
42 I. Kaupunginvaltuusto 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-

tuksen päätöksen sallia ylittää oikeusaputoimiston v:n 1939 määrärahaa 
Kesälomasij aiset 200 mk. 

Oikeusaputoimiston v:n 1939 tarverahoja päätettiin sallia ylittää 475: 80 
m k 2 ) sekä kertomusvuoden määrärahaa Kesälomasij aiset 1,000 mk3) . 

Työnvälitystoimisto. Kaupunginvaltuusto päät t i4) suostua Helsingin 
kaupungin työnvälitystoimiston henkisen työn osaston muodostamiseen 
koko maan käsittäväksi henkisen työn välityksen keskuselimeksi sekä myön-
tää tämän edellyttämän lisätyn työvoiman palkkaamiseen kertomusvuo-
deksi työnvälitystoimistoon yleisistä käyttövaroistaan 49,685 mk:n lisäyk-
sen työnvälitystoimiston tilapäisen työvoiman määrärahaan. 

Valtuusto hyväksyi5) kaupunginhallituksen päätöksen oikeuttaa työn-
välitystoimiston siirtämään kertomusvuoteen sille v:n 1939 talousarvion 
pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisäl-
tyvästä irtaimistomäärärahasta Kaluston hankinta myönnetyn 14,125 mk:n 
erän käyttämättä olevan osan, 6,353: 25 mk, sekä irtaimistomäärärahasta 
Kaluston kunnossapito myönnetyn 1,060 mk:n erän kokonaisuudessaan. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Sosiaaliministeriölle annettavissa lau-
sunnoissaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa puoltavansa Helsingin 
nuorten miesten kristillisen yhdistyksen6) anomusta saada edelleenkin 
Pikatoimisto Marsin välityksellä maksuttomasti välittää työpaikkoja yhdis-
tykseen ja sen eri osastoihin kuuluville alle 18 vuotiaille pojille, kuitenkin 
niin, että lupa myönnettäisiin toukokuuhun 1941 saakka, Suomen siviili-
ja asevelvollisuusinvaliidien liiton 7) anomusta saada harjoittaa maksu-
tonta työnvälitystä jäsenilleen sekä Suomen ravintoloitsijain liitolle 8) 
myönnetyn työnvälitysoikeuden pidentämistä yhdellä vuodella ehdoin, 
et tä voimassa olevia määräyksiä tarkoin noudatettiin sekä että kysymyk-
seen tulevaa työnvälityselintä sekaannuksien välttämiseksi ei nimitettäisi 
työnvälitystoimistoksi vaan paikan välitystoimistoksi. 

Kansanhuoltolautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi9) kaupungin-
hallituksen toimenpiteen sallia ylittää kaupunginvaltuuston kertomusvuo-
den yleisiä käyttövaroja 200,000 mk, kansanhuoltolautakunnan laajentu-
neiden menojen peittämiseksi. 

Valtion ostokorttien jakelu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10) kaupungin-
hallituksen toimenpiteen myöntää kertomusvuoden talousarvion huolto-
toimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista huol-
tolautakunnalle 153,656: 90 mk valtion ostokorttien jakelusta aiheutuneiden 
kulujen peittämiseen. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi1X) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen sallia siirtää kertomusvuoteen suomenkielisten kansakoulujen 
124,100 mk:n suuruisen v:n 1939 määrärahan Kaluston hankinta. 

!) Kvsto 6 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 35 §. — 3) S:n 30 p 
lokak. 26 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 28 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 32 §. — 6) S:n 
17 p. tammik. 10 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 5 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 6 §; ks. myös 
v:n 1936 kert. s. 93. — 9) Kvsto 6 p. maalisk. 25 §. — 10) S:n 6 p. maalisk. 27 § — 

S:n 17 p. tammik. 31 


