton 
puolestaan hyväksy t tyä kaupungin sairaaloissa suoritet tavien maksujen 
uuden taksaehdotuksen ja al istet tua sen Uudenmaan läänin maaherran vah-
vistet tavaksi lääkintöhalli tus siltä pyydetyssä lausunnossa oli es i t tänyt eräitä 
huomautuksia puheena olevaa taksaa vastaan. Kaupunginval tuus ton vas ta t -
tua 6) näihin huomautuksi in maaherra huht ikuun 10 p:nä vahvis t i 7 ) t aksan 
noudate t tavaksi sellaisena kuin val tuusto oli sen hyväksynyt . Saatuaan täs tä 
tiedon val tuusto pää t t i 7 ) , e t tä Helsingin kaupungin sairaaloissa suori tet ta-
vien hoi tomaksujen uu t t a taksaa oli sovellettava kesäkuun 1 p:stä. 

Samalla val tuusto päät t i anoa sisäasiainministeriöltä oikeutta i lman tuo-
miota saada ulosmitata edellä mainitun taksan mukaan makset tavaksi pan tu ja 
maksuja , joita ei ollut soviunollisesti suori tet tu. 

Veden hinta. Kaupunginhall i tuksen ka tso t tua vä l t t ämät tömäks i lisätä 
kaupungin tuloja m. m. korot tamalla vesijohtolaitoksen an taman veden hin-
taa , minkä johdosta kaikki vedenantosopimukset olisi sanot tava irti maalis-
kuun mit tarinlukemispäivästä, kaupungin teknillisten laitosten hallitus oli 

x) Kvsto 11 p. helmik. 7 §. — 2) S:n 13 p. toukok. 5 §. — 3) S:n 2 p. jouluk. 
10 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 20 §. — 5) S:n 28 p. lokak. 31 § ja 16 p. jouluk. 11 §. 
— 6) S:n 25 p. helmik. 7 §. — 7) S:n 13 p. toukok. 4 §. 
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ehdotuksesta antamassaan lausunnossa huomaut tanu t , e t tä vesijohtolaitok-
sen päätarkoi tuksena tosin ei ollut suurten suoranaisten tulojen hankkiminen 
kaupungille, vaan hyvän veden ta r joaminen sen asukkaille niin huokeaan hin-
t aan kuin mahdollista, mu t t a e t tä toisaalta laitoksen net toyl i jäämä oli hyvin 
vähäinen ja e t tä vedentarpeen l isääntyminen todennäköisesti jo lähitulevai-
suudessa tuli vaa t imaan laajennuksia, jo tka lisäisivät pääoman käy t töä ja 
siten myöskin vuotuisia menoja, minkä johdosta tar i ff inkorotus oli perus-
tel tu. Halli tus ei myöskään arvellut hinnankorotuksen va iku t tavan häiritse-
västi vedenkulutukseen. Ottaen huomioon esitetyt näkökohdat kaupungin-
val tuus to p ä ä t t i k o r o t t a a vesijohtolaitokselle maaliskuun 10 p:nä 1914 vah-
vis te tut ja s i t temmin seitsenkertaisiksi korotetut t aksa t 2 ) kahdeksankertai-
siksi lukien vuoden 1932 maaliskuun mit tar inlukemispäivästä, mikä merkitsi 
veden perushinnan korotusta 2: 10 markasta 2: 40 markkaan m3:ltä. 

Kaasun hinta. E rää t kaasun suurku lu t ta ja t olivat kaupungin teknillisten 
laitosten hallitukselle huomaut taneet , e t tä hiilien hinnan tun tuvas t i alen-
nu t tua niiden käyt täminen suurissa keittiöliesissä oli käyny t kaasun käyt töä 
huomat tavas t i edullisemmaksi, ja siihen vii taten ehdottaneet , e t tä kaasun 
hintaa alennettaisiin jopa 50 %. Hall i tus katsoi t ä m ä n esityksen ansaitsevan 
huomiota ja laati ehdotuksen uudeksi tariffiksi kulute tus ta kaasusta suoritet-
tavien maksujen kantoa var ten ehdottaen siinä, e t tä hinta jäisi entiselleen, 
1: 30 markkaan m3 : l tä, kulutuksen ollessa enintään 200 m 3 n. 5 viikon kulu-
tu skau t t a kohden, m u t t a alenisi asteet tain kulutuksen lisääntyessä, niin e t tä 
alin hinta, joka siihen asti oli ollut 98 penniä m3:ltä, kulutuksen ollessa yli 
4,000 m3:n alenisi 80 penniin m3:ltä. Tämä tariff iehdotus, jonka kaupungin-
hallitus alisti kaupunginval tuuston tu tk i t tavaks i ja hyväksyt täväksi , palau-
t e t t i i n 3 ) kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen, jonka tuli harki ta , 
oliko kaasunhinnan yleinen alentaminen ajateltavissa. 

Saamansa t eh tävän t äy t t äen hallitus s i t temmin lähett i tariff iehdotuksen, 
jonka mukaan voimassa oleva perushinta, 1:30 markkaa m3:ltä, alennettaisiin 
1: 25 markkaan , ja huomaut t i samalla, e t tä ehdote t tu alennus vähentäisi 
kaasulaitoksen net totuloja n. 800,000 markkaa vuodessa. Kaupunginval tuus to 
ei kui tenkaan p i tänyt tarkoi tuksenmukaisena vallitsevina kireinä raha-
aikoina ryh tyä kaupungin tulomahdollisuuksia vähentämään, ja päät t i 4) 
senvuoksi, e t tä kaasunhinnan tuli jäädä entiselleen. 

Sähkövirran hinta. Kaupunginhall i tus esitti, e t tä kaupungin sähkölaitok-
sen to imi t taman sähkövirran hintaa korotettaisiin, koska vallitsevissa oloissa 
oli käy te t t ävä kaikkia keinoja kaupungin tulojen lisäämiseksi, mut t a kaupun-
gin teknillisten laitosten hallitus ehdotti t ä m ä n esityksen evät täväksi , koska 
sen mielestä tällainen toimenpide osin tun tuvas t i vähentäisi kulutus ta , osin 
herättäisi sähkölaitosta kohtaan epäluot tamusta ja vastenmielisyyttä, joka 
vaikeuttaisi sen kehitysmahdollisuuksia. Kaupunginval tuusto pää t t ik in 5 ) 
evätä kaupunginhall i tuksen ehdotuksen. 

Kaupungin urheilukenttäin käyttömaksut. Urhei lulautakunta toi esiin, 
e t tä urheilukenttäin kaupungille a iheut tamat net tomenot vuosi vuodelta 
olivat l isääntyneet ja e t tä l au takun ta sen johdosta oli o t t anu t harki t tavak-
seen, miten niitä voitaisiin supistaa urheilun siitä kärs imät tä . Tässä tarkoi-
tuksessa l au takun ta ehdotti , e t tä kaikkien kent tä in vuokrat kannettaisi in 
määräprosentein kertyneistä s isäänpääsymaksuista. Elä intarhan urheilu-

!) Kvsto 16 p. jouluk. 14 §. — 2) Ks. v:n 1925 kert. s. 116. — 3) Kvsto 1 p. 
huhtik. 10 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 13 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 12 §. 
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kentällä pidetyistä kilpailuista oli l au takunnan mielestä kanne t t ava vuokraa 
10 % brut to tulos ta , jos t ä m ä oli 15,000 markkaa pienempi, 15 %, jos tulo oli 
15,000—50,000 markkaa , j a 2 0 % , jos tu lo oli 50,000 markkaa suurempi, kui-
tenkin siten, e t t ä alin vuokramäärä paikallisista kilpailuista olisi 200 markkaa, 
kansallisista ja kansainvälisistä 400 markkaa sekä siinä tapauksessa, e t tä 
ken t tä oli j ä r jes te t t ävä estejuoksua y. m. s. var ten, 1,000 markkaa . Tämä 
jär jes te lmä edellytti, e t tä kaupunki huolehti pääsylippujen myynnis tä ja 
otti palvelukseensa t a rv i t t ava t jär jestysmiehet . Jalkapallokilpailuista, jo tka 
pääasiallisesti pidett i in Hesperianpuiston kentällä, l au takun ta ehdot t i vuok-
r an 10 %:ksi s isäänpääsymaksuista ja a l imman vuokran 100 markaksi . 
Viimeksi mainituissa kilpailuissa j ä r j e s t ä j ä t itse huolehtisivat pääsylippu-
jen myynnis tä ja jär jes tyksen ylläpidosta, m u t t a kaupungilla olisi oikeus 
myynnin ja siitä kertyneiden tulojen t i l i tyksen tarkastamiseen. 

Tä t ä ehdotusta käsiteltäessä kaupunginval tuusto päät t i hyväksyä sen 
periaatteellisesti siten, e t t ä kaupungin urheilukenttäin vuokra t oli lukien 
t a m m i k u u n 1 p:stä 1932 kanne t t ava määräprosentein kertyneistä sisäänpääsy-
maksuista. 

Raitiotiemaksut. Myöntyen Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön tekemään 
anomukseen kaupunginval tuus to oikeutt i2) yhtiön koro t tamaan raitioteiden 
alennuslippujen hinnan 71 3/7 pennistä 83 penniin sekä määräämään a jan-
kohdan, jolloin korotuksen tuli as tua voimaan. 

Kulosaaren sillan siltamaksu. Eräiden Kulosaaren asukkaiden anot tua 
Uudenmaan läänin maaherral ta , e t tä maksu Kulosaaren sillan yli kulkemi-
sesta poistettaisiin, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) t ä s t ä anomuksesta an ta -
massaan lausunnossa m. m. huomaut taa , e t tä asianmukainen lupa kyseisen 
maksun kantamiseen sisältyi osakeyhtiön Brändö spärvägsaktiebolag toimi-
lupaan, jossa ei maini t tu mi tään aikarajoi tusta; e t tä kaupungin ostaessa4) mai-
ni tun yhtiön omaisuuden myöskin Kulosaaren sillan si l tamaksun kantamis-
oikeus oli s i i r tynyt kaupungille; ettei Kulosaaren silta ollut maan- eikä kylä-
t ie tä , minkä vuoksi vuoden 1921 alusta voimassa ollut, sanotunlaisten teiden 
siltoja koskeva s i l tamaksujen kantamiskiel to ei ollut siihen sovellettavissa; 
sekä e t tä s i l tamaksujen kantamislupaa ei ollut myönnet ty ennen vuot ta 1921 
voimassa olleen tielain, vaan huht ikuun 15 p:nä 1889 yksityisistä rauta te is tä 
anne tun asetuksen 15 §:n nojalla eli siis Kulosaaren raitiotien ma tkus ta j a -
maksun vahvistamisen yhteydessä. Edellä mainit tuihin seikkoihin vii taten 
val tuus to ehdotti , e t t ä esitys Kulosaaren sillan si l tamaksun poistamisesta 
ei antaisi a ihet ta toimenpiteisiin. 

Lisämäärärahoja maistraatille. Sekalaisten menojen pääluokassa olevista 
käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi 5) 5,000 markan lisäyksen 
mais t raa t in painatus- ja s idontamääräral iaan sekä 1,500 markan lisäyksen 
mais t raat in arkiston tilapäisen työvoiman määrärahaan samalla päät täen , 
e t t ä vuoden 1932 menosäännön vas taavaa määrärahaa oli korote t tava 3,500 
maikkaa . 

Lisämääräraha rikostuomioiden toimeenpanokonttorille. Vuoden 1930 tili-
erotuksesta kaupunginval tuus to osoit t i6) 2,000 markan lisäyksen rikostuo-
mioiden toimeenpanokonttor in saman vuoden tarverahoihin. 

Kvsto 28 p. lokak. 19 §. —2) S:n 2 p. jouluk. 11 §. — 3) S:n 27 p. toukok. 
4 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 10. — 5) S:n 28 p. lokak. 6 § ja 2 p. jouluk. 5 §. 
— 6) S:n 14 p. tammik. 6 §. 
Kunnall. kert. 1931. 5 
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Lisämäärärahoja raatihuoneen arkistolle. Samoista varoista osoitettiin 
tarpeen vaa t ima 4,000 markan suuruinen lisäys raat ihuoneen arkiston vUö-
den 1930 tarverahain määrärahaan. 

Sekalaisten menojen pääluokassa olevista käyt tövarois taan kaupungin-
val tuusto myönsi 2 ) tarpeellisen 6,000 markan määräisen lisäyksen raa t ihuo-
neen arkiston tarverahoihin. 

Kaupunginvaltuuston tarverahat. Kaupunginval tuus to pää t t i 3 ) , e t tä sen 
vuoden 1930 tarverahoja sai yl i t tää 11,490: 85 markkaa. 

Rahatoimikamarille myönnet t i in vuoden 1930 ti l ierotuksesta ta rpeen 
vaa t ima 75,000 markan suuruinen lisäys maini tun vuoden menosäännön 
kiinteän omaisuuden pääluokkaan merki t tyihin kamarin käyt tövaroihin , 
50,000 markan lisäys kamarin tarverahoihin, 85,000 markan lisäys kamarin 
yleisiin käyttövaroihin, 100,000 markan lisäys kaluston hankin tamäärä -
rahaan ja 3,000 markan lisäys normaalikellojen kunnossapi tomäärärahaan. 
Edelleen kamari oikeutet t i in 4 ) y l i t t ämään vuoden 1930 talousarvioon mer-
k i t tyä puhel inmäärärahaansa 700 markkaa ja erää Autojen kus tannukse t 
4,254: 50 markkaa sekä sekalaisten menojen pääluokkaan merk i t ty jä määrä-
rahoj aan 60,000 markkaa. 

Viransijaisuuspalkkiot. Kaupunginval tuus to myöntyi 4) siihen, e t tä vuo-
den 1930 menosääntöön sairaslomasijaisia var ten merki t tyä määrärahaa sai 
yl i t tää 11.0,000 markkaa. 

Rahatoimikonttorille myönnet t i in 1 ) vuoden 1930 til ierotuksesta yhteensä 
368,000 markkaa lisäystä erinäisiin maini tun vuoden talousarvion määrä-
rahoihin, nimit täin 50,000 markkaa määrärahaan Provisiot y. m. kulut , 
98,000 markkaa tilapäisen työvoiman määrärahaan, 90,000 markkaa paina-
tus- ja s idontamäärärahaan, 30,000 markkaa tarverahoihin sekä 100,000 
markkaa uusien puhelimien ja puhelinmaksujen määrärahaan . 

Satamahallinto oikeutett i in5) y l i t tämään vuoden 1930 talousarvioon mer-
ki t tyä palkkiomäärärahaansa 2,198 markkaa. 

Vuoden 1930 ti l ierotuksesta myönnet t i in 1 ) sa tamakannantakont tor i l le 
35,000 markan lisäys sen saman vuoden valais tusmäärärahaan ja 2,000 mar-
kan lisäys määrärahaan Poistot ja peruutukset sekä kertomusvuoden tili-
erotuksesta 4,900 markan lisäys konttorin puhtaanapi tomäärärahaan 6 ) . 

Työnvälitystoimistolle myönnet t i in 1 ) vuoden 1930 til ierotuksesta 5,000 
markan lisäys maini tun vuoden tilapäisen työvoiman määrärahaan ja 288 
markan lisäys maini tun vuoden painatus- ja s idontamäärärahaan. 

Oikeusaputoimistolle myönnet t i in 1 ) vuoden 1930 tilierotuksesta 1,000 
markan lisäys maini tun vuoden ta rverahamäärärahaan . - · 

Ammattioppilaslautakunta o ikeutet t i in 5) y l i t tämään vuoden 1930 meno-
sääntöön t i lapäistä työvoimaa var ten merki t tyä määrärahaansa 8,865 
markkaa. 

Vaalikustannukset. Vuoden 1930 menosääntöön vaalikustannuksia var ten 
merki t ty määräraha oli l isämäärärahain myöntämises tä 7 ) huol imat ta ollut 
r i i t tämätön sen johdosta, e t tä maini t tuna vuonna oli to imi te t tu kahdet yli-
määräiset vaalit , minkä vuoksi val tuus to p ä ä t t i 4 ) myöntyä sen yli t tämiseen 
305,364:05 markalla. ^ . 

Sekalaisten menojen pääluokkaan merki tyis tä käyt tövaro is taan val-

x) Kvsto 14 p. tammik. 6 §. —2) S:n 2 p. jouluk. 6 .§. — 3) S:n 25 p. helmik. 
11 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 20 §. — 5) S:n 18 p. maalisk. 10 §. — 6)-S:n 28 p. 
lokak. 18 §. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 98. 
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luus to myönsi 50,000 markan lisäyksen kertomusvuoden talousarvion vaali-
kus tannusmäärärahaan. 

Määräraha kansanäänestystä varten. Vuoden tilierotuksesta myönnet t i in 2 ) 
200,000 markkaa väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi joulu-
kuun 29—30 p:nä to imeenpantavan kansanäänestyksen aiheuttamien kustan-
nusten suorittamiseksi. 

Määrärahoja poliisilaitokselle. Kaupunginval tuus to myönsi 3) vuoden 
1930 til ierotuksesta 5,985 markkaa lisäykseksi poliisilaitoksen'mainitun vuo-
den vuokramäärärahaan, 4,000 markkaa valais tusmäärärahaan ja 6,000 
markkaa vedenkulutusmäärärahaan. j 

Kaupunginhall i tus ilmoitti asian kiireellisyyden johdosta vastanneensa 
myöntäväst i Uudenmaan läänin maaherran kaupunginvaltuustolle esittä4 
mään t iedusteluun, suostuiko kaupunki suor i t tamaan 2/7 kaluston hankkimi-
sesta poliisilaitokselle luovutet tuihin uusiin huoneistoihin4) aiheutuneista 
menoista, yhteensä 309,686 markasta . Kaupunginval tuusto hyväksyi 5 ) hal-
lituksen toimenpiteen. 

Suojelupoliisin sairaanhoito-osasto. Kaupunginval tuusto myönsi 6) pää-
luokkaan Terveydenhoito merkityistä käyt tövarois taan 65,000 markan suu-
ruisen määrärahan kaluston hankkimiseksi poliisilaitoksen suöjeluosaston 
sairaanhoito-osastolle, 10,000 markan suuruisen määrärahan ylimääräisen 
työvoiman palkkaamiseksi sekä 35,000 markan määrärahan puheena olevan 
osaston ruoan, lääkkeiden, pesun, silityksen y. m. kustantamiseksi . 

Määrärahoja terveydenhoitoa varten. Terveydenhoitolautakunnalle myön-
nettiin 3) vuoden 1930 tilierotuksesta 700 markan lisäys lau takunnan saman 
vuoden talousarvioon merki t tyyn valais tusmäärärahaan, 1,500 markan lisäys 
tä rverahamäärärahaan j.a 4,000 markan lisäys matka- ja kul je tuskustannusten 
määrärahaan. Edelleen l au takun ta oikeutet t i in 7) y l i t tämään vuoden 1930 
menosäännössä ollutta tilapäisen työvoiman määrärahaa 5,000 markkaa. 
Pääluokassa Terveydenhoito olevista käyt tövarois taan kaupunginval tuusto 
myönsi 8 ) 5,000 markkaa lisäystä terveydenhoi tolautakunnan tarveraha-
määrärahaan, joka oli käyny t r i i t tämät tömäksi sen johdosta, e t tä kaupun-
gissa oli esi intynyt tavall ista useampia kurkkumädäntapauks ia ja e t tä t u t -
ki t tavien kurkkumätänäyt te iden lukumäärä sen johdosta oli l isääntynyt . 

Samoin kaupunginval tuusto myönsi9) yhteensä 30,000 markkaa tarpeen 
vaat imia lisäyksiä luvun Lääkäri t , eläinlääkärit ja sairaanhoitohenkilökunta 
tilapäisen työvoiman määrärahaan, siitä 10,000 markkaa vuoden til ierotuk-
sesta ja 20,000 markkaa pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä val tuuston 
käyt tövarois ta . 

Viimeksi mainituista varoista myönnetti in9) samalla 1,000 markan lisäys 
desinfioimislaitoksen vedenkulutusmäärärahaan. 

Määräraha maidontarkastusta varten. Koska maidontarkas tamon vuoden 
1930 tilapäisen työvoiman määräraha ei r i i t tänyt tarkoitukseensa, kaupungin-
val tuusto myönsi 3 ) siihen maini tun vuoden ti l ierotuksesta tarpeen vaat i -
man 400 markan suuruisen lisäyksen sekä lisäksi 2,000 markan lisäyksen 
ta rverahamäärärahaan. 

Määrärahoja tuberkuloosihuoltotoimistolle. Vuoden 1930 t i l ierotuksesta3) 
osoitettiin -6,000 markkaa lisäykseksi tuberkuloosihuoltotoimiston tarvera-

*) Kvsto 1 p. huhtik. 7 §. — *) S:n 16 p. jouluk. 28 §. — 3 ) S:n 14 p. tammik. 
6 §. — 4) Ks, tätä kert. s. 19. — 5 ) KvSto 26 p. elok. 13 §. — 6 ) S:n 25 p. helmik. 
19 § j a l p. huhtik. 15 §. —7) S:n 11 p. helmik. 20 §. — 8 ) S:n 22 p. huhtik. 12 §. — 
9) S:n 26 p. elok. 25 
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hoihin sekä kertomusvuoden vastaavis ta varoista *) tarpeen vaa t imat 
lisäykset tuberkuloosihuoltotoimiston talousarviomäärärahoihin, nimittäin 
4,000 markkaa painatus- ja s idontamäärärahaan, 6,000 markkaa tarvera-
hoihin ja 175,000 markkaa suoranaisten avustusten määrärahaan. 

Terveystoimiston määrärahat. Kertomusvuoden tilierotuksesta kaupun-
ginvaltuusto o s o i t t i t a r p e e n vaat imia lisäyksiä yhteensä 2,000 markkaa ter-
veystoimiston menosääntöön tarverahoiksi sekä lääkkeitä ja sairaanhoito-
tarvikkei ta var ten merki t tyihin määrärahoihin. 

Mjölbollstadin parantola. Pääluokassa Terveydenhoito olevista käyt -
tövarois taan kaupunginval tuusto osoitti 2) 300,000 markan määrärahan 
keuhkotuberkuloosipotilaiden hoidon kustantamiseksi Mjölbollstadin paran-
tolassa3). 

Sairaiden eläinten kuljetus. Edellä maini tuista käyt tövarois taan kau-
punginval tuusto myönsi 4 ) 10,000 markan suuruisen määrä rahan eläin-
raatojen ja sairaiden eläinten kul je tusvaunun hankkimiseksi. Vaunu oli 
rakenne t tava puhtaanapitolai toksen työpajassa laitoksen joh ta jan yksissä 
neuvoin kaupungineläinlääkärin kanssa laatimien piirustusten mukaisesti 
j a anne t tava puhtaanapitolai toksen hoitoon. 

Kaupungin sairaalain hallitukselle myönnett i in 5) vuoden 1930 tilierotuk-
sesta tarpeen vaa t ima 3,000 markan lisäys hallituksen saman vuoden palkkio-
määrärahaan sekä 5,000 markan lisäys tarverahoihin. 

Lisämäärärahoja sairaaloille. Koska eräät vuoden 1930 talousarvioon sai-
raaloita var ten merki tyt m ä ä r ä r a h a t eri syistä olivat osoit tautuneet r i i t t ämät -
tömiksi, kaupunginval tuusto myönsi5) mainitun*vuoden ti l ierotuksesta tar -
peellisia l isämäärärahoja yhteensä 601,000 markkaa, siitä 112,000 markkaa 
Marian sairaalalle, 233,000 markkaa kulkutautisairaalalle, 16,000 markkaa 
Kivelän sairaalalle ja 240,000 markkaa tuberkuloosisairaalalle. Sairaanhoito-
nimisessä pääluokassa olevista käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi6) 
tarpeen vaa t imat lisäykset erinäisiin kulkutaut isairaalan kuluvan vuoden 
menosäännön määrärahoihin, nimit tä in 75,000 markkaa tilapäisen työvoiman 
määrärahaan, 50,000 markkaa lääke- ja sai raanhoi totarvikemäärärahaan, 
35,000 markkaa vedenkulutusmäärärahaan ja 26,000 markkaa sähkökäyt tö-
voiman määrärahaan. 

Evätty anomus määrärahan myöntämisestä Nikkilän sairaalalle. Kaupun-
, gin sairaalain hallitus uudisti jo vuonna 1930 tekemänsä anomuksen 7 ) , e t tä 

keskusradion, leivinuunin, kahden taikinakaukalon, kahdeksan sähkölieden, 
kolmen lämpöpöydän sekä kul je tusauton ostoa var ten Nikkilän sairaalaan 
myönnettäisi in määrärahoja yhteensä 267,300 markkaa, m u t t a kaupungin-
val tuusto ei katsonut hallituksen esittäneen r i i t täviä syitä anomuksen 
hyväksymiseen ja epäsi8) sen. 

Määrärahoja köyhäinhoitoa varten. Koska vall i tsevan pula-ajan aiheut-
t ama köyhäinhoidon avunsaaja in l isääntyminen oli huomat tavas t i l isännyt 
köyhäinhoitotyötä ja m. m. pako t t anu t l au takunnan j akamaan kaupungin 
21 köyhäinhoitopiiriin aikaisempien 18 piirin si jaan, kaupunginval tuusto 
pää t t i 9 ) oikeut taa lau takunnan o t t amaan ylimääräistä työvoimaa 11 kuu-

x) Kvsto 2 p. jouluk. 16 §. — 2) S:n 18 p. maalisk. 11 §. — 3) Ks. v:n 1930 
kert. s. 87 ja tätä kert. s. 119. — 4) Kvsto 28 p. tammik. 31 §. — 5) S:n 14 p. 
tammik. 6 §. — 6) S:n 26 p. elok 24 § ja 28 p. lokak. 20 §. — 7) Ks. v:n 
1930 kert. s. 89. — 8) Kvsto 14 p. tammik. 12 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 
13 §. 
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kaudeksi helmikuun 1 p:stä lukien ja myönsi pääluokkaan Köyhäinhoito 
sisältyvistä käyt tövarois taan sen palkkaamiseen t a rv i t t avan määrärahan, 
170,500 markkaa . 

Edelleen oli vä l t t ämä tön tä ot taa sijaisia viranhalt i jain kesälomain ajaksi 
enemmän kuin t ä t ä ta rkoi tus ta var ten talousarvioon merki t ty määräraha 
salli, minkä vuoksi kaupunginval tuusto myönsi*) edellä maini tuis ta käyt tö-
varoistaan-21,600 markan lisäyksen köyhäinhoi tolautakunnan ja sen tili-
viraston kesälomasi jäisten palkkausmäärärahaan. 

Talousarvioon työ t tömyyden seurausten lieventämiseksi merki tys tä 
määrärahas ta kaupunginval tuusto myönsi 2 ) 1,000,000 markkaa köyhäin-
hoitolautakunnalle jaet tavaksi ti lapäisinä luontois- tai vuokra-avustuksina 
työttömille. 

Si t temmin köyhäinhoi tolautakunta toi esiin, e t tä niiden henkilöiden luku-
määrä, joille oli pakko antaa suoranaista avustus ta , ker tomusvuonna oli ollut 
poikkeuksellisen suuri johtuen koko maassa eikä vähimmin Helsingissä tun-
tuvas ta taloudellisesta pulakaudesta ja työ t tömyydes tä sekä ilmeisesti myös-
kin siitä val i te t tavasta tosiasiasta, e t tä muista kunnista kotoisin olevia hen-
kilöitä kaikista osista maa ta virtasi pääkaupunki in siinä uskossa, e t tä työn-
saannin mahdollisuudet tääl lä olivat suuremmat kuin muualla. Nämä hen-
kilöt olivat usein jo saapuessaan aivan ilman varoja ja jou tu iva t sen vuoksi heti 
köyhäinhoidon varaan, koska lain mukaan se kunta , jossa hädänalainen oles-
keli, oli velvollinen an tamaan ensimmäisen avun. Tosin saatiin tällaisissa 
tapauksissa huomat tava osa annetus ta avusta aikanaan korvatuksi , tavalli-
sesti kuitenkin vasta pitkien ja vaivalloisten kot ipaikkaoikeut ta koskevien 
riitojen ja selvittelyjen jälkeen, mu t t a makse tu t avus tusmäärä t va ikut t iva t 
joka tapauksessa tun tuvas t i talousarvion menopuoleen. Edellä mainituista 
syistä vuoden suoranaisten avustusten määrärahat oli osoi t tautunut aivan 
liian niukaksi, minkä vuoksi l au takunta anoi, e t tä kaupunginval tuusto myön-
täisi tarpeen vaa t iman 6,000,000 markan suuruisen l isämäärärahan. Esi tyk-
seen myönnyt t i in 3) ja pyydet ty määräraha osoitettiin vuoden tili erotuksesta. 

Niinikään vuoden tilierotuksesta myönnett i in 3) 15,000 markan lisäys 
köyhäinhoi tolautakunnan painatus- ja s idontamäärärahaan, 12,000 mar-
kan lisäys vala is tusmäärärahaan sekä tarpeen vaat imia lisäyksiä yhteensä 
4,850,500 markkaa erinäisiin muihin määrärahoihin 4), siitä 185,000 markkaa 
köyhäinhoitolautakunnalle ja sen kanslialle, 500 markkaa lasten päiväkodille, 
115,000 markkaa kunnalliskodille j a sen yhteydessä oleville laitoksille sekä 
4,550,000 markkaa luvun Apurahoja ja kustannuksia laitoksista erillään ole-
vista köyhistä määrärahoihin. 

Köyhäinhoidon työtuvat. Suvilahdenkadun, Helsinginkadun, Lönnrotin-
kadun ja Pengerkadun varrella sijaitsevien köyhäinhoidon työtupain toi-
minnan jatkamiseen kesä-, heinä- ja elokuun aikana kaupunginval tuusto 
myönsi 5) pääluokkaan Köyhäinhoito merkityistä käyt tövarois taan 958,000 
markan määrärahan. 

Sittetniiiin kaupunginval tuusto katsoi vä l t t ämät tömäks i ja tkaa köyhäin-
hoi tolautakunnan työtupain to imintaa syyskuun 1 p:n jälkeenkin ja myönsi 6) 
vuoden til ierotuksesta 1,213,000 markan suuruisen määrärahan Helsingin-
kadun talossa n:o 1, Lönnrot inkadun talossa nro 32 ja Pengerkadun talossa 
n:o 11 olevien työ tupa in ylläpitämiseksi vuoden loppuun. 

x) Kvsto 27 p. toukok. 19 §. — 2) S:n 25 p. helmik. 32 §. — 3 ) S:n 17 p. kesäk. 
10 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 16 §. — 5) S:n 1 p. huhtik. 13 §. — 6) S:n 26 p. 
elok. 23 §. 
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Juopuneiden henkilöiden huolto. Koska toukokuun 8 p:nä 1931 juopu-
neina t a v a t t u j e n henkilöiden huollosta anne t tu laki määräsi köyhäinhoito-
lautakunnalle eräitä tehtäviä , kaupunginhall i tus oli ennakolta myöntänyt 
lautakunnalle kaupunginkassasta 29,641: 66 markkaa mainitun toiminnan 
aiheut tamiin menoihin heinäkuun 1 p:stä lähtien. Kaupunginval tuus to hy-
väksyi 1 ) t ä m ä n toimenpiteen samalla pää t täen , e t t ä kyseinen meno suoritet-
taisiin sekalaisten menojen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyt töva-
roista. 

Määrärahoja lastensuojelutoimintaa varten. Lastensuojelulautakunnalle 
myönnet t i in 2 ) vuoden 1930 til ierotuksesta tarpeen vaa t ima 3,500 markan 
lisäys lau takunnan maini tun vuoden talousarvioon sisältyneeseen tarveraha-
määrärahaan sekä 600,000 markan lisäys yksityishoidon y. m. määrärahaan-
Lukuun Lastensuojelutoiminta sisältyvistä val tuuston käyt tövarois ta lauta-
kunnalle myönnet t i in 3 ) 2,000 markan lisäys kuluvan vuoden talousarvion pai-
natus- ja s idontamäärärahaan ja 3,000 markan lisäys ta rverahamäärärahaan 
sekä yhteensä 70,000 markkaa lisäystä erinäisiin lastenhuoltolaitosten määrä-
rahoihin. 

Lastensuojelulautakunnan lääkärien kesäsijaiset. Lastensuojelulautakunta 
anoi, e t tä sen alaiset kaksi lääkäriä vapautet tais i in hoi tamasta toistensa teh-
täviä kesälomain aikana sekä e t tä sijaisen palkkaamista var ten heille maini-
tuksi ajaksi myönnettäisiin määräraha . Kaupunginval tuus to epäsi4) t ämän 
•anomuksen, mikäli se koski lääkärien kesäloman järjestelyä kesällä 1931, 
mu t t a päät t i muilta osilta ot taa sen käsiteltäväkseen talousarvion jär jestelyn 
yhteydessä. 

Lisämäärärahoja kansakouluille. Vuoden 1930 til ierotuksesta kaupungin-
val tuusto myönsi5) tarpeen vaa t iman 12,180 markan suuruisen lisäyksen ruotr 
sinkielisten kansakoulujen saman vuoden talousarvioon merki t tyyn tila-
päisen työvoiman määrärahaan sekä pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitok-
set merkityistä käyt tövarois taan 10,000 markan suuruisen l isämäärärahan 
koulujen maini tun vuoden menosäännön koulutarvikemäärärahaan. 

Lisämääräraha yleiselle ammattilaiskoululle. Viimeksi maini tuis ta va-
roista kaupunginval tuusto myönsi 6 ) tarpeen vaa t iman 8,000 markan suu-
ruisen lisäyksen yleisen ammatt i laiskoulun valais tusmäärärahaan. 

Kirjapainokoululle myönnet t i in 7 ) vuoden 1930 ti l ierotuksesta yhteensä 
2,525 markkaa lisäykseksi erinäisiin saman vuoden talousarvion määrärahoi-
hin, jo tka olivat osoi t tautuneet liian niukoiksi, sekä pääluokkaan Opetus- ja 
sivistyslaitokset sisältyvistä val tuuston käyt tövarois ta 1,400 markan lisäys 
sen kuluvan vuoden talousarvion valais tusmäärärahaan sekä yhteensä 4,650 
markkaa lisäyksiä lämpö- ja siivous- sekä o p e t u s - j a työvälineiden määrä-
rahoihin. 

Valmistavalle poikain ammattikoululle myönnett i in 2) vuoden 1930 tili-
erotuksesta 500 markan lisäys koulun si ivousmäärärahaan. 

Valmistavalle tyttöjen ammattikoululle myönnett i in samoista varoista 
yhteensä 7,000 markkaa lisäystä koulun valaistus- ja lämpömäärärahoihin 2) 
sekä oikeus 8) yl i t tää eräitä vuoden 1930 menosäännön määrärahoja yhteensä 
2,421: 37 markkaa. 

x) Kvsto 26 p. elok. 22 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 6 §. — 3) S:n 16 p„ 
jouluk. 20 § ja 28 p. lokak. 23 §. — 4) S:n 17 p. kesäk. 13 §. — 5) S:n 14 p,. 
tammik. 6 § ja 2 p. jouluk. 20 §. — 6) S:n 28 p. lokak. 22 §. — 7 ) S:n 14 p,. 
tammik. 6 §, 27. p. toukok. 20 § ja 18 p. marrask. 21 — 8) S:n 18 p. maa-
lisk. 10 §. . 
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Lastentarhoille myönnet t i in 1 ) vuoden 1930 ti l ierotuksesta 4,265 markan 
suuruinen lisäys saman vuoden talousarvion sairaslomasijaisten määrärahaan . 

Lisämääräraha kaupunginkirjastolle. Pääluokkaan Opetus- ja sivistys-
laitokset sisältyvistä käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi 2 ) 3,000 
markan lisäyksen kaupunginkir jas ton puhtaanapi tomäärärahaan . 

Vesijohtolaitos o ikeutet t i in 3 ) y l i t tämään eräitä vuoden.1930 talousarvion 
määrärahoja yhteensä 25,017: 40 markkaa . 

Lisämääräraha kaasulaitokselle. Vuoden ti l ierotuksesta myönnet t i in 4 ) 
kaasulaitokselle 36,000 markan lisäys menosääntöön kaasuautomaat t ipole t -
te ja var ten merki t tyyn määrärahaan, joka oli käyny t r i i t tämät tömäksi sen 
johdosta, e t tä au tomaat t ien käy t tö oli saanut osakseen odo t t amat toman suu-
ren suosion yleisön tahol ta ja t ä m ä jär jes te lmä senvuoksi oli' kehi t tynyt 
nopeammin kuin talousarviota käsiteltäessä oli voitu arvata . 

Sähkölaitos o ikeutet t i in 3 ) y l i t tämään eräitä vuoden 1930 menosään-
nössä olleita määrärahoja yhteensä 188,025: 98 markkaa. 

Kaupungin yleisten töiden hallitukselle myönnett i in *) vuoden 1930 tili-
erotuksesta 15,000 markan lisäys saman vuoden talousarviossa olleeseen 
palkkiomäärärahaan ja 15,000 markan lisäys tilapäisen työvoiman määrä-
rahaan . 

Lisämääräraha lumenkuljetusta varten. Hallitukselle myönnett i in 5) edel-
leen vuoden ti l ierotuksesta 165,000 markan lisäys kaupungin taloista t apah-
tuvaa lumenajoa var ten talousarviossa olleeseen määrärahaan, joka talvert 
runsai t ten lumisatei t ten johdosta oli käyny t r i i t tämät tömäksi . 

Lisämääräraha puhtaanapitoa varten. Halli tuksen puhtaanapi tomäärä-
rahaan myönnet t i in 6 ) vuoden tilierotuksesta 2,500 markan lisäys. 

Työkalujen ostoa ja kunnossapitoa var ten myönnett i in vuoden 1930 tili-
erotuksesta 200,000 markan x ) ja kertomusvuoden tilierotuksesta 250,000 mar-
kan 7 ) suuruinen l isämääräraha. 

Katu- ja laiturivalaistus. Kaupunginval tuus to oikeut t i 3) y l i t tämään 
vuoden 1930 talousarvion menosäännön ka tu- ja laituri valais tusmäärärahoj a 
yhteensä 555,597: 65 markkaa. 

Lisämääräraha puhtaanapitohallitukselle. Koska kuluvan vuoden talous-
arvioon ka tu jen puhtaanapi toa var ten merki ty t määrä raha t eivät r i i t täneet 
tarkoitukseensa, pääasiallisesti talven runsaiden ja t iheästi toisiaan seuran-
neiden lumisatei t ten johdosta, kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) myöntää puh-
taanapitohall i tukselle vuoden ti l ierotuksesta 3,800,000 markkaa lisäykseksi 
kaupungin katuosuuksien puhtaanapi tomäärärahaan ja 350,000 markkaa yksi-
tyis ten katuosuuksien puhtaanapi tomäärärahaan . 

Keskuskeittolan määrärahain ylittäminen. Keskuskeit tola val tuutet t i in 9) 
y l i t tämään eräitä kertomusvuoden menosäännön määrärahoja yhteensä 
400,000 markkaa . 

Väliaikaiselle kotitalous johtokunnalle myönnet t i in 1 0 ) sekalaisten menojen 
pääluokkaan sisältyvistä kaupunginval tuuston käyt tövarois ta tarpeelliseksi 
oso i t tau tunut 13,725 markan suuruinen l isämääräraha. 

Maatalouslautakunnalle myönnett i in x) vuoden 1930 tilierotuksesta yh-
teensä 559,500 markkaa lisäystä erinäisiin saman vuoden menosääntöön mer-

x) Kvsto 14 p. tammik. 6 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 7 §. — 3) S:n 11 p. helmik.. 
20 §. — 4) S:n 10 p. kesäk. 12 §. —5) S:n 27 p. toukok. 18 §. — 6) S:n 18 p. mar-
rask. 12 §. — 7) S:n 16 p. jouluk. 19 §. — 8) S:n 2 p. jouluk. 15 — 9) S:n 
16 p. syysk. 12 §. 
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kit tyihin määrärahoihin, jotka olivat käyneet r i i t tämättömiksi , koska talous-
arviota laadittaessa edellytettiin ainoastaan Tuomarinkylän, Oulunkylän ja 
Pukinmäen maatilain jäävän kaupungin omaan viljelykseen, m u t t a lauta-
kunnan hoitoon näiden lisäksi olikin uskot tu uudestaan vuokralle o te t tu Viikin 
la tokar tano ja toukokuun alussa os te t tu 1 ) Talin tila. 

Lisämääräraha kaupunkitaloja varten. Vuoden 1930 til ierotuksesta kau-
punginval tuusto myönsi 2 ) tarpeen vaat iman 12,000 markan suuruisen lisäyk-
sen saman vuoden menosääntöön sisältyneeseen kaupunki ta lojen valaistus-
määrärahaan. 

Määräraha kiinteistölautakunnalle. Uusien virkain palkkoja ja palkan-
korotuksia var ten talousarvioon merkityistä käyt tövarois taan kaupungin-
val tuusto myönsi 3 ) kiinteistölautakunnalle 392,240 markan määrärahan 
eräiden uusien viranhalt i jain palkkaamiseksi maini tun lau takunnan alaisiin 
laitoksiin ja pääluokkaan Kiinteä omaisuus sisältyvistä käyt tövarois taan 
53,700 markkaa palkkioiksi l au takunnan jäsenille, 10,000 markkaa painatus ta 
ja sidontaa var ten sekä 15,000 markkaa lautakunnan auton käyt tökus tannus-
ten suorittamiseksi. 

Vuoden tilierotuksesta myönnet t i in 4 ) ki inteis tölautakunnan käy te t t ä -
väksi 408,432: 30 markkaa, siitä 32,500 markkaa lisäykseksi kiinteistötoimis-
ton valaistus- ja ta rverahamäärärahaan , 132,000 markkaa erinäisiin maatilain 
määrärahoihin, 151,700 markkaa erinäisiin kaupunkikiinteistöjen määrärahoi-
hin, 26,300 markkaa lisämäärärahoiksi kansanpuistoille, 58,000 markkaa 
lisäykseksi poliisitalojen valais tusmäärärahaan sekä 7,932: 30 markkaa sen 
tappion korvaamiseksi, joka oli a iheutunut höyrylaiva Vehmaalla kansan-
puistoihin har joi te tusta liikenteestä. 

Henkilöauton osto. Sekalaisten menojen pääluokassa olevista käy t tö-
varoistaan kaupunginval tuusto myönsi 5) 40,000 markan määrärahan henkilö-
auton ostoon kiinteistötoimistolle; auto sijoitettaisiin Sofiankadun varrelle 
suunnitel tuun auto va jaan , ja tarpeen vaatiessa tuli muit tenkin halli tusten ja 
lautakunta in saada sitä käy t tää . 

Lisämäärärahoja kansanpuistoille. Koska vuoden 1930 menosääntöön 
Västra skärgärden-laivaa var ten merki t ty määräraha ei r i i t t änyt tarkoi tuk-
seensa, kaupunginval tuusto myönsi 2 ) saman vuoden ti l ierotuksesta tarpeelli-
sen lisäyksen, 60,000 markkaa . 

Kaupunginjohtaja A. Castrenin muotokuva. Kaupunginval tuus to pää t t i 6 ) 
an taa maala ta ent. kaupungin joh ta jan A. Castrenin muotokuvan ja osoitti 
t ähän tarkoitukseen 40,000 markkaa pääluokkaan Sekalaiset menot merki-
tyis tä käyt tövarois taan. 

Suomen satamaliiton jäsenmaksu. Satamahallitukselle myönnet t i in 7 ) 
edellä mainituista varoista tarpeen vaa t ima 503 markan suuruinen lisäys Suo-
men satamalii ton jäsenmaksun suori t tamista var ten talousarvioon merki t tyyn 
määrärahaan. 

Valiokunta- ja komiteamenot. Kaupunginval tuus to myönty i 8 ) vuoden 
1930 menosääntöön valiokunta- ja komiteamenoja var ten merki tyn määrä-
rahan ylittämiseen 45,000 markalla. 

Valtion ja Helsingin kaupungin yhteinen keskussairaalakomitea i lmoitti , 

x) Ks. v:n 1930 kert. s. 10 . —' 2) Kvsto 14 p. tammik. 6 §. — 3) S:n 
27 p. toukok. 16 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 18 §. — 5) S:n 22 p. huhtik. 14 §. 
— 6) S:n 14 p. tammik. 19 §. — 7) S:n 10 p. kesäk. 13 §. — 8) S:n 11 p. 
helmik. 20 §. 
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e t tä sen käyte t täväks i myönnetyis tä varoista oli jäljellä ainoastaan 27,748: 60 
markkaa ja e t t ä komitea voidakseen j a tkaa työ tään ja suori t taa sen loppuun 
tarvi ts i 200,000 markan l isämäärärahan, josta valtio ja kaupunki kumpikin 
maksaisivat puolet. Voidakseen suori t taa lisäksi saamansa tehtävän 1) , keskus-
sairaala-alueen käy t t ämis tä yksinomaan kaupungin tarpeisiin koskevan seikka-
peräisen ehdotuksen laatimisen, komiteassa olevat kaupungin edus ta ja t sitä-
paitsi tarvi ts ivat 80,000 markan suuruisen määrärahan, siitä arkkitehdin 
palkkioksi kolmeksi kuukaudeksi 45,000 markkaa, piirusta jäin ja sihteerin 
palkkioiksi yh tä pitkäksi ajaksi 25,000 ja 4,500 markkaa, komitean jäsenten 
palkkioiksi 3,000 markkaa ja sekalaisiin menoihin 2,500 markkaa. Kaupun-
ginvaltuusto kanna t t i esitystä sen muilta osilta, mu t t a oli sitä mieltä, e t tä 
huomioon ot taen jo suori te tut esityöt 30,000 markan tuli r i i t tää arkkitehdin 
palkkioksi. Halli tuksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginval tuusto päät t i -
kin 2) myöntää komitealle tilitysehdoin 100,000 markan määrärahan valtion 
ja Helsingin kaupungin yhteisen keskussairaalasuunnitelman lopullista 
laatimista sekä 65,000 markkaa yksinomaan kunnallisen sairaalalaitoksen 
suunnit telua varten. 

Työttömien ilmainen ruokinta. Kaupunginhall i tus ilmoitti yhä lisäänty-
vän työ t tömyyden johdosta asettaneensa komitean selvittelemään työt tö-
mien henkilöiden ilmaisen ruokinnan tarpeell isuutta ja mahdollisuutta. Tämä 
komitea oli s i t temmin antamassaan mietinnössä lausunut , e t tä köyhäinhoito-
viranomaiset, jo tka lain mukaan ovat velvolliset ensi sijassa avus tamaan 
hädänalaisia henkilöitä, vallitsevan työ t tömyyden ja pula-ajan takia olivat 
saaneet kannet tavakseen työ taakan , joka uhkasi käydä heille ylivoimaiseksi, 
ellei heidän työvoimiaan tun tuvas t i l isätty, mikä t ietenkin merkitsi myöskin 
hal l intokustannusten l isääntymistä. Köyhäinavustus ten antaminen edellytti 
näet avunanojain olojen t a rkkaa tu tk imis ta ja sen johdosta suhteellisen laa-
jaa koneistoa ja suur ta henkilökuntaa. Koska melkoinen osa avun tarvitsi-
joista oli täysin työkykyisiä henkilöitä, komitea katsoi, e t tä vä l t t ämät tömin 
apu heidän elämänsä ylläpidoksi voitaisiin antaa heille i lman säädet tyä työ-
lästä tu tk imus ta ja e t tä t ä m ä apu olisi anne t tava ilmaisina aterioina, joiden 
saamisen ehtona olisi ainoastaan, e t tä anoja esitti työnväli tystoimiston anta-
man työt tömyyskor t in . Ruoantar jo i lun jär jes täminen uskottaisiin sopivim-
min kaupungin keskuskeittolalle, ja jakelu voisi t a p a h t u a Vallilan kauppa-
hallissa sekä eräässä korttelin n:o 215 kasarmirakennusten huoneistossa. 
Ruokavieraiden avustuksen tarpeen tarkastaisi kummassakin paikassa kaksi 
henkilöä, joista toinen toteaisi, e t tä asianomaisella oli säädet ty työ t tömyys-
kort t i ja toinen pitäisi kir jaa saapuvista työt tömis tä tunnei t ta in , kuiten-
kin siten, e t tä nimet oli merki t tävä ainoastaan, jos pääsy ruokalaan 
evättiin. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto päät t i 3) 
talvikuukausiksi jär jes tää ilmaisen ruoanjakelun sellaisille Helsingissä 

kot ipaikkaoikeut ta nauttiville henkilöille, jo tka voivat todistaa työ t tömyy-
tensä esit tämällä työnväli tystoimiston an taman työt tömyyskor t in tai muulla 
kaupunginhall i tuksen hyväksymällä tavalla; 

an taa keskuskeittolalle tehtäväksi päivit täin valmistaa ja jakaa n. 10,000 
puolen li tran suuruista annosta yksinkertaista ruokaa kaupunginhall i tuksen 
määräämäs tä korvauksesta; 

*) Ks. v:n 1929 kert. s. 35. — 2) Kvsto 13 p. toukok. 19 §. 3) S:n 18 p. 
marrask. 10 §. 
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antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi valvoa ruokinta toimintaa ja 
sen järjestelyä; 

myöntää työ t tömyyden seurausten lieventämiseksi myönnetys tä määrä-
rahas ta kaupunginhallitukselle 400,000 markan suuruisen määrärahan sekä 
järjestely- e t tä itse ruokintakustannusten suorittamiseksi kuluvana vuonna, 
6,000 markkaa ehdotetun tarkastuksen jär jes tämis tä var ten sekä 55,000 mark-
kaa vä l t t ämät tömien kor jausten suorittamiseksi Vallilan kauppahallissa ja 
edellä mainitussa, korttelissa nro 215 sijaitsevassa kasarmirakennuksessa; 
samoinkuin 

merkitä vuoden 1932 menosääntöön 682,000 markan määrärahan kau-
punginhallituksen käyte t täväks i vapaa-aterioiden järjestämiseen työ t tö-
mille henkilöille ja 18,000 markkaa ta rkas ta ja in palkkaamiseksi ruokailu-
paikkoihin. 

Naisten työtuvat. Naisten työtupain j ohtokunta oli noudat taen aikaisempaa 
käy tän töä p i tänyt naisten t y ö t u v a t ja niiden yhteyteen jä r jes te ty t ammat t i -
kurssit sul jet tuina pääsiäislauantaina, mu t t a siitä huol imatta maksanut pal-
kan työtuvissa työskenteleville työnteki jät tär i l le ja kurssien oppilaille. Kau-
punginhallitus katsoi johtokunnan yli t täneen toimivaltansa, kun se puheena 
olevassa tapauksessa oli määränny t palkat makset tavaksi hankk imat ta siihen 
ennakolta kaupunginval tuuston lupaa, mu t t a esitti samalla, e t tä val tuusto 
kuitenkin hyväksyisi johtokunnan toimenpiteen. Halli tuksen esitykseen 
myönnyt t i in 1 ) . 

Kaupungin työntekijäin uusi palkkatariffi. Sen johdosta e t tä se kolmi-
vuotiskausi, joksi kaupunginval tuusto oli vahvis tanut 2) kaupungin työnteki-
jäin palkat , pää t ty i heinäkuun 1 p:nä, kaupunginhall i tus oli laa t inut mietin-
nön 3 ) , joka sisälsi ehdotuksen työnteki jäin uudeksi palkkatariffiksi . Hall i tus 
lausui siinä, e t tä hanki t tu selvitys oli osoi t tanut Helsingin kaupungin maksa-
van työntekijöilleen suuremmat palkat kuin suurehkot maaseutukaupungi t 
sekä e t tä melkoisia epätasaisuuksia oli olemassa sikäli, e t tä palkat eräissä 
ammat t i ryhmissä oli kir is tet ty suhteellisesti korkeammalle kuin toisissa, Työ-
läispalkkain perinpohjaista jär jestelyä ei senvuoksi hallituksen mielestä voinut 
väl t tää . Jos lähtökohdaksi otetti in vuoden 1914 palkkataso, teki elinkustan-
nusindeksin kohoaminen 1,100 %:n korotuksen perustelluksi, mu t t a koska 
maini tun vuoden palkkatason t äy ty i katsoa olleen liian alhaisen, pi t ivät kau-
punginhalli tus ja kaupungin yleisten töiden hallitus kohtuullisena, e t tä vuo-
den 1914 palkkoja korotett i in 1,400 %. Tämä merkitsi vuoden 1914 keski-
määräisen elintason korot tamis ta yli 27 %:lla, ja niille työntekijöille, joiden 
silloista elintasoa vas taan vakavimpia huomautuks ia voitiin tehdä, jopa 
81.9 %:n korotusta . Epäi lemät tä oli työväestön oman edun mukaista, e t t ä 
heidän palkkojaan jonkin verran alennettiin, koska t ä m ä toimenpide oli 
omiaan l isäämään työ t töminä olevien suurten joukkojen työnsaannin mah-
dollisuuksia, alempi palkkataso kun tavallisesti edisti yr i t tel iäisyyttä . 

Edelleen kaupunginhall i tus ehdotti , e t t ä poistettaisiin määräys vähem-
män työkykyis ten työnteki jä in palkkojen alentamisesta eräissä tapauksissa 
10 %:lla, koska se käytännössä ei ollut oso i t tau tunut t a rko i tus taan vas taa-
vaksi, samoinkuin e t tä työn joh to oikeutettaisiin yksityistapauksissa työn-
teki jän suuremman ammat t i ta idon, työkyvyn tai ahkeruuden perusteella 
koro t tamaan vahvis te t tua palkkaa 10 % ja kaupunginhall i tus oikeutettai-

*) Kvsto 10 p. kesäk! 14 §. — 2) Ks. v:n 1927 kert. s. 73 ja v:n 1930 kert. s„ 
76. —- 3) Kvston pain. asiakirj. n:o 6. 
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siin erikoisten seikkain perusteella koro t tamaan eräiden työnteki järyhmien 
palkkoja enintään 10 %. Tällöin ei tarvi t ta is i maksimipalkkaa koskevia määr 
räyksiä. Kaupunginhall i tus oli k i inni t tänyt huomionsa siihen seikkaan, e t tä 
henkilöitä, jo tka aikoinaan olivat loukkaantuneet kaupungin töissä ja seu 
johdosta nau t t iva t elinkorkoa, myöhemmin oli uudes taan .o te t tu kaupungin: 
töihin. Vaikkakin elinkoron määrääminen edellytti, e t t ä asianomaisen työ-
kyky oli vähen tyny t ainakin 1jl0:11a, hän tällöin saadessaan täyden palkan li-
säksi kaupungin kus tan taman elinkoron joutui täysin työkykyisiä henkilöitä 
edullisempaan asemaan. Halli tus ehdotti tariffi in l isättäväksi määräyksen, e t tä 
kaupungin työssä olevan, kaupungin kus tan tamaa elinkorkoa naut t ivan hen-
kilön työpalkas ta oli vähennet tävä t ä m ä n elinkoron määrä. 

Edellä selostettua mietintöä esiteltäessä kaupunginval tuusto p ä ä t t i 1 ) 
hyväksyä kaupunginhall i tuksen ehdo t tamat kaupungin työntekijöille 

makset tavain alimpien palkkain m ä ä r ä t 2 ) ; 
oikeuttaa työnjohdon yksityistapauksissa työnteki jän paremman am-

matt i ta idon, työkyvyn tai ahkeruuden perusteella koro t tamaan hänen palk-
kaansa enintään 10 %; . 

e t tä kaupungin kus tan tamaa elinkorkoa tai eläkettä nau t t ivan työläisen 
palkasta oli vähennet tävä hänen elinkorkonsa ta i eläkkeensä määrä siltä 
a ja l ta , jonka hän oli kaupungin palveluksessa; 

oikeuttaa kaupunginhall i tuksen, jos siihen oli erikoista syytä, korot ta-
maan m ä ä r ä t t v j en työnteki järyhmien vahvis te t tu ja alimpia palkkoja enin-
tään 10 %; 

et tä asianomaisen hallituksen tuli vahvis taa urakkatyötar i f f i t ; sekä 
et tä edellä maini tut kaupungin työnteki jä in palkkoja koskevat määräyk-

set as tuivat voimaan heinäkuun 1 p:nä 1931 ja e t tä niitä oli nouda te t tava , 
kunnes kaupunginval tuusto toisin päät t i . 

Kaupungin teknillisten laitosten ja puhtaanapitolai toksen työnteki jä in 
sekä kunnantyönteki jä in ammatt i l i i to t , jo tka kaikki kuuluivat Suopien työ-
läisliiton kunnantyönteki jä in jaostoon, esit t ivät s i t temmin t ä t ä päätöstä vas-
t aan kirjallisen vastalauseen, joka kui tenkaan ei a iheu t t anu t 3 ) toimenpidet tä 
val tuuston taholta . 

Työntekijän oikeus saada palkkaa sairauden ajalta. Seuraavat kaupungin 
työnteki jä t , jo tka sairauden takia olivat olleet poissa työs tä kahdeksaa viik-
koa p i temmän ajan, oikeutettiin saamaan alla mainituil ta ajoilta seuraavat 
paikkamäärät : 

sähkölaitoksen akkumulaat tor imont töör i K. R. Kjellin puolet palkastaan, 
n. 843 markkaa kuukaudel ta , tammi- , helmi- ja maaliskuulta 4); 

kaasulaitoksen moottor inhoi taja V. Ingman kaksi kolmattaosaa palkka-
eduistaan huht ikuun 17 p:stä toukokuun 25 p:ään 5 ) ; sekä 

kaasulaitoksen levyseppä A. Kivinen koko palkkansa neljältä viikolta 
helmikuun 27 p:stä lukien 6). 

Kaupungin työntekijäin palkat. Vt Salovaara esitti 22 v tn allekirjoitta-
man aloitteen, joka pää t ty i seuraavaan esitykseen: 

e t tä val tuusto muut taen aikaisempaa päätöstään päättäisi lokakuuri 
1 p:stä lukien maksaa alimpana palkkana kaupungin töissä oleville miestyö^ 
Iäisille 6: 50 markkaa tunni l ta ja naistyöläisille 4: 50 markkaa tunni l ta ; sekä 

4) Kvsto 27 p. toukok. 8 §. — 2) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 26. — 
3) S:n 26 p. elok. 30 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 20 §. — 5) S:n 10 p. kesäk. 20 §. 
— 6) S:n 26 p. elok. 34 §. ! 
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et tä rakennuskont tor i ja puhtaanapitolai tos muut ta is ivat voimassa ole-
van palkkatariff in nimikkeitä sekä sen edellyttämiä työläisten palkkoja aloit-
teenteki jäin ehdotuksen mukaisesti sekä e t tä nämä muutokset soveltu-
vilta osilta vahvistettaisiin myöskin teknillisissä laitoksissa työskenteleviä 
työläisiä koskeviksi. Aloite lähetett i in kaupunginhall i tuksen valmistelta-
vaksi, 

Määräraha kaupungin puolustusta varten. Helsingin suojeluskuntapiirin 
piiriesikunnan anot tua kaupungin varoista avustus ta i lmator juntapat te r ien 
y. m. kustantamiseksi kaupungin turvaamiseksi lentohyökkäyksil tä kaupun-
ginvaltuusto päät t i 2) myöntää t ähän tarkoitukseen piiriesikunnan käy te t t ä -
väksi 200,000 markkaa käyt tövarois taan sekalaisten menojen pääluokan koh-
dal ta . 

Täs tä päätöksestä to imi t t a j a A. Poh janmaa valitt i Uudenmaan läänin 
maaherralle huomaut taen , e t tä Helsingin suojeluskuntapiiri jo vuonna 1930 
oli anonut määrärahansa korot tamis ta voidakseen to t eu t t aa edellä maini tut 
puolustusjär jestelyt , mu t t a e t tä t ä m ä anomus oli talousarviota käsiteltäessä 
evät ty , koska se ei ollut saanut puolelleen tarpeellista määräenemmistöä. Se 
e t tä kaupunginval tuusto s i t temmin yksinkertaisin äänten enemmistöin oli 
pää t t äny t käyttövaroil laan avustaa tarkoi tus ta , jota varten määräraha talous-
arviota käsiteltäessä nimenomaan oli evät ty , oli va l i t ta jan mielestä lain kier-
tämis tä . Käsityksensä tueksi hän viittasi korkeimman hallinto-oikeuden tuo-
mioon, joka oli kumonnut kaupunginval tuuston päätöksen aikaisemmin 
määräenemmistöä vaille jääneen ja senvuoksi evätyn määrärahan myöntä-
misestä val tuuston käyt tövarois ta rai t t iuslautakunnalle. 

. Valitusten johdosta antamassaan selityksessä kaupunginval tuusto lausui, 
e t tä vali tuksentekijä ei ollut todis tanut val tuuston päätöksen syntyneen lain-
vastaisessa järjestyksessä tai muuten olevan lain vastaisen, ei myöskään val-
tuus ton yli t täneen toimival taansa ta i loukanneen va l i t ta jan yksityistä 
oikeutta, sekä e t tä mainitulla ennakkopäätöksellä ei ollut mi tään merki tys tä 
puheena olevaa t apaus ta arvosteltaessa, koska korkein hallinto-oikeus oli 
perustellut päätös tään sillä, e t tä ra i t t ius lautakunta pysyväisenä, laitoksena 
tuli a iheut tamaan kaupungille menoja sen vuoden jälkeen, joksi käy t töva ra t 
oli myönnet ty . Edellä esi tet tyyn viitaten val tuusto anoi3) , e t tä valitus 
a iheet tomana hylättäisiin. 

Uudenmaan läänin maaherran s i t temmin syyskuun 24 p:nä antamallaan 
tuomiolla hylä t tyä to imi t t a ja A. Poh janmaan valituksen herra Poh janmaa 
oli anonut korkeimmasta hallinto-oikeudesta t ä m ä n päätöksen kumoamis ta . 
Val tuusto pää t t i siltä t ä m ä n johdosta pyydetyssä selityksessä aikaisemmin 
esit tämiensä perusteiden nojalla anoa 4 ) , e t tä valitus hylättäisiin. 

Edellä mainituista käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi 5 ) Suo-
men kaasusuojelujärjestölle 25,000 markan suuruisen avustuksen kaupungin 
suojelemista kaasuhyökkäyksi l tä tarkoi t tavien valmistavien toimenpiteiden 
kustantamiseksi . 

Sairaskodin avustaminen. Leskirouva E. Söderlund anoi kunnan varoista 
52,000 markan suuruista avus tus ta kaluston, l i inavaatevaraston y. m. hank-
kimiseksi Maneesikadun talossa n:o 2 B yl läpi tämäänsä keuhkotaut is ten hen-
kilöiden kotim, johon tuberkuloosihuoltotoimisto väli t t i asukkaat maksaen 
280 markkaa kuukaudel ta jokaisesta kotiin otetusta hoidokistaan, minkä 

Kvsto 16 p. syysk. 22 §. — 2) S:n 22 p. huhtik. 25 §. — 3) S:n 27 p. 
toukok. 6 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 2 §. — 5) S:n 10 p. kesäk. 24 §. 



6.4 I. Kaupunginvaltuusto. 

lisäksi köyhäinhoito antoi 250 markan avustuksen hoidokkia kohden kuu-
kaudelta. Kaupunginval tuus to pää t t i 1 ) myöntyä rouva Söderlundin ano-
mukseen myöntämällä tuberkuloosihuoltotoimistolle Terveydenhoito-nimi-
seen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 40,000 markan määrärahan 
kaluston y. m. ostoon ja oikeuttamalla toimiston luovu t tamaan ne leskirouva 
Söderlundille käyte t täviks i hänen perustamassaan tuberkuloosia potevien 
henkilöiden kodissa. 

Konvalescenthem — Toipumakoti yhdistykselle myönnett i in 2) kaupungin-
val tuuston käyt tövarois ta 15,000 markan suuruinen korvaus siitä, e t tä yhdis-
tys oli huolehtinut kaupungin Pukinmäessä omistaman huvilarakennuksen 
hoidosta niin kauan kuin oli ra tka isemat ta , oliko t ä t ä huvilaa käy te t t ävä ja t -
kuvast i to ipumakot ina vai ei. 

Sokeain avustaminen. Suomen sokeain hierojain yhdistykselle myönnet-
t i in 3 ) 10,000 markan avustus sekalaisten menojen pääluokkaan merkityistä 
kaupunginval tuuston käyt tövarois ta . 

Sitävastoin kaupunginval tuusto epäsi Helsingin sokeainyhdistyksen 
j a Sokeain maatalouskotiseuran avustusanomukset . 

Työttömien konttoristien avustaminen. Yhdistykselle Helsingfors svenska 
kontoristförening myönnett i in 4) kaupunginval tuuston käyt tövarois ta 10,000 
markan avustus kieli-, pikakirjoi tus- ja kirjanpitokurssien järjestämiseksi 
ehdoin, e t tä yhdistyksen omien jäsenten ohella muutk in työnväli tystoimistoon 
i lmoi t tautuneet konttoris t i t saivat osallistua kyseisiin kursseihin. 

Suomen li iketyöntekijäin liitto r. y., joka oli Helsingin kont tor i työnteki-
jäin osasto n:o 44 nimiseil ammat t i j ä r jes tön alaosasto, ilmoitti aikovansa jär-
jestää ammat t ikursse ja - työt tömi l le konttoristeille, liikeapulaisille y. m. ja 
anoi t ä t ä ta rkoi tus ta varten avus tus ta kaupungin varoista. Anomuksen hy-
väksyen kaupunginval tuusto myönsi 5 ) sekalaisten menojen pääluokkaan 
sisältyvistä käyt tövarois taan yhdistyksen käyte t täväks i 10,000 markkaa . 

Menosääntöön työ t tömyyden seurausten lieventämiseksi merki tys tä 
määrärahas ta kaupunginval tuusto myönsi 6 ) Helsingin konttoris t iyhdistyk-
selle ja yhdistykselle Helsingfors svenska kontoristförening kummallekin 
30,000 markan suuruisen avustuksen kaupungin keskuskeittolan ruokalip-
pujen ostoon työttömil le konttoristeille, jo tka olivat olleet Helsingissä henki-
kir joi te t tu ina vähintään vuoden a jan . Yhdistykset velvoitettiin an tamaan 
ti l i tys varain käytös tä sekä kaupungin viranomaisille ilmoitus niistä henki-
löistä, jo tka olivat saaneet avus tus ta . 

Lasten työkotien avustaminen. Lasten työkot iyhdis tys lausui, ettei sen 
mahdollisimman suuresta säästäväisyydestä huol imat ta ollut onnistunut 
tuloillaan pei t tää kahden kotinsa a iheut tamia menoja, ja anoi t ähän vii taten 
20,000 markan suuruista l isäavustusta kaupungin varoista. Esitykseen myön-
ny t t i in 7 ) ja meno suoritettiin sekalaisten menojen pääluokkaan merki tyis tä 
kaupunginval tuuston käyt tövarois ta . 

Kristillis-yhteiskunnallinen keskuslähetys r. y., joka toimi Toukolan, K u m -
pulan ja Arabian alueiden lasten ja nuorison hyväksi, anoi kunnan varoista 
24,200 markan suuruista avus tus ta , m u t t a kaupunginval tuusto pää t t i 8 ) 
evätä anomuksen ja kehoit taa yhdis tys tä anomaan avus tus ta vuoden 1931 

x) Kvsto 11 p. helmik. 28 §. —2) S:n 17 p. kesäk. 17 §; vrt. tätä kert. s. 119. — 
3) Kvsto 16 p. jouluk. 25 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 28 §. — 5) S:n 1 p. huhtik. 
24 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 13 §. — 7) S:n 1-6 p. jouluk. 26 §. — 8) S:n 28 p. 
tammik. 29 §. 
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yleishyödyllisten yr i tysten ja laitosten avus tamismäärarahas ta sekä saman 
vuoden urhei lunedis tämismäärärahasta . ' 

Teatterien avustaminen. Kansan Näyttämön kannatusosakeyhtiön voi-
massapi tämä tea t ter i oli j ou tunu t vaikeaan taloudelliseen ahdinkoon sen joh-
dosta, e t tä ylioppilastalon näy t t ämön muutosrakennustyöt olivat estäneet 
sen to iminnan suurimpana osana viimeksi ku lunut ta näy t än tökau t t a ja si tä1 

paitsi a iheut taneet kalliita uudishankintoja . Tähän vii taten yhtiö anoi 175,000 
markan suuruista avus tus ta kaupungin varoista ja ilmoitti samalla, e t tä t ea t -
teri oli saanut valtion varoista 185,000 markan ylimääräisen avustuksen. 
Koska teat ter in t äy ty i katsoa olevan korkealla taiteellisella tasolla ja se ilmei-
sesti nau t t i kaupunkilaisten suosiota ja koska siis olisi eri t täin val i te t tavaa, jos 
sen taloudellisten vaikeuksien pakosta täytyis i lopettaa toimintansa, kaupun-
ginvaltuusto p ä ä t t i 1 ) myöntyä yhtiön anomukseen, kuitenkin siten, e t tä 
ano t tu avustus kaupungin oman talouden ras i te t tuun ti laan katsoen alen-
nettiin 125,000 markkaan. Mainit tu meno oli suori te t tava sekalaisten meno-
jen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyt tövarois ta . 

Koiton näyt tämölle myönnet t i in 2 ) 50,000·markan suuruinen ti lapäinen 
avustus kaupunginval tuuston käyt tövarois ta pääluokasta Opetus- ja sivis-
tyslai tokset . 

Sitävastoin evä t t i in 3 ) Sörnäisten työväen näy t t ämön kannatusyhdis tys 
r. y. nimisen yhdistyksen anomus 30,000 markan suuruisen tilapäisen avus-
tuksen myöntämisestä yhdistyksen ylläpitämälle Helsingin työväen teat te-
rille. 

Orkesterin avustaminen. Sekalaisten menojen pääluokassa olevista käyt tö-
varoistaan kaupunginval tuusto myöns i 4 ) Helsingin työväenorkesteri r.y. 
nimiselle yhdistykselle 10,000 markan määrärahan sen orkesterin ylläpitä-
miseksi. 

Fregatti Osmon kuntoonpanettaminen. Satakuntalainen ylioppilasosa-
kunta , joka oli t ehny t aloitteen fregat t i Osmon kuntoonpanet tamiseksi aikoen 
säi lyt tää sen Seurasaaren ulkomuseoon si joi te t tuna muistomerkkinä maamme 
purjelaivastosta, anoi kaupungin varoista 100,000 markan suuruista määrä-
rahaa yri tyksen aiheut tamien kus tannusten suori t tamista varten. Tämän joh-
dosta kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) sekalaisten menojen pääluokkaan sisälty-
vistä käyt tövarois taan myöntää kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 50,000 
markan määrärahan makset tavaksi kyseiseen tarkoitukseen a jankohdan ja 
olosuhteiden antaessa siihen aiheen. 

Urheiluseurain avustaminen. Kaupunginval tuus to myönsi6) pääluokkaan 
Sekalaiset menot merkityistä käyt tövarois taan Työväen urheiluliitolle enin-
t ään 15,000 markan suuruisen avustuksen talviurheilu juhlan järjestämiseksi 
helmikuussa; avustuksesta oli kuitenkin makse t tava ainoastaan liitolle tilai-
suudesta a iheu tunu t ta tappio ta tilien mukaan vas taava osa. 

Helsingin soutuklubille, jonka Kaisaniemen puiston uudes taanjär jes tä-
misen johdosta oli ollut pakko siirtää Kaisaniemenlahden rannalla oleva 
venehuoneensa toiseen paikkaan, myönnet t i in 7 ) sekalaisten menojen pääluok-
kaan merki tyis tä kaupunginval tuuston käyt tövarois ta 10,000 markan avus-
tus muut tokustannuksi in . 

Suomen voimistelu- ja urheiluliitto, joka vuonna 1930 sai 8 ) kaupungil ta 

Kvsto 22 p. huhtik. 26 §. — 2 ) S:n 10 p. kesäk. 26 §. — 3 ) S:n 10 p. kesäk. 
27 §. — 4) S:n 28 p. lokak. 28 §. — 5) S:n 25 p. helmik. 25 §. — ·) S:n 14 p. 
tammik. 10 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 11 §. — 8) Ks. v:n 1930 kert. s. 116. 
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35,000 markan suuruisen avustuksen s. v. kesäkuun 13—15 p:nä pidetyn kym-
menennen yleisen voimistelujuhlan liitolle a iheut taman tappion korvaami-
seksi, anoi 25,000 markan l isäavustusta perustellen anomustaan sillä, e t tä 
kyseinen tappio oli tu l lu t odo t t amat toman suureksi nousten 123,993: 59 mark-
kaan. Kaupunginval tuus to e p ä s i a n o m u k s e n . 

Määrärahoja kongresseja varten. Köyhäinhoitolautakunnal le myönnet-
t i in 2 ) vuoden 1930 ti l ierotuksesta 6,280: 40 markan lisäys maini t tuna vuonna 
Helsingissä pidetyn köyhäinhuoltokongressin3) määrärahaan. 

Sekalaisten menojen pääluokassa olevista käyt tövarois taan kaupungin-
val tuusto myönsi 4 ) 15,000 markkaa avustukseksi Helsingissä kesäkuun 23— 
26 p:nä pidet tävän 49:nnen yleisen rait t iusviikon kus tannusten sekä 20,000 
tnarkkaa niinikään Helsingissä kesäkuun 25—29 p:nä pidet tävän 14:nnen 
yleisen pohjoismaisen rait t iusviikon kus tannus ten suori t tamista varten, kui-
tenkin ehdoin, e t tä edellä maini tu t apuraha t oli makse t tava ainoastaan, mikäli 
kokoukset a iheut t ivat tappio ta . Edellistä kokousta varten myönnet t i in 5 ) 
s i t temmin lisäksi 3,000 markan suuruinen avustus. 

Samoista varoista kaupunginval tuus to myönsi 6 ) 100,000 markan avus-
tuksen Helsingissa kesäkuussa pidet täviä laulu- ja soittojuhlia var ten mak-
set tavaksi sikäli kuin näiden juhlien voitiin osoittaa tuo t taneen tappiota . 

Elokuun 2 ja 3 p:nä p idet tävän ent. Suomen armei japatal joonain 50-
vuotismuistojuhlan toimikunnalle myönnet t i in 7 ) anomuksesta 10,000 mar-
kan suuruinen avustus sekalaisten menojen pääluokassa olevista val tuuston 
käyt tövarois ta . 

Finlands svenska kyrkosängutskot t nimisen valiokunnan anomuksen 
saada kunnan varoista 25,000 markan avustus Helsingissä toukokuun 23— 
25 piriä vietetyn ensimmäisen yleisen ruotsalaisen kirkkomusiikkijuhlan kus-
tannuksi in kaupunginval tuusto epäsi8) katsoen juhlan rahoit tamisen avusta-
misen kuuluvan seurakunnille. 

Myönnetyt eläkkeet. Anomusten johdosta kaupunginval tuusto myönsi 
seuraaville henkilöille ylimääräisiä elinkautisia eläkkeitä alla maini tu t kuu-
kausimäärät : 

ent. kaupunginjohtaja l le A. Castrenille 2,500 markkaa t ammikuun 
1 p:stä lukien9) ; . 

sa tamakannantakont tor in siivoojattarelle A. Holmströmille 200 mark-
kaa t ammikuun 1 p:stä lukien 10); 

kunnalliselle ammat t ientarkas ta ja l le E. Laurenille 500 markkaa marras-
kuun 1 p:stä lukien n ) ; 

Marian sairaalan puusepälle J . Laitiselle, joka oli ollut 30 vuo t ta kaupun-
gin palveluksessa, siitä kuitenkin ainoastaan ö 1 ^ vuot ta kuukausipalkoin, 
1,3U markkaa kesäkuun 1 p:stä lukien l2); 

kaupunginorkesterin soittotaiteilijalle A. Griebenille 600 markkaa syys-
kuun 1 p:stä lukien 13); 

kaasulaitoksen levysepälle A. Kiviselle 600 markkaa huht ikuun 1 p:stä 
lukien 13); 

rakennuskont tor in varti jalle J . Havukaiselle, joka oli ollut ainoastaan 9 

!) Kvsto 11 p. helmik. 30 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 16 §. — 3) Ks. 1930 v:n 
kert. s. 116. — 4) Kvsto 1 p. huhtik. 22 §. — 6) S:n 2 p. jouluk. 18 §. — 6) S:n 
l p. huhtik. 23 §. — 7) S:n 13 p. toukok. 21 §. — 8) S:n 10 p. kesäk. 28 §. 
— 9) S:n 14 p. tammik. 18 §. — 10) S:n 11 p. helmik. 31 §. — n ) S:n 18 p. 
marrask. 26 §. — 12) S:n 10 p. kesäk. 17 — 13) S:n 26 p. elok. 32 §. 
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vuot ta ja 2 kuukau t t a kaupungin palveluksessa, m u t t a joka kaupungin työssä 
ollessaan oli saanut ruumi invamman, joka oli pysyväisesti vähen täny t hänen 
työkykyään , 300 markkaa maaliskuun 13 p:stä lukien 

kaupunginpalveli ja H. Carlssonin leskelle 300 markkaa t ammikuun 1 pistä 
lukien 2); 

ruiskumestari H. Saxbergin leskelle 300 markkaa heinäkuun X p:stä 
lukien 3); 

palokorpraali O. Hytösen leskelle 300 markkaa lokakuun 1 p:stä lu-
kien 4); 

terveystoimiston kaitsi jan F. Fagerlundin leskelle 300 markkaa syyskuun 
1 p:stä lukien 3); 

köyhäinhoidon edesmenneen to imi tus joh ta jan H. Myhrbergin alaikäisille 
lapsille Bror Er ik Viktorille, Pehr Olof Oskarille ja Carl-Gustaf Vikingille 
kullekin 250 markkaa lukien helmikuun 1 p:stä ja kunnes he olivat t äy t t änee t 
18 vuot ta 5); 

kansakoulujen veistonopettajanapulaisen G. Akermanin leskelle 300 
markkaa heinäkuun 1 p:stä lukien 3); 

kaupunginorkesterin soittotaiteili jan E. Kor tmanin leskelle 400 markkaa 
kesäkuun 1 p:stä lukien 1); 

rakennuskonttorin ent. työnteki jän J . G. Sandholmin leskelle 400 mark-
kaa lukien joulukuun 1 p:stä 1930 6); 

• rakennuskonttorin ent. varastotyönteki jän K. J . Lundbergin leskelle 
350 markkaa lukien joulukuun 1 pistä 1930 6); 

rakennuskonttor in satamaosaston ulkotyöntekijän K. A. Peltosen les-
kelle 220 markkaa maaliskuun 1 pistä lukien7); 

rakennuskonttorin satamaosaston työnteki jän P. Kar t tusen leskelle 220 
markkaa t ammikuun 1 pistä lukien 7); 

rakennuskonttorin satamaosaston työnteki jän M. Koposen leskelle 500 
markkaa maaliskuun 1 p:stä lukien8) ; 

rakennuskonttorin satamaosaston edesmenneen työnteki jän H. Vuorisen 
alaikäiselle tyt tärel le Hiljalle 200 markkaa huht ikuun 1 p:stä lukien, kunnes 
hän t äy t t i 16 vuot ta 9); 

rakennuskonttorin katuosaston ent. putkenlaskijan J . Saarisen leskelle 
300 markkaa huht ikuun 1 p:stä lukien 9); 

rakennuskonttorin katuosaston työnteki jän A. Pietikäisen leskelle 300 
markkaa toukokuun 1 pistä lukien 10); 

rakennuskonttor in satamaosaston työnteki jän J . Salmen leskelle 300 
markkaa kesäkuun 1 pistä lukien 3); 

rakennuskonttorin työnteki jän A. Heinon leskelle 400 markkaa elokuun 
1 pistä lukien 3); 

rakennuskonttorin työnteki jän A. H. Salosen leskelle 300 markkaa syys-
kuun 1 pistä lukien n ) ; 

rakennuskonttorin työnteki jän J . V. Lindemanin leskelle 400 markkaa 
heinäkuun 1 pistä lukien 12); 

rakennuskonttorin kuorma-ajurin A. R. Österbergin leskelle 300 markkaa 
heinäkuun 1 pistä lukien l2); 

Kvsto 10 p. kesäk. 17 §. — 2) Sin 13 p. toukok. 17 §. — 3) Sin 16 p. 
syysk. 13 §. — 4) Sin 18 p. marrask. 26 §. — 5) S:n 18 p. maalisk. 25 §. — 
6) Sin 28 p. tammik. 21 §. — 7) Sin 1 p. huhtik. 19 §. — 8) Sin 22 p. huhtik. 29 §. 
— 9) Sin 27 p. toukok. 26 §. — 10) Sin 17 p. kesäk. 18 §. — Sin 7 p. lokak. 
16 §. — 12) Sin 2 p. jouluk. 21 §. 
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rakennuskonttor in satamaosaston kirvesmiehen A. Byska tan leskelle 300 
markkaa lukien t ammikuun 1 p:stä 1932-1); 

puhtaanapitolai toksen työnteki jän E. Kasurisen leskelle 300 markkaa 
syyskuun 1 p:stä lukien 2); 

puhtaanapitolai toksen työnteki jän E. J . Nurmisen leskelle 300 markkaa 
syyskuun 1 p:stä lukien2); 

vesijohtolaitoksen työnteki jän K. V. Janssonin leskelle 300 markkaa 
lukien t ammikuun 1 p is tä 3 ) ; 

kaasulaitoksen lampunhoi ta jan K. N. Niemisen leskelle 300 markkaa 
lukien lokakuun 1 p:stä 4); sekä 

työnteki jä H. Anderssonin leskelle 288 markkaa t ammikuun 1 p:stä 
lukien 3). 

Evättyjä eläkeanomuksiä. Sitävastoin val tuusto ei katsonut olevan syytä 
myöntyä niihin eläkeanomuksiin, jo tka seuraavat henkilöt olivat esittäneet, 
nim.i 

kunnalliskodin ent. konttoriapulainen A. Grönblom, joka anoi, e t tä hänelle 
tulevaa eläkettä laskettaessa otettaisiin huomioon hänen valtion toimessa 
palvelemansa aika ja eläkemäärää sen johdosta korotettaisiin, koska hän oli 
eronnut kaupungin toimesta, ennenkuin uusi eläkeohjesääntö, jossa edellämai-
n i t tu eläkkeen laskemistapa säädettiin, oli tul lut voimaan 5); 

kaupungin kansanpuistojen ent. valvoja R. Palmgren, koska hänet oli 
erotet tu virastaan 3); 

hovioikeudenauskultantt i E. E. Hömanin leski, jonka miesvainaja yh-
teensä n. 5 vuot ta oli hoi tanut erilaisia toimia maistraatissa ja raas tuvan-
oikeudessa, koska vainajalla lyhyen palvelusaikansa takia ei i tselläänkään 
olisi ollut oikeutta edes supistet tuun eläkkeeseen3); 

leskirouva A. Nordberg, joka toukokuun 14 p:stä 1887 heinäkuun 1 p:ään 
1919 oli to iminut E. Mäkisen turvakodin apulais johtaja t tarena ja joh ta ja t -
tarena sekä syyskuun 1 pistä 1922 kesäkuun 1 piään 1930 Nuorten naisten 
kristillisen yhdistyksen työkoulun käsitöiden opet ta ja t tarena , koska laitokset, 
joissa hän oli suori t tanut elämäntyönsä, eivät olleet kaupungin avus tamia 6 ) ; 

rakennuskonttorin huonerakennusosaston työnteki jä H. Oksanen, joka 
oli anonut korotet tua eläkettä 7); 

suomenkielisten kansakoulujen ent. ope t ta ja ta r M. Hannula , koska hakija 
oli ollut kaupungin virassa ainoastaan 9 vuot ta 5 kuukau t t a 3); 

työntekijänleski E, E. Salo, joka oli anonut korotet tua eläkettä, koska 
hakijalle siihen asti maksetun 9) eläkkeen määrä. 320 markkaa, vastasi saman-
kaltaisissa tapauksissa tavallisesti myönnet tyä 10); 

puhtaanapitolai toksen ent. työnteki jän F. J . Lönnqvistin leski, koska ha-
kija ei ollut esi t tänyt selvitystä taloudellisesta asemastaan eikä myöskään 
kykenemät tömyydes tään ansiotyöhön 10); 

työnteki jä A. Hirvonen, joka oli anonut korotet tua eläkettä, koska haki-
jan naut t ima eläke vastasi tämänkaltaisissa tapauksissa tavallisesti myön-
net tyä määrää 1 1 ) ; 

kaupunginpalvelija G. Hagelinin leski11); 

x) Kvsto 16 p. jouluk. 23 §. — 2 ) Sin 7 p. lokak. 16 §. — 3 ) Sin 25 p. helmik. 
26 §. — 4) Sin 18 p. marrask. 26 §. — 5) S:n 14 p. tammik. 9 §. — 6) Sin 18 p. 
maalisk. 25 §. — 7) S:n 18 p. maalisk. 25 §; vrt. v:n 1928 kert. s. 86. — 8) Kvsto 
22 p. huhtik. 29 §. — 9) Vrt. vin 1920 kert. s. 113. — 10) Kvsto 27 p. toukok. 
26 §. — n ) Sin 17 p. kesäk. 18 §. 

Kunnall. kert. 1931. 6 
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Haagan alakansakoulun ent. vahtimestari O. Örn, joka oli saanut palk-
kansa Helsingin kaupungil ta syyslukukaudesta 1906 kevät lukukauteen 1922, 
jolloin Huopalahden kunta otti koulun haltuunsa, koska haki ja samalla siirty, 
maini tun kunnan palvelukseen ja oli ollut henkikirjoissakin Huopalahdessa, 
minkä kunnan siis lähinnä tuli häntä avus taa 1 ) ; 

terveydenhoi tolautakunnan kaitsi jan J . Roosin leski 2); 
vesijohtolaitoksen koneenkäyt tä jän G. A. Fagerströmin leski, koska hän 

oli terve ja työkykyinen 3); 
leski A. Karlsson, joka oli ollut ainoastaan viisi vuot ta kaupungin raken-

nuskonttorin töissä 4). 
Hautausavustukset. Kaupunginval tuusto myönsi hautausavun myöntä-

mistä var ten talousarvioon merki tystä määrärahas ta 1,500 markkaa kunnal-
liskodin ent. pesijät tären E. Kasurisen kahdelle sisarelle5), jotka olivat huoleh-
tineet hänen hautauksestaan, 1,700 markkaa kaasulaitoksen edesmenneen 
rahas ta jan B. Stoltin äidille5) sekä 1,500 markkaa ent. veis tonopet ta janapu-
laisen G. Äkermanin leskelle6), puhtaanapitolai toksen työn joh ta jan A. 
Sturenin leskelle7), Ber tha Maria kodin eläkkeellä olleen palveli jat taren M. 
Kononoffin kuolinpesälle 7) sekä veneeristen taut ien vastustamiseksi toimivan 
terveystoimiston kaitsi jan F. Fagerlundin leskelle7). 

Testamenttilahjoitus. Sitten kun oli saapunut ilmoitus, e t tä edesmennyt 
tehtail i ja L. A. Laurent jälkeensä jä t tämässään testamentissa oli määränny t 
jäämistöstään Helsingin kaupungin kunnalliskodille 12,000 markkaa, minkä 
pääoman korot, niin pian kuin ne siihen r i i t t ivät , oli käy te t t ävä ylimääräisen 
kahvin ta r j oilun kustantamiseen laitoksen hoidokeille, kaupunginval tuusto 
pää t t i 8 ) o t taa vas taan t e s t amenta tu t varat sekä antaa kaupunginhall i tuk-
selle tehtäväksi valvoa tes tament t i in perustuvaa kaupungin oikeutta. 

Lahjoitettujen varojen käyttö. Helsingin rouvasväenyhdistys, joka oli 
lastenkotinsa avustamiseksi saanut nostaa Hedvig Arnellin rahaston ja Barn-
husinrättningsfonden-nimisen rahaston korkovarat , edelliset vuodesta 1869 ja 
jälkimmäiset vuodesta 1886 lähtien, ilmoitti, e t tä koti ny t t emmin oli lopetta-
nut toimintansa sekä et tä yhdistys senvuoksi ei ollut nostanut vuoden 1930 
edellä main i t tu ja korkovaroja. Tämän johdosta ja Lastenhoitoyhdistyksen 
anot tua saada kyseiset korkovarat käyte t täväkseen Seurasaarentien var-
rella olevaan Tallbon huvilaan sijoitetun lastenkotinsa hyväksi kaupungin-
val tuusto pää t t i 9 ) , e t tä edellä maini t tu jen rahastojen vuoden 1930 nosta-
ma t toma t korot oli l isät tävä pääomaan, ja oikeutti Lastenhoitoyhdistyksen 
toistaiseksi nostamaan vuodesta 1931 lähtien ker tyvät kyseisten rahasto-
jen korkovarat käytet täviksi yhdistyksen i lmoit tamaan tarkoitukseen. 

Yhdistys Sokeain ys tävä t anoi saada käy t t ää aviopuolisoiden von 
Beckerin lahjoi tusrahaston sokeain avustamiseksi t a rko i te t tu ja varoja ope-
tuksen kustantamiseen sellaisille aikuisille sokeille henkilöille, joilla ei ollut 
lapsena ollut t i laisuutta hankkia itselleen t ietoja ja ta i to ja missään laitoksessa, 
sekä sellaisille, jotka täyskasvuisina olivat menettäneet näkönsä. Tämän 
johdosta sekä katsoen selvitetyn, e t tä yhdistyksen suunnittelema toiminta 
vastasi tes tamentinteki jä in tarkoi tusta , kaupunginval tuusto päät t i 1 0 ) oikeut-
t aa kaupunginhall i tuksen toistaiseksi ja kunnes val tuusto toisin päät t i halli-
tuksen ta rkemmin määrä t täv in ehdoin luovut tamaan kyseisistä lahjoi tus-

!) Kvsto 26 p. elok. 31 §. — 2) S:n 26 p. elok. 32 §. — 3) S:n 18 p. marrask. 
26 §. — 4) S:n 16 p. syysk. 13 §. — 5) S:n 13 p. toukok. 18 §. — 6) S:n 10 p. 
kesäk. 21 §. — 7) S:n 26 p. elok. 33 §. — 8) S:n 10 p. kesäk. 7 §. — 9) S:n 17 p. 
kesäk. 20 § .— 1 0 ) S:n 1 p. huhtik. 20 §. 
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varoista enintään 80 % yhdistykselle Sokeain ys tävä t käyte t täväks i ja tko-
opetuksen järjestämiseen täyskasvuisille sokeille henkilöille. 

Kaupunginhall i tuksen jul is tet tua neljä 2,000 markan suuruista apurahaa 
haet tavaksi C. F. Ekholmin stipendirahaston vuoden 1930 korkovaroista ja 
kuuden haki jan t ä m ä n johdosta i lmoi t taudut tua kaupunginval tuusto päät t i 
myöntää mainitun suuruiset apurahat neljälle näistä henkilöistä, nimit täin 
työn joh ta ja E. Anderssonille, t yön joh ta j a K. Friskille, k i r jans i tomonjohta ja 
K. V. Wasaralle ja radioliikkeen omistajalle H. Vuorelle. 

Vuoden 1932 tulo- ja menoarvio. Kaupunginhal l i tuksen laadi t tua ja lähe-
t e t t y ä kaupunginvaltuustol le vuoden 1932 tulo- ja menoarvioehdotuksen 2) 
ja jälkeenpäin t äyden tävän ehdotuksen3) val tuusto otti nämä käsiteltäväkseen 
ja vahvis t i 4 ) vuoden 1932 tulo- ja menoarvion5) , jonka loppusummat olivat 
seuraavat : 

Menot. 
1. Velat Smk 120,599,316: — 
2. Virastot 
3. Kunnallishallinto 
4. Palolaitos 
5. Poliisilaitos 
6. Yleiset rasi tukset 
7. Terveydenhoito . . 
8. Sairaanhoito 
9. Köyhäinhoito 

10. Lastensuojelutoiminta . 
11. Ope tus - ja sivistyslaitokset 
12. Teknilliset laitokset 
13. Yleiset t yö t 
14. Ka tu - ja laituri valaistus 
15. Puh taanap i to 
16. Kauppahal l i t , kauppator i t ja keskuskeittola . . 
17. Kiinteä omaisuus 
18. Eläkkeet ja apuraha t 
19. Sekalaiset menot 

Yhteensä Smk 629,511,526: — 
Tulot. 

Säästöä vuodesta 1931 Smk 1,000,000: — 
1. Lainat ja korot » 103,971,586: — 
2. Tuloa t u o t t a v a t oikeudet » 27,759,430: — 
3. Terveyden- ja sairaanhoito » 20,842,330: — 
4. Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta » 15,890,689:—·. 
5. Opetus- ja sivistyslaitokset » 12,270,177: — 
6. Teknilliset laitokset » 145,216,820: — 
7. Yleiset t yö t » 644,169: — 
8. Puhtaanapi tola i tos » 7,170,000: — 
9. Kauppahal l i t , kauppator i t ja keskuskeittola . . » 7,832,000: — 

10. Kiinteä omaisuus » 44,220,641: — 
11. Sekalaiset tu lo t » 8,685,874: — 
12. Verotus » 234,007,810: — 

Yhteensä Smk 629,511,526: — 
x) Kvsto 16 p. syysk. 15 §. — 2 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 15. — 3) S:n n:o 16. 

—4) Kvsto 28 p. jouluk. 1 §. — 5) Kvston pain. ask kirj. n:o 17. 

16,982,136 
4,982,206 
9,297,052 

3,600 
9,863,007 

42,003,178 
48,655,046 
14,899,671 
51,013,846 
73,998,441 

107,107,199 
7,079,500 

14,286,512 
7,322,000 

19,756,357 
5,127,046 

67.424.700 
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Talousarvioehdotuksessa huomioon otetut näkökohdat. Luopuminen toistai-
seksi kul takannas tapa siitä aiheutuneet olot olivat tuntuvast i vaikeuttaneet 
talousarvioehdotuksen laatimista. Myöskin pitkähkön ajan vallinneesta talous-
pulasta ja syksyllä kärjistyneestä finanssikriisistä johtuneet vaikeudet olivat 
valuuttapulaan yhtyneinä lyöneet leimansa talousarvioehdotukseen. 

Kaupunginhallitus oli pyrkinyt mikäli mahdollista supistamaan menoja. 
Hintatason alenemisen johdosta oli polttoaine-, ruokinta- y. m. s. määrärahoja 
kaut taal taan supistettu. Yleinen 10 %:n alennus oli tehty kaikissa tilapäisen 
työvoiman momenteissa. Niinikään oli alennettu sairas- ja kesälomasijais-
määrärahoja sekä ylityökorvauksia, niin. 10—20 %. Vakinaisten viranhal-
tijain palkkain alennuksen laskettiin aiheuttavan G milj. markan suuruinen 
säästö, joka merkittiin tulopuolelle. Kalustomäärärahoja oli tuntuvast i 
supistettu ja ainoastaan kaikkein pakottavimmissa tapauksissa oli talous-
arvioon merkitty määrärahoja koneiden y. m. hankkimiseen, varsinkin jos 
siihen tarvitt i in ulkomaan valuuttaa. Tämä olikin ollut mahdollista siitä 
syystä, et tä edellisinä vuosina oli auliisti myönnetty määrärahoja koneiden ja 
laitteiden uusimiseen, työvälineiden hankkimiseen ja työmenetelmien nyky-
aikaistamiseen, joten parin vuoden keskeytys hai tat ta kävi päinsä. Menoja 
arvosteltaessa oli yleensä annettu etusija sellaisille tarpeille, joihin sidotut 
varat jäivät omaan kaupunkiin tai kotimaahan. 

Kaupunginhallitus oli selvillä siitä, et tä vallitseva vaikea työttömyys-
tilanne olisi vaatinut runsaiden työmäärärahojen ottamista talousarvioehdo-
tukseen. Yleismaailmallinen finanssipula ja kotimaisten rahamarkkinoiden 
äärimmilleen jänni t tynyt kireys olivat kuitenkin tehneet tämän sinänsä oikean 
periaatteen soveltamisen mahdottomaksi. Kaupunginhallituksen oli senvuoksi 
ollut pakko tuntuvast i supistaa vakinaisia yleisiä töitä. Yleisenä periaatteena 
oli pidetty, et tä vakinaiseen menoarvioon oli otettu ainoastaan sellaiset työt, 
joita niiden tarpeellisuuden takia ei voinut lykätä tai joiden suorittaminen 
lähiaikoina oli vält tämätöntä. Ne yleiset työt , jotka olivat vähemmän vält tä-
mättömiä, mut ta joita oli jär jestet tävä työttömyyden lieventämiseksi, oli 
merkit ty talousarvioehdotukseen varatöinä. Jos varoja kertomusvuoden ku-
luessa saatiin käytettäväksi, näytt i olevan pakko osoittaa vielä lisämäärä-
rahoja, niin vakavalta työttömyystilanne näytti . 

Vahvistettu menosääntö osoitti vuoden 1931 arvioituihin menoihin ver-
raten 14.7 milj. markan suuruista lisäystä. Suurinta lisäystä osoittivat kau-
pungin lainamäärärahat, 45.2 milj. markkaa, sekalaiset menot, 15.o milj. 
markkaa, ja köyhäinhoitoa varten myönnetyt määrärahat, 13.3 milj. markkaa. 
Tuntuvaa vähennystä osoittivat sensijaan yleisten töiden määrärahat, 33.o 
milj. markkaa, ja teknillisten laitosten määrärahat , 22.8 milj. markkaa. 
Talousarvion tulopuolella ilmenivät pula-ajan vaikutukset tärkeitten tulo-
ryhmäin supistumisessa. Tuloa tuot tava t oikeudet, ensi sijassa satamain tulot, 
arvioitiin 6.o milj. markkaa pienemmiksi kuin vuodeksi 1931 ja terveyden-
ja sairaanhoidon, opetus- ja sivistyslaitosten sekä teknillisten laitosten tulot 
jokainen ryhmä 3.4 milj. markkaa pienemmäksi kuin mainitun vuoden talous-
arviossa. Vuoden 1931 säästöstä, joka arvioitiin 41 milj. markaksi, oli suurin 
osa sidottu obligatioihin ja varastoihin, minkä johdosta käytettävissä oli ai-
noastaan 1 milj. markkaa vastaten vuoden 1931 talousarvion 38 milj. mark-
kaa. Lainavaroja merkittiin tuloarvioon 85.3 milj. markkaa; kuluvan vuoden 
vastaava määrä oli 70.i milj. markkaa. 

Seuraavassa tehdään tarkemmin selvää tärkeimmistä muutoksista , joita 
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kaupunginval tuuston hyväksymä vuoden 1932 talousarvio osoittaa vuoden 
1931 talousarvioon ver ra t tuna . 

Menosääntö. Ensimmäinen pääluokka, Velat, jonka loppusumma vuoden 
1931 talousarviossa oli 75,435,213: 50 markkaa , pää t ty i 120,599,316 mark-
kaan. Vuoden 1902 laina oli kuoletet tu loppuun vuonna 1931 eikä siis enää 
esi intynyt talousarviossa; sen sijaan oli merki t ty vuoden 1930 toisen, a lkujaan 
42,000,000 markan suuruisen lainan korko ja kuoletus. Luku Kuoletukset 
osoitti vähennystä 1,009,513: 60 markkaa ja luku Korot lisäystä 5,423,616: 10 
markkaa pääasiallisesti sen johdosta, e t tä ti lapäisluoton korkoihin arvioitiin 
t a rv i t t avan 12,000,000 markkaa kuluvan vuoden 9,000,000 markan sijaan, 
koska vuoden lopulla otetun uuden obligatiolainan korot olivat a iotut suori-
te t taviksi t ä s t ä määrärahas ta . Luvun Sekalaiset menot erä Kurssierotukset 
y. m., jonka määrä edellisen vuoden talousarviossa oli ollut 17,200,000 mark-
kaa, merkitti in valuuttakurssien kohoamisen johdosta 58,000,000 markaksi. 
Tämän luvun menojen kokonaislisäys oli 40,750,000'markkaa. 

Toiseen pääluokkaan, Virastot, merkitt i in lukuun Maistraatt i asema-
kaava- ja rakennusasiain käsit telyä varten o te t tavan as iantunt i jan palkkio, 
12,000 markkaa *). Tilapäistä työvoimaa varten myönnet ty määräraha lisään-
ty i 1,540 markkaa; siihen sisältyi 3,500 markan suuruinen erä Tilapäistä työ-
voimaa uuteen raatihuoneeseen siirretyn maistraat in arkiston järjestämiseen2). 
Painatus- ja s idontamäärärahaa lisättiin 15,000 markkaa, m. m. koska tuo-
miokirjojen ja diaarien s idontakustannukset , jotka aikaisemmin oli suori tet tu 
raatihuoneen arkiston t ähän tarkoitukseen myönnetys tä määrärahas ta , vast-
edes oli suori tet tava maistraat in määrärahas ta . Samaten lisääntyi maistraat in 
tarverahamääräraha 8,000 markkaa, mikä vastasi maistraat in tarpeisiin käy-
t e t t y ä osaa raatihuoneen arkiston tarverahoista. Luvun loppusumma lisään-
tyi 55,405 markkaa nousten 969,870 markkaan. Raastuvanoikeuden menoihin 
varat t i in 3,487,680 markkaa eli 49,225 markkaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna; tilapäisen työvoiman määräraha, josta m. m. oli suori tet tava yli-
määräisen yhdeksännen osaston 3) ylläpitämisestä a iheutuvat menot, aleni 
40,210 markkaa. Syyt tä j is töä varten merki ty t määräraha t vähenivät 1,485 
markkaa. Ulosottolaitoksen menosääntö pää t ty i 4,125,968 markkaan oltuaan 
vuoden 1931 menosäännössä 3,734,546 markkaa. Tässä otettiin huomioon 
eräiden ulosottoapulaisten ikäkorotusoikeu.tta koskevat kaupunginval tuuston 
pää tökse t 4 ) . Toisen kaupunginvoudin konttorin tilapäisen työvoiman määrä-
raha kohosi 60,600 markas ta 201,600 markkaan, koska työ taakka oli t u n t u -
vasti l isääntynyt . .Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin tarverahoja lisät-
tiin 15,000 markkaa , m. m. koska t ähän merkitti in 14,000 markkaa poliisi-
laitoksen miehistöautolla t apah tuvan sakko vankien kuljetuksen kus tan tami-
seksi. Lukuun Raat ihuoneen arkisto merki ty t menot alenivat 176,180 mar-
kasta 151,970 markkaan, pääasiallisesti sen johdosta, e t tä maistraat in arkiston 
osalle tu levat painatus- ja s idontamäärärahat sekä ta rveraha t maini tun arkis-
ton tu l tua sijoitetuksi uuteen raatihuoneeseen oli siirretty maistraat in meno-
sääntöön; raatihuoneen arkiston pa ina tusmääräraha aleni sen johdosta 17,000 
markkaa ja sen ta rveraha t 8,000 markkaa . Toiseen pääluokkaan merki t ty jen 
määrärahain kokonaismäärä oli 9,110,743 markkaa osoittaen 470,357 markan 
lisäystä. 

Kolmannessa, Kunnallishallinto-nimisessä pääluokassa kaupunginval-

l) Ks. tätä kert. s. 62 ja 129. —2) S:n s. 123. —3) Ks. v:n 1930 kert. s. 81. — 
*)Ks. tätä kert. s. 60. 
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luuston määrärahat alenivat 127,500 markkaa ja merkittiin 81,000 markaksi. 
Vähennyksestä kohdistui kaupunginvaltuutettujen palkkioihin 52,500 mark-
kaa, minkä ohessa vuokra- ja valaistusmäärärahat poistuivat, koska val-
tuuston kokoukset tultiin pitämään kaupungintalossa. Kaupunginhallituk-
sen menosääntö, johon sisältyivät kaupunginkanslian ja rahatoimiston 
menot, aleni 9,315 markkaa eli 5,390,815 markkaan. Kaupungintalon laajen-
netun puhelinkeskuksen määrärahaa lisättiin 25,000 markkaa. Kaupungin-
kanslian tilapäisen työvoiman aiheuttamat menot arvioitiin 50,000 markkaa 
ja painatus- ja sidontamenot 75,000 markkaa pienemmiksi kuin edelliseksi 
vuodeksi. Rahatoimiston tilapäisen työvoiman määräraha säilytettiin ennal-
laan, 300,000 markan suuruisena, vaikkakin kaupungin tilien laajeneminen ja 
vallitseva pula-aika olivat tuntuvast i lisänneet toimiston ja varsinkin sen 
veronkannantaosaston työtä. Kalustonhankintamäärärahaa ei ensinkään 
merkitty. Rahatoimiston tarverahat kohosivat 195,000 markasta 295,000 
markkaan, koska verolippujen jakelusta1) oli suoritettava postimaksu, jonka 
määrä lisäksi oli kohonnut. Lukuun Satamalautakunta ja satamahallintotoi-
misto merkittiin määrärahoja 5,294,479 markkaa eli 307,093 markkaa vähem-
män kuin vuoden 1931 talousarviossa. Satamalautakunnan määrärahat vähe-
nivät yhteensä 20,100 markkaa; arvaamattomiin tarpeihin merkittiin 10,000 
markkaa vuoden 1931 vastaavan määrän oltua 30,000 markkaa. Lukuun 
Satamaliikenneosasto merkittiin uusien alinimikkeiden kohdalle moottori-
veneiden käyttöä, nostureita sekä talviliikenteen ylläpitoa varten myönnetyt 
määrärahat , jotka aikaisemmin olivat sisältyneet satamaliikennekonttorin 
muihin vastaaviin määrärahoihin. Moottoriveneiden käyttökustannuksiin 
osoitettiin 47,160 markkaa, nostureita varten 280,500 markkaa ja talviliiken-
teen ylläpitoon 287,750 markkaa. Luvun loppusumma osoitti 95,010 markan 
vähennystä. Satamakannantaosaston määrärahat alenivat 191,983 markkaa. 
Tilastotoimistolle myönnettiin määrärahoja yhteensä 1,105,947 markkaa, 
mikä merkitsi 530,913 markan vähennystä. Vuokra-, lämpö- ja valaistus-
määrärahat arvioitiin viiden kuukauden kulutuksen mukaan, koska toimiston 
kertomusvuonna oli määrä muut taa kaupungintalossa olevaan uuteen huo-
neistoon. Tilapäisen työvoiman määräraha aleni 59,200 markkaa, m. m. koska 
vanhojen kunnalliskertomusten kirjoittamismääräraha supistettiin 42,000 
markkaan. Samoin vähennettiin painatus- ja sidontamäärärahaa 107,000 
markkaa, jolloin kaupungin vuoden 1931 ulkomaan kauppaa ja merenkulkua 
valaisevan vuositilaston painatus katsottiin voitavan lykätä. Vuoden 1931 
menoarvion yleisen rakennus-, asunto- ja väestönlaskennan määräraha pois-
tui. Luku Sosialilautakunta jäi pois, koska lautakunta oli lakkautettu; 
tähän kuuluneista menoista siirrettiin suurin osa seitsemänteentoista pää-
luokkaan. Työnvälitystoimiston menot merkittiin 923,900 markaksi, jolloin 
lisäys oli 115,295 markkaa. Vuokramääräraha lisääntyi 104,650 markkaa, 
koska naisten osastot oli siirretty kaupungin talosta vuokrahuoneistoon; sen-
sijaan lämpömääräraha aleni 12,960 markkaa, koska mainitussa huoneistossa 
oli keskuslämmitys ja lämmön korvaus sisältyi vuokraan. Revisionilaitoksen 
menosääntö kohosi 11,380 markkaa nousten 749,548 markkaan. Tähän mer-
kittiin uusi 12,000 markan suuruinen määräraha erikoistutkimusten suoritta-
miseen tarvi t tavaa tilapäistä työvoimaa varten. Verotusvalmistelukunnan 
arvioidut menot vähenivät 60,240 markkaa ja merkittiin 2,130,462 markaksi. 

x) Ks. tätä kert. s. 125. — 2) S:ns.22 ja 154. — 3) Ks. v:n 1930 kert. s.131. 



87 

Tilapäisen työvoiman määrärahaa alennettiin 130,000 markkaa. Koska vero-
tusvalmistelukunta oli siirtynyt uuteen huoneistoon, oli vuokramäärärahaa 
lisättävä 52,500 markkaa. Rakennustarkastuskonttorin vuokramääräraha 
poistui kokonaan, koska konttori oli sijoitettu erääseen kaupungin taloon; 
sen menosääntö päättyi 623,440 markkaan osoittaen 81,825 markan vähen-
nystä. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan menosääntö aleni 9,000 
markkaa päättyen 10,550 markkaan; tarverahat alenivat 11,000 markasta 
500 markkaan. Holhouslautakunnan menosäännössä vähennys oli 850 mark-
kaa; menosääntö päättyi 29,340 markkaan. Oikeusaputoimiston menot 
arvioitiin 166,055 markaksi eli 16,650 markkaa suuremmiksi kuin vuoden 
1931 menosäännön mukaan; tässä otettiin huomioon kaupunginvaltuuston 
päätös oikeusavustajan apulaisen toimen muuttamisesta pääviraksi1). Urheilu-
lautakunnan tarpeisiin varattiin 13,350 markkaa, mikä merkitsi 750 markan 
vähennystä, koska vuokramääräraha poistui lautakunnan saatua huoneiston 
eräästä kaupungin talosta. Rait t iuslautakunnan menosääntö päät tyi 179,600 
markkaan ja oli alentunut 22,200 markkaa. Vuokramääräraha poistui, koska 
lautakunnalle oli luovutettu huoneisto lautakuntatalosta. Valistustoiminnan 
määrärahaa vähennettiin 1.2,000 markkaa, koska t ä t ä toimintaa näytt i olevan 
pakko supistaa; tähän määrärahaan oli aikaisemmin sisällytetty raittius-
viikon vietosta aiheutuneet menot, jotka nyt merkittiin 5,000 markan suu-
ruiseksi eri momentiksi. Ammattioppilaslautakunnan menosääntö kohosi 
1,750 markkaa eli 40,500 markkaan. Sekalaisiin menoihin varattiin ainoas-
taan 243,150 markkaa vuoden 1931 vastaavan määrän oltua 530,650 mark-
kaa; vähennys aiheutui,siitä, että kaupungin kiinteän omaisuuden katsastus-
miesten palkkiomääräraha oli siirretty seitsemänteentoista kiinteän omaisuu-
den pääluokkaan eikä vuodeksi 1932 ta rv i t tu vaalimäärärahoja. Kolmannen 
pääluokan loppusumma oli 16,982,136 markkaa vastaten 18,787,777 markkaa 
kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa. 

Neljäs pääluokka, Palolaitos, osoitti kuluvan vuoden menosääntöön ver-
raten 25,954 markan suuruista arvioitujen menojen vähenemistä. Kesäloma-
sijaisten määräraha lisääntyi 32,725 markkaa, koska uuden virkasäännön 
määräysten mukaan palokuntaan kuuluvilla henkilöillä oli oikeus saada 
enemmän kesälomaa kuin aikaisemmin ja lomasijaisia siis oli otettava 
useampia, jot ta palokunnan toimikelpoisuus ei heikontuisi vaarallisimpana 
vuodenaikana. Kaluston hankintamäärärahaa alennettiin 173,640 markkaa 
ja vakuutusmäärärahaa 40,000 markkaa, viimeksi mainittua koska vahingoit-
tuneet autot voitiin korjata palokunnan omissa työpajoissa ja vakuutusten 
sen johdosta vastedes tuli käsit tää ainoastaan henkilöitä kohdanneet vahin-
got. Koko pääluokka päättyi 4,982,206 markkaan. 

Viides pääluokka, Poliisilaitos, jonka loppusumma vuoden 1.931 meno-
säännössä oli 8,581,575 markkaa, sisälsi määrärahoja yhteensä 9,297,052 
markkaa. Kesäkuun 27 p:nä 1.931 kaupunkien osanotosta poliisilaitosten 
menoihin annetun lain mukaan kaupunki oli velvollinen suorit tamaan kol-
manneksen poliisilaitoksen rahamenoista, jota vastoin aikaisempi määrä oli 
ollut kaksi seitsemättäosaa, mut ta laki tuli koskemaan vasta vuoden 1932 
menoja, jotka oli suoritettava valtiolle seuraavana vuonna. Kaupungin 
rahallinen avustus oli senvuoksi laskettu aikaisemmin voimassa olleiden 
määräysten mukaisesti ja arvioitu 6,045,500 markaksi, mitä vuoden 1.931 
menoarviossa vastasi 6,052,1.66 markkaa; valtuuston aikaisemmin tekemä 

x) Ks. tätä kert. s. '26. —2) Ks. v:n 1929 kert. s. 43. 
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päätös1) , et tä kaupunki säädetyssä suhteessa otti osaa eräihin poliisilaitok-
sen ylimääräisiin menoihin, oli tällöin otettu huomioon. Koska kaupunki 
edellä mainitun lain mukaan oli velvollinen korvauksetta luovuttamaan 
poliisilaitokselle kaikki tarpeelliset kanslia-, osasto- ja toimistohuoneistot, 
auto- ja moottori vene vajat , varastohuoneet ja ulkosuojat sekä muut poliisi-
laitoksen toimintaa varten ehkä tarvi t tavat huoneistot lämpöineen, valais-
tuksineen, siivouksineen ja huonekaluineen ja nämä poliisilaitoksen huoneis-
to t olivat kiinteistölautakunnan hoidossa, siirrettiin niiden vuotuiset hoito-
ja kunnossapitomenot seitsemänteentoista, Kiinteä omaisuus nimiseen pää-
luokkaan. Viidenteen pääluokkaan merkittiin sensijaan kaupungin omissa 
kiinteistöissä olevien virastohuoneistojen arvioidut vuokrat, 2,902,552 mark-
kaa, minkä lisäksi kaupunginhallituksen käytettäväksi kaluston hankkimi-
seen merkittiin 80,000 markkaa. Osoiteilmoituskaavakkeiden painatusta var-
ten merkittiin uusi 25,000 markan suuruinen määräraha ja lääkkeitä ja sai-
raanhoitotarvikkeita varten 113,000 markkaa, koska kaupunki uusien laki-
määräysten mukaan oli velvollinen kustantamaan pidätet tyjen henkilöiden 
ja poliisimiehistön lääkärinhoidon, minkä lisäksi, niinikään edellä mainitun 
lain määräysten johdosta, kaupunginhallituksen käytet täväksi varatt i in 
100,000 markkaa pidätet tyjen henkilöiden ylläpitoa varten. 

Kuudenteen eli yleisten rasitusten pääluokkaan merkittiin majoitusta 
varten määrärahoja yhteensä 3,600 markkaa. 

Seitsemänteen pääluokkaan, Terveydenhoito, merkittiin Terveydenhoito-
lautakunta-nimiseen lukuun uusi 8,000 markan suuruinen kulkutautien vas-
tustamismääräraha käytet täväksi terveydenhoitolain ja -asetusten määrää-
missä tapauksissa. Luvun loppusumma aleni 27,600 markkaa. Seuraavassa 
luvussa, Lääkärit , eläinlääkärit ja sairaanhoitohenkilökunta, lisättiin tila-
päisen työvoiman määrärahaa 85,000 markkaa, siitä 25,000 markkaa palk-
kioiksi lääkäreille sairaskäynneistä ja 60,000 markkaa kaupunginvaltuuston 
aikaisemman päätöksen2) nojalla palkkioiksi aluelääkäreille sairaskäynneistä: 
tässä otettiin sitäpaitsi huomioon kaupunginvaltuuston päätös lisäpalkkion 
myöntämisestä toiselle kaupunginlääkärille2). Vuokramäärärahaa vähennet-
tiin 6,000 markkaa, koska Käpylän aluelääkärin vastaanottohuoneiston 
vuokra poistettiin. Luvun loppusumma lisääntyi 100,130 markkaa. Luvun 
Terveysolojen valvonta arvioitujen menojen lisäys oli 19,222 markkaa. Mai-
dontarkastamon menosääntö aleni 20,481 markkaa päättyen 561,875 mark-
kaan. Vuokramääräraha poistui, koska tarkastamo oli sijoitettu kaupungin 
kiinteistöön, jota vastoin lämpömääräraha lisääntyi 7,325 markkaa, koska 
uusi huoneisto oli haloin lämmitet tävä. Kaluston ostomäärärahaa vähennet-
tiin 9,006 markkaa. Ammattientarkastuksen menosääntö kohosi 4,435 mark-
kaa päättyen 282,200 markkaan ja terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
menosääntö 4,205 markkaa päättyen 332,430 markkaan; viimeksi mainitun 
laitoksen määrärahoista laboratooritarpeiden määräraha kohosi 3,000 mark-
kaa, koska näytteidenottotarpeiden aiheuttamat kustannukset oli suoritet-
tava siitä; sitäpaitsi merkittiin uusi 2,000 markan suuruinen määräraha 
kaluston kunnossapitoa varten. Veneeristen tautien vastustamiseksi toimivan 
terveystoimiston määrärahat alenivat 9,422 markkaa, ja t ämä luku päät tyi 
389,388 markkaan; suurin osa lisäyksestä, 4,000 markkaa, kohdistui toimis-
ton pelastustoiminnan määrärahaan. Lihantarkastamon menosääntö päät-
tyi 663,465 markkaan osoittaen 21,855 markan vähennystä. Asuntotarkas-
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tuksen määrärahoissa, joista vuokramääräraha poistui sen johdosta, että 
laitos oli siirretty lautakuntataloon, vähennys oli 26,560 markkaa ja määrä-
rahain summa 224,055 markkaa. Tuberkuloosihuoltotoimiston arvioidut 
menot osoittivat lisäystä 698,464 markkaa ja nousivat 2,973,566 markkaan. 
Suoranaisten avustusten määräraha lisääntyi 86,000 markkaa, osin koska 
toimiston potilasmäärä oli lisääntynyt, osin tuberkuloosipotilaiden vähenty-
neen työkyvyn ja vallitsevan työttömyyden takia. Parantolahoidon kus-
tantamiseksi keuhkotautisille merkittiin 664,000 markkaa enemmän kuin 
kuluvaksi vuodeksi eli 1,224,000 markkaa, mistä Mjölbollstadin parantolassa 
annetun hoidon osalle tuli 394,000 markkaa; osakkeenomistajana kaupungilla 
oli mainitussa laitoksessa käytet tävänään 34 paikkaa, joista suoritettiin 
rakennuslainan korkoja ja lyhennystä 6,000 markkaa paikkaa kohden vuo-
delta ja päivämaksua 17 markkaa sairaspaikalta, kun taas muutamat harvat 
maksavat potilaat suorittivat 15 markan päivämaksun. Sairaspaikkain 
kustantamiseksi Högsandin parantolassa merkittiin edelliseen vuoteen verra-
ten 165,000 markkaa pienempi määräraha, 255,000 markkaa, mistä paranto-
lalle avustukseksi 250,000 markkaa ehdoin, että se maksutta luovutti 10,000 
hoitopäivää kaupungin käytettäväksi. Satakunnan parantolan kirurgisen las-
tenosaston sairaspaikkamaksuja varten merkittiin puolet edellisen vuoden 
määrärahasta eli 40,000 markkaa, koska kaupungista kotoisin olevia lapsia 
harvoin oli saatu sijoitetuksi parantolaan sen jälkeen kun sen hoitomaksut 
oli alennettu valtionavun saamiseksi määrät tyjen ehtojen mukaisesti. Uusi 
144,000 markan suuruinen määräraha merkittiin rouva E. Söderlundin 
tuberkuloottisten sairaskodin sijamaksujen suorittamiseksi. Kunnallisen ham-
maspoliklinikan menosääntö päät tyi 521,910 markkaan osoittaen 9,640 mar-
kan lisäystä. Luvussa Poliklinikat ja muu sairaanhoito arvioidut menot 
lisääntyivät 358,295 markkaa, jolloin luvun loppusumma oli. 1,185,963 
markkaa. Henkisesti sairaiden huoltotoimiston määrärahat lisääntyivät 
145,108 markkaa; kaupunginvaltuuston päätöksen nojalla perustettavan, toi-
miston alaisen miesten keskuskodin1) menot · arvioitiin 148,335 markaksi. 
Poliisin suojeluosaston vasta perustetun sairasosaston 2) tarpeisiin merkittiin 
uusi 215,71.5 markan suuruinen määräraha. Desinfioimismajalalle merkittiin 
määrärahoja yhteensä 115,752 markkaa, jolloin vähennys oli 22,708 markkaa. 
Arvaamattomiin tarpeisiin kaupunginvaltuuston määräyksen mukaan käy-
tettäväksi varattiin 300,000 markkaa eli puolet edellisen vuoden vastaavasta 
määrärahasta. Pääluokan loppusumma lisääntyi 782,325 markkaa eli 
9,863,007 markkaan. 

Kahdeksannen, Sairaanhoito-nimisen pääluokan määrärahat vähenivät 
vuoden 1931 talousarvioon verraten 193,351 markkaa ja nousivat yhteensä 
42,003,178 markkaan. Sairaalahallituksen arvioidut menot vähenivät 2,000 
markkaa, ja sairaalain tiliviraston määrärahat lisääntyivät 9,480 markkaa. 
Marian sairaalan määrärahat alenivat 668,314 markkaa eli 8,404,336 mark-
kaan; tilapäisen hoitohenkilökunnan ja kesälomasi jäisten määrärahoja voi-
tiin supistaa, koska sairaalalla oli käytet tävänään entistä suurempi joukko 
sairaanhoitajataroppilaita, ja ruokintamääräraha arvioitiin 7 markan keski-
hinnan mukaan henkilöä kohden päivässä vuoden 1931 talousarvion keski-
hinnan oltua 8 markkaa. Kulkutautisairaalan määrärahat nousivat 4,675,107 
markkaan osoittaen kuluvan vuoden talousarvioon verraten 118,209 markan 
vähennystä; ruokintakustannukset arvioitiin 8 markaksi päivää ja henkilöä 
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kohden (vuoden 1931 talousarviossa 8: 50 markaksi). Sääntöpalkkaisten vir-
kain määräraha laskettiin ottamalla huomioon kaupunginvaltuuston päätök-
set erään viran lakkauttamisesta ja lämmittäjä-mekanikon viran perustami-
sesta 1). Kivelän sairaalan määrärahat alenivat 887,700 markkaa eli 7,522,592 
markkaan; ruokintakustannukset, jotka vuoden 1931 talousarviossa laskettiin 
7: 75.markan mukaan henkilöä ja päivää kohden, arvioitiin nyt 6: 25 markan 
keskihinnan mukaan. Nikkilän sairaalaa varten merkittiin määrärahoja 
yhteensä 9,709,704 markkaa vuoden 1931 10,287,156 markan sijasta; sairas-
sijoja oli tul lut lisää 26 ja oli nyt yhteensä 743; ruokintakustannukset taas 
laskettiin 6: 50 markan mukaan henkilöä ja päivää kohden kuluvan vuoden 
vastaavan määrän oltua 7: 50 markkaa. Tuberkuloosisairaalan arviomenot 
lisääntyivät 385,700 markkaa nousten 7,034,363 markkaan, ruokintakustan-
nukset merkittiin 8 markan arvion mukaan henkilöä ja päivää kohden vuo-
den 1.931 vastaavan keskihinnan oltua 8: 50 markkaa. Luvussa Erinäiset 
sairaanhoitokulut sairaanhoitajatarkoulun määrärahaa vähennettiin 73,456 
markkaa ja Sielunterveysseuran määrärahaa 10,000 markkaa, ja uutena 
määrärahana merkittiin 720,000 markkaa kaupunginhallituksen käytet tä-
väksi Suomen punaisen ristin uuden sairaalan sairaanhoitomaksujen suorit-
tamiseen. Luvun loppusumma lisääntyi 636,544 markkaa. Arvaamatto-
miin tarpeisiin kaupunginvaltuuston määräyksen mukaan käytet täväksi 
varattiin 1,000,000 markasta 2,800,000 markkaan kohonnut rahamäärä, josta 
2,500,000 markkaa oli tarkoitet tu kaluston y.m. hankkimiseen Kivelän sai-
raalan uuteen paviljonkiin. 

Yhdeksännessä, Köyhäinhoito-nimisessä pääluokassa arvioitiin menojen 
lisääntyminen 13,253,170 markaksi ja menot yhteensä 48,655,046 markaksi, 
Menojen todellinen lisäys ei kuitenkaan ollut läheskään niin suuri, koska 
vuonna 1.931 oli myönnetty melkoisia lisämäärärahoja. Yhteiskunnallisten 
hoitokustannusten lisääntyminen on aina tunnusomaista pula-ajoille; kun 
tuhannet ihmiset omatta syyt tään jäävät ilman työtä, leviävät puute ja 
hätä laajoihin piireihin ja avun tarvitsijain lukumäärä moninkertaistuu. Sen-
vuoksi oli kaikkien pula-ajan johdosta perustet tujen avustuskansliain yllä-
pitäminen ja näiden sekä keskuskanslian työvoimain lisääminen väl t tämä-
töntä. Köyhäinhoitolautakunnan ja kanslian osalta menojen lisäys oli 
746,530,000 markkaa, siitä 600,400 markkaa tilapäistä työvoimaa varten; 
tässä kohden otettiin huomioon myöskin kaupunginvaltuuston päätös lisä-
palkan myöntämisestä toimitusjohtajalle 2). Kassa- ja tiliviraston arvioidut 
menot lisääntyivät 10,295 markkaa. Lasten päiväkodin menot osoittivat 
18,470 markan suuruista vähenemistä, lähinnä ruokintakustannusten alene-
misen johdosta. Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevien laitosten menoihin 
osoitettiin 9,259,583 markkaa eli 393,698 markkaa vähemmän kuin edellisen 
vuoden talousarvion mukaan. Yhteisissä kustannuksissa oli havaittavissa 
39,954 markan lisäys, jota vastoin eri laitosten menosäännöt kaikki alenivat. 
Kunnalliskodin osalta vähennys oli 349,742 markkaa siitä huolimatta, e t tä 
tässä osastossa oli otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätös asuntojen 
vuokraamisesta yöhoitajattaril le3) ja määrärahan myöntämisestä kaluston 
hankkimiseen uudelle hoidokasosastolle3); ruokintakustannus oli arvioitu 6:25 
markaksi hengeltä päivässä oltuaan edellisen vuoden talousarviossa 7: 50 
markkaa. Työlaitoksen osalta vähennys oli 32,360 markkaa, maanviljelyksen 
osalta 10,600 markkaa, sikalan 21,370 markkaa ja pesulaitoksen 19,580 
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markkaa. Työtupien tarpeisiin varattiin 4,424,148 markkaa eli 1,833,513 
^tarkkaa enemmän kuin kuluvan vuoden menoarviossa. Suurinta lisäystä, 
5,575,000 markkaa, osoitti luku Apurahoja ja kustannuksia laitoksista eril-
lään olevista köyhistä, jossa suoranaisten avustusten määräraha lisääntyi 
5,000,000 markkaa. Arvaamattomiin tarpeisiin kaupunginvaltuuston mää-
räyksen mukaan käytet täväksi varattiin 8,000,000 markkaa vuoden 1931 
talousarvion vastaavan määrän oltua 2,500,000 markkaa. 

Kymmenes pääluokka, Lastensuojelutoiminta, osoitti 302,957 markan 
suuruista menojen vähenemistä, vaikka lastensuojelulautakunnan haltuunsa 
ottamien lasten lukumäärä vallitsevan työttömyyden johdosta oli lisäänty-
nyt. Ensimmäiseen, Lastensuojelulautakunta-nimiseen lukuun merkittiin 
uusi tilapäisen työvoiman määräraha, 4,000 markkaa; luvun kustannusten 
lisäys oli 23,440 markkaa. Lastenhuoltolaitosten menojen arvioitiin vähene-
vän 550,02.5 markkaa; tässä otettiin huomioon kaupunginvaltuuston päätös 
neuvontatoimiston perustamisesta lastensairaalaan minkä johdosta talous-
arvioon merkittiin uusi 44,700 markan suuruinen erä. Sijoitus yksityishoi-
toon, apumaksut y.m. nimiseen lukuun sisältyvät määrärahat lisääntyivät 
338,000 markkaa, pääasiallisesti sen johdosta, et tä yksityishoidon ja jatko-
qpetuksen määrärärahaa oli korotettava 300,000 markkaa. Lastensuojelu-
lautakunnan hoidossa olevien tilojen menoihin osoitettiin 1,718,550 markkaa 
eli 114,372 markkaa vähemmän kuin vuodeksi 1931. Kaupunginvaltuuston 
käytettäväksi arvaamattomiin tarpeisiin varattiin entinen määrä, 100,000 
markkaa. Pääluokan loppusumma oli 14,899,671 markkaa. 

Yhdennessätoista pääluokassa, Opetus- ja sivistyslaitokset, suomenkie-
listen kansakoulujen menosääntö osoitti 780,675 markan vähennystä. Tila-
päisen työvoiman määräraha supistui 286,517 markkaa, koska tuntipalkkoja 
alennettiin ja koulujen johtajille myönnettiin vapautus entistä pienemmästä 
määrästä opetustunteja, minkä ohessa opettajiston opastuskursseja varten ei 
merkitty määrärahaa. Koulutarvikkeita varten merkittiin 250,000 markkaa 
vähemmän kuin kuluvaksi vuodeksi, koska uusien lakimääräysten mukaan 
ainoastaan varattomien oppilaiden tuli saada ne ilmaiseksi. Ruotsinkielisten 
kansakoulujen menosääntö aleni 410,949 markkaa, mistä tilapäisen työvoi-
man määrärahan osalle tuli 49,260 markkaa ja koulutarvikemäärärahan 
qsalle 90,000 markkaa. Kansakoulujen yhteiset menot arvioitiin 36,000 
markkaa pienemmiksi kuin kertomusvuoden menosäännössä. Ammattiope-
tuslaitosten johtokunnan määrärahat, alenivat 2,380 markkaa. Yleiset 
ammatt ikoulut nimisessä luvussa määrärahojen vähennys oli 102,835 mark-
kaa; täs tä tuli taideteollisuuskeskuskoulun osalle 10,203 markkaa, yleisen am-
mattilaiskoulun 35,591 markkaa, kirjapainokoulun 46,541 markkaa ja Kone-
ja siltarakennusosakeyhtiön oppilaskoulun osalle 1.0,500 markkaa. Valmis-
tavien ammattikoulujen menojen arvioitiin kohoavan 65,797 markkaa. Val-
piistavan poikain ammattikoulun menosääntö aleni 81,705 markkaa, jota vas-
toin valmistavan tyt töjen ammattikoulun menot arvioitiin 147,502 markkaa 
suuremmiksi kuin edellisen vuoden menosäännössä. Viimeksi mainitun kou-
lun menosääntöön merkittiin kaupunginvaltuuston päätöksen 2) mukaisesti 
ijusi määräraha johtajat taren palkkioksi, minkä ohessa eräitä määrärahoja 
oli korotettava valtuuston päätösten3) johdosta, jotka koskivat yleisöruokalan 
a,vaamista koulun yhteyteen ja parannetun pesun ja silityksen opetuksen 
järjestämistä. Uutena seitsemäntenä lukuna merkittiin tähän pääluokkaan 
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kotitalouslautakunta; vastaavat menot, jotka edelliseen vuoteen verraten 
olivat lisääntyneet 70,350 markkaa, olivat aikaisemmin sisältyneet kolmannen 
pääluokan Sosialilautakunta-nimiseen lukuun. Tilapäisen työvoiman määrä-
rahaa oli korotettava 17,120 markkaa, m.m. koska käsitöiden opetusvoimia 
oli lisättävä, ja varttuneempien tyt tö jen kerhotoimintaa varten osoitettiin 
12,000 markkaa. Suomenkielisen työväenopiston menosääntö aleni 100,163 
markkaa ja ruotsinkielisen 30,500 markkaa; kummassakin tapauksessa 
alenisivat luennoitsijain ja tuntiopettaj ien palkkiot. Tässä yhteydessä kau-
punginvaltuusto päätti vahvistaa tuntipalkkiot: kansakouluissa 18 mar-
kaksi, jatkokoulussa: ty t tö jen käsitöiden ja kotitalouden opetuksesta 18 
markaksi sekä tietopuolisten aineiden ja veiston opetuksesta 24 markaksi; 
ammatt i- ja'taideteollisuuskeskuskoulussa: opetustunneista 24—30 markaksi 
sekä ammattihygienian opetuksesta 55 markaksi, työväenopistoissa: opetus-
tunneista 24 -30 markaksi ja luentopalkkion 135 markaksi. Lastentarhani 
määrärahoja supistettiin 262,012 markkaa. Lastentarhain johtokunnan huo-
neiston vuokra-, lämpö- ja valaistusmäärärahat poistuivat, koska johtokun-
nan kanslia oli siirretty lautakuntataloon. Lastentarhain menosääntöön ei 
merkit ty määrärahaa uuden osaston perustamiseksi Touhulaan mut ta sen-
sijaan tilapäisen päiväkodin ylläpitämiseksi Albertinkadun talossa n:o 30. 
Luvussa Kauppaoppilaitokset, teknillinen opetus y. m. supistettiin kaikkien 
niiden yhdeksän oppilaitoksen apurahoja, joille tähän lukuun oli ollut tapana 
merkitä määrärahat; luvun loppusumma oli 652,800 markkaa ja vähennyn 
163,200 markkaa. Kaupunginkirjaston menojen arvioitiin alenevan 232,869 
markkaa. Palkkiomäärärahaa laskettaessa otettiin huomioon kirjaston johto-
kunnan päätös, että johtokunnan puheenjohtajan tai jäsenen kuukausittain 
tuli tarkastaa pääkirjaston kassa ja saada siitä palkkio. Painatus- ja sidontä-
määrärahaa supistettiin 50,000 markkaa ja kirjallisuuden ostomäärärahaa 
150,000 markkaa. Kaupunginmuseon menosäännössä arvioidut menot aleni-
vat 54,500 markkaa; painatus- ja sidontamääräraha, jolla oli ollut aikomus 
kustantaa Vanhankaupungin kaivaustöiden tulosten saattaminen julkisuu-
teen, poistettiin kokonaan, samaten myöskin vuoden 1931 talousarvioon mai-
nit tujen kaivausten kustantamiseksi otettu määräraha. Musiikkilautakunta-
nimisen luvun arvioidut menot vähenivät 17,610 markkaa; ulkoilmakonsert-
tien määrärahaa supistettiin 25,000 markkaa, koska niitä katsottiin oleva« 
pakko vähentää ja niistä suoritettuja korvauksia alentaa. Erinäisten sivistys-
laitosten avustusmäärärahat alenivat 136,000 markkaa. Vähennyksestä, joka 
yleensä laskettiin 20 %:ksi kuluvan vuoden apurahoista, kohdistui 50,000' 
markkaa Suomen Kansallisteatteriin, 20,000 markkaa Kansan näyttämöön» 
35,000 markkaa Koiton näyttämöön, 15,000 markkaa Sörnäisten työväen näyt-
tämöön, 15,000 markkaa'Helsingin konservatorioon, 10,000 markkaa Suoma-
laiseen oopperaan ja 6,000 markkaa Helsingin taidehalliin; sensijaan Svenska 
teaternin apuraha pysytetti in entisellään ja Suomen työväen musiikkiliiton 
Uudenmaan piirijärjestölle merkittiin uusi 15,000 markan suuruinen apuraha 
jaettavaksi liittoon kuuluvien paikalliskuorojen ja täkäläisen soittokun-
nan kesken. Arvaamattomiin tarpeisiin käytet täväksi kaupunginvaltuus-
ton määräyksen mukaan myönnettiin 500,000 markkaa vuoden 1931 meno-
säännön vastaavan määvän oltua 200,000 markkaa; täs tä määrästä varat-
tiin 400,000 markkaa kaluston hankkimiseen Mäkelän uuteen kansakouluun 
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Yhdestoista pääluokka päättyi 51,013,846 markkaan ja vähennys edellisestä 
vuodesta oli 1,743,796 markkaa. 

Kahdestoista pääluokka, Teknilliset laitokset, osoitti yhteensä 22,775,755 
markan suuruista arvioitujen menojen vähenemistä. Vesijohtolaitoksen me-
noihin laskettiin näet tarvi t tavan 5,593,605 markkaa vähemmän kuin vuo-
deksi 1931, kun taas kaasulaitoksen vastaava vähennys arvioitiin 8,474,670 
markaksi ja sähkölaitoksen 8,707,480 markaksi. Vesijohtolaitos-nimisen luvun 
eri menoryhmistä ainoastaan kassa- ja tilivirasto osoitti menojen lisäystä 
21,445 markkaa,, mikä j ohtui vuokran kohoamisesta konttorin siirtyessä tek-
nillisten laitosten uuteen hallintorakennukseen; muissa menoryhmissä vähen-
nys oli seuraava: hallinto 3,000 markkaa, käyt tö 327,445 markkaa, johto-
verkko, vesisäiliö ja johtojen tarkastus 94,125 markkaa, mittari- ja talojohto-
osasto, työpaja ja varasto 106,480 markkaa, sekalaiset menot 97,000 mark-
kaa, yleiset vesipostit ja satamain johdot 55,000 markkaa sekä uudistyöt 
4,732,000 markkaa. Kaupunginvaltuuston käyttövaroja vähennettiin 200,000 . 
markkaa. Uudistöihin myönnettiin kaikkiaan 2,391,000 markkaa, nimittäin 
työkalujen ja kaluston hankintaan 120,000 markkaa, vesimittarien ostoon 
150,000 markkaa, vesijohdon laskemiseksi Mäkelän katuihin 165,000 mark-
kaa1) , Käenkujaan 41,000 markkaa 1) , Sammatin- ja Punkaharjunteihin 
70,000 markkaa 1) , Hernesaareen 90,000 markkaa *), höyryjohdon teettämi-
seksi ja täydennystöiden suorittamiseksi Vanhassakaupungissa 670,000 mark-
kaa *), vesijohdon laskemiseksi eräihin XIV kaupunginosan katuihin 992,000 
markkaa, korttelin n:o 354 a länsisivua pitkin ja Sturenkatuun Vaasan-
rinteelle asti 66,000 markkaa sekä Hietarantaan täy te t tävänä olevan hau-
tausmaan läpi, sikäläisen väliaikaisen johdon korvaamiseksi, 27,000 markkaa. 
Vesijohtolaitoksen määrärahat nousivat yhteensä 9,665,325 markkaan. Luvun 
Kaasulaitos eri menoryhmistä ainoastaan hallinto osoitti arvioitujen menojen 
lisääntymistä 13^500 markkaa, ja jakelu- ja johtotyöosaston määräraha mer-
kittiin muut tumat tomin määrin, 84,000 markaksi. Muut menoryhmät aleni-
vat seuraavasti: kassa- ja tilivirasto 96,055 markkaa, käyt tö 3,272,385 mark-
kaa, mistä määrästä 2,600,000 markkaa tuli kaasunvalmistuksen aine- ja työ-
kustannusmäärärahan osalle, 400,000 markkaa rakennusten, uunien, konei-
den ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahan ja 200,000 markkaa 
sivutuotteiden määrärahan osalle, edelleen jakelu, johtoverkko ja jakelukello 
193,060 markkaa, johtotyöosasto, työpaja, mittaritoimisto, varasto ja näyt-
tely 71,070 markkaa, sekalaiset menot 802,000 markkaa, mistä 800,000 
markkaa kohdistui määrärahaan Korot konttokurantti t i l istä kaupunginkas-
sassa, jota vastoin poistojen ja peruutusten määrärahaa korotettiin 110,000 
markkaa, edelleen katuvalaistus 115,000 markkaa, uudistyöt 3,838,600 
markkaa ja kaupunginhallituksen käyttövarat 100,000 markkaa. Uudistöitä 
varten myönnettiin yhteensä 4,393,000 markkaa, nimittäin pääputkiverkon, 
laajentamiseen ja uusimiseen 913,000 markkaa, siitä hallituksen määräyksen 
mukaan käytettäväksi 100,000 markkaa, uusien katulyhtyjen asettamiseen 
50,000 markkaa, liittymisj ohtoja varten 80,000 markkaa, kaasumittarien 
ostoon 1,200,000 markkaa, kaluston hankintaan 50,000 markkaa sekä loput, 
2,100,000 markkaa, neljän viistokamariuunin rakentamiseen2); viimeksi mai-
ni t tu määrä oli aikaisemmin arvioitua pienempi, koska työn alkuosa oli suori-
te t tu edulliseen aikaan ja edellisen vuoden määrärahasta siten oli jäänyt sääs-
töä. Kaasulaitoksen määrärahat nousivat yhteensä 31,338,560 markkaan. 

x) Ks. tätä kert. s. '26. — 2 ) Ks. v:n 1929 kert. s. 43. 
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Luvun Sähkölaitos eri määräraharyhmistä ainoastaan kassa- ja tilivirasto 
osoitti 37,670 markan suuruista arviomenojen lisäystä; muissa menoryhmissä 
vähennys oli seuraava: hallinto 3,000 markkaa, käyt tö 1,614,120 markkaa, 
jakeluosasto 259,030 markkaa, katuvalaistus 60,000 markkaa, sekalaiset 
menot 400,000 markkaa sekä uudistyöt 6,409,000 markkaa. Arvaamatto-
miin tarpeisiin kaupunginhallituksen määräyksen mukaan käytettäväksi 
merkittiin sama rahamäärä kuin aikaisemmin, 300,000 markkaa. Uudis-
töihin myönnettiin yhteensä· 6,502,000 markkaa, nimittäin Töölön aliasemah 
rakennuksen laajentamiseen 2,800,000 markkaa, johtoverkon laajentamiseen 
2,723,000 markkaa, katuvalaistustöihin 384,000 markkaa, kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen määräyksen mukaan suoritettavia johto- y. m. 
töitä varten 300,000 markkaa, talojohtotöihin 200,000 markkaa, mittari-
tarkistamon keskuksen uudelleenjärjestämiseen uuden hallintorakennuksen 
valmistuttua 75,000 markkaa sekä kaluston, konttorikoneiden y. m. hankin-
taan 20,000 markkaa. Sähkölaitoksen määrärahat nousivat yhteensä 
32,994,526 markkaan ja koko kahdennentoista pääluokan arvioidut menot 
73,998,411 markkaan. Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti , et tä 
kaupunginhallituksen suostumus oli hankit tava, ennenkuin sai panna käyn-
tiin sellaisia kahdenteentoista pääluokkaan sisältyviä uudistöitä, joita var-
ten oli myönnetty siirtomäärärahoja. 

Kolmanteentoista, Yleiset työt nimiseen pääluokkaan merkittiin määrä-
rahoja kaikkiaan 107,107,199 markkaa eli 32,975,138 markkaa vähemmän 
kuin kuluvaksi vuodeksi. Tästä pääluokasta oli rakennuskonttorin kaupun-
ginasemakaavaosasto ja geodeettiosasto, jotka oli yhdistetty kiinteistötoimis-
toon, siirretty seitsemänteentoista pääluokkaan. Suurelta osalta tämän joh-
dosta luvun Kaupungin yleisten töiden.hallitus ja rakennuskonttori arvioidut 
menot vähenivät 1,321,622 markkaa; vähennyksestä tuli sääntöpalkkaisten 
virkojen määrärahan osalle 900,254 markkaa, kun taas mallitöitä, kartan-
painantaa ja fotostaattikopioita sekä liikennelaskujen toimeenpanemista var-
ten aiotut määrärahat poistettiin täs tä kohdasta. Lisäksi otettiin huomioon 
kaupunginvaltuuston päätös kaupunginarkkitehti G. Taucherin palkka-
eduista 1). Tiliviraston arvioidut menot lisääntyivät 3,604 markkaa. Raken-
nukset ja talot nimiseen lukuun merkittiin korjauksia ja kunnossapitoa var-
ten yhteensä 3,195,300 markkaa, siitä sairaalain korjauksiin 590,300 mark-
kaa, kansakoulujen 400,000 markkaa, uimahuoneiden, urheilupaviljonkien 
y. m. 180,000 markkaa, tulli- ja satamarakennusten 170,000 markkaa jä 
poliisilaitoksen hallussa olevien huoneistojen 150,000 markkaa. Nimike Uudis-
ja muutosrakennukset käsitti määrärahoja yhteensä 26,C28,200 markkaa 
vuoden 1931 talousarvion vastaavan määrän oltua 27,351,500 markkaa. 
Tähän merkityistä määrärahoista huomattakoon ensi sijassa määräraha 
uuden sairaspavilj ongin rakennuttamiseksi Kivelän sairaalaan, 3,500,000 
markkaa2); kustannusarvio päät tyi kaikkiaan 6,500,000 markkaan, mut ta 
koska uusia sairaalarakennuksia varten vuoden 1930 talousarvioon merkittyä 
3,000,000 markan suuruista määrärahaa, joka vuoden 1931 talousarviota 
käsiteltäessä varattiin Nikkilän sairaalassa suoritettaviin uudisrakennuksiin3), 
ei myöskään vuonna 1932 voitu käyt tää mainittuun tarkoitukseen, päätet-
tiin käyt tää se Kivelän sairaalan uudisrakennustöihin.' Lisäksi talousarvioon 
merkittiin seuraavat määrärahat kaupunginvaltuuston aikaisempien päätös-
ten mukaisesti suoritettavia töitä varten: maidontarkastamon huoneiston 

x) Ks. tätä kert. s. 125. — 2) S : n s . 2 2 ja 154. — 3) Ks. v:n 1930 kert. s.131. 
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sisustaminen 200,000 m a r k k a a M ä k e l ä ä n rakennet tava kansakoulutalo 
2,415,000 markkaa 2 ) , teurastuslai tos 19,500,000 m a r k k a a 3 ) ja Ullanlinnan 
kylpylaitoksen saat taminen alkuperäiseen asuunsa 39,000 markkaa. Sitä-
paitsi myönnett i in kunnalliskodin kylmämankelia sekä vesi- ja viemäri-
johtojen uusimista var ten 110,000 markkaa , lämminvesiboilerin ja uusien 
lämpöpatterien hankkimiseksi kunnalliskotiin 67,700 markkaa, uusien ka t -
tilain hankkimiseksi kaupunginpuutarhaan 65,000 markkaa , Tehtaankadun 
kansakouluun 55,000 markkaa ja Topeliuksenkadun kansakouluun 33,500 
markkaa sekä mukavuuslai toksen rakennut tamiseen Leppäsuon alueelle 
43,000 markkaa . Koko luvun loppusumma oli 29,223,500 markkaa oltuaan 
edellisen vuoden menosäännössä 33,026,080 markkaa. Luvun K a d u t ja ylei-
set paikat korjaus- ja kunnossapitomenojen laskettiin nousevan 758,000 mark- * 
kaan, mikä määrä oli 1,252,000 markkaa vuoden 1931 talousarvion vas taavaa 
määrää pienempi. Myöskin uudistöiden määrärahoja supistettiin 8,801,000 
markkaa eli 5,914,000 markkaan. Eräiden kaupungin keskiosain ka tu jen 
ajoratojen päällystämiseen nupukivillä ja ja lkakäytäväin asfaltoimiseen 
myönnett i in määrärahoja yhteensä 557,000 markkaa ja kent täkiv ika tu jen 
asfaltoimiseen kaupunginhall i tuksen ja maistraat in määräysten mukaisesti 
200,000 markkaa . Täy temaan vastaanot toon merkitt i in 50,000 markkaa ja 
uusien korokkeiden ja liikennemerkkien asettamiseen kaupunginhalli tuksen 
määräysten mukaisesti 50,000 markkaa . Uusien ka tu jen tasoit tamiseen ja 
aikaisemmin osittain tasoi te t tu jen leventämiseen osoitetut määräraha t nousi-
vat yhteensä 5,057,000 markkaan, mistä Kampinkadun -leventämiseen ja 
pidentämiseen 490,000 markkaa sekä Käpylänt ien ja Vantaanjoen yli vievän 
sillan välisen Koskelantien osan tasoit tamiseen, osaksi puoleen leveyteen, 
2,344,000 markkaa . Koko luvun määrä raha t vähenivät 10,053,000 markkaa . 
Kanavain ja viemärien korjauksiin merkitt i in määrärahoja 1,200,000 mark-
kaa eli 290,000 markkaa vähemmän kuin kuluvaksi vuodeksi. Uudistöihin 
varat t i in 5,011,960 markkaa eli 6,706,040 markkaa vähemmän kuin vuoden 
1931 talousarvion mukaan. Tämän nimikkeen kohdalle merkitt i in 1,169,000 
markan suuruinen määräraha vastedes Kyläsaareen j a tke t t avan viemärin 
rakentamiseen teuras tamon alueelta mereen Kulosaaren- ja Lau ta ta rhan-
ka tu jen kulman kohdalle4) sekä 2,700,000 markkaa Kyläsaaren puhdistuslai-
toksen 4) rakennustöiden loppuunsuorit tamiseen, kuitenkin siten, ettei koneita 
toistaiseksi ollut t i l a t tava ja e t tä biologisen puhdistuslaitoksen loppuun-
rakentaminen lykätt i in toistaiseksi. Lukuun Tiet merkitt i in korjaus- ja kun-
nossapitomäärärahoja 1,300,000 markkaa eli 1,200,000 markkaa vähemmän 
kuin kuluvaksi vuodeksi. Uudistöitä var ten merkitt i in 775,000 markkaa eli 
1,671,000 markkaa vähemmän kuin vuodeksi 1931; t ähän sisältyi 616,000 
markan määräraha Hämeent ien a joradan ja itäisen ja lkakäytävän uudelleen-
jär jes te lyä var ten Kaikukadun ja Sörnäisten sa tamaradan yli vievän sillan 
väliseltä osal ta 5 ) . Lukuun Urheilu- ja leikkikentät merkitt i in määrärahoja 
yhteensä 457,000 markkaa eli 1,156,000 markkaa vähemmän kuin kuluvaksi 
vuodeksi; kaikki määrä raha t sisältyivät nimikkeeseen Kor jaukse t ja kun-
nossapito, jota vastoin uudistöitä var ten ei va ra t tu a inoatakaan määrärahaa . 
Aikaisemmin t ähän lukuun kuuluneista määrärahoista oli urheilukenttäin 
jär jestysmiesten pa lkkamääräraha t sekä Kaisaniemen verkkopallokenttäin 
vartiointi- ja rahas tusmääräraha t siirretty seitsemänteentoista pääluokkaan, 

x) Ks. tätä kert. s. 25. — 2 ) S:n s. 23. — 3) S:n s. 21. —4) S:n s. 37. —5) Ks. 
v:n 1928 kert. s. 45. 
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jota vastoin uusi 10,000 markan suuruinen määräraha oli merkit ty Kampin 
alueella ja Hakaniemen puistossa olevien kaupungin kahden uuden pesä-
pallokentän kunnossapitoa varten. Luvun Satamat menosääntö päät tyi 
23,019,200 markkaan, mikä merkitsi 10,780,000 markan vähennystä vuoden 
1931 menoarvioon verraten! Nimikkeen Korjaus ja kunnossapito kohdalle 
merkittiin määrärahoja 3,034,200 markkaa kuluvan vuoden vastaavan mää-
rän oltua 5,049,200 markkaa; tähän merkittiin m. m. Eteläsataman maka-
siinilaiturin paaluarinan korjauksiin 100,000 markkaa, Sörnäisten sataman 
läntisen pistolaiturin kannen uusimiseen 440,000 markkaa sekä Merisataman 
purkauslaiturin uusimiseen 35,000 markkaa ja Sörnäisten rantatien purkaus-
laiturin korjauksiin 80,000 markkaa. Nimikkeen Uudistyöt kohdalle otet-
tiin talousarvioon määrärahoja yhteensä 19,985,000 markkaa eli 8,765,000 
markkaa vähemmän kuin vuodeksi 1931. Länsisataman rakennustöiden jat-
kamiseen merkittiin 1,315,000 markkaa, siitä Laivalaiturin jatkamiseen 
1,150,000 niarkkaa. Katajanokan sataman rakennustöitä varten osoitettiin 
100,000 markkaa. Herttoniemen sataman rakennustöiden jatkamiseen vara-
työnä kaupunginhallituksen määräyksen mukaan merkittiin määrärahoja yh-
teensä 18,000,000 markkaa, mistä 9,800,000 markkaa Oulunkylän—Herttonie-
men rautatietä, 100,000 markkaa öljysatamaa, 2,000,000 markkaa kauppa-
satamaa, 1,000,000 markkaa teollisuustonttien kuntoonpanemista, 100,000 
markkaa teiden rakentamista ja 5,000,000 markkaa katujen rakentamista 
varten. Erään Itämerenkadun osan viertämiseen varattiin 115,000 markkaa, 
katujen ja laiturien asfaltoimiseen ja päällystämiseen asfalttibetonilla 150,000 
markkaa, täytemaan vastaanottamiseen rannoille 125,000 markkaa ja työ-
välineiden hankkimiseen 180,000 markkaa. Lukuun Istutukset merkittiin 
korjauksia ja kunnossapitoa varten 2,237,000 markkaa eli 1,837,000 markkaa 
enemmän kuin vuodeksi 1931; uusi oli krematorion istutusten kunnossapito-
määräraha, 14,000 markkaa. Uudistöitä varten merkittiin määrärahoja 
yhteensä 250,000 markkaa edellisen vuoden talousarvion vastaavan määrän 
oltua 1,933,000. markkaa; tähän tuli kaupunginvaltuuston päätöksen1) 
mukaisesti 150,000 markkaa istutuksen järjestämiseksi kortteliin n:o 418. 
Koko luvun määrärahain vähennys oli 3,461,000 markkaa. Luvussa Varasto 
aleni uusien työkoneiden ostomääräraha 3,447,000 markasta 773,000 mark-
kaan, jota vastoin työkoneiden vuosikorjausmäärärahaa lisättiin 195,000 
markasta 560,000 markkaan; luku päät tyi 3,045,200 markkaan ja vähennys 
oli yhteensä 2,437,500 markkaa. Luku Sekalaista, josta metsänhoidon ja 
metsäin vartioinnin määräraha siirrettiin seitsemänteentoista pääluokkaan, 
osoitti 60,000 markan suuruista arvioitujen menojen vähennystä. Luvussa 
Työntekijäin erinäiset edut määrärahain vähennys oli 340,000 markkaa, ja 
menojen laskettiin nousevan yhteensä 3,100,000 markkaan. Lukuun Arvaa-
mattomiin tarpeisiin ja varatöihin merkittiin kaupunginhallituksen käytet tä-
väksi 500,000 markkaa, yleisiin varatöihin kaupunginvaltuuston määräyksen 
mukaan 20,000,000' markkaa ja yleisiin töihin kaupunginvaltuuston mää-
räyksen mukaan 6,000,000 markkaa; loppusumma oli 26,500,000 markkaa 
eli 10,500,000 markkaa suurempi kuin vuoden 1931 talousarviossa. 

Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti , että uudistöitä, jotka 
kuuluivat kolmanteentoista pääluokkaan ja joita varten talousarvioon oli 
merkit ty siirtomääräraha, sai aloittaa ainoastaan kaupunginhallituksen annet-
tua siihen luvan. 

x) Ks. tätä kert. s. 125. — 2) S:ns.22 ja 154. — 3) Ks. v:n 1930 kert. s.131. 
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Neljästoista pääluokka, Katu- ja laituri valaistus, käsitti määrärahoja 
yhteensä 7,079,500 markkaa eli 549,500 markkaa enemmän kuin kuluvan 
vuoden menosäännössä. 

Viidennessätoista, Puhtaanapito-nimisessä pääluokassa menot edelliseen 
vuoteen verraten olivat 4,472,648 markkaa pienemmät; määrärahoja tarvi t-
tiin näet 14,286,512 markkaa vuoden 1931 vastaavan määrän oltua 18,759,170 
markkaa. Ensimmäisessä luvussa, Puhtaanapitohalli tus ja puhtaanapitolai-
tos, määrärahat lisääntyivät 7,740 markkaa ja toisessa luvussa, Tilivirasto, 
2,765 markkaa; viimeksi mainitusta luvusta poistui tilapäisen työvoiman 
määräraha kokonaan. Kolmanteen lukuun merkittiin kaupungin katuosuuk-
sien puhtaanapitomäärärahat , jotka nousivat 6,627,791 markkaan jääden 
1,616,509 markkaa alle vuoden 1931 vastaavan määrän; vähennyksestä koh-
distui suurin osa eli 1,061,200 markkaa erään Työpalkat. Neljänteen lukuun, 
Kaupungin kiinteistöt ja mukavuuslaitokset, sisältyi määrärahoja yhteensä 
1,584,790 markkaa eli 661,410 markkaa vähemmän kuin kuluvan vuoden 
menosäännön mukaan; työpalkkamäärärahaa alennettiin 377,300 markkaa. 
Viidennessä luvussa, Yksityisten katuosuudet, määrärahain loppusumma oli 
1,095,736 markkaa osoittaen 223,906 markan lisäystä, josta 200,000 markkaa 
tuli Lyöpalkkamäärärahan osalle. Kuudennessa luvussa, Yksityisten kiinteis-
töt , joka päättyi 4,210,550 markkaan, arvioitujen menojen vähennys oli 
640,650 markkaa, mistä työpalkat aiheuttivat 324,680 markkaa. Kahteen 
viimeksi mainittuun lukuun merkittiin uudet määrärahat yleisten laitteiden 
kunnossapitoa varten, viidenteen lukuun 13,340 markkaa ja kuudenteen 
34,910 markkaa. Uudistöihin ja uudishankintoihin varattiin 190,500 
markkaa edellisen vuoden talousarvion vastaavan määrän oltua 1,979,000 
markkaa. Myönnetyistä määrärahoista oli 16,000 markkaa tarkoitet tu puh-
taanapitotyökoneiden ja 50,000 markkaa autokorjaamon työkoneiden han-
kintaa varten sekä 124,500 markkaa erään rakennuksen sisustamiseen auto-
talliksi. Kaupunginhallituksen käytet täväksi arvaamattomiin tarpeisiin va-
rattiin 50,000 markkaa. Tätä pääluokkaa käsitellessään kaupunginvaltuute-
t u t päät t ivät , et tä ylimääräistä työvoimaa vaativat lumityöt vuonna 1932 
oli suoritettava kaupunginhallituksen antamien tarkempien ohjeiden mukaan 
joko vakinaisina tai varatöinä. 

Kuudenteentoista pääluokkaan, Keskuskeittola, merkittiin ainoastaan 
mainitun laitoksen menot, koska tori- ja hallikaupan sekä kauppahallien 
valvonnasta johtuvat menot oli siirretty seitsemänteentoista pääluokkaan. 
Keskuskeittolan määrärahat nousivat 7,322,000 markkaan ja osoittivat 
753,000 markan suuruista lisääntymistä. Vuokramääräraha korotettiin 297,000 
markasta 383,000 markkaan, koska keskuskeittolan kaupungintalossa olevan 
huoneiston vuokra oli laskettava lämpöineen; toisaalta lämpömääräraha aleni 
200,000 markasta 40,000 markkaan. Ruokintamäärärahaa lisättiin 885,000 
markkaa ja se merkittiin 4,585,000 markaksi, koska keskuskeittola oli tehnyt 
lastentarhain kanssa sopimuksen ruokatavarain hankkimisesta, minkä lisäksi 
aikomuksena oli järjestää ilmainen ruoantarjoilu työttömille1). Samasta 
syystä korotettiin työpalkkamäärärahaa 75,000 markkaa eli 1,175,000 mark-
kaan. Liikkeen laajenemisen johdosta korotettiin käyttövaroiksi nimitettyä 
määrärahaa, joka oli aiottu sekalaisten kulujen suorittamiseen, 52,000 
markkaa, jota vastoin Hietarannan ravintolan määrärahaa alennettiin 110,000 
markkaa. 

x) Ks. tä tä kert. s. 73. 
Kunnall. kert. 1931. 1 
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Melkoiselta osalta uuteen Kiinteä omaisuus nimiseen seitsemänteentoista 
pääluokkaan merkittiin kiinteistölautakunnan alaisten hallinnonhaarojen me-
not, jotka aikaisemmin oli merkit ty eri kohtiin talousarviota. Ensimmäinen 
luku, Kiinteistölautakunta ja kiinteistötoimisto,sisälsi määrärahoja yhteensä 
2,524,497 markkaa. Palkkioita varten varatt i in 105,500 markkaa, sääntö-
palkkaisia virkoja varten 1,867,964 markkaa ja palkkasääntöön merkitse-
mättömiä vakinaisia virkoja varten 39,633 markkaa, tilapäistä työvoimaa 
varten 194,400 markkaa ja kesälomasijaisia varten 2,400 markkaa. Muista 
määrärahoista mainittakoon tarverahat , jotka merkittiin 100,000 markaksi. 
Tähän lukuun sijoitettiin aikaisemmin kolmanteentoista pääluokkaan sisälty-
neet määrärahat Muovailutyöt, karttojen painatus y. m., 40,000 markkaa, 
Tarveaineita ja apuripäivätöitä mittauksissa, 55,000 markkaa, Kolmio-, poly-
goni- ja kartoitusmittaus, 45,000 markkaa, Yleiskarttojen valmistus, 5,000 
markkaa, ja Geodeettisten kojeiden hoito y.m., 5,000 markkaa. Matkakului-
hin varattiin 25,000 markkaa. Toiseen lukuun merkittiin maatalousosaston 
hoitamien tilojen menot; t ämä luku vastasi osapuilleen vuoden 1931 talous-
arvion seitsemännentoista pääluokan toista lukua, kuitenkin siten, että lak-
kautetun maatalouslautakunnan menot .olivat jääneet pois ja maatalous-
konttorin menot sisältyivät ensimmäiseen lukuun. Tässä otettiin huomioon 
Talin tilan joutuminen kaupungin huostaan1) . Sääntöpalkkaisia virkoja 
varten osoitettiin 22,680 markkaa ja tilapäistä työvoimaa varten 1,080,000 
markkaa. Metsänhoitoa varten merkittiin 20,000 markkaa 2). Tähän lukuun 
merkityt määrärahat päät tyivät 2,594,180 markkaan. Kolmanteen lukuun, 
Talo-osaston alaiset kiinteistöt, merkittiin määrärahoja yhteensä 4,330,700 
markkaa. Kaupunkitalojen arvioidut menot merkittiin erityiseen alinimikkee-
seen, joka lähinnä vastasi vuoden 1931 talousarvion seitsemännentoista pää-
luokan ensimmäistä lukua, ja ne nousivat yhteensä 1,398,810 markkaan, 
mistä kaupungin omiin tarpeisiin käytet tyjen kiinteistöjen menoihin 1,197,013 
markkaa, ravintolain ja kioskien menoihin 2,750 markkaa jä yksityisille 
vuokrat tujen tai muulla tavalla käytet tyjen rakennusten menoihin 199,047 
markkaa. Tässä otettiin huomioon kaupunginvaltuuston päätös kahden 
virutushuoneen lakkauttamisesta3) . Poliisihuoneistojen menoihin, jotka 
aikaisemmin olivat sisältyneet viidenteen pääluokkaan, osoitettiin 1,138,401 
markkaa; tässä huomattakoon, et tä uuden raatihuoneen menot sisältyivät 
edelliseen alinimikkeeseen, jota vastoin poliisilaitokselle vuokrat tujen enti-
sessä Stockmannin toiminimen talossa Sofiankadun varrella sijaitsevien huo-
neistojen vuokra merkittiin tähän. Kaupungin kiinteistöissä olevien poliisi-
huoneistojen arvioitu vuokra merkittiin tähän lukuun. Kunnallisten työväen-
asuntojen menoihin osoitettiin 788,260 markkaa, jolloin arvioitujen menojen 
vähennys oli 212,615 markkaa; siirtolapuutarhain menot, jotka aikaisemmin 
olivat sisältyneet seitsemännentoista pääluokan vastaavaan lukuun, oli nyt 
siirretty tämän pääluokan neljänteen lukuun. Alinimike Kauppahallit ja 
-torit vastasi osapuilleen aikaisempaa kuudennentoista pääluokan toista lukua 
ja sisälsi määrärahoja yhteensä 586,580 markkaa, tässä otettiin huomioon 
Vallilan kauppahallin lakkauttaminen Erinäisiä huoneenvuokria varten 
varattiin lopuksi erityiseen nimikkeeseen määrärahoja yhteensä 422,057 
markkaa; vastaavat määrärahat olivat aikaisemmin sisältyneet yhdeksännen-
toista pääluokan toiseen lukuun. Tähän sisältyvistä määrärahoista oli rauta-

!) Ks. v:n 1930 kert. s. 10. — 2 ) Ks. tätä kert. s. 41. — 3) S:n s. 26. 
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tiehallitukselle Ka ta janoka l ta vuokra tun huoneiston a iheut tama määräraha 
a lentunut 192,184 markas ta 109,800 markkaan, ja Osakeyhtiö Stockmannin 
talojen vuokran suorittamiseksi joulukuun 8 ja 31 p:n 1930 väliseltä a ja l ta mer-
kittiin 82,737 markkaa 1 ) . Neljänteen lukuun merkit t i in kansanpuistojen, siir-
to lapuutarhain ja urheilukenttäin arvioidut menot, yhteensä 2,233,972 mark-
kaa. Kansanpuistojen menot, jo tka vuoden 1931 talousarviossa olivat 
2,799,099 markan suuruiset, arvioitiin 1,922,172 markaksi . Tähän kohtaan 
merkitt i in uusia määrärahoja eläinten ostamiseksi Korkeasaareen 15,000 
markkaa ja Korkeasaaren kevät- ja syysliikenteen ylläpitämiseksi 17,000 
markkaa. Siirtolapuutarhain menoihin varat t i in 36,800 markkaa , urheilu-
ja pesäpallokenttiä varten 260,000 markkaa, Kaisaniemen verkkopallokent-
t ää varten 10,000 markkaa ja Käpylän ravira taa varten 5,000 markkaa. 
Tähän sisältyvistä määrärahoista mainit takoon urheilukenttäin jär jes tys-
miesten ja rahastuksen a iheut tama määräraha, 135,000 markkaa, jota mää-
rät täessä oli o te t tu huomioon kaupunginval tuuston päätös kent täin käyt tö-
maksujen kantamis ta vasta 2). Koska kent tävuokra oli ta rkoi te t tu kannet ta -
vaksi määräprosentein brut totuloista , edellytti t ämä , e t tä kaupunki huolehti 
l ippujen myynnis tä ja otti palvelukseensa tarpeellisen järjestysmiehistön, 
minkä lisäksi tarkoi tuksena oli, e t tä Eläintarhan yleisen urheilukentän rii-
suutumispavil jonkiin otettaisiin maksua vastaan vaat te i ta säilytettäviksi. 
Tähän merkitt i in myöskin uusia määrärahoja , nim. korjauksia varten "5,000 
markkaa ja uudisrakennuksia var ten 100,000 markkaa, siitä t e l t t aka ton 
teettämiseen Eläintarhan urheilukentän toiseen istumaparvekkeeseen 50,000 
markkaa , lämminvesisuihkun järjestämiseen samalle urheilukentälle 
20,000 markkaa sekä Hesperian pesäpallokentän soittolavan muut t ami -
seen pukusuojaksi ja is tumaparvekkeeksi 30,000 markkaa . Viidenteen, Kiin-

.teistöostot-nimiseen lukuun merkitt i in valtion ja kaupungin välisestä tilus-
vaihdosta 3 ) aiheutuviin menoihin 5,169,600 markan suuruinen määräraha, 
Talin kar tanon ostoon4) 2,000,000 markkaa ja eräiden Botbygods aktiebolagin 
maa-alueiden ostoon5) 180,000 markkaa eli yhteensä 7,349,600 markkaa . 
Kuudenteen lukuun, Sekalaiset menot, sisältyi määrärahoja yhteensä 620,000 
markkaa; kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiesten palkkioihin 
varat t i in 40,000 markkaa, liikenteenlaskujen järjestämiseen 20,000 markkaa , 
erinäisille maalaiskunnille suoritettaviin veroihin 25,000 markkaa, yleisiin 
kiinteistöjen palovakuutusmaksuihin 200,000 markkaa ja Kulosaaren sillan 
käyt tökustannuksi in 135,000 markkaa. Kiinteis tölautakunnan käyte t täväks i 
arvaamat tomiin menoihin varat t i in 100,000 markkaa ja kaupunginhall i tuk-
sen käyte t täväks i a rvaamat tomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 100,000 
markkaa. Seitsemänteen lukuun merkitt i in lopuksi 100,000 markkaa kau-
punginvaltuuston käyte t täväks i a rvaamat tomiin tarpeisiin. Koko seitse-
männentoista pääluokan loppusumma nousi 19,756,357 markkaan. 

Kahdeksanteentois ta pääluokkaan, Eläkkeet ja apurahat , merkit t i in 
määrärahoja 5,127,046 markkaa eli 550,052 markkaa enemmän kuin kulu-
vaksi vuodeksi. 

Yhdeksänteentoista pääluokkaan, Sekalaiset menot, josta entinen toinen 
luku, Erinäiset huoneenvuokrat , oli siirretty seitsemänteentoista pääluokkaan, 
merkitt i in määrärahoja 14,990,392: - 0 markkaa yli edellisen vuoden vas taavan 
määrän eli 67,424,700 markkaa; lisäyksestä kohdistui 7,000,000 markkaa 

x) Ks. v:n 1928 kert. s. 14 jaseur. —2) Ks. tätä kert. s. 5. —3) Ks. v:n 1927 
kert. s. 22. — 4) Ks. v:n 1930 kert. s. 10. — 5) Ks. tätä kert. s. 7. 
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verotus v a r o j e n j a muiden tulojen poistoon ja palautukseen, mikä määräraha 
katsott i in olevan merki t tävä 28,000,000 markaksi. Irtaimisto-nimisessä 
luvussa kaluston hankin tamääräraha aleni 700,000 markkaa eli 300,000 
markkaan ja palovakuutusmaksujen määrä raha 55,000 markkaa eli 20,0C0 
markkaan 1 ) . Yleishyödyllisten tarkoi tus ten määräraha supistui 1,000,000 
markas ta 800,000 markkaan. Lukuun Lisäykset palkkamenoihin merkittiin 
350,000 markkaa vähemmän kuin vuodeksi 1931 eli 625,000 markkaa. Lukuun 
Sekalaiset määräraha t aikaisemmin sisältyneistä määrärahoista poistettiin 
kokonaan koulujen talviurheiluvälineiden osto- ja hoi tomääräraha, ja urheilu-
ja voimisteluseurain y. m. avus tusmäärärahoja supistettiin. Helsingin suoje-
luskunnan avus tusmääräraha merkitt i in entisin määrin 200,000 markaksi. 
Valiokunta- ja komiteamenoihin varat t i in 100,000 markkaa vuoden 1931 
talousarvion vastaavan määrän oltua 150,000 markkaa, ja opintomatka-
stipendien määräraha aleni 250,000 markasta 25,000 markkaan. Taideteos-
ten hankkimiseen julkisille paikoille ei merki t ty määrärahaa . Tähän otettiin 
5,000,000 markan suuruinen määräraha myönnet täväksi kaupunginvaltuus-
ton päätöksen mukaisesti lainaksi Suomen punaiselle ristille 2). Uusi 20,000 
markan suuruinen määräraha merkitt i in avustukseksi Suomen kaasusuojelu-
järjestölle. Helsingin kaupungin historiatoimikunnan käyte t täväks i ^ myön-
nettiin 45,000 markkaa. Koska kaupungin eri virastojen laat imat talousarvio-
ehdotukset oli laadi t tu edellyttäen, e t tä vesijohtoveden hinta jäisi ennalleen, 

. merkitt i in t ähän 400,000 markan määräraha kaupunginhall i tuksen käy te t tä -
väksi vedenhinnan korotuksesta aiheutuvien kustannusten suorittamiseen 4). 
Lopuksi merkitt i in t ähän lukuun 24,000,000 markkaa annet tavaksi lainaksi 
Helsingin makasiiniosakeyhtiölle kaupunginval tuuston aikaisemmin tekemän 
päätöksen 5) mukaisesti. Koko luku Sekalaiset määräraha t pää t ty i 30,179,200 
markkaan . Naisten työtupain talousarvioon merki ty t net tomenot arvioitiin 
25,000 markkaa pienemmiksi kuin edellisenä vuonna eli 500,000 markaksi , 
minkä lisäksi mahdollisen naisten työ t tömyyden lieventämiseen varat t i in 
kaupunginhalli tuksen käyte t täväks i 2,500,000 markkaa. Kaupunginval tuus-
ton yleisiä käy t tövaro ja vähennett i in 300,000 markkaa ja ne merkitt i in 
700,000 markaksi, ja kaupunginhall i tuksen yleiset käy t tövara t alenivat 
500,000 markkaa eli 500,000 markkaan, minkä lisäksi kaupunginval tuuston 
käyte t täväks i työ t tömyyden seurausten lieventämiseen merkitt i in 2,500,000 
markkaa, mistä määräs tä val tuusto kuitenkin aikaisemmin oli osoit tanut 
700,000 markkaa työt tömien ilmaisten ateriain kustantamiseen 6), ja kau-
punginhallituksen käyte t täväks i samaan tarkoitukseen 250,000 markkaa. 

Kaupunginhal l i tus ta kehoitet t i in huoleht imaan siitä, e t tä virastojen työ 
mikäli mahdollista suoritett i in niiden vakinaisin työvoimin, niin et tä tila-
päisen työvoiman määrärahois ta voi jäädä säästöä. 

Tuloarvio. Edellisen vuoden säästöksi merkitt i in 1,000,000 markkaa. 
Ensimmäisessä osastossa, Lainat ja korot, kaupunginval tuusto osoitti 

alla mainit tuihin tarkoituksiin seuraavat määräraha t vuoden 1930 dollari-
lainasta: 

Laina Helsingin makasiiniosakeyhtiölle 5) Smk 24,000,000: — 
Vesijohto Pohj . Hesper iankatuun : » 96,000: — 
Kaasu joh to » » » 7,000: —• 

Smk 24,103,000: — 

x) Ks. tätäkert. s. 46. —2) Ks. v:nl930 kert. s. 162. —3) Ks. tätä kert. s. 104. 
—4) S:n s. 64. —5) S:n s. 44. —6) S:n s. 73. 
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Vuoden 1932 8 %:n obligatiolainasta osoitettiin seuraavat määrä t : 

Vesijohtojen rakentaminen x) Smk 1,318,000: — 
Kaasulaitoksen pääputki verkon laajentaminen ja uusi-

minen 1 ) . . . . » 264,000: — 
Uusien kaasu-uunien raken taminen x ) » 700,000: — 
Uusien rakennusten tee t täminen sähkölaitokselle 2) . . . . » 2,800,000: — 
Sähkölaitoksen johtoverkon laa jen taminen 2 } » 1,815,000: — 
Katuvalais tuksen parantaminen 2) . . . » 256,000: — 
Teurastamon rakennut taminen 3) . . » 19,500,000: — 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 3) » 2,700,000: — 
Länsisataman rakennustöiden ja tkaminen 4) » 1,315,000: — 
Erään I tämerenkadun osan viertäminen 4) . . » 115,000: — 
Kata janokan sa taman rakennustöiden ja tkaminen 4) . . » 100,000: — 
Hert toniemen sa taman rakennustöiden ja tkaminen 4) . . » 18,000,000: — 
Tilusvaihto valtion kanssa 5) » 5,169,600: — 
Talin ti lan osto 5) » 2,000,000: — 
Eräiden Puodinkylän alueiden osto 5) » 147,400: — 
Laina Suomen punaiselle ristille 6) » 5,000,000: — 

Yhteensä Smk 61,200,000: — 

Vesijohtotöitä varten lainavaroista myönnety t r ahamäärä t tekivät kaksi 
kolmannesta menojen kokonaismäärästä. Kaasulaitoksen putkiverkon ja 
uunien a iheut tamista arvioiduista menoista osoitettiin kolmas osa laina-
varoista, kun taas sähkölaitoksen johtoverkkoa ja katuvalais tuksen pa-
rantamis ta varten lainavaroista osoitetut rahamäärä t vastasivat kahta 
kolmannesta kyseisistä menoista. Muissa edellä luetelluissa t apauk-
sissa osoitettiin koko menosumma lainavaroista lukuun o t t ama t t a eräiden 
Puodinkylän alueiden ostoon vara t tua määrää, 180,000 markkaa, josta 
ainoastaan 147,400 markkaa osoitettiin lainavaroista. Lukuun Korot mer-
kitti in kaupungin arvioidut korko- ja osinkotulot 17,668,586 markaksi lisäyk-
sen ollessa 2,239,901 markkaa; erityisinä erinä merkitt i in ny t rakennuslainain 
korot, 1,200,000 markkaa, ja Helsingin makasiiniosakeyhtiön lainan korot, 
1,769,250 markkaa. Kaupungin laitosten ja lau takunta in konttokurantt i t i l ien 
korot merkitt i in 810,000 markkaa pienemmiksi kuin vuoden 1931 talous-
arviossa. Kaupungin osakkeiden osingot, joita edellisessä talousarviossa oli 
1,982,685 markkaa, arvioitiin 4,844,336 markaksi; eri erät oli tällöin laskettu 
kertomusvuoden osinkotulojen mukaisiksi; suurin erä oli Raitiotie- ja omni-
busosakeyhtiön osakkeiden osinko, joka arvioitiin 20 %:ksi eli 3,740,000 
markaksi . Koko t ä m ä n osaston tulojen summa oli 103,971,586 markkaa, 
mi tä vuoden 1931 talousarviossa vastasi 85,514,685 markkaa . 

Tuloja t u o t t a v a t oikeudet nimisen toisen osaston kolmesta luvusta 
ensimmäinen, Erinäiset verot, osoitti 60,000 markan vähennystä , joka johtui 
koiraveron tuoton odotetusta vähenemisestä, kun taas kolmannessa luvussa, 
Sekalaista, erän Veronlisäystä kannanta-a jan jälkeen maksetuis ta veroista 
arvioitiin vähenevän 100,000 markkaa. Toiseen, Satamat-nimiseen lukuun 
merki ty t tu lot arvioitiin 6,007,430 markkaa pienemmiksi kuin vuoden 1931 

x) Ks. tätäkert. s. 93. —2) S:n s'. 94. —3) S:n s. 95. —4) S:n s. 96. —5) S:n s. 
99. —6) S:n s. 100. 
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talousarviossa. Tämän osaston tulojen kokonaismäärä väheni 6,166,420 
markkaa ja merkittiin 27,759,430 markaksi. 

Terveyden- ja sairaanhoito nimiseen kolmanteen osastoon sisältyvien 
tulojen laskettiin vähenevän 3,328,412 markkaa eli 20,842,330 markkaan. 
Luvun Terveydenhoito arvioidut tulot osoittivat 51,323 markan lisäystä, 
pääasiallisesti sen johdosta, et tä henkisesti sairaiden keskuskodin tulojen 
laitoksen laajentamisen jälkeen odotettiin lisääntyvän 51,169 markkaa. 
Lukuun Sairaanhoito merkityistä tuloista alennettiin Marian sairaalan hoito-
maksuista kertyvää tuloa 100,000 markkaa ja viranhaltijain luontoiseduista 
suoritettavaa korvausta 357,735 markkaa, jota vastoin köyhäinhoidon kau-
pungin sairaaloissa annetusta sairaanhoidosta suoritettavan korvauksen arvi-
oitiin kohoavan 270,000 markkaa. Valtionavut merkittiin alemmin määrin 
kuin aikaisemmin, nim. 3,176,000 markaksi vuoden 1931 vastaavan määrän 
oltua 6,423,000 markkaa; mielisairasosastoja varten kaupungin laskettiin saa-
van 6 markkaa hoitopäivältä eli 2,196,000 markkaa ja tuberkuloosisairaalaa 
varten 7 markkaa hoitopäivältä eli 980,000 markkaa. Kaupungin sairas-
sijoista Suomen punaisen ristin sairaalassa laskettiin kertyvän hoitomaksuja 
60,000 markkaa. 

Neljännessä, Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta nimisessä osastossa 
tulojen lisäys arvioitiin 786,813 markaksi ja tulot yhteensä 15,890,689 mar-
kaksi. Kunnalliskodin ja työlaitoksen tulot arvioitiin 9,596,256 markaksi eli 
1,737,578 markkaa suuremmiksi kuin vuoden 1931 talousarvion mukaan. 
Tähän lukuun sisältyvistä tuloeristä kohosi köyhäinhoidon työtupain tuot to 
850,000 markkaa eli 1,000,000 markkaan ja köyhäin ylläpidosta saatava kor-
vaus 950,000 markkaa. Lastenhuoltolaitosten tulojen arvioitiin alenevan 
950,765 markkaa. Koulukotien valtionavut, jotka aikaisemmin oli arvioitu 
50 %:ksi menoista, laskettiin ny t 35 %:n mukaan ja merkittiin 1,647,415 
markaksi eli 979,977 markkaa pienemmiksi kuin vuoden 1931 tuloarviossa. 

Viidennen, Opetus- ja sivistyslaitokset nimisen osaston tulosääntö aleni 
3,401,705 markkaa eli 12,270,177 markkaan. Tähän kuuluvien laitosten 
valtionavut merkittiin huomioon ottaen kansakoulujen ja työväenopistojen 
valtionapua koskevat muutetut lakimääräykset seuraavin määrin: 
Kansakoulut . . . . Smk 4,540,000: — 
Kansakoulunoppilaiden kesävirkistys » 385,000: — 
Yleiset ammattilaiskoulut » 166,636: — 
Valmistavat ammattikoulut : » 1,974,990: — 
Työväenopistot » 479,145: — 
Lastentarhat laitoksineen . . . . · . ' » 2,188,885i — 
Kaupunginorkesteri » 500,000: — 

Yhteensä Smk 10,234,656: — 

Vuoden 1931 tuloarvioon sisältyi edellä mainittuihin tarkoituksiin myön-
net ty jä valtionapuja yhteensä 13,738,682 markkaa. 

Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti anoa valtioneuvostolta kau-
punginorkesterille vuodeksi 1933 500,000 markan suuruista valtionapua. 

Teknillisten laitosten kaupungille aiheuttamat tulot merkittiin kuuden-
teen osastoon ja arvioitiin 145,216,820 markaksi, mikä määrä oli vuoden 1931 
talousarvion vastaavaa määrää 3,367,284 markkaa pienempi. Vesijohtolaitok-
sen tulojen arvioitiin laitoksen taksojen korottamisen1) johdosta lisääntyvän 

x) Ks. tätä kert. s. 125. — 2) S:ns.22 ja 154. — 3) Ks. v:n 1930 kert. s.131. 
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993,880 markkaa, kaasulaitoksen tulojen sensijaan alenevan 6,017,000 mark-
kaa kaasunkulutuksen ja sivutuotteiden myynnin supistumisen sekä viimeksi 
mainittujen hinnan alenemisen johdosta. Sähkölaitoksen tulojen arvioitiin 
lisääntyvän 1,655,836 markkaa. 

Seitsemännessä eli yleisten töiden osastossa, josta rakennuskonttorin toi-
mitusmaksuista ja verkkopallokentistä kertyvät tulot oli siirretty kymmenen-
teen osastoon, tulojen arvioitu vähennys oli 271,580 markkaa, jolloin kokonais-
tulot merkittiin 644,169 markaksi; sekalaisten tulojen erä aleni 200,000 mark-
kaa eli 400,000 markkaan. 

Kahdeksanteen osastoon merkittiin puhtaanapitolaitoksen tulot miltei 
kaikki vuoden 1931 tuloarvion vastaavia määriä pienemmiksi. Vähennys 
arvioitiin 185,000 markaksi, ja osaston loppusumma oli 7,170,000 markkaa. 

Yhdeksänteen osastoon merkittiin ainoastaan keskuskeittolan tulot, jotka 
arvioitiin 7,832,000 markaksi eli 932,000 markkaa suuremmiksi kuin vuoden 
1931 talousarvion mukaan. Kauppahallien ja -torien tulot oli täs tä osastosta 
siirretty seuraavaan. 

Laajennet tuun Kiinteä omaisuus nimiseen kymmenenteen osastoon mer-
kittiin ensimmäiseen Kiinteistötoimisto-nimiseen lukuun aikaisemmin seitse-
mänteen osastoon sisältyneet toimitusmaksut, 15,000 markkaa, ja uutena 
eränä kart tain ja jäljennöksien myynnistä saatavat tulot, 3,500 markkaa, 
yhteensä siis 18,500 markkaa. Toiseen lukuun merkittiin tontinlunastukset 
sekä tonttien ja alueiden vuokrat. Tonttien myynnistä ja myytyjen tont-
tien kauppahinnan kuoletuksesta arvioitiin kertyvän 7,000,000 markkaa, mitä 
vuoden 1931 talousarviossa vastasi 6,875,000 markkaa. Tonttien ja alueiden 
vuokrat, mikä erä osapuilleen vastasi aikaisemmin kymmenennen pääluokan 
kolmanteen lukuun sisältyneitä eriä Rakennusten ja tilusten vuokrat sekä 
Tilapäiset maan ja kenttäin vuokrat, merkittiin 7,309,000 markaksi. Asunto-
tonteista laskettiin saatavan 2,435,592 markkaa, teollisuus- ja varastoton-
teista 4,230,000 markkaa, viljelyspalstoista 106,230 markkaa, bensiiniase-
mista 498,000 markkaa ja sekalaisista vuokrista 69,178 markkaa. Eri moment-
tiin merkittiin edelleen kaupungin omien laitosten maanvuokrat , 1,196,080 
markkaa, joten koko luvun loppusummaksi tuli 15,505,080 markkaa. Kol-
manteen, Maatilat-nimiseen lukuun merkittiin maatalousosaston hoitamien 
tilojen tulot 3,022,782 markaksi. Rakennusten sekä myynti- ja toripaikkojen 
vuokriin sisältyivät ensi sijassa kaupunkitalojen vuokrat, 5,336,200 markkaa, 
jolloin vuokra oli merkitty ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kaupunki sai 
joko täyden tai osittaisen korvauksen, kun taas kysymys vuokran veloittami-
sesta kaupungin omilta laitoksilta katsottiin olevan jä te t tävä eri esityksen 
varaan; edellä mainituista määristä tuli virastovuokrien osalle 2,476,800 

'markkaa, luontoisetujen korvauksen osalle 59,400 markkaa ja käteisvuok-
rain osalle 2,800,000 markkaa. Poliisihuoneistojen vuokrat merkittiin eri 
momenttiin 3,274,376 markaksi, mistä käteisvuokria 317,380 markkaa, luon-
toisetujen korvauksia 54,444 markkaa ja virastohuoneistojen arvioituja vuok-
ria menoarvion viidenteen pääluokkaan merkit tyä menoerää vastaava määrä, 
2,902,552 markkaa. Kunnallisten työväenasuntojen vuokrat arvioitiin 
3,000,000 markaksi eli 440,580 markkaa pienemmiksi kuin vuoden 1931 
talousarvion mukaan; vähennys aiheutui siitä, että Mäkelänkadun asunto-
ryhmän vuokria oli alennettu 50 markkaa kuukaudelta. Uuteen, Myynt i - j a 
toripaikkojen vuokrat nimiseen momenttiin oli yhdistet ty kauppahallien 
ja toripaikkojen vuokrat, jotka aikaisemmin olivat sisältyneet yhdek-
sänteen osastoon, sekä ulkosalla olevien myyntipaikkain vuokrat, jotka 



6.4 I. Kaupunginvaltuusto. 

aikaisemmin oli luet tu tilapäisiin maan ja kent täin vuokriin. Momentin loppu-
summa oli 2,800,000 markkaa, mistä 1,700,000 markkaa laskettiin saatavan 
kauppahalleista, 550,000 markkaa tor imyyntipaikoista ja loput makkarain , 
jäätelön y. m. myyntipaikoista . Tähän lukuun sisältyi niin .ollen tu loja 
yhteensä 14,41.0,576 markkaa . Viidenteen lukuun merkitt i in kansanpuistojen 
tulot , 860,520 markkaa , si ir tolapuutarhain tulot , 73,662 markkaa , ja urheilu-
kenttäin tulot , 197,000 markkaa, joten luvun loppusumma oli 1,131,182 mark-
kaa. Kuudennessa, Erinäiset vuokrat nimisessä luvussa tu lo t kadun erilleen 
aitaamisesta rakennustarkoituksi in arvioitiin 100,000 markaksi , lastensuojelu-
lau takunnan alaisten tilain vuokrat 595,700 markaksi , kansakoulujen vuokra t 
8,781,134 markaksi , suomenkielisen työväenopiston talon vuokra 581,247 
markaksi ja lastentarhain vuokrat 74,440 markaksi . Luku pää t ty i 10,132,521 
markkaan ja koko kymmenes osasto 44,220,641 markkaan . 

Yhdenteentoista osastoon merki ty t sekalaiset tu lo t nousivat yhteensä 
8,685,874 markkaan oltuaan vuoden 1931 talousarviossa 2,840,806 markkaa . 
Tähän osastoon merkitt i in rakennustarkastuksen to imi tusmaksuja 250,000 
markkaa eli 175,000 markkaa enemmän kuin kuluvaksi vuodeksi. Erinäisten 
luontoisetujen korvaus merkitt i in 928,899 markaksi eli 171,557 markkaa pie-
nemmäksi kuin aikaisemmin. Työnväli tyksestä saa tava valt ionapu arvioi-
tiin 28,125 markkaa pienemmäksi kuin vuoden 1931 talousarvion mukaan. 
Valtion suori te t tava verotusvalmistelukunnan huoneiston vuokran korvaus 
merkitti in t ähän 210,000 markaksi ja henkikir joi t ta jan huoneiston vuokran 
korvaus 26,400 markaksi. Lopuksi merkitt i in kaupunginval tuuston päätöksen 
mukaisen kaupungin viranhalt i jain palkkain alennuksen johdosta 6,000,000 
markan tuloerä 1 ) . 

Kahdenteeii toista, Verotus-nimiseen lukuun merkit t i in kunnan verovel-
vollisilta jäseniltä verotuksella koot tava määrä, joka vuoden 1931 talous-
arviossa oli ollut 191,060,145 markan suuruinen, 234,007,810 markaksi , joten 
lisäys oli 42,947,665 markkaa . 

CL Muut asiat. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestys. Kaupunginhall i tuksen laat ima Hel-
singin kaupunginval tuuston työjär jes tysehdotus vahvistett i in 2) noudate t ta -
vaksi, sitten kun siihen oli t e h t y eräitä pienehköjä muutoksia. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat. Kaupunginval tuus to päät t i 3), e t tä 
val tuuston ta rk is te tu t pöytäk i r ja t oli ennakolta i lmoitet tuna aikana pidet-
t ävä yleisön näh tävänä kaupunginkansliassa. 

Helsingin kaupungin historia. Helsingin kaupungin his tor iatoimikunta 
lähett i kaupunginval tuuston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi maini tun työn 
ohjelman sekä t ä m ä n ohjelman nojalla laaditun teoksen t o i m i t u s - j a paina-
tuskus tannus ten arvion. Toimikunta suunnitteli , e t tä varsinainen historia 
valmistuisi vuoteen 1940 mennessä, jolloin tuli kuluneeksi kolmesataa vuot ta 
Helsingin siirtämisestä nykyiselle paikalleen, sekä e t tä koko teos käsittäisi 190 
painoarkkia eli 3,040 suurta sivua ja julkaistaisiin seitsemänä osana. Ensim-
mäinen osa ilmestyisi vuonna 1934 ja sisältäisi lyhyen katsauksen Helsingin 

x) Ks. tätä kert. s. 49 ja seur. —2) Kvsto 22 p. huhtik. 9 §; ks. myös Kun-
naii. asetuskok. s. 1. —3) Kvsto 28 p. tammik. 8 §. 


