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tuloa tuottamattomain pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset 
nimikkeessä Sairaanhoito tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen eri-
näisiä muutostöitä sekä sen läntisen siipirakennuksen rakentamista varten 
varattuja varoja enintään 91,470 mk. 

Tuberkuloosisairaalan seuraavia määrärahoja päätettiin *) sallia ylit-
tää enintään alla mainitun verran: Sairaslomasijaiset 55,000 mk, Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet 25,000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 
20,000 mk ja Erilaatuiset menot 6,000 mk. 

Erinäiset sairaanhoitomenot. Sairaalamaksuja Suomen punaisen ris-
tin sairaalaan nimistä määrärahaa päätettiin2) sallia ylittää enintään 
460,000 mk. 

Helsingin yleisen sairaalan laajennustöiden valmistumisajan siirtäminen 
myöhemmäksi. Kaupunginvaltuusto päätti2) vastata kieltävästi sisä-
asiainministeriön tekemään tiedusteluun, suostuisiko kaupunki Helsingin 
yleisen sairaalan synnytys- ja naistautien osaston laajennustöiden valmis-
tumisajan siirtämiseen myöhemmäksi. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huolto-ohjesääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä eräitä huolto-
lautakunnan alaisten työtupain ja naisten työtuvan yhdistämisestä ai-
heutuvia muutoksia Helsingin kaupungin huolto-ohjesääntöön, sosiaali-
ministeriö joulukuun 20 p:nä 1938 hyväksyi täten muutetun huolto-ohje-
säännön, mikä merkittiin 3) tiedoksi. 

Huoltovirasto. Huoltoviraston kassa- ja tilitoimiston pääkassanhoitaja 
A. Lindgren, joka maaliskuun 1 p:ään mennessä jo oli saanut kaiken virka-
säännön mukaisen sairasavun, oikeutettiin4) nostamaan % pohjapalkastaan 
ynnä ikäkorotuksensa hänelle maaliskuuksi myönnetyn jatketun sairas-
loman ajalta. 

Huoltoviraston eteis vartijan M. K. Sundströmin anastettua useaan eri 
otteeseen helmikuusta lähtien huoltovirastolle saapuneista kirjaamatto-
mista kirjeistä pieniä rahamääriä, arviolta yhteensä 2,000 mk, hävittäen 
sitten kirjeet, hänet pidätettiin virantoimituksesta maaliskuun 17 p:stä 
lähtien ja luovutettiin rikospoliisille kuulusteluja varten. Kaupungin-
valtuusto päätti5) tehdä asiasta kaupunkien kunnallislain 52 §:n mu-
kaisen ilmoituksen Uudenmaan läänin maaherralle. 

Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Huomioonottaen viran suuremman työ-
määrän ja edesvastuun kunnalliskodin työlaitoksen muihin työnjohtajan-
virkoihin verraten kunnalliskodin yhteydessä toimivan työlaitoksen puu-
seppäosaston työnjohtajan virka korotettiin6) kertomusvuoden alusta 
lukien 32 palkkaluokkaan myöntäen tarkoitukseen 3,600 mk kaupungin-
valtuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kunnalliskodin sikalan v:n 1938 määrärahaa Muut kulut päätettiin7) 
sallia ylittää 18,000 mk. 

Kvsto 29 p. marrask. 15 §. — 2 ) S:n 5 p. heinäk. 6 §; vr t . v:n 1938 kert . 
s. 47. — 8) Kvsto 25 p. tammik. 3 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 49 ja Kunnall. 
asetuskok. s. 81. — 4) Kvsto 5 p. huhtik. 11 §. — S:n 5 p. huhtik. 9 §. — 
«) S:n 22 p. helmik. 9 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 34 §. 



42 I. Kaupunginvaltuusto 42* 

Tervalammen työlaitos. Sen varalta, että Tervalammen työlaitokseen 
suunnitellun hoidokki-, talous- ja navettarakennuksen ynnä viemärilai-
toksen rakennustöihin välittömästi ryhdyttäisiin, kaupunginvaltuusto 
työkustannusten noustua päätti merkitä työtä varten v:n 1940 talous-
arvioon 944,500 mk:n lisämäärärahan oikeuttaen yleisten töiden lautakun-
nan käyttämään sen ennakolta jo kertomusvuonna. 

Tervalammen työlaitoksen v:n 1938 määrärahaa Palkkiot päätettiin 2) 
sallia ylittää 350 mk. 

Työtuvat. Työtupain kirjanpitäjä S. Järvinen, jonka kuukausipalkka, 
ennenkuin hänen entinen naisten työtuvan kirjanpitäjäntoimensa kertomus-
vuoden alusta lukien vakinaistettiin ja muutettiin työtupain yhteiseksi 
kirjanpitäjän viraksi, prosenttikorotuksineen oli ollut 2,860 mk ja vakinais-
tamisen jälkeen ikäkorotuksineen nousi vain 2,772 mk:aan, oikeutettiin 3) 
edelleen nostamaan entinen palkkansa vähentämättömänä. 

Työtupain ja elintarvikekeskuksen yhteisen talon pääpiirustukset ja 
kustannusarvio hyväksyttiin 4).. 

Työtupain v:n 1938 määrärahoja Kaluston kunnossapito ja Tarverahat 
päätettiin2) sallia ylittää vastaavasti 500 mk ja 1,000 mk. 

Erään huoltomäärärahan ylittäminen. Huoltolautakunta oikeutettiin 2) 
ylittämään v:n 1938 talousarviossa suoranaisia avustuksia varten va-
rattua määrärahaa 1,000,000 mk. 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluvirasto. Lastensuojelu viraston toiminnan yhä laajen-
tuessa ja monipuolistuessa kaupunginvaltuusto päätti 5) perustaa sinne 
tammikuun 1 p:stä 1940 lukien 23 palkka- ja II kielitaitoluokkaan kuulu-
van sihteerin viran. 

Lastensuojelu viraston aviottomain lasten huolto toimistoon päätettiin 6) 
tammikuun 1 p:stä 1940 lukien perustaa 39 palkka- ja IV kielitaitoluok-
kaan kuuluva nuoremman toimistoapulaisen virka. 

Lastenhuoltolaitokset. Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) yleisten töiden 
lautakunnan sen kehoituksesta8) laadituttamat Sofianlehdonkadun var-
relle rakennettavan vastaanotto- ja ammattioppilaskotirakennuksen pää-
piirustukset sekä 7,431,000 mk:aan päättyvän kustannusarvion, alistaen 
ne sosiaaliministeriön hyväksyttäviksi. 

Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
valtuusto osoitti9) 8,500 mk:n lisäyksen lastenhuoltolaitosten määrära-
haan Palkkasääntöön merkitsemättömät pysyväiset virat uuden palveli-
jan palkkaamiseksi Toivolan koulukotiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) sallia sen, että Bengtsärin koulukodin 
opettaja T. A. Mikkola ja Ryttylän koulukodin opettaja A. R. Taipale 
elokuun 1 p:stä lukien vaihtoivat virkoja keskenään. 

Lastensuojelumäärärahain ylittäminen. Lastensuojelulautakunta oi-
keutettiin ylittämään alla mainittuja v:n 1938 lastensuojelumäärära-
hoja seuraavasti: lastensuojelulautakunnan määrärahaa Palkkiot 3,500 

!) Kvsto 25 p. tammik. 41 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 34 §. — 3 ) S:n 22 p. hel-
mik. 8 §. — 4) S:n 7 p. kesäk. 13 §; vr t . t ämän kert. s. 102. — 5) Kvsto 30 p. 
elok. 17 §. — 6) S:n 30 p. elok. 18 §. — 7 ) S:n 25 p. tammik. 22 §. — ®) Ks. v:n 1937 
kert. s. 46. — 9) Kvtso 8 p. helmik. 34 §. — 1 0 ) S:n 25 p. tammik. 13 §. 
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mk 1)f Painatus ja sidonta 2,500 mk sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-
keet 3,789 mk 2), lastenhuoltolaitosten määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 
3,380 mk 1)> Valaistus 2,700 mk 1)> Vedenkulutus 6,000 mk 1)> Yleisten 
laitteiden kunnossapito 1,540 m k 1 ) ja Sekalaista yhteensä 5,317 mk3) 
;sekä lastenhuoltolaitosten tilain määrärahaa Kustannukset 27,647 mk 1). 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitys 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Eräästä työnvälityksen harjoittamis-
lupaa koskevasta anomuksesta sosiaaliministeriölle annettavassa lausun-
nossaan kaupunginvaltuusto päätti 4) huomauttaa, että nimitystä työn-
välitystoimisto olisi sekaannuksien välttämiseksi käytettävä ainoastaan 
julkisesta työnvälityksestä ja että eri yhdistysten ylläpitämiä välitystoi-
mistoja olisi nimitettävä esimerkiksi paikan- tai toimen välitystoimistoiksi. 

Sosiaaliministeriölle päätettiin antaa puoltavat lausunnot Medicinar-
klubben Thorax nimisen yhdistyksen5) sekä Suomen rakennusmestari-
liiton4) anomuksista saada välittää työpaikkoja jäsenilleen enintään 50 
mk:n suuruisesta kertamaksusta, kuitenkin niin, että toimiluvat myönnet-
täisiin vain v:n 1941 toukokuuhun asti. 

Sosiaaliministeriölle päätettiin6) niinikään antaa puoltava lausunto 
Lääketieteenkandidaattiseuran anomuksesta saada harjoittaa työnvälitystä 
omille jäsenilleen 50 mk:n palkkioin välitykseltä, siten että toimi-
lupa myönnettiin v:n 1941 toukokuuhun saakka ja anoen sosiaaliministe-
riöltä työnvälityslain 22 §:n nojalla tarkempia määräyksiä Lääketieteen-
kandidaattiseuran ja työnvälitystoimiston henkisen työn osaston välisen 
yhteistyön j ärjestämisestä. 

Suomen teollisuusteknikkojen liiton työnvälityksen harjoittamislupaa 
koskevasta anomuksesta päätettiin4) sosiaaliministeriölle sitä vastoin 
antaa epäävä lausunto. 

Urheilu 

Urheilulautakunta. Urheilulautakunta oikeutettiin7) ylittämään v:n 
1938 palkkiomäärärahaansa 600 mk. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti8) yleisistä käyttövaroistaan 
varata 25,000 mk kaupunginhallituksen käytettäväksi avustuksena Svenska 
Finlands idrottsförbund nimisen urheiluliiton kesäkuun 3—4 p:nä järjes-
tettävien voimistelujuhlain mahdollisen tappion peittämiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto päätti9) varata 10,000 mk kau-
punginhallituksen käytettäväksi avustuksena Suomen painiliiton lokakuun 
27—29 p:nä j ärjestettävien vapaapainin Euroopanmestaruuskilpailujen 
mahdollisen tappion peittämiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi10) Nyländska jaktklubben 
seuralle 70,000 mk:n avustuksen v:n 1939 kultapokaalipurjehdusten jär-
jestelyn vaatimien satama- ja rakennustöiden suorittamiseen. 

l) Kvsto 25 tammik. 33 §. — 2) S:n 22 p. helmik. 24 §. — 8) S:n 25 p. tammik. 
33 § ja 22 p. helmik. 24 §. — 4) S:n 25 p. lokak. 6 §. —- 5) S:n 30 p. elok. 8 §. — 
6) S:n 15 p. maalisk. 6 §. — 7) S:n 11 p. tammik. 20 §. — 8) S:n 8 p. helmik. 20 §. — 
9) S:n 5 p. heinäk. 23 §. —1 0) S:n 11 p. tammik. 14 §. 




