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terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi 75,000 mk viiden uuden synny-
tys· ja naistautipotilaspaikan vuokraamiseksi kaupungille professori O. A. 
Boijen sairaalasta. 

Kaupungin vastaisen lasarettisairaspaikkatarpeen tyydyttäminen. Val-
tion ja Helsingin kaupungin edustajista kokoonpannun neuvottelukunnan 
suoritettua tehtävänsä loppuun se mietinnössään yksimielisesti yhtyi kan-
nattamaan lääkintöhallituksen ehdotusta asiassa 1) siten, että yliopistollista 
opetusta varten tarvittavat uudet sairaalat olisi rakennettava yhteistoi-
minnassa valtion ja Helsingin kaupungin kesken Meilahteen pääasiallisesti 
valtion ja vain pieneksi osaksi kaupungin alueelle siten, että valtio saatuaan 
kaupungin kanssa aikaan sopimuksen korvausehdoista rakentaisi ja yllä-
pitäisi sairaalat, joissa varattaisiin 1,000 sairassijaa kaupungin asukkaiden 
käytettäväksi. Näiden etuoikeutettujen sairassijojen kertakaikkisena kor-
vauksena kaupungin tulisi suorittaa valtiolle rakennuskustannuksista 45 %. 
Lisäksi kaupungin tulisi suorittaa valtiolle edellä mainittujen sairassijain 
sisustamis- ja inventariokustannuksista 50 % sekä sairaalain ylläpito- ja 
käyttökustannuksina vuosittain mainituilla paikoilla hoidettujen kaupun-
gin potilaiden jokaiselta hoitopäivältä korvauksen, joka vastaa 50 % koko 
sairaalan nettohoitopäiväkustannuksista asianomaisena vuonna sairaalan 
hallinnon laskelmien mukaan. Neuvottelukuntaan määrätyt kaupungin 
edustajat olivat myöskin tulleet siihen tulokseen, että sairaalaneuvottelu-
kunnan ehdotus tulisi kaupungille edullisemmaksi kuin mikään aikaisem-
mista suunnitelmista. 

Sisäasiainministeriö ilmoitti kesäkuun 20 p:nä päivätyssä kirjelmässä val-
tuustolle asettuvansa neuvottelukunnan kannalle, kuitenkin siten, että 
sairaala rakennettaisiin neljässä rakennusvaiheessa v:n 1950 loppuun men-
nessä sekä että kaupungin tulisi suorittaa kertakaikkisena korvauksena 
50 % rakennuskustannuksista. Samalla ministeriö pyysi valtuustolta ilmoi-
tusta siitä, hyväksyykö kaupunki valtion ja kaupungin välisen yhteistyön 
Helsingin keskussairaalan rakentamiseksi edellä selostetulla pohjalla, sekä 
kehoitti sitä tekemään muut mahdolliset huomautuksensa. 

Vastauksena valtuusto päätt i2) ilmoittaa Helsingin kaupungin puoles-
taan hyväksyvän edellä mainitun neuvottelukunnan mietinnössä esiintyvän 
ehdotuksen sairaalain rakentamisesta ja sairassijain luovuttamisesta kau-
pungin potilaille, sairaalaneuvottelukunnan mietinnössä ja sisäasiainminis-
teriön kirjelmässä tarkemmin määritellyin tavoin ja ehdoin, kuitenkin nimen-
omaan siten selvennettynä, että kaupungin on suoritettava sen maksetta-
vaksi edellytetty rakennus- ja sisustuskustannusten prosenttimäärä vain 
edellä mainittujen kaupungin etuoikeutettujen sairassijain osalle jakautu-
vista kustannuksista, sekä edellytyksin, että valtion ja kaupungin välillä 
tehtävästä lopullisesta sopimuksesta päästään ennen ehdotuksen toteutta-
miseen ryhtymistä yksimielisyyteen. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 
Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltoviraston ylimääräinen kanslisti M. Broms, joka 
12 viimeksi kuluneen kuukauden aikana jo oli nauttinut sairaslomaa kaksi 
kuukautta täysin palkoin ja kolme kuukautta 2/3 palkoin, oikeutettiin3) 

Vrt. v:n 1937 kert. s. 77. — 2) Kvsto 24 p. elok. 23 § ja kvston pain. asia-
kirj. n:o 6. — 3) Kvsto 16 p. helmik. 21 §. 
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saamaan 1 ¡2 palkastaan hänelle tammikuun 1 p:stä helmikuun 28 p:ään 
myönnetyn jatketun sairasloman ajalta. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
valtuusto myönsi1) 10,000 mk:n suuruisen lisäyksen huoltoviraston asia-
miestoimiston tarverahoihin. 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi2) arkkitehti U. 
Sjöholmin kaupunginhallituksen kehoituksesta laatimat Tervalammen 
työlaitokseen rakennettavan navetan luonnospiirustukset 3) antaen arkki-
tehti Sjöholmille tehtäväksi laatia myöskin navetan pääpiirustukset. Niiden 
sittemmin valmistuttua valtuusto hyväksyi4) ne 1,350,000 mk:aan päätty-
vine kustannusarvioineen alistaen piirustukset sosiaaliministeriön hyväk-
syttäviksi. 

Samoin valtuusto hyväksyi2) kaupunginarkkitehdin laatimat saman 
työlaitoksen pesula- ja saunarakennuksen luonnospiirustukset3) antaen 
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa tämän rakennuksen 
pääpiirustukset. 

Valtuusto hyväksyi5) rakennustoimiston talorakennusosaston aikaisem-
min hyväksyttyjen luonnospiirustusten6) pohjalla laatimat Tervalammen 
työlaitoksen kahden hoidokkirakennuksen ja talous- ja pesularakennusten 
pääpiirustukset yhteensä 6,444,500 mk:aan päättyvine kustannusarvioineen 
sekä mainitun työlaitoksen vanhojen rakennusten korjaus- ja muutostöi-
den 7) piirustukset. Kaikki mainitut piirustukset alistettiin sosiaaliminis-
teriön hyväksyttäviksi. 

Valtuusto hyväksyi8) yleisten töiden lautakunnan laadituttamat 
Tervalammen työlaitoksen ynnä sen viemärijohtojen rakentamisehdotukset 
n:ot 4,768, 4,773 ja 4,786 686,000 mk:aan päättyvine kustannusarvioineen 
sekä vesijohtolaitoksen laatiman, helmikuun 4 p:nä päivätyn saman työlai-
toksen vesijohtoverkoston ja vesisäiliön rakentamisehdotuksen 186,000 
mk:aan päättyvine kustannusarvioineen. 

V:n 1937 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluok-
kaan Tervalammen työlaitoksen irtaimiston hankintaa varten kaupungin-
hallituksen käytettäviksi merkittyjen varain jäännöserä, 260,000 mk, 
siirrettiin9) kertomusvuonna käytettäväksi. Viimeksi mainitun määrä-
rahan säästö, 230,000 mk, päätettiin 10) sittemmin siirtää v. 1939 käytettä-
väksi. 

Lisäyksen myöntäminen erääseen huoltomäärärahaan. Huoltotoimen 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsiu) 
12,000 m:kn suuruisen lisäyksen lukuun Hoito huoltolautakunnalle kuu-
lumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia 
sisältyvään määrärahaan Matkakustannukset. 

Työttömyyshuolto 

Työtupatoiminnan keskittäminen12). Kaupunginvaltuusto päätti13): 
lakkauttaa naisten työtuvan ja sen johtokunnan; 

!) Kvsto 23 p. marrask. 27 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 20 §. — 3) Vrt. v:n 1937 
kert. s. 161. — 4) Kvsto 22 p. kesäk. 32 §. — 5) S:n 22 p. kesä k. 31 §. — 6) Ks. 
v:n 1937 kert. s. 43 ja 161. — 7) Vrt. v:n 1936 kert. s. 27. — 8) Kvsto 30 p. maa-
lisk. 20 §. — 9) S:n 12 p. tammik. 19 §. — 10, S:n 7 p. jouluk. 27 §. — l l) S:n 
23 p. marrask. 27 §. — 12) Vrt. v:ti 1935 kert. s. 219. — 13) Kvsto 22 p. kesäk. 
30 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 4. 
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perustaa huoltolautakunnan työtupien yhteyteen osaston työttömiä 
naisia varten; 

muuttaa huoltolautakunnan työtupien johtokuntana toimivan jaoston 
johtokunnaksi, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joista yksi 
valitaan varapuheenjohtajaksi; 

siirtää naisten työtuvan kaluston ja valmiste- y.m. varastot ja muun 
omaisuuden samoin kuin ammattikursseja varten hankitun kaluston huolto-
lautakunnan työtuville; 

lakkauttaa kaupungin työlaitosten myyntiaitan johtokunnan ja siir-
tää myyntiaitan työtupien johtokunnan alaiseksi; sekä 

toteuttaa edellä mainitut toimenpiteet tammikuun 1 p:stä 1939. 
Sittemmin valtuusto hyväksyi1) edellä mainitun järjestelyn edellyttä-

mät muutokset Helsingin kaupungin huolto-ohjesääntöön, Helsingin kau-
pungin huoltolautakunnan sekä sen asettamien osastojen, jaostojen ja 
johtokuntien työjärjestykseen sekä Helsingin kaupungin huoltolautakunnan 
alaisten työtupien ohjesääntöön, päättäen alistaa hyväksymänsä huolto-
ohjesäännön sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. 

Naisten työtuvan työntekijäin palkkain korottaminen. Kaupunginvaltuus-
to korotti2) naisten työtuvan työntekijäin tuntipalkan tammikuun 1 p:stä 
1938 alkaen 4 mk:aan, ollen työtuvan johtokunnan tämän mukaisesti tar-
kistettava muutkin työtuvassa suoritettavat työpalkat, sekä oikeutti johto-
kunnan tämän johdosta ylittämään talousarvioon työtupaa varten merkit-
tyä määrärahaa enintään 40,000 mk. 

Työtupien huoneisto kysy my s. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3) Hel-
singinkadun tontille n:o 24 rakennettavan työtupain ja keskuskeittolan 
yhteisen talon luonnospiirustukset. 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginvaltuusto epäsi4) lastensuojelulauta-
kunnan esityksen, että lastensuojeluvirastoon perustettaisiin vakinainen 
kanslistin virka, jonka haltija lähinnä huolehtisi äitiysavustuksiin liitty-
vistä kansliatehtävistä mutta samalla avustaisi naistarkastajia lautakun-
nan hoidossa olevien lasten tilapäisten vaateavustusten tilityksessä. Sitä 
vastoin myönnettiin 4) lastensuojelulautakunnan tilille Tilapäistä työvoimaa 
17,930 mk:n suuruinen lisämääräraha Lastensuojelun pääluokkaan sisäl-
tyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista tilapäisen kanslistin palkkaa-
miseksi lastensuojeluvirastoon kertomusvuodeksi helmikuun 1 p:stä lukien. 

Lastensuojelulautakunnan alaiset koulukodit maatiloineen. Bengtsärin 
koulukotitilan v:n 1937 määrärahaa Kustannukset päätettiin5) sallia ylit-
tää 21,029: 35 mk ja Toivolan tilan saman vuoden määrärahaa Kustan-
nukset 5,603: 55 mk. 

Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
valtuusto myönsi 6) 23,732 mk:n suuruisen määrärahan Bengtsärin koulu-
kotiin siirretyn palolaitoksen vanhan paloruiskun letkuihin ja muihin lisä-
tarpeisiin. 

Kvsto 26 p. lokak. 13 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 7; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 46. — 2)Kvsto 12 p. tammik. 15 §. — 3) S:n 21 p. jouluk. 18 §; 
vrt. myös tämän kert. s. 74 ja 105. — 4) Kvsto 26 p. tammik. 13 §. — 5) S:n 16 
p. helmik. 26 §. — 6) S:n 30 p. maalisk 21 §. 

Kunnall. kert. 1938 4 
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Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi*) 8,000 mk halonhakkuu- ja metsänpuhdistustöiden suorittamiseen 
Bengtsärin koulukotitilalla koulukodin polttopuutarpeen täyttämiseksi. 

Traktorin ostamiseksi Ryttylän koulukotitilalle lastensuojelulautakunta 
oikeutettiin 2) ylittämään Ryttylän ja Siltalan tilain määrärahaa Kustan-
nukset 30,000 mk. 

Lastensuojelumäärärahain ylittäminen. Kaupunginvaltuusto päätti3) 
sallia ylittää seuraavia v:n 1937 riittämättömiä lastensuojelumäärärahoja 
alla mainituin määrin: lastensuojelulautakunnan määrärahaa Painatus ja 
sidonta 2,000 mk, lastenhuoltolaitosten määrärahaa Lämpö 12,000 mk, 
Valaistus 18,000 mk, Vedenkulutus 10,000 mk, Tarverahat 1,000 mk, Ruo-
kinta 16,000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1,400 mk, Käyttö-
voimaa 2,000 mk, Käsityö- ja jatko-opetus 500 mk ja Sekalaista 4,500 mk. 
sijoitusta yksityishoitoon, apumaksuja y.m. varten varattua määrärahaa 
Tylsämielisten lasten erikoishoito ja opetus 24,500 mk sekä Toivoniemen 
tilan määrärahaa Kustannukset 12,000 mk ja Ryttylän ja Siltalan tilain 
määrärahaa Kustannukset 41,329 mk. 

Äitiysavustusten jakamiseen kuuluvien töiden suorittaminen. Maito-
pisarayhdistykselle, joka kertomusvuoden alusta lukien ylläpitämiensä las-
tenhuoltokeskuksien välityksellä oli avustanut lastensuojelulautakuntaa 
äitiysavustusanomusten vastaanottamisessa, niistä aiheutuvissa kotien 
tarkastuksissa sekä tähän avustukseen kuuluvien vaatekappaleiden jake-
lussa, myönnettiin 4) lisäavustuksena kertomusvuodeksi 22,500 mk, josta 
338 mk pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyt-
tövaroista ja 22,162 mk saman tilin ylityksenä. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1937 tarverahoja myön-
nyttiin 5) ylittämään 1,500 mk. 

Työnvälitystoimisto. Työnvälityslautakunta oikeutettiin 6) avoimeksi 
joutunutta työnvälitystoimiston miesosaston sääntöpalkkaista toimisto-
apulaisen virkaa haettavaksi julistamatta siirtämään siihen saman toimiston 
tilapäinen toimistoapulainen M. O. Turunen. 

Partiojärjestojen avustaminen. Kaupunginvaltuusto myönsi7) yleisistä 
käyttövaroistaan 12,000 mk jaettavaksi avustuksina eräille partiojärjes-
töille yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamismäärärahaa jaka-
maan asetetun valiokunnan ehdottamalla tavalla siten, että Suomalainen 
partiopoikaliitto sai 4,000 mk, Toimentytöt partiojärjestö 3,000 mk, 
Suomalaisen normaalilyseon partiopojat 1,000 mk, Helsingfors scoutdistrikt 
3,000 mk ja Helsingfors flickscoutdistrikt 1,000 mk. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kaupungin opetustilaston julkaisemistapa. Kaupunginvaltuusto päätti8), 
e t tä kaupungin opetustilasto, joka sisälsi kaupungin kaikkien opetuslaitos-

!) Kvsto 30 p. maalisk. 22 §. — 2) S:n 30 p. maalisk. 23 §. — 3) S:n 26 p. 
tammik. 27 §. — 4) S:n 5 p. lokak. 29 §. — 5) S:n 26 p. tammik. 40 §. — 6) S:n 
27 p. huhtik. 15 §. — 7) S:n 22 p. kesäk. 52 §. — 8) S:n 27 p. huhtik. 34 §. 


