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vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään 
sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston 
kanssa sovittu korvaus, sekä tuberkuloosihuoltotoimiston osalta 6,000 mk. 

Suomen huollon avustaminen. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 48,000 mk siirtoväen kes-
kuudessa vallitsevan potilaspaikkapuutteen poistamistarkoituksessa Suo-
men huollon yleissairaalaksi n:o 1 vuokratun Sanitas-sairaalan kertomus-
vuoden ensi puoliskon vuokran maksamiseen x) sekä yleisistä käyttövarois-
taan, niitä ylittäen, samoin 48,000 mk kertomusvuoden jälkipuoliskon vas-
taaviin menoihin 2). 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi3) 139,200 mk 
Suomen huollon Meritullinkadun 16:ssa toimivan poliklinikan, Lauttasaa-
ren kartanossa toimivan I I I yleissairaalan ja Toukolan rantahuvilassa n:o 4 
toimivan IV yleissairaalan kertomusvuoden vuokran maksamiseen siinä 
tapauksessa, että näissä laitoksissa annettiin hoitoa ensisijaisesti Helsin-
gissä henkikirjoissa olevalle siirtoväelle. 

Kaupunginvaltuusto päät t i 4) myöntää v:n 1942 aikana Suomen huol-
lon Lauttasaaren kartanossa ylläpitämän siirtoväen sairaalan kustannuksia 
varten sairaalarakennuksen vuokramenoihin 8,000 mk ja henkilökunnan 
asuntojen vuoKra- ja lämmitysmenoihin 1,750 mx kuukausittain sekä sai-
raalarakennuksen lämmitysmenoihin 12,000 mk ja valaistusmenoihin 
1,200 mk neljännesvuosittain ja esitettyä tilitystä vastaan sekä merkitä 
v:n 1942 talousarvioon tätä varten 169,800 mk, ehdoin että sairaalassa hoi-
dettiin neljännesvuosittain päivää kohden keskimäärin vähintään 35 
potilasta ja että potilaiden tuli olla ensisijaisesti Helsingissä henkikirjoissa 
olevaa siirtoväkeä. 

7. Huoltotointa koskevat asia 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltomäärärahat. Kaupunginvaltuusto päät t i5) sallia ylittää huolto-
lautakunnan ja huoltoviraston v:n 1940 määrärahaa Siivoaminen 1,500 
mk sekä huoltotoimen pääluokan lukuun Hoito huoltolautakunnalle kuulu-
mattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia 
sisältyviä määrärahoja Suoranaiset avustukset 2,850,000 mk ja Hautaus-
kustannukset 2,916: 40 mk. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kertomusvuoden käyttövarois-
taan kaupunginvaltuusto myönsi6) 2,279,000 mk:n suuruisen lisäyksen 
saman pääluokan lukuun Hoito huoltolautakunnalle kuulumattomissa lai-
toksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia sisältyvään 
määrärahaan Suoranaiset avustukset. 

Kunnalliskoti. Pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto myönsi 100,000 mk:n suuruisen lisäyksen 7) kunnallis-
kodin ynnä siihen liittyvien laitosten yhteiseen määrärahaan Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet, jota käytettiin myöskin siirtoväen hoitokustan-
nusten suorittamiseen, sekä 121,000 mk:n määrärahan 8) siirtoväkeä varten 

Kvsto 15 p. tammik. 25 §; ks. v:n 1940 kert. s. 39. — 2) Kvsto 17 p. jou-
luk. 42 §. — 3) S:n 2 p. huhtik. 31 §. — 4) S:n 19 p. marrask. 20 §. — 5) S:n 
15 p. tammik. 37 § ja 12 p. maalisk. 27 §. — 6) S:n 19 p. marrask. 24 §. — 7) S:n 
1 p. lokak. 29 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 31 §. 
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Puodinkylän kartanoon sijoitettavan kunnalliskodin haaraosaston ylläpitä-
miseen kertomusvuoden helmikuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aika-
na. 

Kunnalliskodin v:n 1940 määrärahoja päätettiin sallia ylittää seuraa-
vasti: pesulaitoksen Muut tulot nimistä määrärahaa 22,000 mk ja tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisäl-
tyvää määrärahaa Kunnalliskodin haaraosasto Oulunkylässä, saunan raken-
taminen 27,207: 15 mk. 

Valtuusto päätti 2), että v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvä huoltotoimen 
määräraha Kunnalliskoti ja työlaitos, erinäisiä muutos- ja korjaustöitä 
saatiin merkitä siirtomäärärahaksi. 

Tervalammen työlaitos. Tervalammen työlaitoksen vastaavien tilapäisten 
tointen vakinaistamistarkoituksessa päätettiin3) v:n 1942 tammikuun 1 p:stä 
lukien perustaa laitokseen seuraavat sääntöpalkkaiset virat: 19 palkka- ja 
III kielitaitoluokan johtajanvirka ja 33 palkka- ja IV kielilaitoluokan kir-
janpitäjänvirka sekä 33 palkkaluokan vartijain esimiehen virka, 35 palkka-
luokan maat aloustyönjoht ajan virka, 37 palkkaluokan puutarhurinvirka, 
38 palkkaluokan karjanhoitajan virka, 39 palkkaluokan asentajan virka, 
puusepänvirka, sepänvirka ja auton- ja traktorinkuljettajanvirka ja viisi 
miesvartijanvirkaa, 41 palkkaluokan sairaanhoitajattar en virka ja emännöit -
sijänvirka, 42 palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen virka ja 43 
palkkaluokan yövartijan virka, jotka kuuluivat V kielit aitoluokkaan. Sa-
malla valtuusto epäsi tehdyn esityksen laitoksen johtajana toimineen agro-
noomi E. Isotalon nimittämisestä johtajanvirkaan sitä haettavaksi julista-
matta. 

Valtuusto päätti 4): 
että Tervalammen työlaitokseen rakennetaan laitoksen johtajan Uuden-

maan läänin maanviljelysseuran rakennustoimistosta tilaamien luonnos-
piirustusten mukainen sikala noin 350 sialle ja 150 porsaalle sijoittaen se 
laaditusta asemakaavasta ilmenevään paikkaan; 

että rakennustyön toteuttamista varten, työ- ja rakennuspiirustusten 
y.m. hankkimisesta johtuvat kustannukset huomioonottaen, merkitään v:n 
1942 talousarvioon 804,000 mk, jotka saadaan ennakolta käyttää jo kerto-
musvuonna; sekä 

että rakennushankkeen toteuttaminen jätetään kaupunginhallituksen 
tarkoitusta varten asetettavalle rakennustoimikunnalle. 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto päätti5) v:n 1942 alusta lukien siirtää 
kaksi huoltolautakunnan alaisten työtupain apulaistyönjohtaj an virkaa 
43 palkkaluokasta 41:nteen. 

Valtuusto päätti6), että v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvä määräraha 
Työtupien ja elintarvikekeskuksen uudisrakennus Helsinginkatu n:o 24 
saatiin merkitä siirtomäärärahaksi. 

Eräiden töiden. teettäminen avustustöinä. Kaupunginhallitus oikeutet-
tiin 7) tarpeen vaatiessa sallimaan teettää alkoholistien, irtolaisten ja vapau-
tuneiden vankien avustustöinä erinäisiä vähempiarvoisia talousarvioon 
merkityillä määrärahoilla suoritettavia töitä. 

l) Kvsto 15 p. tammik. 37 § ja 29 p. tammik. 25 §. — 2) S:n 29 p. tammik. 
24 §. — 3) S:n 29 p. lokak. 7 §. — 4) S:n 18 p. kesäk. 44 §. — 6) S:n 29 p. 
lokak. 6 §. — 6) S:n 29 p. tammik. 24 §. — 7) S:n 26 p. helmik. 4 §. 
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Työttömyysmäärärahain ylittäminen. Kaupunginhallitus oikeutettiin 1) 
ylittämään v:n 1940 talousarvion pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtä-
vät työttömyyden aiheuttamia erinäisiä toimenpiteitä varten merkittyjä 
määrärahoja Naisten opinto- ja ammattikurssit, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 230,000 mk ja Kaupunginhallituksen käyttövarat työttö-
myyden varalta 55,000 mk. 

Helsingin sokeaintalo-säätiön avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, myönsi 2) 30,000 mk:n suuruisen tila-
päisen avustuksen poikkeuksellisista oloista kärsimään joutuneelle Helsin-
gin sokeaintalo-säätiölle. 

Lastensuojelu 
Helsingin kaupungin lastenhuoltolaitosten ohjesäännön vahvistaminen. 

Merkittiin3) tiedoksi sosiaaliministeriön huhtikuun 28 p:nä vahvistaneen 
kaupunginvaltuuston hyväksymän 4) Helsingin kaupungin lastenhuolto-
laitosten ohjesäännön noudatettavaksi vahvistamispäivästä lukien. 

Reijolan lastenkoti. Reijolan lastenkodin 41 palkkaluokkaan kuuluvan 
talonmiehentoimen haltijan tultua kesäkuun 1 p:stä lukien nimitetyksi 
toiseen toimeen, kaupunginvaltuusto, katsoen, että kyseiseen toimeen 
liittyvät tehtävät vastaisuudessa voitiin hoitaa tilapäistä työvoimaa 
käyttäen, päätti5) lakkauttaa kyseisen toimen edellä mainitusta päivästä 
lukien sekä oikeuttaa lastensuojelulautakunnan ylittämään lastenhuolto-
laitosten tilapäisen työvoiman määrärahaa 10,000' mk. 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti. Lastensuojelulautakunta oikeutet-
tiin8) siirtämään v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Perushankinnat sisältyvästä määrärahasta 
Uuden vastaanottokodin ja ammattioppilaskodin kalustaminen käyttä-
mättä jääneet 50,892: 95 mk kertomusvuonna alkuperäiseen tarkoitukseensa 
käytettäviksi. 

V:n 1942 talousarvioon päätettiin 7) merkitä 350,000 mk vastaanotto-
ja ammattioppilaskodin vastavalmistuneen uudisrakennuksen viimeisten 
työkustannusten suorittamiseen ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunta 
käyttämään tämä määräraha jo kertomusvuonna. 

Toivolan koulukoti. Kaupunginvaltuusto epäsi 8) lastensuojelulautakun-
nan esityksen vastaanottokodin hoitajan viran sekä Toivolan koulukodin 
suut arin viran siirtämisestä ylempiin palkkaluokkiin. 

Toivolan tilan v:n 1940 määrärahaa Kustannukset päätettiin9) sallia 
ylittää 776: 70 mk. 

Bengtsärin koulukodin entisen johtajan palkkaedut. Bengtsärin koulukodin 
entinen johtaja J. G. Lindholm 10), joka koulukodin luovutuksen johdosta 
oli menettänyt paikkansa ja otettu ruotsinkielisten kansakoulujen opetta-
jaksi elokuun 1 p:stä vuosisijaisena ja syyskuun 1 p:stä vakinaisena, oli 
anonut saada edelleen nauttia entisiä palkkaetujaan eli saada nostaa 1,950 
mk:n suuruisen kuukausittaisen lisäpalkan. Kaupunginvaltuusto epäsi1 *) 
anomuksen. 

!) Kvsto 12 p. maalisk. 26 §. — 2) S:n 29 p. lckak. 20 §. — 8) S:n 14 p. tou-
kok. 3 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 24. — 4) Ks. v:n 1937 kert. s. 45. — 5) Kvsto 
14 p. toukok. 9 i - 6) S:n 19 p. helmik. 30 §. — 7) S:n 2 p. huhtik. 26 §. — 
«) S:n 29 p. lokak. 8 §. — 9) S:n 19 p. helmik. 38 §. — 10) Ks. v:n 1940 kert. 
s. 161. - - ") Kvsto 19 p. helmik. 13 §. 
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Tällöin entinen koulukodinjohtaja Lindholm teki Uudenmaan läänin-
hallitukselle valituksen asiasta, jossa hän uudistaen kaiken asiassa jo aikai-
semmin lausumansa m.m. väitti, ettei häntä ollut irtisanottu koulukodin-
johtajan virastaan virkasäännön edellyttämällä tavalla eikä hän edes ollut 
saanut nauttia täysiä palkkaetujaan määrätyltä kolmen kuukauden irti-
sanomisajalta. Asiasta lääninhallitukselle annettavassa selityksessään kau-
punginvaltuusto päätti x) huomauttaa m.m., että vaikka kaupunginhalli-
tuksen Bengtsärin koulukodin toiminnan lopettamisen jälkeen tekemässä 
päätöksessä, että valittajan oikeus nostaa johtajanvirkaansa liittyvää 
palkkaa päättyisi elokuun 1 p:nä 1940, ei ollutkaan mainittu irtisanomista, 
oli päätöksen sisältö siitä huolimatta asiallisesti täysin selvä, joten ei voi-
nut olla puhettakaan mistään lakkautuspalkalle siirtymisestä, johon kau-
pungin koulukotien johtajat voimassa olevien määräysten mukaisesti eivät 
edes olleet oikeutettujakaan. Koska valittaja oli saanut tiedon edellä mai-
nitusta kaupunginhallituksen päätöksestä vasta kesäkuun 8 p:nä, ei hän 
ollut ehtinyt nauttia säädettyä kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. 
Valittajalta oli tosin myöhemmin nimenomaan tiedusteltu, vaatiko hän 
lisäkorvausta, jolloin kuitenkin oli saatu välttelevä vastaus, joten maksu-
määräys sen johdosta oli jätetty antamatta; myöhemmin valittajalle sitä 
vastoin oli määrätty maksettavaksi irtisanomisajan palkka myöskin elo-
kuun 1 p:n ja syyskuun 8 p:n 1940 väliseltä ajalta. 

Tavolan koulukoti. Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttö-
varoistaan kaupunginvaltuusto myönsi 2) 8,550 mk:n suuruisen lisäyksen 
lastenhuoltolaitosten määrärahaan Tilapäistä työvoimaa uuden palveli-
jattaren palkkaamiseksi Tavolan koulukotiin. 

Ryttylän koulukoti. Kaupunginvaltuusto päätti3), että v:n 1940 talous-
arvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talo-
rakennukset sisältyvät lastensuoj elumäärärahat Ryttylän koulukoti, eri-
näisiä muutos- ja korjaustöitä Alatalo nimisessä rakennuksessa sekä Uusi 
vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, valaistus-, puhelin- ja radiolaitteiden 
järjestäminen saatiin merkitä siirtomäärärahoiksi. 

Pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
valtuusto myönsi 4) 18,000 mk:n suuruisen lisäyksen Ryttylän ja Siltalan 
maatilain määrärahaan Kustannukset puukaasuttimen hankkimiseksi 
Ryttylän tilan traktoriin. 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 5) ylittämään Ryttylän ja Silta-
lan tilain v:n 1940 määrärahaa Kustannukset 105,438: 80 mk. 

Toivoniemen koulukoti. Toivoniemen tilan palveluksessa marraskuun 
1 p:stä 1906 lukien ja yhä edelleen sen siirryttyä v. 1917 kaupungin omistuk-
seen ollut maataloustyöntekijä H. E. Nieminen, joka kertomusvuoden 
huhtikuun 15 p:stä lukien oli irtisanottu toimestaan tilan maiden suureksi 
osaksi tultua otetuiksi pika-asutustarkoituksiin, oikeutettiin 6) eläkkeen 
saamiseksi laskemaan hyväkseen edellä mainittu palvelusaikansa kokonai-
suudessaan. 

Leikkikenttätoiminnan järjestäminen Toukolaan ja Kumpulaan. Kaupun-
ginvaltuusto oikeutti7) lastensuoj elulautakunnan ylittämään pääluokan 
Lastensuojelu lukuun Sijoitus yksityishoitoon, apumaksut y.m. sisältyvää 

*) Kvsto 4 p. kesäk. 17 §. — 2) S:n 2 D. huhtik. 34 §. — 3) S:n 29 p tam-
mik. 24 §. — 4) S:n 2 p. huhtik. 33 §. — 5) S:n 19 p. helmik. 38 §. — 6) S:n 3 
p. syysk. 36 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 45 §. 
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määrärahaa Lasten kesävirkistys 22,500 mk leikkikenttätoiminnan järjestä-
miseksi kaupunginhallituksen määrättävänä aikana Toukolaan ja Kumpu-
laan. 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto, niitä ylittäen, myönsi 38,000 mk:n suuruisen avus-
tuksen Suomen lastenhoitoyhdistykselle sen lastenhoitolan siirtämisestä 
sodan puhjetessa maaseudulle aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. 

Pelastusarmeijan avustaminen. Pelastusarmeijalle, jonka Väinölä nimi-
sen turvakodin ennen kertomusvuoden loppua oli muutettava pois Seura-
saarentien 22:sta, kaupunginvaltuusto myönsi2) 100,000 mk:n suuruisen 
avustuksen turvakodin järjestämiseksi Kauniaisiin ehdoin, että lastensuoje-
lulautakunnan käytettäväksi jatkuvasti varattiin vähintään 10 sen hoito-
paikkaa. Mainitut varat päätettiin merkitä v:n 1942 talousarvioon oikeuksin 
käyttää ne jo kertomusvuonna. 

Lapsiavustuksen myöntämistä köyhille äideille koskeva vtn Sillanpään 
y.m. aloite päätettiin3) katsoa rauenneeksi kysymyksen tultua järjestetyksi 
lainsäädäntöteitse. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1940 tarverahoja päätettiin4) 

sallia ylittää 1,057:80 mk. 
Työnvälityksen harjoittamisluvat. Sosiaaliministeriölle päätettiin 5) puol-

taa työnvälityksen harjoittamislupien myöntämistä seuraaville yhdistyk-
sille alla mainituin ehdoin: 

Kontorens platsförmedling yhdistykselle lupaa saada edelleen kerto-
musvuoden kesäkuun loppuun maksutta välittää työpaikkoja jäsenilleen; 

Medicinarklubben Thorax yhdistykselle lupaa saada edelleen v:n 1944 
loppuun välittää työpaikkoja jäsenilleen 50 mk:n välityspalkkioin lääkärin-
sijaispaikkojen täyttämiseksi ruotsin- ja kaksikielisten kuntien alueilla 
siten, että yhdistys oli velvoitettu yhteistyöhön julkisen työnvälityksen 
kanssa ja jättämään työnvälityslain toimeenpanosta annetun asetuksen 4 
§:n mukaiset viikoittaiset ja kuukausittaiset ilmoitukset paikan välitysliik-
keestään paitsi asianomaiselle ministeriölle myöskin työnvälitystoimiston 
henkisen työn osastolle samoin kuin antamaan osastolle kaikki sen pyytä-
mät tarkemmat tiedot viikkoilmoitukseen sisältyvistä työnhakijoista ehdolle 
asettelua varten osaston kautta avoimina oleviin työpaikkoihin; 

Ekonoomiyhdistykselle, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle j a 
Kauppatieteiden kandidaattiyhdistykselle lupaa saada edelleen v:n 1944 
loppuun maksutta välittää työpaikkoja jäsenilleen; 

Suomen farmaseuttiliitolle lupaa saada edelleen v:n 1944 loppuun välit-
tää työpaikkoja jäsenilleen 50 mk:n välityspalkkioin; 

Suomen muusikeriliitolle lupaa saada edelleen v:n 1944 loppuun välittää 
työpaikkoja jäsenilleen siten, että palkansaajilta perittiin paitsi posti- y.m. 
kuluja 2 % ensimmäisen kuukauden palkasta; 

Suomen rakennusmestariliitolle lupaa saada edelleen v:n 1944 loppuun 
välittää työpaikkoja jäsenilleen enintään 50 mk:n välityspalkkioin siten, että 
liitto oli velvoitettu jättämään työnvälityslain toimeenpanosta annetun 

!) Kvsto 17 p. jouluk. 43 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 34 §. — 3) S:n 23 p. 
huhtik. 14 §. — 4) S:n 29 p. tammik. 27 §. — 5) S:n 17 p. jouluk. 6 §. 


