
I. Kaupunginvaltuusto 3* 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Helsingin esikaupunkiliitos. Sisäasiainministeriö oli lokakuussa 1928 
määrännyt kunnallisen keskustoimiston johtajan Y. Harvian toimittamaan 
toukokuun 19 p:nä 1925 kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun 
lain mukaisen selvityksen siitä, missä määrin kaupungin lähiympäristön 
asutusalueita olisi kunnallista jaoitusta muuttamalla siirrettävä kaupun-
kiin kuuluviksi. Selvitysmiehen työn valmistuttua v:n 1936 kevättalvella, 
pyydettiin kaikilta asianomaisilta lausunnot hänen laatimastaan ehdotuk-
sesta Kaupunginvaltuusto päätti 2) annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa puoltavansa selvitysmiehen ehdotusta Huopalahden, Haagan, Oulun-
kylän, Kulosaaren, Pakinkylän, Malmin—Tapanilan, Herttoniemen ja itäi-
sen saariston alueiden liittämisestä kokonaisuudessaan sekä Pitäjänmäen, 
Tikkurilan, supistetun Helsingin maalaiskunnan, Västersundomin ja Leppä-
vaaran alueiden liittämisestä osittain Helsingin kaupunkiin, kuitenkin 
sellaisin muutoksin, että kaupunkiraja Malmin—Tapanilan liitosalueen 
kohdalla olisi vedettävä Tapaninkylän pohjoisrajaa pitkin, joten selvitys-
miehen ehdotus Suutarinkylän ja Keravanjoen eteläpuolella olevien Tik-
kurilan kylän ja Helsingin pitäjän kirkonkylän osien liittämisestä kaupun-
kiin tuli tältä kohdin evätyksi, ja että uuden Tikkurilan maalaiskunnan 
lounaispuolelle perustettavaksi ehdotettu Suur-Haapalahden kauppala 
kokonaisuudessaan olisi yhdistettävä kaupunkiin. Niinikään valtuusto 
puolsi selvitysmiehen ehdotusta alueiden omaisuuden jaosta, myöskin eh-
dotetun Suur-Haapalahden kauppalan osalta, siten muutettuna, että alueilla 
olevien rakennusten v:n 1934 tilinpäätökseen perustuvat arvot olisi alennet-
tava 10 %:lla. Alueliitos olisi valtuuston mielestä toimeenpantava v:n 
1941 alusta lukien. 

Kaupunginhallitus ja välittömästi sen alaiset 
virastot 

Kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1939 valit-
tiin 3) vt t Nybergh, Railo, Räisänen, Salmela-Järvinen, Salovaara, Suo-
lahti, Tulenheimo, Udd ja von Wendt. 

Kiinteistöjohtaja E. von Frenckell vapautettiin4) v:n 1940 loppuun 
saakka muista kuin olympiakisain yhteyteen kuuluvista virkatehtävistään, 
ollen hänen kuitenkin lisäksi valmisteltava kaikki urheilua ja liikennettä 
koskevat kysymykset sekä lähinnä toimittava kaupunginjohtajan sijai-
sena tämän ollessa estynyt. V. t. kiinteistöjohtajaksi jälelle jääväin asi-
ain osalta määrättiin4) pankinjohtaja T. Grotenfelt 10,000 mk:n kuukausi-
palkoin. Pankinjohtaja Grotenfeltin virkamääräys peruutettiin5) sit-
temmin marraskuun 1 p:stä lukien kiinteistöjohtaja von Frenckellin ilmoi-
tettua mainitusta ajankohdasta lukien jälleen voivansa ryhtyä virkaansa 
hoitamaan sen johdosta, että kaupunginhallitus huomattavasti oli supis-
tanut olympiakisain työohjelmaa. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin 6) ylittämään seuraavia v:n 1938 määrä-
rahoja alla mainitun verran: pääluokkaan Yleinen kunnallishallinto sisäl-

1) Ks. julkaisua Helsingin esikaupunkiliitos ja kvston pain. asiakirj. n:o 3. — 
a) Kvsto 7 p. kesäk. 12 § ja 21 p. kesäk. 12 §. — 3) S:n 11 p. tammik. 4 §. — 
«) S:n 21 p. kesäk. 7 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 11 §. — ·) S:n 8 p. helmik. 28 § ja 
22 p. helmik. 21 §. * J 
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tyviä kaupunginvaltuuston määrärahoja Valaistus ja Siivoaminen vastaa-
vasti 3,613:40 mk ja 2,146:50 mk, kaupunginhallituksen määrärahaa 
Puhelinkeskus 2,873: 60 mk ja sen asiamiesosaston määrärahaa Siivoami-
nen 568 mk, kaupunginkanslian määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 9,792: 50 
mk, Siivoaminen 76: 45 mk ja Tarverahat 16,445 mk, rahatoimiston mää-
rärahaa Valaistus 311: 90 mk, Painatus ja sidonta 9,992: 60 mk ja Pank-
kien kannantaprovisiot 12,989: 10 mk, erinäisiin hallintomenoihin sisäl-
tyviä määrärahoja Ikälisäykset ja palkankorotukset 4,029 mk, Sairaslo-
masijaiset 86,838: 90 mk, Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa 30,295 mk, 
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset 58,992: 21 mk, Puhelinmaksut 
32,635: 90 mk ja Valiokunta- ja komiteamenot 27,425 mk, pääluokkaan 
Oikeus- ja järjestystoimi sisältyviä poliisilaitoksen määrärahoja Kau-
pungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 6,579: 20 mk, Pidätetty-
jen henkilöiden ylläpito 4,414: 20 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 
75 mk, pääluokan Kiinteistöt erinäisiin menoihin kuuluvaa määrärahaa 
Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi 101,891 mk, pääluokan Sekalaiset yleiset menot määrärahoja 
Kulosaaren sillan käyttö- ja korjauskustannukset 44,700: 20 mk ja Seka-
laisten tulojen poistot ja palautukset 28,875 mk, pääluokan Korot ja laina-
kustannukset määrärahaa Provisiot y. m. kulut 3,600,000 mk sekä pääluo-
kan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Muut sijoitukset kuuluvaa 
määrärahaa Puhelinosuuksia 82,500 mk. Kertomusvuoden pääluokan 
Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvää määrä-
rahaa Kaluston hankinta kaupunginhallituksen sallittiin ylittää enintään 
125,000 mk 1), taideteosten ostoon varattua määrärahaa enintään 100,000 
mk 2), suihkuveistosten hankkimiseksi Kappeliesplanaadiin sekä pääluok-
kaan Yleiset työt sisältyviä käyttö varo jaan enintään 1,000,000 mk3). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhallituksen toimenpiteen 
autojen hankinnassa syntyneen 6,000 mk:n ylijäämän siirtämisestä palo-
laitoksen määrärahasta Kaluston hankinta vesijohtolaitoksen yhteisiin 
sekalaismenoihin sisältyvään määrärahaan Työkalujen ja kaluston han-
kinta. 

Tilastotoimisto. Tilastotoimiston siivoamismäärärahaa päätettiin sallia 
ylittää 1,300 mk 5) sekä sen painatus- ja sidontamäärärahaa 34,000 mk6). 

Revisiolaitos 

Revisiotoimisto. Avoimeksi julistettuun revisiotoimiston reviisorin-
virkaan valittiin7) kauppatieteidenkandidaatti M. K. Luotonen. 

Revisiotoimisto oikeutettiin ylittämään v:n 1938 määrärahojaan Tila-
päistä työvoimaa 22,000 mk ja Valaistus 157: 65 mk8) sekä Tarverahat ja 
Matkakulut vastaavasti 3,500 mk ja 500 mk 9). 

Kaupungin v:n 1938 tilien ja hallinnon tarkastus. Tutustuttuaan kau-
pungin revisiotoimiston kertomukseen v:lta 1938 vuositilintarkastajat 
valittuaan sihteerikseen merenkulkuneuvos A. Virangon 10) sekä jakau-
puttuaan kuten ennenkin jaostoihin, jotka tutkivat eri hallinnonhaaroja 

!) Kvsto 5 p. heinäk. 29 §. — 2) S:n 10 p. toukok. 17 §. — 8) S:n 24 p. tou-
kok. 19 §. — 4) S:n 15 p. maalisk. 32 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 20. — 5) Kvsto 
25 p. lokak. 29 §. — 6) S:n 15 p. marrask. 28 §. — 7) S:n 26 p. huhtik. 8 §. — 8) S:n 
25 p. tammik. 27 §. — 9 ) S:n 11 p. tammik. 15 §. — 1 0) Vrt. t ämän kert . s. 115. 
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ja laitoksia, antoivat tilintarkastuskertomuksensa 1), jossa he, todeten 
aluksi myöskin v:n 1938 taloustuloksen muodostuneen edulliseksi, vaikka 
kaupungin menot edelliseen vuoteen verraten olivatkin nousseet, esittivät 
eräitä kaupungin hallinnon yleisjohtoa ja eri hallinnonhaaroja koskevia 
huomautuksia. Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajain ker-
tomuksissaan tekemien huomautusten johdosta asianomaisilta laitoksilta ja 
lautakunnilta pyytämänsä selitykset, jotka se katsoi tyydyttäviksi ja joista 
ilmeni asianomaisten jo ryhtyneen tai vastaisuudessa aikovan ryhtyä toi-
menpiteisiin sellaisten epäkohtien korjaamiseksi, jotka sitä kaipasivat, kau-
punginhallitus antoi niiden johdosta lausuntonsa 2), jonka mukaisesti kau-
punginvaltuusto sittemmin päätti3) hyväksyä v:n 1938 tilinpäätöksen 
sekä myöntää kaupunginhallitukselle ja kaupungin kaikille lautakunnille 
ja virastoille vastuuvapauden mainitun vuoden hallinnosta ja tileistä. 
Lisäksi valtuusto päätti, ettei tilintarkastuskertomuksessa esitettyjen huo-
mautusten johdosta ollut ryhdyttävä enempiin toimeenpiteisiin. 

Vuositilintarkastajain vaali. Kaupungin v:n 1939 hallinnon ja tilien 
tarkastajiksi valittiin4) dosentti V. Annala, toimistonjohtaja A. Ed-
berg, pankinjohtaja W. Ewers, pankinkamreeri V. Hougberg, pro-
fessori K. Järvinen, konttoristi E. K. Kalervo, toimittaja K. Kukkonen, 
toimittaja E. Meriluoto, pankinjohtaja V. V. Sipi, konttoripäällikkö F. 
Smedberg, raitiovaununkuljettaja O. H. Träskvik ja pankinkamreeri T. 
H. Vilppula sekä tilintarkastajain varamiehiksi konttorinhoitaja U. Aho, 
konttoristi V. Aronen, kauppatieteidenkandidaatti S. Colliander, pankin-
prokuristi B. Halleen, pankinjohtaja Hj. Hultin, pankinjohtaja K. Kivi-
alho, varastotyöntekijä N. Lehto, kirjanpitäjä A. V. Lehtokoski, lehtori 
E. Malmberg, kirjaltaja R. Paasio, professori H. Schybergson ja pankin-
johtaja S. Selin. 

Kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajat. Kaupungin irtaimen 
omaisuuden inventtaajain kertomus v:lta 1938 suorittamastaan tarkastuk-
sesta merkittiin 5) tiedoksi. 

Verotusviranomaiset 
Verotusvalmisteluvirasto. Verotusvalmisteluviraston vahtimestari L. I. 

Siven, joka huhtikuun 1 p:ään mennessä jo oli nauttinut kaiken hänelle vir-
kasäännön mukaan kuuluvan sairasavun, oikeutettiin 6) saamaan puolet 
palkastaan ynnä ikäkorotuksensa mainitun päivän ja elokuun 31 p:n välisen 
jatketun sairaslomansa ajalta. 

Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin 7) ylittämään v:n 1938 määrä-
rahojaan Tilapäistä työvoimaa ja Ylityökorvaukset vastaavasti 82,734 mk 
ja 23,238 mk johtuen kahden uuden liikekäsittelijän palkkaamisesta viras-
toon sekä seitsemän osastonjohtajan ja yhden liikekäsittelijän palkkain 
korottamisesta Uudenmaan lääninhallituksen määräyksestä. 

Viranhaltijain ja työntekijäin virkasääntötyö-
järjestely-, p ai kk a-, eläke- y. m. s. kysymykset 

Viranhaltijain palkkasäännön vahvistaminen. Oikeusministeriö vahvisti 
joulukuun 15 p:nä 1938 kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin 

Kvston pain. asiakirj. n:o 7. — 2) S:n n:o 11. — 3) Kvsto 21 p. kesäk. 6 § 
ja 29 p. marrask. 10 §. — 4 ) S:n 11 p. tammik. 4 § .— 5 ) S:n 26 p. huhtik. 4 § .— 
«) S:n 10 p. toukok. 3 §. — 7 ) S:n 25 p. tammik. 29 §. 
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viranhaltijain uuden palkkasäännön, mikäli se koski kunnallispormestarin, 
maistraatin oikeusneuvosmiehen ja kunnallisneuvosmiehen, ensimmäisen 
ja toisen kaupunginvoudin, apulaiskaupunginvoudin, oikeuspormestarin, 
raastuvanoikeuden vanhemman ja nuoremman oikeusneuvosmiehen ja yli-
määräisen neuvosmiehen sekä ensimmäisen kaupunginviskaalin ja kau-
punginviskaalin virkoja, ja sisäasiainministeriö vahvisti sen marraskuun 
29 p:nä 1938 ensimmäisen ja toisen kaupunginlääkärin ja kaupunginkam-
reerin virkain osalta, mikä merkittiin tiedoksi. 

Virkasäännön sekä työntekijäin lomasäännön ja sairas- ja hautaus-
apumääräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti2) vahvistaa 
kaupunginhallituksen asettaman komitean ehdottamat muutokset virka-
sääntöön sekä työntekijäin lomasäännön ja työntekijäin sairas- ja hautaus-
apua koskevat määräykset komitean ehdotuksen mukaisiksi. Päätökset 
tulisivat voimaan tammikuun 1 p:nä 1940. 

Viranhaltijain eläkesäännön erään kohdan tulkinta. Oli havaittu tar-
vittavan selvennystä Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 
1 §:ään, jonka mukaisesti jokainen vuosi- tai kuukausipalkkaa naut-
tiva viranhaltija, jolla oli päävirka kaupungin palveluksessa, oli, jos hän 
oli nuhteettomasti palvellut, oikeutettu eroamishetkestä lukien määrätyin 
ehdoin nauttimaan elinkautista eläkettä. Katsoen, että eläke-edun menettä-
minen sen perusteella, ettei palvelus ollut ollut nuhteeton, voi tulla kysymyk-
seen vain silloin, kun viranhaltija oli joutunut virkasäännön 12 §:ssä mai-
nittujen rangaistustoimenpiteiden, nimittäin varoituksen, virantoimituk-
sesta pidättämisen tai virasta erottamisen alaiseksi, kaupunginvaltuusto 
hyväksyi3) noudatettavaksi sellaisen eläkesäännön mainitun kohdan tul-
kinnan, että ensiksi mainittu rangaistus ei aiheuttanut eläke-edun menettä-
mistä, toista rangaistusta sovellettaessa oli kussakin tapauksessa erikseen 
harkittava, oliko eläke-etu katsottava menetetyksi ja kolmannessa rangais-
tustapauksessa eläke-etu oli katsottava menetetyksi. Samalla valtuusto 
oikeutti kaupunginhallituksen, jos viranhaltija oli ollut virantoimituk-
sesta pidätettynä, kussakin yksityistapauksessa harkitsemaan, oliko hänen 
katsottava menettäneen oikeutensa eläkkeen saamiseksi lukea hyväkseen 
palvelusaikansa ennen virasta pidättämistään. 

Leski- ja orpokassan säännöt. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4) Helsingin 
kaupungin leski- ja orpokassan sääntöihin sellaisen lisäyksen, jonka mu-
kaan kassan jäseniksi välittömästi kaupungin palveluksessa olevien hen-
kilöiden lisäksi voi liittyä myöskin sellaisen yhtiön henkilökunta, jossa 
kaupunki omistaa osake-enemmistön. 

Raitiotie ja omnibus oy:n henkilökunnan oikeuttaminen liittymään 
kaupungin leski- ja orpokassaan. Kaupunginvaltuusto suostui5) Raitio-
tie ja omnibus oy:n anomukseen sen henkilökunnan oikeuttamisesta liitty-
mään kaupungin leski- ja orpokassaan ehdoin, että yhtiö henkilökuntansa 
osalta vastaa niistä sitoumuksista, jotka kassan sääntöjen mukaisesti kuu-
luvat kaupungille. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Alla mainituille viran- tai toimenhal-

x) Kvsto 25 p. tammik. 2 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 5 ja Kunnall. asetus-
kok. s. 174. — 2) Kvsto 21 p. kesäk. 27 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 5; ks. 
myös Kunnall. asetuskok. s. 62, 71 ja 73. — 8) Kvsto 15 p. marrask. 9 §. — 
4) S:n 10 p. toukok. 9 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 80. — 6) Kvsto 30 p. 
elok. 25 §. 
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tijoille sekä työntekijöille myönnettiin ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, 
joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

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 

Poliisilaitos PalSn, L. i) Siivooja 191/4 39 336 
Palolaitos Karjala. K. O. 2) Palokorpraali 19 V® 39 370 
Marian sairaala Saxberg, E.3) Siivooja 19 Vs 39 300 
Tuberkuloosisairaala Kujanen, S. 4) » 19 V» 39 500 
Naisten työtupa Kuosmanen, A. 5) Työntekijä 191/s 39 300 
Suomenkieliset lasten-

Työntekijä 191/s 39 

tarhat Kallio, A. 6) Keittäjä 191/e 39 295 
Rakennustoimisto Lehtonen, II. E. 8) Työntekijä 19 i/6 39 400 
Satamahallintotoimisto Jalava, S. 7) Siivooja 19 i/2 39 180 
Malmin kalkkihiekka-

Siivooja 19 i/2 39 

tiilitehdas oy. Ahonen, P. 8) Työntekijä 19i / 1 039 400 
Malmin kalkkihiekka-

Työntekijä 19i / 1 039 

tiilitehdas oy. Lehtonen, O. 8) » 19i/1 039 400 

Leskieläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan miesvainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläke-
aaäärä 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-
aaäärä kuu-

kautta 
kohden, 

mk 

Rakennustoimisto Andersson, A. 9) Kalustonhoitaj a Leski 19V? 39 300 
» Sacklén, A. 5) Puuseppä » 19 V. 39 300 

Ahtila, K.7) Työntekijä » 19 Vs 39 300 
» Kettunen, A. 5) • » 19 1/2 39 300 
» Laine, F. H. » » 19 V· 39 300 
» Malila, H.*1) » » 19 i/6 39 300 
» Oinonen, K. G. 10) > » 19 Ve 39 300 
» Salminen, A. 6) » 1 19 V« 39 300 
» Salminen, K.10) • » 19 i/6 39 300 
» Salomaa, P. 7) > » 19 V2 39 300 
» Vallin, M.7) » » 19i/ 2 39 300 

Puhtaanapitolaitos Hänninen, J 7.) » » 19 V2 39 300 
Sähkölaitos Heininen, H· J. 7) Mittarintarkistaj a t 19 V. 39 300 

» Keinänen, A. Portinvartija » 19 1U 39 300 
Malmin kalkkihiek-

katiilitehdas oy. | Nyberg 8) Työnjohtaja » 19 1/io 39 200 

Kaupunginvaltuusto myönsi12) kaupungin vanhimmalle asukkaalle, 
110-vuotiaalle entiselle palvelijalle M. Anderssonille, 500 mk:n suuruisen 
ylimääräisen kuukausieläkkeen tammikuun 1 p:stä 1939 lukien. 

Evätyt eläkeanomukset. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä 
myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita 

i) Kvsto 10 p. toukok. 18 §. — 2) S:n 25 p. lokak. 31 §. — 8 ) S:n 24 p. tou-
kok. 20 §. — 4) S:n 22 p. helmik. 25 §. — 5) S:n 15 p. maalisk. 34 §. — 6 ) S:n 7 
p. kesäk. 29 §. — 7) S:n 8 p. helmik. 35 §. — 8) S:n 4 p. lokak. 43 §. — 9 ) S:n 
30 p. elok. 48 §. — 10) S:n 21 p. kesäk. 41 §. — " ) S:n 15 p. marrask. 33 §. — 
" ) S:n 11 p. tammik. 21 §. 
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seuraavat henkilöt olivat esittäneet: raastuvanoikeuden kaupunginpalveli-
jain T. W. Björkin 1) ja A. Stambejn lesket, palokersantti K. H. Koski-
sen leski, tuberkuloosisairaalan yövartija K. Granlund2), kaupungin-
orkesterin jäsenen G. Mariani-Ceratin leski, kiinteistölautakunnan alais-
ten maatilain muonamies K. G. Lindahl 1), rakennustoimiston insinöörin 
R. T. Mallenin3) leski, työntekijän J . Barckin 4) leski, työntekijä J . N. 
Boxström 4), työntekijän E. Eliassonin 5) leski, työntekijä J . E. Kunttala6), 
työntekijän E. Leväsen3) leski, työntekijät J . A. Lindberg 7), A. V. Munter 6), 
J . K. Nieminen 2), E. V. Raunio2) ja O. Taavitsainen2) ja työntekijän K. G. 
Träskmanin8) leski, puhtaanapitolaitoksen siivooja M. Auranen9), parmaaja 
F. Nousiainen6) sekä teurastamon yövartijan J . S. Palmqvistin6) leski. 

Suomenkielisten kansakoulujen veistokalustonhoitajan J. Kiven ano-
mus saada eläkettä varten lukea hyväkseen Lasten työkotiyhdistyksen pal-
veluksessa olemansa aika evättiin 10). 

Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Nikkilän sairaalan 
alilääkäri A. Troupp, joka erotessaan kesäkuun 1 p:nä sairauden perus-
teella virastaan oli saanut sääntöjen mukaisen 1,857 mk:n suuruisen osa-
eläkkeen11), oli valittanut tä tä koskevasta päätöksestä Uudenmaanlää-
nin maaherralle anoen eläkesäännön 7 §:n perusteella täyt tä eläkettä. Kun 
valitus voitiin katsoa myöskin anomukseksi ylimääräisen eläkkeen myöntä-
misestä, kaupunginhallitus alisti asian kaupunginvaltuuston harkitta-
vaksi, joka tällöin, katsoen ettei ollut olemassa edellytyksiä täyden eläk-
keen myöntämiseen, epäsi 12) anomuksen. Valituksen johdosta läänin-
hallitukselle annettavassa selityksessään valtuusto päätti13) huomauttaa, 
että eläkesäännön edellä mainitun kohdan mukaan oli kokonaan valtuus-
ton vapaan harkinnan varassa, myönnettiinko eronneelle viranhaltijalle 
suurempi eläke kuin mihin hän eläkesäännön muiden määräysten nojalla 
oli oikeutettu, mihin kyseisessä tapauksessa ei ollut vaadittavia edelly-
tyksiä, jota paitsi ei muutenkaan ollut syytä lisäeläkkeen myöntämiseen. 
Kun valittaja myöskään ei ollut edes väittänytkään valtuuston asiaa käsi-
tellessään tehneen mitään muodollista virhettä, valtuusto päätti13) esittää 
hänen valituksensa hylkäämistä. 

Valtuuston annettua Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä ra-
kennustoimiston työntekijän J . Pikkaraisen 14), puhtaanapitolaitoksen 
työntekijän K. V. Lundellin lesken 14), parmaaja F. Nousiaisen 15) ja vesi-
johtolaitoksen putkityöntekijän A. Salosen16) tekemäin valitusten johdosta, 
jotka tarkoittivat heidän käsiteltyjä eläkeanomuksiaan, lääninhallitus 
hylkäsi valitukset vastaavasti helmikuun 24 p:nä, helmikuun 25 p:nä, 
toukokuun 16 p:nä ja v:n 1938 joulukuun 28 p:nä. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Kaupungin v:n 1938 tilit ja tilinpäätös. V:n 1938 tulos ilmenee seuraa-
vasta mainitun vuoden tilinpäätöksen mukaisesta yhdistelmästä 17): 

*) Kvsto 8 p. helmik. 35 §. — 2) S:n 22 p. helmik. 25 §. — 3) S:n 21 p. ke-
säk. 41 §. — *) S:n 15 p. marrask. 33 §. — B) S:n 24 p. toukok. 20 §. — 6 ) S:n 
15 p. maalisk. 34 §. — 7) S:n 5 p. huhtik. 27 §. — 8) S:n 10 p. toukok. 18 §, 5 p. 
heinäk. 36 § ja 30 p. elok. 45 §. — 9) S:n 5 p. heinäk. 36 §. — 10) S:n 30 p. elok. 
46 § ja 29 p. marrask. 18 §. — X1) Vrt . t ämän kert. s. 132. - 1 2 ) Kvsto 30 p. elok. 
47 §. — 1 3) S:n 25 p. lokak. 7 §. — " ) S:n 8 p. helmik. 5 § ja 5 p. huhtik. 3 §. — 
15) S:n 26 p. huhtik. 5 § ja 7 p. kesäk. 4 §. —1 6) S:n 25 p. tammik. 6 §; ks. myös 
v:n 1938 kert . s. 12. — Kvsto 5 p. huhtik. 4 §. 




