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1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 
Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi1) sellaisen muutoksen työjärjestyksensä 
28 §:ään, et tä pöytäkirjaan siihen asti sisältyneet keskusteluselostukset 
voitiin erottaa kokonaan erilliseksi keskustelupöytäkirjaksi, jolloin oli otet-
tava huomioon valtuuston aikaisempi päätös2) kunnan viranomaisten 
pöytäkirjakieltä y.m. koskevien määräysten muuttamisesta. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti3) valtuuston puheenjohtajan palkkion 200 
mk:ksi ja valtuuston jäsenten palkkion 100 mk:ksi kokoukselta sekä mää-
räsi3), et tä valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle oli suori-
tettava 250 mk:n palkkio kultakin kaupunginhallituksen kokoukselta, jossa 
he olivat läsnä. Samalla päätettiin 3) muuttaa kaupungin hallitusten y.m. 
toimielinten sekä valiokuntain ja komiteain puheenjohtajani, varapuheen-
johtajani ja jäsenten palkkiosääntöä siten, että jäsenille suoritettavien palk-
kioiden 1) kohta tuli kuulumaan: »1) 250 mk kokoukselta. 1) Kaupungin-
hallitus ja sen jaosto.» Korotetut palkkiot päätettiin suorittaa tammikuun 1 
p:stä 1938 lukien. 

Kaupunginhallitus 
Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1938 valittiin4) vtt Nybergh, 

Railo, Ramsay, Räisänen, Salmela-Järvinen, Salovaara, Suolahti ja von 
Wendt sekä johtaja J . G. Louhivaara. 

Kiinteistöjohtaja E. von Frenckell vapautettiin 5) kertomusvuoden lop-
puun asti suorittamasta muita kuin olympiakisain yhteyteen kuuluvia 
virkatehtäviään sekä määrättiin5) hänen viransijaisekseen muiden tehtävien 
osalta ent. pankinjohtaja T. Grotenfelt 10,000 mk:n kuukausipalkoin. 
Samaa järjestelmää kiinteistöjohtajan virkatehtävien hoidossa päätettiin 6) 
sittemmin jatkaa enintään heinäkuun 1 p:ään 1939. 

Ulkomaanmatkan vuoksi kertomusvuoden loppuun kaupunginhalli-
tuksen jäsenyydestä vapautetun vtn Ramsayn sijaan valittiin7) vt Udd. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti8) kaupunginhallituksen harkintansa mu-
kaan ratkaisemaan sellaiset kysymykset, jotka koskivat maksujen ja kor-
vausten lyhentämistä kaupungille tulevissa sopimussakoissa, kuitenkin 
siten, ettei kaupungille aiheutettu vahinkoa, sekä vahingonkorvausasioissa, 
jotka kaupungin viranhaltijat olivat aiheuttaneet, ellei vahingonteko ollut 
tapahtunut tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta. Lisäksi kaupungin-
hallitus oikeutettiin 8) kaupungin puolesta tekemään akordisopimuksia sekä 
sovintoja sellaisissa tapauksissa, jolloin kaupungin saatava ei ollut selvä. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin9) ylittämään seuraavia v:n 1937 määrä-
rahoja alla mainituin määrin: kaupunginkanslian määrärahaa Tilapäistä työ-
voimaa 16,157 mk, erinäisiin hallintomenoihin sisältyviä määrärahoja Ikäli-
säykset ja palkankorotukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 70,267mk, 
Sairaslomasijaiset 123,982: 20 mk, Puhelinmaksut 61,796: 75 mk ja Apumak-
sut kaupunkiliitoille 2,220 mk, poliisilaitoksen määrärahoja Pidätettyjen 
henkilöiden ylläpito 2,101: 55 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 225 mk 
sekä kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvää määrärahaa Arvaamattomat vuok-
rat ja vuokrankorotukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi 37,111 mk. 

Kvsto 21 p. jouluk. 12 §; vrt. myös Kunnall. asetuskok. s. 74. — 2) Ks 
v:n 1933 kert. s. 81. — 3) Kvsto 16 p. belmik. 11 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. 
s. 7. — 4) Kvsto 12 p. tammik. 4 §. — 5) S:n 14 p. syysk. 8 §; vrt. tämän kert. s. 115. — 
6) Kvsto 21 p. jouluk. 11 §. — 7) S:n 9 p. marrask. 6 §. — 8 ) S:n 5 p. lokak. 12 §· vrt 
myös v:n 1933 kert. s. 35 ja Kunnall. asetuskok. s. 72. —9) Kvsto 16 p. helmik 24 § 



4 /., Kaupunginvaltuusto 4 

Verotusviranomaiset 
Taksoituslautakunnan jäsenmäärä, joka ennen oli ollut 21, päätettiin x) 

v:n 1939 tammikuun 1 p:stä vahvistaa 36:ksi. 
Verotusvalmisteluviraston v:n 1937 määrärahoja Palkkiot ja Tilapäistä 

työvoimaa päätettiin 2) sallia ylittää vastaavasti 400 mk ja 34,858 mk. 

R evi si olait o s 
Revisiotoimiston reviisorille O. Wiherheimolle myönnettiin3) tieteel-

listen töiden jatkamista varten palkatonta virkavapautta huhtikuun 1 p:n 
ja toukokuun 31 p:n sekä heinäkuun 1 p:n ja lokakuun 31 p:n välisiksi 
ajoiksi sijaisinaan saman toimiston kirjaaja A. Kinnunen ja revisioapu-
lainen V. Pessala. 

Revisiotoimiston reviisori O. Paldani, joka oli saavuttanut säädetyn 
eroamisiän jo v. 1936, oikeutettiin 4) edelleen jäämään virkaansa kesäkuun 
1 p:ään 1939 saakka. 

Revisiotoimiston v:n 1937 määrärahoja Siivoaminen ja Tarverahat pää-
tettiin 5) sallia ylittää edellistä 500 mk ja jälkimmäistä 2,000 mk. 

V ir anhaltij ai n ja työntekijäin virkasääntö-, työjärjes-
tely-, palkka-, eläke- y.m.s. kysymykset 

Taksan vahvistaminen eräiden kaupungin viranomaisten antamien jäljen-
nösten ja todistusten lunastuksia varten. Kaupunginvaltuusto vahvisti6) kau-
punginhallituksen ehdottaman, eräiden kaupunginkanslialta, rahatoimis-
tolta, verotusvalmisteluvirastolta, kiinteistötoimistolta, terveyden- ja sai-
raanhoitoviranomaisilta sekä palolaitokselta pyydettyjen asiakirjojen lunas-
tusta koskevan taksan Helsingin kaupungin erinäisten viranomaisten an-
tamista jäljennöksistä ja todistuksista kannettavista lunastuksista. 

Kaupungin hallintoelinten sekä valiokuntain ja komiteain puheenjohtajien 
ja jäsenten palkkiosäännön uudistaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7) 
kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin hallintoelinten sekä valio-
kuntain ja komiteain puheenjohtajien ja jäsenten palkkiosäännöksi nouda-
tettavaksi tammikuun 1 p:stä 1939 lukien, siten muutettuna, että kaikkien 
valiokuntain ja komiteain puheenjohtajille päätettiin suorittaa 150 mk:n 
ja jäsenille 100 mk:n suuruiset palkkiot kokoukselta. V:n 1939 talousarvioon 
päätettiin varsinaisten palkkiomäärärahain lisäksi merkitä 175,000 mk:n 
suuruinen määräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi korotettujen 
palkkioiden suorittamista varten. 

Viranhaltijain ja työntekijäin palkkajärjestely. Kaupunginhallituksen 
annettua kaupunginvaltuustolle suurin piirtein valtuuston asettaman palk-
kavaliokunnan esityksen mukaisen ehdotuksensa kaupungin viranhalti-
jain ja työntekijäin palkkajärjestelyksi, valtuusto pääasiallisesti sen mukai-
sesti, vain eräin virkojen luokitusta ja nimityksiä sekä ikäkorotuksia koske-
vin muutoksin, päätti8): 

vahvistaa palkkasääntöön merkittyj ä virkoj a varten uuden 62 palkkaluok-
kaa käsittävän luokitusjärjestelmän peruspalkkoineen ja ikäkorotuksineen; 

!) Kvsto 26 p. lokak. 12 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 34 §. — 3) S:n 27 p. huhtik. 
14 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 10 §; vrt. myös v:n 1937 kert. s. 5. — 5) Kvsto 
12 p. tammik. 26 §. — 6) S:n 26 p. lokak. 14 §; ks. myös Kutina 11. asetuskok. 
s. 73. — 7) Kvsto 9 p. marrask. 7 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 129. — 8) Kvsto 
26 p. lokak. 9 § ja kv ston pain. asiakirj. n:o 9. 
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merkitä palkkasääntöön merkitsemättömät pysyväiset virat palkka-
sääntöön; 

hyväksyä virkojen luokituksen; 
sallia viranhaltijan hänen palkkaetujensa tämän palkkajärjestelyn joh-

dosta vähentyessä kantaa entisen palkkansa; 
hyväksyä eräät muutokset virkojen nimityksiin; 
hyväksyä työntekijäin ryhmittelyn ja työntekijäin alimpien tuntipalk-

kojen tariffin; 
määrätä edellä mainitut päätökset noudatettaviksi tammikuun 1 p:stä 

1939; 
alistaa valtioneuvoston vahvistettavaksi niiden viranhaltijain palkat, 

joiden palkkaus lain mukaan on sen hyväksyttävä; 
tehdä virkasäännön 18 §:n 1 momenttiin sellaisen muutoksen, että 1—41 

palkkaluokkaan kuuluvan viran haltija saa ikäkorotuksen kolmen, kuuden, 
yhdeksän ja kahdentoista vuoden sekä 42—62 palkkaluokkaan kuuluvan 
viran haltija lisäksi viidentoista vuoden palveluksen jälkeen; sekä 

kehoittaa kaupungin hallituksia, lauta- ja johtokuntia tekemään esi-
jykset virkanimityksien muuttamisesta aiheutuvista ohje- ja johtosääntö-
tensä muutoksista. 

Lisäksi valtuusto päätti, että verotusvalmisteluviraston palkkoihin 
tehdyt korotukset toimeenpannaan edellyttäen, että valtio puolestaan ne 
hyväksyy. 

Palkkajärjestelystä aiheutuvat kustannukset päätettiin huomioida v:n 
1939 talousarviossa . 

Kaupungin tilapäisten virkain vakinaistaminen. Hyväksyen eräin 
muutoksin kaupunginhallituksen pääasiallisesti kaupunginvaltuuston aset-
taman palkkavaliokunnan esityksen mukaisen ehdotuksen kaupungin tila-
päisten virkain vakinaistamisesta kaupunginvaltuusto päätti2): 

hyväksyä määrättyjen tilapäisten virkain siirtämisen tammikuun 1 
p:stä 1939 sääntöpalkkaisiksi ja sijoittamisen palkka- ja kielitaitoluokkiin; 

kehoittaa asianomaisia nimittäviä viranomaisia virkoja haettaviksi' 
julistamatta siirtämään vakinaistettuihin virkoihin vastaavien tilapäisten 
virkojen nykyiset haltijat, jos viran haltija täyttää ne kelpoisuus- ja kieli-
taitovaatimukset, joita kyseinen virka edellyttää ja on sitä moitteettomasti 
hoitanut, edellytyksin, että se viranomainen, joka vakinaistettavan viran 
tämän jälkeen täyttää, on aikanaan nimittänyt viranhaltijan nykyiseen 
tilapäiseen virkaansa, tai että vakinaistettavan viran pohjapalkka alittaa 
2,000 mk ja viran nykyinen tilapäinen haltija on tullut mainittuun vir-
kaansa ennen tammikuun 1 p:ää 1937; sekä 

siirtää kaupunginkanslian vakinaistettavaan kanslia-apulaisen virkaan 
sen nykyisen hoitajan oikeuksin saada ne palkkaedut, jotka hän olisi saanut, 
jos hän olisi jäänyt nykyiseen vakinaiseen rahatoimiston toimistoapulaisen 
virkaansa. 

Vakinaistettavien virkojen palkkoihin päätettiin sallia käyttää vastaa-
vien tilapäisten virkojen palkkoja varten v:n 1939 talousarvioon merkit-
tyjä tilapäisen työvoiman määrärahoja. 

Perustetut uudet virat. Edellä mainitulla päätöksellä vakinaistettiin 
seuraavat tilapäiset virat: 

Vrt. tämän kert. s. 28. — 2) Kvsto 9 p. marrask. 10 §, kvston pain. asia-
kirj. n:o 12 ja Kunnall. asetuskok. s. 77 ja 132. 
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Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-

luok-
ka 

Kieli-
taito-
luok-

ka 

Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-

luok-
ka 

1 
1 
1 
9 
1 
2 
6 
8 
1 
6 

11 
18 

2 
7 

Kaupunginkanslia 
Painatustöiden apulais-

valvoja 
Kanslia-apulainen 

» 
» 

Vahtimestari 
Puhelinhoitaja 

Rahatoimisto 
Vanhempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Nuorempi toimistoapulai 

nen yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai 

nen ai. pl 
Apulaisvahtimestari 

Toisen kaupunginvoudin 
konttori 

Nuorempi toimistoapulai-
al. pl. 

Maistraatin ja raastuvan-
oikeuden arkisto 

Nuorempi toimistoapulai-
nen ai. pl 

Kulkutautisairaala 
Siivooja 

Kivelän sairaala 
Sairaanhoitaja 

» 
Tuberkuloosisairaala 
Apumies 
Siivooja 
Huoltovirasto 
Yleinen toimisto: 
Apulaisjohtaja 

» 
Sihteeri 
Kanslianesimies 
Kanslianhoitaj a 

» 
Vanhempi kodissakävijä 
Nuorempi kodissakävijä 
Diakonissa 
Nuorempi toimistoapulai-

nen yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Järjestysmies 
Vahtimestari 
Asiamiestoimisto: 
Notaari 

28 
39 
40 
41 
39 
42 

34 

39 

41 
42 

42 

42 

53 

41 
38 

46 
53 

20 
23 
21 
27 
32 
33 
34 
35 
37 

39 

40 

42 
39 
40 

IV 
V 
V 
V 
V 
V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 

V 
V 

V 
V 

III 
III 
II 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 

V 

V 

V 
V 
V 

Kanslianhoitaja 
Vanhempi kodissakävijä 
Nuorempi kodissakävijä. 
Nuorempi toimistoapulai-

nen yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Järjestysmies 

Kassa- ja tilitoimisto: 
Kassanhoitaja 
Nuorempi toimistoapulai-

nen yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 

Kunnalliskoti 
Hieroja 
Siivooja 

Työlaitos 
Työnjohtaja 
Vartija 
Varastonhoitaja . 
Portinvartija 

Huoltolautakunnan alaiset 
työtuvat 

Työtupien johtaja 
Työtuvanhoitaja 
Apulaishoitaja 
Kirjanpitäjä 
Kassanhoitaja 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Myymälänhoitaja 
Räätälimestari 
Työnjohtaja 
Apulaistyönjohtaja 
Käs^önopettaja 

Lastensuojeluvirasto 
Nuorempi toimistoapulai 

nen yi. pl 

Sofianlehdon pikkulasten 
koti 

Pesu apulainen 

Reijolan lastenkoti 
Yöhoitaja 
Keittiöapulainen .. 

26 III 
Lastenhoidonneuvolat 
Hoitaja 
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Virko-
jen 
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määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-
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ka 
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iuok-
ka 

Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk* 
ka-

luok-
ka 

Kieli-
taito-
luok-

ka 

1 
2 

25 
28 

1 
1 
3 

13 

Työnv älitystoimisto 
Osastonjohtaja 
Toimentaja 
Vahtimestari 
Ovenvartija 

Suomenkieliset kansakou-
lut 

Nuorempi toimistoapulai-
nen ai. pl 

Nuorempi toimistoapulai-
nen ai. pl 

Siivooja 
» 

Ruotsinkieliset kansakou-
lut 

Toimistoapulainen 
Siivooja 

» 
» 

K iin teistötoimisto 
Tonttiosasto: 
Rakennusneuvoja 
Varastoalueiden tarkas-

taja 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl. 

Maatalousosasto: 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 

Asemakaavaosasto: 
Piirtäjä 

Maanmittaus- ja kartas-
totöiden osasto: 

Piirtäjä 

Apulaisvahtimestari 

Talo-osasto: 
"Rakennusmestari 
Vanhempi toimistoapulai 

nen yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai 

nen yi. pl 

Kansanpuisto-osasto: 
Apulaissiirtolapuutarha-

neuvoja 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 

25 
33 
41 
45 

40 

42 
56 
57 

43 
52 
56 
57 

27 

34 

41 

42 

31 

31 
34 
36 
42 

27 

32 

39 

37 

40 

IV 
IV 
V 
V 

V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 

IV 

IV 

V 

IV 

Rakennustoimisto 
Satamarakennusosasto: 
Nuorempi insinööri yi. pl. 
Nuorempi insinööri ai. pl. 
Apulaisinsinööri yl.pl  
Vaakitsija 
Piirtäjä 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Katurakennusosasto: 
Nuorempi insinööri yl.pl. 
Nuorempi insinööri ai. pl. 
Apulaisinsinööri yi. pl. .. 
Vaakitsija yi. pl 
Piirtäjä 

Laboraattori yi. pl 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl — 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Puisto-osasto: 
Apulaiskaupunginpuu-

tarhuri 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Puhtaanapitolaitos 
Nuorempi insinööri yi. pl 
Toimentaja 
Esimies 

Satamahallintotoimisto 
Jäähdy tyslaitoksen ko-

neenkäyttäjä 
Lämpöjohtojen koneen-

käyttäjä 
Hissilaitoksen koneen-

käyttäjä 
Hissilaitoksen apulaisko 

neenkäyttäjä 
Talonmies 
Siivooja 
Teurastamo 
Vaakaa ja 
Halliapulainen .. 
Koneenkäyttäjä . 
Lämmittäjä 
Vartija 
Vesijohtolaitos 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Piirtäjä 
Mittarinlukija 
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Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-

luok-
ka 

Kieli-
taito-
luok-

ka 

Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Kaasulaitos 
Asennusmestari 
Mittarimestari 
Nuorempi toimistoapulai 

nen ai. pl 
Nuorempi toimistoapulai 

nen ai. pl 
Mittarinlukija 

Sähkölaitos 
Nuorempi toimistoapulai 

nen ai. pl 

29 
31 

40 

41 
39 

40 

V 
V 

V 
V 

14 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

Nuorempi toimistoapulai 
nen ai. pl ... 

Toimistoapulainen ... 
Painuriesimies 
Painuri 
Puhelinhoitaja 
Asemapäivystäjä 
Asemamestari 
Mittarintarkistaja 
Nuorempi varastoapulai 

nen yi. pl 
Piirtäjä 

Täydennykseksi luetellaan tässä lisäksi v:n 1938 aikana perustetut1) 
aivan uudet vakinaiset virat: 

Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk- Kieli- Virko- Palk- Kieli-
ka- taito- jen Virasto tai laitos ka- taito-

luok- luok- luku- ja virka luok- luok-
ka ka määrä ka ka 

1 Käsityön apulaisohjaaja 41 V 
19 II 1 Naisten puutarhatöiden 

ohjaaja 41 V 
1 Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 41 V 
37 IV 1 Vahtimestari 41 V 
41 V 1 Asentaja yi. pl 41 V 
50 V 1 Puhelinhoitaja 51 V 

1 53 V 
1 Keittiöapulainen 53 V 

37 V Tuberkuloosisairaala 
1 Lämmittäj ä-mekaanikko 39 V 
2 53 V 

36 V 
Suomenkieliset kansakou-

42 V lut 
46 V 1 Talonmies-lämmittäj ä ... 39 V 
53 V 

Lastentarhat 
9 Opettaja 35 V 

29 V 1 Lastenhoitaja 54 V 
37 V 2 Talousapulainen 56 V 
46 V 5 Aputyttö 61 V 

Kiinteistötoimisto 
41 V Kansliaosasto: 
53 V 1 Nuorempi toimistoapulai-

nen yi. pl 39 V 

10 II Tonttiosasto: 
35 V 1 Nuorempi arkkitehti 
37 V yi. pl. 20 IV 

Tuberkuloosihuoltotoimisto 
Ensimmäinen alilääkäri... 

Sielullisesti sairaiden vas-
taanottoasema 

Osastonhoitajatar 
Alihoitajatar 
Siivooja 

Sairaalain tilivirasto 
Nuorempi toimistoapulai-

nen yi. pl 

Marian sairaala 
Kiertävä hoitajatar 
Nuorempi toimistoapulai-

nen ai. pl 
Apumies 
Siivooja 

Kulkutautisairaala 
Apulaislääkäri 
Röntgenhoitajatar 
Apumies 

Kivelän sairaala 
Vahtimestari 
Leipoja 

Nikkilän sairaala 
Apulaisylilääkäri 
Apulaisylihoitajatar 
Apulaisyöylihoitajatar ... 

Ks. myös niitä tämän kertomuksen lukuja, mihin virkojen perustamista koske-
vat päätökset asiallisesti kuul ivat. 
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Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-

luok-
ka 

Kieli-
taito-
luok-

ka 

Virko-
jen 

luku-
määrä 

Virasto tai laitos 
ja virka 

Palk-
ka-

luok-
ka 

Kieli-
taito-
luok-

ka 

Asemakaavaosasto: 
Nuorempi arkkitehti 

ai. pl. 
Nuorempi insinööri ai. pl, 
Piirtäjä 

Maanmittaus- ja kartasto-
töiden osasto: 

Nuorempi insinööri ai. pl 
Vaakitsija ai. pl 
Piirtäjä 

Talo-osasto: 
Isännöitsijä , 

Kaupungin kiinteistöt: 
1 Talonmies 

21 
21 
29 

21 
27 
31 

22 

41 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

IV 

V 

Satamahallintotoimisto 
Lämpöjohtojen koneen-

käyttäjä 

Vesijohtolaitos 
Asennusinsinööri 

Kaasulaitos 
Piirtäjä 
Rahastaja 

Scihkölaitos 
Päälaskuttaja 
Toimiston esimies 
Nuorempi toimistoapulai 

nen ai. pl 
Kokeilu teknikko 

39 

17 

29 
35 

27 
28 

41 
30 

IV 

V 
V 

IV 
IV 

IV 
V 

Kaupungin ja sen työntekijäin välisen työehtosopimuksen aikaansaamista 
tarkoittava eräiden kaupunginvaltuutettujen jättämä välikysymys ei 
antanut1) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksesta kaupungin palvelukseen siirty-
neille viranhaltijoille ja työntekijöille myönnettävät etuisuudet. Kaupungin-
valtuusto päätti2), että Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksesta kaupun-
gin palvelukseen siirtyneet työntekijät olivat oikeutetut eläkkeen saami-
seksi lukemaan hyväkseen palvelusaikansa mainitussa yhtiössä. 

Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksesta kaupungin palvelukseen siirty-
neet viranhaltijat ja työntekijät oikeutettiin 3) lukemaan hyväkseen maini-
tun yhtiön palveluksessa olemansa aika loman sekä sairas- ja hautausavun 
saamiseksi näiden etujen myöntämisestä muuten voimassa olevien määräys-
ten mukaisesti. 

Kansaneläkelaitokselle menevien maksujen suorittaminen. Suomen kun-
nantyöntekijäin liiton anottua, että Helsingin kaupunki sitoutuisi suoritta-
maan kaupungin palveluksessa olevien työntekijäin ja alempien viranhalti-
jain palkkaan kohdistuvat, tammikuun 1 p:nä 1939 voimaan tulevassa 
kansaneläkelaissa säädetyt vakuutusmaksut kokonaisuudessaan, kaupun-
ginvaltuusto päätti 4), ettei kaupunki sitoudu muiden kuin lakimääräisten 
maksujen suorittamiseen. 

Kaupungin työntekijäin eläkesäännön muuttaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti 5) tehdä kaupungin työntekijäin eläkesääntöön sellaisen lisäyk-
sen, että, milloin työntekijä on siirtynyt kaupungin palvelukseen sellaisesta 
laitoksesta tai liikkeestä, jonka osake-enemmistö kuuluu kaupungille, on 
kaupunginvaltuuston asiana harkita, saako ja missä määrin siinä palveleva 
työntekijä, joka pysytetään kaupungin palveluksessa, eläkettä varten lukea 
hyväkseen aikaisemman palvelusaikansa. 

^ Helsingin kaupungin leski- ja orpokassa. Merkittiin 6) tiedoksi sosiaali-
ministeriön ilmoitus Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan sääntöjen 

Kvsto 9 p. maalisk. 6 §. — 
lokak. 9 §. — 4) S:n 9 p. marrask. 
Kunnall. asetuskok. s. 3. — 6) Kvsto 26" p. tammik. 2 §. 

2) S:n 12 p. tammik. 16 §. — 3) S:n 5 p. 
17 §. — 5) S:n 12 p. tammik. 16 §; ks. myös 
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hyväksymisestä joulukuun 8 p:nä 1937 kaupunginvaltuuston sille esittä-
mässä muodossa1). 

Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan sääntöjen 4 §:ään, jonka mu-
kaan kassan jäseniksi pyrkivät jaetaan heidän peruspalkkansa mukaan 
eläkeluokkiin, päätettiin 2) lisätä nimenomainen määräys siitä, että työ-
tunnit kuukaudessa oli arvioitava kassan jäseneksi pyrkivän tuntipalkkaa 
nauttivan henkilön peruspalkkaa määrättäessä 190:ksi. Vielä samaan pykä-
lään lisättiin2) sellainen määräys, että henkilö, joka ei palvelusvuosien perus-
teella voi saada palkankorotuksia, voi kassaan liittyessään, vaikka hän palk-
kansa perusteella tulisi kuulumaan II eläkeluokkaan, jos haluaa, päästä I 
eläkeluokkaan, jossa eläkemaksu on huomattavasti pienempi, vaikka yhtä 
suurta kokonaispalkkaa nauttiva kuukausipalkkalainen voi peruspalkkansa 
perusteella siihen liittyä. Sosiaaliministeriö vahvisti kesäkuun 23 p:nä sään-
töjen muutoksen3). 

Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan perustamiskustannusten peit-
tämiseen myönnetty 30,000 mk:n määräraha1) päätettiin4) siirtää ker-
tomusvuonna käytettäväksi. 

Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan osakkaina olevien kaupungin 
viranhaltijain leski- ja orpo eläkkeiden järjestäminen. Valtiovarainministe-
riön ilmoitettua kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti päättäneensä, 
että niiden Helsingin kaupungin virkojen vastaisten haltijain oikeutus tulla 
osakkaiksi siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan, joiden nykyisillä 
haltijoilla on tällainen oikeutus, lakkautetaan siitä päivästä lukien, jolloin 
Helsingin kaupungin leski- ja orpokassan säännöt on vahvistettu, sekä että 
sellaisen Helsingin kaupungin viran nykyinen haltija, joka on siviilivirka-
kunnan leski- ja orpokassan osakas, on oikeutettu edelleenkin olemaan kas-
san osakkaana siinä eläkeluokassa, johon hänen nykyinen virkansa hänet 
oikeuttaa, valtuusto ministeriön samalla esittämän kehoituksen mukaisesti 
päätti5) ilmoittaa siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle, että Helsingin 
kaupungin leski- ja orpokassan säännöt oli vahvistettu joulukuun 8 p:nä 
1937. 

Valtuusto päätti6) alentaa sellaisen Helsingin kaupungin viran nykyisen 
haltijan, joka on siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan osakas ja haluaa 
liittyä myöskin kaupungin leski- ja orpokassaan, kaupungille suoritettavan 
korvauksen sen mainitulle kassalle maksamista palkansäästöistä 4,000 
mk: aan. 

Kuolleiden poliisikonstaapelien leskien ja lasten avustusrahaston siirtä-
misestä lääninkonttorin hoidettavaksi tarkoittavasta valtion revisioneuvos-
ton esityksestä Uudenmaan lääninkonttorille annettavassa lausunnossaan 
kaupunginvaltuusto päätti7) ilmoittaa, että vaikka se ei ole havainnut 
mitään perusteltua syytä rahaston hoidon siirtämiseksi lääninkonttorille, 
sillä ei ole mitään muistuttamista sitä vastaan edellytyksin, että kaupunki 
vapautetaan välittämästä rahastosta suoritettavien avustusten maksa-
mista. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Alla mainituille viran- tai toimenhal-
tijoille sekä työntekijöille myönnettiin ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, 
joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

!) Vrt. v:n 1937 kert s. 7. — 2, Kvsto 18 p. toukok. 16 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 56. — 3) Kvsto 14 p. syysk. 2 §. — 4) S:n 12 p. tammik. 18 §. — 
5) S:n 26 p. tammik. 5 §; vrt. myös v:n 1937 kert. s. 7. — 6) Kvsto 18 p. tou-
kok. 17 §. — 7) S:n 9 p. maalisk. 9 §. 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan siihen-
astinen virka tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläke-
määrä kuu-

kautta 
kohden, 

mk 

Huoltovirasto Sol dan, S. Apulaiskanslian-
hoitaja 19 1U 38 275 

Ruotsinkieliset kansa-
koulut Jakobsson, M. 2) Siivooja 19 Vii 38 260 

Kiinteistölautakunnan 
alaiset maatilat Wikström, J. V. 2) Muonamies 19 Vii38 137 

Rakennustoimisto Eriksson, E. 3) Työntekijä » 19 Vs 38 250 
» Halin, V. 4) 

Työntekijä » 19 Vi 38 227 
» Heikkinen, P. 5) » 19 Ve 38 6) 450 
» Partanen, K. 4) » 19 Vi 38 77 
» Salonen, J. 4) » 19 14/5 37 541 
» Sillanpää, A. 3) 19 Ve 38 561 

Sähkölaitos Karlsson, K. R. 7) Korjausmies 19 Ve 38 640 

Leski- ja orpoeläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, Eläke-
määrä kuu-

kautta 
kohden, 

Virasto tai laitos, 
jossa viimeksi on Nimi Virka tai toimi 

Eläk-
keen-
saaja 

josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläke-
määrä kuu-

kautta 
kohden, 

toiminut 

Eläk-
keen-
saaja 

josta alkaen 
eläke mak-

setaan mk 

Raastuvanoikeus Lindström, G. T. 8) Kaupunginpal velij a Leski 19 V6 38 300 
Sairaaloihin kuulu-

Kaupunginpal velij a 

maton lääkäri-, 
sairaanhoito- ja 
terveydenhoito-

Österman, K. V. 9) henkilökunta Österman, K. V. 9) Makkaratehtaiden 
valvoja » 19 Vio 38 300 

Nikkilän sairaala Rosenberg, R. 7) Yövartija » 19 V4 38 300 
Rakennustoimisto Reinikainen, V. 10) Rakennusmestari » 19 Vi 38 300 

» Teräsvirta, A. N. 4) » » 19 Vi 38 
V u 38 

300 
» Eriksson, J. G. 2) Vartija » 19 

Vi 38 
V u 38 300 

» Heino, T. J. 10) Työntekijä » 19 v2 38 300 
» Tamminen, H. J. 2) » » 19 Vu 38 300 
» Vartiainent J. L. n ) » » 19 Vi 38 300 

Puhtaanapitolaitos Stång, H. 2) Talonmies » 19 Vii 38 300 
» Elo vuori, K. M. 2) Työntekijä » 19 Vu 38 300 
» Grönlund, J. L. 2) » » 19 Vu 38 300 
» Halén, K. F. 8) » » 19 Ve 38 300 
» Helenius, A. 8) » » 19 V* 38 300 
» Kanerva, K. F. 2) » » 19 Vu 38 300 
» Leino, K. E. 2) » » 19 Vu 38 300 
» Viitasaari, K. 12) Lapsi 19 V4 38 

13) 150 
Vesijohtolaitos Lehtinen, K. O.10) » 4 lasta 19 V4 38 

13) 150 V4 38 
kullekin 

Kaasulaitos Isomäki, I. 2) » Leski 19 Vu 38 300 

V Kvsto 26 p. tammik. 41 § ja 30 p. maalisk. 27 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 32 §.— 
8) S:n 18 p. toukok. 29 §. — 4) S:n 26 p. tammik. 41 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 
48 §. — 6) Eläkkeestä vähennetään eläkkeensaajalle myönnetyn elinkoron määrä 
pyöristettynä 70 mk:ksi kuukaudessa. — 7) Kvsto 5 p. lokak. 36 §. — 8) S:n 8 p 
kesäk. 21 §. — 9) S:n 14 p. syysk. 19 §. — 1(>) S:n 30 p. maalisk. 27 §. — « ) S:n 
16 p. helmik. 29 §. — 12) S:n 27 p. huhtik. 42 §. — 13) Eläke maksetaan kunnes 
saajat täyttävät 18 vuotta. 
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Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläke-
näärä kuu-

kautta 
kohden, 

mk 

Virasto tai laitos, 
jossa viimeksi on 

toiminut 
Nimi Virka tai toimi 

Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläke-
näärä kuu-

kautta 
kohden, 

mk 

Kaasulaitos 

Sähkölaitos » 
» » 

Palenius, K. A. 

Eklöf, A. 2) 
Lindqvist, E. E. 3) 
Perenius, V. 4) 
Söderberg, A. V. 

Työntekijä 

Johtojentarkastaja 
Sähköasentaja » 
Portinvartija 

2 lasta 

Lapsi 
Leski » 

» 

19 1/9 38 

19 Vi 38 
19 Vi 38 
19 Vi 38 
19 V9 38 

6) 150 
kummal-
lekin 

5)250 
300 
250 
300 

Virantoimituksessa murhatun Marian sairaalan toimitsijan J. Stenforsin 
keskimmäiselle lapselle, jonka eläkeoikeus päättyi hänen täyttäessään ker-
tomusvuoden huhtikuun 17 p:nä 18 vuotta, myönnettiin6) 6,000 mk:n 
kertakaikkinen avustus, jotta hän voisi jatkaa koulunkäyntinsä loppuun. 

Evätyt eläkeanomukset. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä 
myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita 
seuraavat henkilöt olivat esittäneet: kaupunginhallituksen asiamiesosaston 
asiamiehen V. Merivirran kaksi lasta7), maistraatin kaupunginpalvelija 
E. F. Grönlund1), raastuvanoikeuden rikosasiainnotaarin J. A. Eklundin 
leski8), tuberkuloosihuoltotoimiston piirihoitajatar E. Bernstein1), tuber-
kuloosisairaalan yövartija K. Granlund9) ja siivooja A.Hänninen1), pro-
fessori O. Boijen sairaalaan liittyvän synnytyslaitoksen Helsingin kaupun-
gista kotoisin oleville potilaille varatun yleisen osaston kätilö J. Rahittu10), 
kunnalliskodin työlaitoksen työnjohtajan V. Ojasen leskiu), Bengtsärin 
koulukodin johtajan Hj. Ekholmin leski10), kirjapainokoulun johtajan U. 
Salovaaran leski 4), rakennustoimiston työntekijät O. E. Helminen1) ja J . 
Huttunen 1), työntekijäin J . Höltän12) ja A. Lehtisen 4) lesket ja työntekijät 
D. Nieminen8), J. Pikkarainen8), A. Post 9) ja A. K. Vilen10), puhtaanapito-
laitoksen työntekijän K. V. Lundellin leski8), työntekijä J. Sjöström8), 
työntekijän E. Venäläisen leski5) ja kaksi lasta12) ja työntekijän K. Viita-
saaren leski12), vesijohtolaitoksen putkityöntekijä A. Salonen ]3), kaasulai-
toksen työntekijän K. A. Paleniuksen leski1), Raitiotie ja omnibus oy:n 
palvelukseen siirtyneen kaasulaitoksen lyhdynsytyttäjän G. A. Stadiuksen 
leski5) sekä sähkölaitoksen johtojentarkastajan A. Eklöfin leski3). 

Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Kaupunginval-
tuusto antoi14) Uudenmaan läänin maaherralle selityksensä vesijohto-
laitoksen putkityöntekijän A. Salosen tekemän valituksen johdosta, joka 
tarkoitti hänen käsiteltyä eläkeanomustaan. 

Valtuuston annettua maaherralle selityksensä tuberkuloosisairaalan 
yövartijan K. Granlundin15), Bengtsärin koulukodin johtajan Hj. Ek-
holmin lesken16), rakennustoimiston työntekijän A. Postin 15) sekä puhtaa-

!) Kvsto 24 p. elok. 33 §. — 2) S:n 18 p. toukok. 29 §. — 3) S:n 26 p. tammik. 
41 § — 4) Kvsto 16 p. helmik. 29 §. — 5) Eläke maksetaan kunnes saajat täyttävät 
18 vuotta. — 6) Kvsto 18 p. toukok. 29 §; vrt. myös v:n 1933 kert. s. 56. — 7) Kvrto 
8 p. kesäk. 21 §. — 8) S:n 23 p. marrask. 32 §. — 9) S:n 22 p. kesäk. 48 §. — 
10) S-n 9 p. maalisk. 28 §. — n ) S:n 5 p. lokak. 36 §. — 12) S:n 27 p. huhtik. 
42 §. — 13) S:n 30 p. maalisk. 27 §. — 14) S:n 18 p. toukok. 5 §. — 15) S:n 24 p. 
elok. 6 § ja 5 p. lokak. 3 §. — 16) S:n 27 p. huhtik. 9 § ja 24 p. elok. 5 §. 
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napitolaitoksen työntekijän K. F. Halenin lesken1) ja työntekijän H. 
Pylkän2) tekemien valitusten johdosta, jotka tarkoittivat heidän käsitel-
ty jä eläkeanomuksiaan, maaherra vastaavasti syyskuun 7 p:nä, heinäkuun 
1 p:nä, syyskuun 7 p:nä, helmikuun 14 p:nä ja maaliskuun 4 p:nä hylkäsi 
valitukset. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin ulosottoapulaisen L. V. Forste-
nin lesken valitettua korkeimpaan hallinto-oikeuteen eläkevalituksensa 
hylkäämistä tarkoittavasta maaherran päätöksestä 3), valtuusto tämän joh-
dosta annettavassa selityksessäään päätti4) uudistaa maaherralle jo mainit-
semansa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi5) elokuun 29 p:nä valituksen. 

V:n 1937 tapaturmavakuutusmaksu- ja vahingonkorvausmäärärahan 
ylittäminen. Kun v:n 1937 talousarvioon tapaturmavakuutusmaksuja ja 
vahingonkorvauksia varten sisältyvä määräraha oli tullut ylitetyksi 
49,142: 10 mk sen johdosta, et tä vakuutusneuvosto oli vahvistanut 
Ryttylän koulukodin työssä sattuneesta tapaturmasta vahingoittuneelle 
suoritettavan elinkoron niin suureksi, että kaupungin sen maksamista varten 
oli täytynyt suorittaa 66,495 mk elinkorkorahastoon, kaupunginval-
tuusto oikeutti6) rahatoimiston toimittamaan mainitun ylityksen. 

K aupungin edustus 
Kaupunginvaltuusto päätti7) lähettää puheenjohtaja Rydmanin ja vt 

Räisäsen edustajikseen Tukholman kaupunginvaltuuston toukokuun 3 p:nä 
vietettävään 75-vuotisjuhlaan. Heidän matkakulunsa osoitettiin valtuus-
ton yleisistä käyttövaroista kaupunginhallituksen hyväksyttävän laskun 
mukaan. 

Kaupungin edustajiksi Helsingissä syyskuun 15—17 p:nä pidettäville 
IX kaupunkipäiville valittiin8) kaupunginjohtaja Tulenheimo sekä kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Rydman, varapuheenjohtaja Janatuinen 
ja vtt Norrmen, Ramsay ja Räisänen, varamiehinään vtt Huhtala, Huttu-
nen ja von Wendt. 

Kaupungin edustajiksi Suomen satamaliiton Helsingissä syyskuun 14 
p:nä pidettävään varsinaiseen liittokokoukseen valittiin 9) teknillinen joh-
taja Moring, satamalautakunnan puheenjohtaja Lindfors ja varapuheen-
johtaja Paloheimo ja vt Salovaara, varamiehinään vtt Ramsay ja Räisä-
nen, minkä lisäksi satamalautakunnan jäsenet, satamalaitoksen johtaja, 
rakennustoimiston satamarakennuspäällikkö, satamakapteeni ja satama-
kamreeri oli oikeutettava osallistumaan kokoukseen. 

2. Rahatointa koskevat asiat 
Kaupungin v:n 1937 tilit ja tilinpäätös. V:n 1937 tulos ilmenee seu-

raavasta mainitun vuoden tilinpäätöksen mukaisesta yhdistelmästä10): 

Menosäästöt 
Ylitulot talousarviotileillä 
Tulot talousarvion ulkopuolella ... 

mk 19,400,111: 15 
» 79,870,009:65 
» 3,016,502: 05 m k 102,286,622: 85 

x) Kvsto 12 p. tammik. 6 § ja 30 p. maalisk. 3 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 
7 § ja 30 p. maalisk. 3 §. — 3) Vrt. v:n 1937 kert. s. 10. — 4) Kvsto 26 p. tammik. 
8 §. — 5) S:n 23 p. marrask. 2 §. — 6) S:n 27 p. huhtik. 41 §. — 7) S:n 27 p. 
huhtik. 2 §; vrt. tämän kert. s. 149 . — 8) Kvsto 22 p. kesäk. 7 §. — 9) S:n 22 p. 
kesäk. 8 §. — 10) S:n 22 p. kesäk. 3 §. 


