
XII. Huoltotoimi 

Huoltolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen 
huollon hallinnosta v. 1941 oli seuraava: 

1. Yleiskatsaus huolto-oloihin ja huoltolautakunnan 
toimintaan 

A. Huolto-olot 

Vuosi 1941, joka oli alkanut painostavan välirauhan merkeissä ja päät-
tyi maamme toistamiseen jouduttua sotaan, asetti pääkaupungin yhteis-
kunnallisen huollon hallintoviranomaiset ja virkamiehet jälleen suureksi 
osaksi kertomusvuotta poikkeuksellisten olosuhteiden luoman kovan todel-
lisuuden eteen. Suurin osa huoltoviraston miespuolisista ja osa naispuolisis-
takin viranhaltijoista oli kesäkuusta lähtien maanpuolustustehtäviin kut-
suttuna, ja lautakunnan alaisten huoltolaitosten säännöllinen työ häiriytyi 
ja vaikeutui suuressa määrin. Tosin yhteiskunnallisen huollon alalla vallitsi 
yleensä sama asiaintila kuin sitä edellisenäkin vuonna valtion rahoittaessa 
useita tärkeitä julkiseen huoltoon kuuluvia toimenpiteitä, kuten sotapal-
velukseen kutsuttujen perheille suoritetut sotakuukausipalkat, sotapalveluk-
seen kutsuttujen vuokravelkojen järjestelyn, kaatuneiden perheille suori-
tetut eläkkeet, sotainvaliidien korvaukset y.m., mikä tuntuvasti huojensi 
lakisääteisestä huoltotoiminnasta muuten johtuvaa taloudellista taakkaa. 
Kuitenkin on mainittava, että eräiden tällaisten, huoltolautakunnalle si-
nänsä kuulumattomien tehtävien suorittamisessa käytettiin hyväksi huolto-
lautakunnan viranhaltijain apua ja kokemusta. 

Lautakuntaa ja virastoa koskevat ohje- ja johtosäännöt pysyivät kerto-
musvuonna muuttumattomina lukuunottamatta sitä muutosta, jonka työ-
tupien johtokunta lokakuun 21 p:nä vahvisti huoltolautakunnan alaisten 
työtupien A- ja B-osastojen järjestyssääntöön. 

Huoltotoimen kannalta on kertomusvuotta tilastonumeroiden valossa 
pidettävä varsin edullisena. Turvautuminen köyhäinhoidon apuun väheni 
edelliseen vuoteen verraten sangen tuntuvasti välittömästi avustettujen 
henkilöiden kokonaislukumäärän alentuessa 14,424:ään, mikä tietää alen-
nusta edellisestä vuodesta 2,233 henkilöä eli 13.4 % Varsinaisten avunsaa-
jien kohdalla vähennys oli tätä pienempi, nimittäin 8.3 %, mutta sen sijaan 
tilapäistä avustusta — alle 500 mk:n suuruista kotiavustusta — saaneiden 
kohdalla oli vähennys 31.7 %. Välittömästi avustettujen henkilöiden vuo-
tuista lukumäärää silmälläpitäen kertomusvuosi merkitsi aallonpohjan 
saavuttamista köyhäinhoitorasitukseen nähden sitten v:n 1933. Sanottu 
lukumäärä on kysymyksessä olevana ajanjaksona alentunut vuosi vuodelta 

x) Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, on 
julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1942/43. 
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säännöllisesti, lukuunottamatta v. 1940, jolloin ilmeni vähäistä nousua. 
Puheena olevaa kehityssuuntaa valaisee parhaiten seuraava, välittömästi 
avustettujen henkilöiden lukumäärää eri vuosina osoittava lukusarja: v. 
1933 35,282, v. 1934 28,166, v. 1935 25,639, v. 1936 23,499, v. 1937 18,872, 
v. 1938 16,141, v. 1939 16,053, v. 1940 16,657 sekä v. 1941 14,424. Prosen-
teissa laskien nämä avustettujen lukumäärät tekevät kaupungin kirkon-
kirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyyn väestöön verraten v. 1933 13. i %, 
v. 1934 10.3 % , v . 1935 9.2 % , v . 1936 8.3 %, v. 1937 6 .4%, v. 1938 5.3 %, 
v. 1939 5.i %, v. 1940 5.2 % sekäv. 1941 4.6 %. Niinikään olivat huollossa 
olevien irtolaisten ja alkoholistien sekä työttömyyshuoltokortistoon otet-
tujen lukumäärät kertomusvuonna pienemmät kuin edellisenä vuonna. 

Mitä huoltotoimen menoihin tulee, on mainittava, että bruttomenot 
nousivat edellisestä vuodesta n. 6.4 milj. markalla tehden kertomusvuonna 
67,712,480: 40 mk. 

B. Hallinto ja organisatio 

Lautakunnan kokoonpano. Huoltolautakuntaan kuului kertomusvuonna 
10 jäsentä ja 10 lisäjäsentä; varajäseniä ja varalisäjäseniä oli vastaavat 
määrät. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: 

Jäsenet: 

Insinööri F. Kreander 
Rakennusmestari G. Welroos 
Toimistopäällikkö H. Allenius 
Putkityöntekijä J . A. Kivistö 
Toimittaja L. Pesonen 
Toimittaja R. Paasio 
Rouva S. Saveri 
Pastori F. E. Lilja 
Pankinjohtaja V. Sipi 
Varatuomari M. Olsson 

Varajäsenet: 

Pastori Th. af Björksten 
Tullipäällysmies A. Forsström 
Taloudenhoitaja K. Wilen 
Pianoteknikko J . Virtanen 
Rouva E. Lankinen 
Varastotyöntekijä S. Laine 
Myymälänhoitaja L. Pukander 
Opettaja A. Kallioniemi 
Johtaja A. Linko 
Merenkulkuneuvos A. Viranko 

Lisäjäsenet: 
Lakitieteentohtori G. Palmgren 
Rouva E. Östenson 
Ylikonemestari G. A. Lemström 
Rouva M. Paaso 
Liikkeenhoitaja U. Merilinna 
Rouva F. Pietikäinen 
Rouva E. Stolt 
Teologiantohtori V. Päivänsalo 
Esittelijäneuvos A. Vehilä 
Filosofianmaisteri E. Korpela 

Varalisäjäsenet: 

Kansakouluopettaja K. Saltzman 
Aluelääkäri L. Wetterstrand 
Toimitusjohtaja L. B. Liljefors 
Malliveistäjä T. Kuukkanen 
Kivityöntekijä O. Nuutinen 
Konttoristi E. K. Kalervo 
Työnjohtaja J . V. Tuomi 
Kouluhoitajatar L. Hagan 
Filosofianmaisteri H. Kannila 
Kansakoululääkäri E. Alho 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi jäsen Kreander ja varapuheen-
johtajana jäsen Paasio. 

Valvontapiirit. Kaupunki oli köyhäinhoitoa varten jaettu 12 valvonta-
piiriin. Näiden piirien valvojina toimivat seuraavat lautakunnan jäsenet 
ja lisäjäsenet: Piirissä I a jäsen Welroos, I b lisäjäsen Paaso, II a lisäjäsen 
Stolt, I I b jäsen Olsson, I I I a jäsen Lilja, I I I b jäsen Pesonen, IV a jäsen 
Kunnall. kert. 1941 3* 
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Sipi, IV b lisäjäsen Pietikäinen, V a jäsen Saveri, V b lisäjäsen Lemström 
VII a jäsen Kivistö ja VII b lisäjäsen Östenson. 

Valvontapiirien alueet olivat seuraavat: 
I a piiri käsitti: III, V, VI ja VII kaupunginosista sen alueen, jonka rajoi-

na olivat Hietalahti, Bulevardi, Heikinkatu, Pohj. Esplanaadikatu, Etelä-
satama, Vuorimiehenkatu, Kasarmikatu, Tarkk'-ampujankatu, Pursimie-
henkatu, Telakkakatu, Munkkisaarenkatu ja Hietalahti. 

I b piiri: VI, VII ja IX kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina olivat 
Hietalahti, Munkkisaarenkatu, Telakkakatu, Pursimiehenkatu, Tarkk'-
ampujankatu, Kasarmikatu, Vuorimiehenkatu, Eteläsatama, Merisatama 
ja Hietalahti sekä Eteläsataman suulla olevat saaret ynnä Suomenlinna. 

II a piiri: XI kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina olivat Helsin-
ginkatu, Vallininkatu, Vallininkuja, Castreninkatu, Neljäs linja, Porthanin-
katu, Siltasaarenkatu, Hakaniementori, Eläintarhanlahti ja Töölönlahti. 

II b piiri: I, II ja VIII kaupunginosat kokonaisuudessaan sekä X ja XI 
kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina olivat Kaisaniemenlahti, Eläin-
tarhanlahti, Hakaniementori, Siltasaarenkatu, Porthaninkatu, Neljäs linja, 
Hämeentie, Näkinkuja ja Siltavuorensatama. 

III a piiri: Käpylän, Vanhankaupungin, Arabian ja Toukolan kaupun-
ginosat kokonaan sekä Vallilan kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina 
olivat rautatie, Kumpulantie, Mäkelänkatu, Hattulantie, Kangasalantie, 
Sturenkatu, Hämeentie, Oihonnankatu ja Vanhankaupunginselkä. 

III b piiri: Vallilan ja Hermannin kaupunginosista sen alueen, jonka 
rajoina olivat Kumpulantie, Mäkelänkatu, Hattulantie, Kangasalantie, 
Sturenkatu, Hämeentie, Oihonnankatu, Vanhankaupunginselkä, Kylä-
saarenkatu, Vellamonkatu, Saarenkatu, Hämeentie ja Teollisuuskatu. 

IV a piiri: asuma-alueet Reijola, Uusipelto, Ruskeasuo ja Tilkka sekä 
XIII, XIV, XV, XVI ja XX kaupunginosat kokonaisuudessaan. 

IV b piiri: IV kaupunginosan kokonaisuudessaan ja olivat rajoina siis 
Hietalahti, Hietalahdenranta, Bulevardi, Heikinkatu, Etel. Rautatiekatu, 
rautatie ja Ruoholahdenranta. 

V a piiri: Pasilan sekä XII kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina 
olivat Teollisuuskatu, Sturenkatu, Helsinginkatu ja rautatie. 

V b piiri: XII kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina olivat Teolli-
suuskatu, Hämeentie, Helsinginkatu ja Sturenkatu. 

VII a piiri: Hermannin kaupunginosasta sekä X ja XI kaupunginosista 
sen alueen, jonka rajoina olivat Vanhankaupunginselkä, Sörnäistensatama, 
Siltavuorensatama, Näkinkuja, Hämeentie, Sakarinkatu, Pengerkatu, 
Helsinginkatu, Hämeentie, Saarenkatu, Vellamonkatu ja Kyläsaarenkatu 
sekä Kana, Hana, Sompa, Nihti ja Mustikkamaa nimiset saaret. 

VII b piiri: XI kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina olivat Helsin-
ginkatu, Pengerkatu, Sakarinkatu, Hämeentie, Neljäs linja, Castreninkatu, 
Vallininkuja ja Vallininkatu. 

Huoltolautakunnan osastot ja jaostot. Kaupungille vahvistetun huolto-
ohjesäännön mukaisesti lautakunnassa jatkuvasti toimi neljä osastoa, 
hallinto-osasto, köyhäinhoito-osasto, irtolaishuolto-osasto j a alkc holisti-
huolto-osasto. 

Hallinto-osasto käsittelee kaikki sellaiset yhteiskunnallisen huollon 
hallintoa koskevat asiat, joita ei ole määrätty muun elimen päätettäviksi, 
niihin luettuina myös työttömyyshuoltoon kuuluvat asiat, sikäli kuin 
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ne on uskottu huoltotoimen toteutettaviksi, ja on hallinto-osastolla oikeus 
yksimielisellä päätöksellä ratkaista myös huoltolautakunnan päätösvaltaan 
kuuluvia asioita, jos ne ovat niin kiireellisiä, etteivät ne siedä lykkäystä lau-
takunnan seuraavaan kokoukseen, mutta on ratkaisusta ilmoitettava lauta-
kunnan seuraavassa kokouksessa. Osaston käsittelemiin asioihin on kuulu-
nut huoltoviraston virkailijoita koskevia ja muita juoksevia tai kiireellisiä 
tehtäviä, kuten tilapäisten virkailijoiden ja palveluskunnan ottamista, 
sairas- ja virkaloman myöntämistä sekä myös työttömyyshuoltoa koskevia 
asioita, ja kuului osastoon lautakunnan puheenjohtaja Kreander puheen-
johtajana, sen varapuheenjohtaja Paasio varapuheenjohtajana sekä muina 
jäseninä muiden kolmen osaston puheenjohtajat, nimittäin huoltotoimen 
toimitusjohtaja köyhäinhoito-osaston puheenjohtajan ominaisuudessa ja 
kolmas apulaisjohtaja irtolais- ja alkoholistihuolto-osastojen puheenjohta-
jan ominaisuudessa, sekä jäsenet Sipi ja Kivistö valittuina. 

Köyhäinhoito-osaston asiana on: 
1) valvoa, että annetaan tarpeenmukaista elatusta ja hoitoa henkilöille, 

joille kunta lain mukaan on velvollinen sitä hankkimaan, tai että annetaan 
tarkoituksenmukaista avustusta, jotta estettäisiin varaton joutumasta 
elatuksen tai hoidon puutteeseen; 

2) päättää köyhäinhoidon hyväksi tehtyjen lahjoitusten käytöstä lah-
joittajan määräysten mukaisesti; 

3) täyttää ne muut tehtävät, jotka köyhäinhoitolain mukaan huolto-
lautakunnalle kuuluvat; sekä 

4) täyttää tammikuun 17 p:nä 1936 annetun lastensuojelulain 9 §:n 
2 momentin a) kohdassa mainitussa tapauksessa ne lasten ja nuorten henki-
löiden yhteiskunnallista huoltoa koskevat tehtävät, jotka lastensuojelu-
lain ja lastensuojeluasetuksen mukaan kuuluvat huoltolautakunnalle. 

Köyhäinhoito-osastoon kuului puheenjohtajana huoltotoimen toimitus-
johtaja viran puolesta sekä jäseninä köyhäinhoito-osaston jaostojen vara-
puheenjohtajat nimittäin Kivistö, Lilja, Olsson, Paasio, Saveri, Sipi ja 
Welroos, joista Paasio osaston varapuheenjohtajana. 

Huolto-ohjesäännön mukaan huoltolautakunta jakoi osaston vuoden 
alussa tarpeellisiin jaostoihin käsittelemään asioita jotka koskivat: 

1) köyhäinhoidon antamista ja edellä mainitun 4 kohdan mukaan osas-
tolle kuuluvaa yhteiskunnallista huoltoa sekä luopumista köyhäinhoidon 
korvauksesta; 

2) täyden köyhäinhoidon varaan joutuneen henkilön omaisuuden hal-
tuun ottamista sekä sen käyttämistä hoidon korvaamiseen; 

3) sen yhteiskunnallisen huollon korvausta, jota ulkokunnissa on an-
nettu Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaaville; sekä 

4) hoidokin ottamista kunnalliskotiin tai työlaitokseen sekä hoidokin 
toimittamista muuhun hoitolaitokseen tai sijoittamista yksityiskotiin. 

Osasto jaettiin tämän mukaisesti 9 jaostoon. Näistä jaostot I—VII 
käsittelivät kaupungin alueella oleskelevien köyhäinhoitoanomuksia ollen 
kullakin oma rajoitettu alueensa kaupungista hoidettavanaan, lukuunotta-
matta VI jaostoa, joka ratkaisi laitoksiin ottamista koskevat sekä vaki-
naista asuntoa vailla olevien muutakin köyhäinhoitoa koskevat anomukset 
katsomatta siihen, missä kaupunginosassa ja piirissä asianomainen asui. 
Kussakin jaostossa toimi puheenjohtajana lautakunnan määräämä asian-
omainen apulaisjohtaja viran puolesta sekä muina jäseninä kaksi lautakun-
nan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista toinen lisäjäsenistä valittuna, 
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nimittäin ensimmäisessä jaostossa jäsen Welroos ja lisäjäsen Paaso, toi-
sessa jaostossa jäsen Olsson ja lisäjäsen Stolt, kolmannessa jaostossa jäsenet 
Lilja ja Pesonen, neljännessä jaostossa jäsen Sipi ja lisäjäsen Pietikäinen, 
viidennessä jaostossa jäsen Saveri ja lisäjäsen Lemström, kuudennessa 
jaostossa jäsen Paasio ja lisäjäsen Palmgren ja seitsemännessä jaostossa jä-
sen Kivistö ja lisäjäsen Östenson. 

Kahdeksas jaosto käsitteli ulkokunnissa avustettujen helsinkiläisten 
korvausasioita koskevat tehtävät ja kuuluivat siihen puheenjohtajana toi-
nen apulaisjohtaja, varapuheenjohtajana Paasio ja jäsenenä Vehilä. 

Yhdeksäs jaosto päätti asioista, jotka koskivat täyden köyhäinhoidon 
varaan joutuneen henkilön omaisuuden haltuunottoa sekä sen käyttämistä 
hoidon korvaamiseen, ja kuuluivat siihen puheenjohtajana huoltotoimen 
toimitusjohtaja viran puolesta määrättynä sekä varapuheenjohtajana jäsen 
Olsson ja jäsenenä lisäjäsen Päivänsalo. 

Irtolaishuolto-osaston asiana on täyttää irtolaislain ja irtolaisasetuksen 
mukaan huoltolautakunnalle kuuluvat tehtävät, ja ovat siihen kuuluneet 
puheenjohtajana kolmas apulaisjohtaja viran puolesta määrättynä sekä 
valittuina jäsenet Lilja ja Pesonen, edellinen varapuheenjohtajana, ja 
lautakunnan lisäjäsenet Pietikäinen ja Lemström. Irtolaishuollon valvon-
taan nähden on kaupunki ollut yhtenä piirinä ja yleis valvojina ovat toimi-
neet lautakunnan jäsenistä ja lisäjäsenistä valittuina Lemström, Lilja, Pe-
sonen ja Pietikäinen. 

Alkoholistihuolto-osaston asiana on täyttää alkoholistilain ja alkoholisti-
asetuksen mukaan huoltolautakunnalle kuuluvat tehtävät. Siihen kuului-
vat puheenjohtajana kolmas apulaisjohtaja viran puolesta määrättynä sekä 
jäseninä lautakunnan jäsenet Kreander ja Kivistö, edellinen varapuheen-
johtajana, ja lisäjäsenet Vehilä ja Östenson. Alkoholistihuollon valvontaan 
nähden on kaupunki ollut yhtenä piirinä, jossa yleis valvojina toimivat lau-
takunnan jäsenistä ja lisäjäsenistä valittuina Kreander, Kivistö, Vehilä ja 
Östenson. 

Huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten johtokuntiin kuuluivat 
seuraavat henkilöt: 

Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokuntaan 
puheenjohtajana Allenius, varapuheenjohtajana Virtanen ja jäsenenä 
Hagan sekä varalla Wilen, Saveri ja Lemström; 

Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan puheenjohtajana Sipi, vara-
puheenjohtajana Welroos ja jäsenenä Merilinna sekä varalla Forsström, 
Linko ja kaupunginagronoomi J. Tamminen; 

Työtupien johtokuntaan puheenjohtajana Kreander, varapuheenjohta-
jana Allenius sekä jäseninä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja E. Ryd-
man, talousneuvos M. Sillanpää ja lautakunnan jäsen Saveri. 

Kaupunginhallituksen edustajina huoltolautakunnassa sekä sen hallinto-
ja köyhäinhoito-osastoissa oli rahatoimenjohtaja E. von Frenckell sekä 
irtolais- ja alkoholistiosastossa lautakunnan jäsen J. Kivistö. Jaostoissa 
ja huoltolaitosten johtokunnissa edustivat kaupunginhallitusta sen seuraa-
vat vuosijäsenet: jaostossa, joka päättää täyden köyhäinhoidon varaan 
joutuneiden omaisuuden haltuunottoa ja sen käyttämistä hoidon kor-
vaamiseen koskevat asiat sekä samoin kunnalliskodin ja sen yhteydessä 
olevan työlaitoksen johtokunnassa rouva M. Salmela-Järvinen, huolto-
lautakunnan työtupien johtokunnassa ylikonemestari V. V. Salovaara sekä 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnassa insinööri E. von Schantz. 
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C. Kokoukset ja tärkeimmät päätökset 

Kokoukset. Huoltolautakunta kokonaisuudessaan piti vuoden kuluessa 
2 varsinaista ja 3 ylimääräistä kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 19 asiaa. 
Hallinto-osastolla oli 11 varsinaista ja 1 ylimääräinen kokous, joissa käsitel-
tiin kaikkiaan 380 asiaa. Köyhäinhoito-osasto kokoontui 4 kertaa käsitellen 
9 asiaa ja sen eri jaostot kokoontuivat seuraavasti: 

Jaosto Kokouksia Käsiteltyjä Kokouksia asioita 

I 21 4,657 
I I 20 5,046 
I I I 22 4,673 
IV 23 4,052 
V 19 4,487 

Kokouksia Käsiteltyjä 
asioita 

VI 19 5,171 
VII 21 5,191 
VIII 17 2,745 
IX 5 240 

Irtolaishuolto-osastolla oli 26 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 1,276 
asiaa. Alkoholistihuolto-osasto piti 20 kokousta, joissa se käsitteli kaikkiaan 
841 asiaa. 

Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokunnan ko-
kouksia oli 13 ja niissä käsiteltyjä asioita 218. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnalla oli 19 kokousta ja niissä käsi-
teltiin 179 asiaa. 

Työtupien johtokunta kokoontui 19 kertaa käsitellen 282 asiaa. 
Lautakunnan käsittelemät asiat. Huoltolautakunnan ja sen hallinto-osas-

ton kertomusvuoden kuluessa käsittelemistä joko periaatteellista laatua ole-
vista tai muuten yleisempää mielenkiintoa ansaitsevista asioista esitettä-
köön tässä yleispiirteittäni seuraavaa: 

Kokouksessaan tammikuun 2 p:nä huoltolautakunta käsitteli kaupun-
ginhallituksen joulukuun 3 p:lle 1940 päivätyn lähetteen n:o 158/661, 
jolla kaupunginhallitus oli huoltolautakunnalle toimenpidettä varten lähet-
tänyt Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto (SAK) r.y:n kaupunginhalli-
tukselle marraskuun 26p:nä 1940 osoittaman anomuskirjelmän. Tässä SAK:n 
anomuskirjelmässä selostettiin niitä taloudellisia vaikeuksia, jotka heikensi-
vät niiden henkilöiden maksukykyä, jotka aikaisempina vuosina vallinneen 
työttömyyden johdosta olivat joutuneet köyhäinhoidon avustusten varaan 
ja siten velkaantuneet köyhäinhoidolle, sekä pyydettiin, että kaupungin-
hallitus ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, että annettujen avustusten takai-
sinperimisestä joko kokonaan luovuttaisiin taikka että perimistoimet 
ainakin toistaiseksi keskeytettäisiin. Asiassa antamassaan lausunnossa 
huoltolautakunnan asiamies huomautti, että vaikka olikin myönnettävä, 
että yleistä maksukykyä heikentäviä taloudellisia vaikeuksia vallitsevien 
olosuhteitten johdosta oli olemassa, mikä oli käynyt ilmi myöskin asiamies-
toimiston perimistuloksia edellisiin vuosiin verrattaessa, anomuskirjel-
mässä pyydetty toimenpide ei ollut tarpeen vaatima, koska asiamiestoi-
misto perimistoiminnassaan jo oli ottanut huomioon ilmoitetut vaikeudet 
ja myöntänyt maksulykkäyksiä lukuisissa tapauksissa ja koska olisi periaat-
teellisesti väärin myöntää lykkäyksiä ainoastaan niille, joiden avustaminen 
oli aiheutunut työttömyydestä, eikä niille, jotka esim. vaikean, pitkällisen 
taudin vuoksi olivat sortuneet köyhäinhoitoon; ja asettui asiamies lausun-
nossaan lopuksi sille kannalle, ettei voitaisi välttää ilmeiseen kohtuutto-
muuteen vieviä johtopäätöksiä, jos avuntarpeen syy ja olosuhteiden aiheut-
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tama maksukyvyn heikkous kytkettäisiin ilman muuta toisiinsa. Huolto-
toimen toimitusjohtaja yhtyi asiamiehen lausuntoon ja esitti huoltolauta-
kunnan päätettäväksi, ettei SAK:n anomuskirjelmä antaisi lautakunnalle 
aihetta enempiin toimenpiteisiin. Asian ratkaisussa toimitetussa äänestyk-
sessä lautakunnan enemmistö hyväksyi toimitusjohtajan esityksen vähem-
mistön asettuessa kannattamaan maksujen perimisen keskeyttämistä tois-
taiseksi niiltä, joiden korvausvelvollisuus oli johtunut työttömyyden tähden 
annetusta köyhäinhoidosta. 

Sen jälkeen kuin köyhäinhoitolautakunta oli kokouksessaan maaliskuun 
2 p:nä 1936 tehnyt päätöksen ruoka-avustusten punnitsemisessa noudatet-
tavasta normeeraavasta ohjeesta ja tämä päätös kiertokirjeellä maaliskuun 
5 p:ltä 1936 saatettu huoltoviraston virkailijakunnan ja lautakunnan köy-
häinhoito jaostojen tietoon, oli elintarvikehintojen kohoamisen ja siitä joh-
tuneen ravintoindeksin nousun vuoksi ollut välttämätöntä tehdä prosent-
tuaalisia korotuksia mainittuun normeeraavaan ohjeeseen, niin että sitä 
v:n 1941 alkupuoleen mennessä oli ollut sovellettava aste asteelta aina 20 
%:iin korotettuna. Etenkin sen jälkeen kuin maassamme sodan johdosta 
oli ollut pantava toimeen elintarvikesäännöstely, oli kuitenkin käynyt ilmei-
seksi, ettei v. 1936 hyväksytty ruoka-avustusnormi enää vastannut tarkoi-
tustaan perusteisiinsakaan nähden, koska lapset, heidän ikäeroavaisuuksis-
taan huolimatta, oli siinä rinnastettu toisiinsa. Tämän vuoksi ja huomioon-
ottaen, että jo väestöpoliittisestikin, saatikka sitten inhimillisyyssyistä, 
oli omistettava entistä kiinteämpää huomiota puutteenalaisten lasten huol-
lolle eikä ainoastaan ravintoon nähden, vaan myös pyrkimällä vuokra-
avustuksista päätettäessä auttamaan lapsiperheitä terveydellisesti tyydyt-
täviin asuntoihin, huoltotoimen toimitusjohtajan määräyksestä rekis-
terikanslian esimies, filosofianmaisteri E. Haapasalo toimitti tutkimuksia 
kotiavustus- ja asuntotilanteesta köyhäinhoidon avunsaajain piirissä, ja 
siten toimitetun tutkimuksen tuloksista pidettiin toimitusjohtajan aloit-
teesta huoltolautakunnan jäsenten ja lisäjäsenten sekä huoltoviraston johta-
vien viranhaltijain yhteinen neuvottelukokous maaliskuun 10 p:nä. Tämän 
jälkeen laati filosofianmaisteri E. Haapasalo, toimitusjohtajan määräykses-
tä, maaliskuun 20 piile päivätyn, laajahkon promemorian lopulliseksi las-
kelmaksi siitä, miten suuriksi ravintokustannukset muodostuivat huomioon-
ottaen ravintofysiologiset vaatimukset, joiden määrittelyssä oli kuultu 
tärnän alan asiantuntijoita ja otettu varteen sitä käsittelevät koti- ja ulko-
maiset tieteelliset julkaisut. Toimitusjohtajan esittelystä huoltolautakunta 
kokouksessaan maaliskuun 26 pinä käsitteli mainitun promemorian laskel-
mineen ja yksimielisesti päättii 

a) että ruoka-avustuksia punnittaessa katsotaan ohjeeksi eri ikäryh-
miin nähden seuraavat pyöristetyt perusluvut i 

„ _ ... Avustusnormit Avustusnormit 
Ikäryhmät (Kuukausimäärän Ikäryhmät (Kuukausimäärän 

v u o s l s s a raha-arvo, mk) vuosissa raha-arvo, mk) 
— 3 106 11—14 204 

4— 6 141 15— 230 
7—10 162 

b) että näin pyöristettyjä peruslukuja voidaan kussakin yksityista-
pauksessa tositarpeen mukaan lisätä sairauden, raskaudentilan tai muun 
niihin verrattavan avustusehdotuksessa perusteltavan syyn nojalla, ja on 
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niiden mukaista avustuserää vähennettävä avustettavan mahdollisten an-
siotulojen määrällä; 

c) että sellaisten 15-vuotisten ja sitä vanhempien, jotka eivät voi 
valmistaa ruokaa kotonaan, vaan joutuvat aterioimaan ulkona, ruoka-
avustusnormi on oleva 245 mk kuukaudessa, koska lasketulla 230 mk:n 
määrällä kaupungin elintarvikekeskuksen ruokaloista saadaan ainoastaan 
kaksi ateriaa päivässä ja koska ulkona ruokaileville jo v:n 1936 normien 
mukaan oli annettava 15 mk suuremmat avustukset; 

d) että toimitusjohtaja on oikeutettu elintarvikkeiden hintojen ko-
hoamisen ja siitä johtuvan ravintoindeksin nousun perusteella antamaan 
ohjeita hyväksyttyjen normien prosenttuaaliseksi korottamiseksi; sekä 

e) että vuokra-avustuksista päätettäessä on mahdollisuuksien mukaan 
kiinnitettävä huomiota siihen, että n.s. lapsiperheet pääsisivät olosuhtei-
den sallimassa määrässä asumaan terveydellisesti tyydyttäviin asuntoi-
hin. 

Tämän huoltolautakunnan päätöksen toimitusjohtaja saattoi maalis-
kuun 27 p:lle päivätyllä kiertokirjeellä kaikkien asianomaisten tietoon ja 
noudatettavaksi, ja annettiin kiertokirjeessä virkailijakunnalle yksityis-
kohtaisemmat ohjeet näin vahvistettujen normien oikeaksi ja sosiaalisessa 
mielessä tarkoituksenmukaiseksi soveltamiseksi. Niinpä kiertokirjeessä 
huomautettiin m.m: 

että ruoka-avustusnormit olivat, kuten nimityskin osoitti, yhdenmu-
kaisen menettelyn aikaansaamista tarkoittavia perusohjeita, eikä niitä 
oltu aiottu mekaanisesti sovellettaviksi, kollektiivisiksi taksoiksi, joten 
kussakin eri tapauksessa oli otettava harkittavaksi, oliko kysymyksessä 
sellainen normaalitapaus, jota ohjetaulukko tarkoitti, vai sisältyikö ta-
paukseen sellaisia erikoispiirteitä ja erityisiä seikkoja, jotka vaikuttivat 
alentavasti tai ylentävästi avustusmääriin, koska taulukko tarkoitti n.s. 
normaalitapauksia, s.o. ansiotuloja vailla olevia, mutta terveitä, erikois-
ominaisuuksia omaamattomia henkilöitä; 

että jos tapaukseen sisältyi sairautta, joka edellytti erityistä ruokajär-
jestystä, tai jos oli kysymys raskaudentilasta tahi esim. sellaisesta per-
heestä, jonka huoltaja teki raskasta työtä, mutta jolle siitä huolimatta suu-
ren lapsilauman perusteella oli välttämätöntä antaa avustusta, oli ruoka-
avustusta punnittaessa näihin tosiasioihin kiinnitettävä huomiota ja avus-
tus sovitettava tosi tarpeen mukaiseksi, koska taulukossa ei oltu huomioitu 
sairasruokaa ja koska siinä oli edellytetty, että perheenhuoltaja ei ollut 
raskaassa tai erittäin raskaassa työssä, jolloin avustus tietenkin tulikin 
kysymykseen vain harvoissa poikkeustapauksissa; 

että ansiotulojen määrää vähennettäessä, josta lautakunnan päätöksen 
2 kohdassa sanottiin, että ohjelukujen »mukaista» avustuserää oli vähen-
nettävä avustettavan mahdollisten ansiotulojen määrällä, ei liioin ollut 
tarkoitettu kirjaimelliseksi eli mekaaniseksi matemaattiseksi toimituk-
seksi, vaan voitiin vähennystä tehtäessä ottaa harkinnan mukaan huo-
mioon tilapäisen ansiotyön aiheuttama suurempi ravinnon tarve; 

että vähennyksinä luonnollisesti tulivat huomioitaviksi myös omaisten, 
vapaiden järjestöjen t.m.s. antamat avustukset; 

että kaiken aikaa oli muistettava, että normeja korkeammat ruoka-
avustuserät oli ehdotuksissa aina perusteltava, samoin mahdolliset alen-
nukset ja vähennysten supistus, niin että asianomaisten jaostojen jäsenet 
päätöksiä tehdessään näkevät syyt poikkeaviin avustusehdotuksiin; 
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että kanslianesimiesten oli erityisesti valvottava sekä asianomaisten 
apulaisjohtajien tarkastettava, että näin tapahtui; 

että lautakunnan päätöksen e) kohdan määräyksellä tähdättiin siihen, 
että lapsirikkaat perheet, joita vuokranantajat usein vieroivat vuokralai-
sina, pääsisivät vähitellen terveydellisesti tyydyttävämpien asuntojen 
asukkaiksi, jota varten oli kussakin eri tapauksessa koetettava selvittää, 
oliko perheen asunto pinta-alaan, ilmatilavuuteen ja yleishygieenisiin lait-
teisiin nähden terveydellisesti hyväksyttävä, ja, jos niin ei ollut laita, eikö 
ollut mahdollista järjestää lapsiperheelle edullisempaa asuntoa, samalla 
kuin lapsettomat hakeutuisivat huonompiin asuntoihin. Kiertokirjeessä 
lopuksi lausuttiin, että vaikka lautakunnan vahvistamat perusohjeet tuli-
vatkin heti voimaan, luonnollisestikaan niitä ei voitu ryhtyä ilman muuta 
soveltamaan takautuvasti jaostojen päätöksiin, jotka oli tehty aikaisem-
min, vaan että oli meneteltävä siten, että uusia ohjeita ryhdyttiin sovel-
tamaan: 

a) kaikkiin uusiin tapauksiin; 
b) kaikkiin vanhoihin tapauksiin, jotka joko aikaisemmin päätetyn 

avustusajan umpeenkulumisen johdosta tai sen johdosta, että tarkkailu-
käynnin yhteydessä oli havaittu avustus riittämättömäksi, oli otettava 
uudelleen ratkaistaviksi; sekä 

c) niihin tapauksiin, joissa avustuksensaajat olivat ilmoittaneet avus-
tusmäärän riittämättömäksi tai tehneet päätöksestä valituksen sen kuiten-
kaan vielä aiheuttamatta korotusta. 

Huoltolautakunnalle osoittamassaan huhtikuun 30 p:lle päiväämäs-
sään kirjelmässä Tervalammen työlaitoksen johtokunta ehdotti, että työ-
laitoksen hoidokeille suoritettavan n.s. kuntoisuusrahan arvostelussa käyte-
tyn kuntoisuuspisteen raha-arvoksi vahvistettaisiin 15 p., koska tammikuun 
31 p:nä 1938 vahvistettu 10 p. oli osoittautunut riittämättömäksi. Johto-
kunnan kirjelmässä mainittiin, että normaalipistemäärän (10 työtulospis-
tettä ja 5 käytöspistettä) saavuttava työlaitoshoidokki voi vanhan perus-
teen mukaisesti saada kuntoisuusrahaa 1:50 mk työpäivässä. Kun hoi-
dokki voimassa olevien määräysten mukaan sai käyttää kuntoisuusrahansa 
sallittujen mielit eko jensa tyydyttämiseen ja hoidokit tavallisimmin osti-
vat näillä varoillaan tupakkaa, jonka hinta oli, sen jälkeen kuin pisteen 
raha-arvo vahvistettiin 10 p:ksi, noussut suunnilleen kahdenkertaiseksi, 
supistui tupakkamäärä sangen huomattavasti, minkä vuoksi johtokunta 
piti kohtuullisena pisteen raha-arvon korotusta 5 p:llä, mistä kuitenkin 
saattoi johtua ylitystä määrärahan käytössä. Asiassa hankitussa lausunnos-
saan kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokunta yh-
tyi kannattamaan Tervalammen työlaitoksen johtokunnan tekemää esi-
tystä, mutta katsoi samalla, että asiaa ratkaistaessa olisi otettava huomioon 
myös kunnalliskodin hoidokeille suoritettavan uutteruusrahan korkeim-
man sallitun määrän korottaminen siten, että tammikuun 31 p:nä 1938 
30 mk:ksi kuukaudessa vahvistettu yläraja korotettaisiin 45 mk:ksi. Huolto-
toimen toimitusjohtajan asiassa laatiman promemorian ja esityksen mu-
kaisesti huoltolautakunta kokouksessaan toukokuun 16 p:nä päätti: 

a) että uutteruuspisteen raha-arvo on uutteruusrahaa laskettaessa 
oleva toistaiseksi ja kunnes toisin määrätään kaupungin kumpaisessakin 
työlaitoksessa kesäkuun 1 p:stä 1941 alkaen 15 p.; 

b) että kesäkuun 1 p:stä 1941 alkaen toistaiseksi ja kunnes toisin mää-
rätään kunnalliskodin hoidokeille voidaan heidän työtuloksensa ja käytök-
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sensä perusteella myöntää uutteruusrahaa enintään 45 mk kuukaudessa; 
sekä 

c) että kaupunginhallitukselta pyydetään hyväksyminen lautakunnan 
päätökseen siltä osalta, minkä lautakunnan päätös saattaisi aiheuttaa yli-
tystä uutteruusrahojen suorituksiin varatuissa määrärahoissa, mistä 
johtuen lautakunnan päätös tulee toimeenpantavaksi vain sillä edellytyk-
sellä, että kaupunginhallituksen suostumus siihen on saatu. 

Kaupunginhallitus antoikin suostumuksensa päätöksen toimeenpa-
noon. 

Toukokuun 6 p:lle päiväämässään kirjelmässä huoltolautakunnalle 
Tervalammen työlaitoksen johtokunta uudisti kaksi kertaa aikaisemmin 
tekemänsä esityksen, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin Tervalammen 
työlaitoksen viranhaltijain toimien vakinaistamiseksi. Johtokunta pe-
rusteli esitystään m.m. sillä, että vaikka ei ollut olemassa tietoa siitä, 
milloin mainittu työlaitos voitiin rakentaa suunnitellun laajuiseksi, ne 
ylimääräiset viranhaltijat, jotka jo olivat olemassa, olivat, muutamin 
poikkeuksin, sekä nykyisin että myös laitoksen laajentumisen jälkeen vält-
tämättömät, joten vakinaistamisen viivästyttämiselle ei ollut olemassa 
mitään perusteltua syytä, niin myös, että ehdotetut palkat olivat lasketut 
suhteessa kaupungin toisiin vastaavanlaisiin virkoihin liittyviin palkkoihin 
sangen varovaisesti. Johtokunta lopuksi esitti, että työlaitoksen johtajan 
virkaan, viran tultua järjestetyksi sääntöpalkkaiseksi, nimitettäisiin virkaa 
haettavaksi julistamatta ylimääräisen johtajan viran haltija agronoomi 
E. Isotalo, joka työlaitoksen perustamisesta alkaen oli johtokuntaa täysin 
tyydyttävällä tavalla toiminut työlaitoksen johtajana ja johon nähden li-
säksi oli otettava huomioon, että hänet oli otettu ylimääräisen johtajan-
viran haltijaksi sen jälkeen kuin virka oli julistettu asianmukaisessa jär-
jestyksessä huoltolautakunnalta haettavaksi. Asiassa laatimassaan prome-
moriassa huoltotoimen toimitusjohtaja totesi, että Tervalammen työlaitos 
oli ollut toiminnassa jo keväästä 1936 alkaen, että laitosta varten oli os-
tettu miljoonia maksanut maatila, jonka asuin- ja talousrakennukset oli 
kunnostettu ja jolle lisäksi oli rakennettu yli puolentoistamiljoonaa mark-
kaa maksanut navettakartano, että jo joulukuun 31 p:n 1940 mennessä 
laitokseen oli uhrattu sellaisia perustamiskustannuksia, joihin valtio lain 
mukaan oli velvollinen osallistumaan, yli 7 milj. markkaa, joista val-
tio jo oli suorittanutkin osuuttaan, sekä että sosiaaliministeriö oli vahvista-
nut laitoksen perustamissuunnitelman ja myöskin uusien asuinrakennusten 
piirustukset, vaikkakin väliintullut sota ja siitä johtunut rakennuskus-
tannusten kallistuminen olivat pysähdyttäneet suunnitelman loppuun 
saattamisen, johon kaupunki kuitenkin oli velvollinen niin pian kuin ti-
lanne rakennusalalla sen kohtuullisin kustannuksin salli. Toimitusjohtajan 
promemoriassa tultiin siihen lopputulokseen, että laitos oli perustettu 
vakinaiseksi, pysyväksi kunnalliseksi huoltolaitokseksi, joten viranhaltija-
kunnan ylimääräisellä kannalla pitämiseen ei, muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta, ollut olemassa mitään asiallista syytä, eikä varsinkaan, 
kun viranhaltijain oikeudellisen ja taloudellisen aseman kannalta vakinais-
tamisella oli painava merkityksensä. Tilapäisen työvoiman tileiltä pal-
kattuina viranhaltijat eivät näet olleet oikeutettuja ikäkorotuksiin, mikä 
oli omansa herättämään heissä mielenmasennusta ja epävarmuuden tun-
netta, joka oli haitaksi laitoksen hengelle ja työilolle. Oli myös muistettava, 
että palvelus työlaitoksessa oli jo muutoinkin luonteeltaan erittäin raskasta 
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ja hermoja kuluttavaa, minkä vuoksi toimitusjohtaja oli sitä mieltä, että 
huoltolautakunnalla oli täysi syy yhtyä johtokunnan esitykseen sekä 
yleensä että palkkojen luokitukseen nähden, niin myös että johtaja Iso-
talo oli ilman viran aukijulistamista siirrettävä vakinaistettavan johtajan-
viran haltijaksi, minkä viran täyttäminen kuitenkin joulukuun 21 p:nä 
1936 vahvistetun huoltolaitosten ohjesäännön mukaan kuului kaupungin-
hallitukselle eikä huoltolautakunnalle. Kokouksessaan toukokuun 16 p:nä 
huoltolautakunta, toimitusjohtajan esityksen mukaisesti, päättikin kau-
punginvaltuustolle esittää: 

a) että Tervalammen työlaitoksen johtokunnan ehdotuksessa luetellut 
Tervalammen työlaitoksen ylimääräiset virat vakinaistetaan v:n 1942 
alusta lukien sijoittamalla ne johtokunnan esittämiin palkka- ja kielitaito-
luokkiin; sekä 

b) että kaupunginvaltuusto samalla päättäisi oikeuttaa kaupungin-
hallituksen nimittämään Tervalammen työlaitoksen sääntöpalkkaiseen 
johtajanvirkaan, virkaa haettavaksi julistamatta, laitoksen nykyisen 
johtajan, agronoomi E. Isotalon. 

Kokouksessaan lokakuun 29 p:nä kaupunginvaltuusto päätti virat va-
kinaistaa, mutta hylkäsi kaupungin hallituksen kannattaman esityksen 
ylimääräisen johtajanviran haltijan siirtämisestä sääntöpalkkaisen johta-
janviran haltijaksi virkaa haettavaksi julistamatta. Johtajanviran oltua 
haettavaksi julistettuna huoltolautakunta kokouksessaan joulukuun 8p:nä 
päätti puoltaa virkaan nimitettäväksi agronoomi E. Isotalon ja kaupun-
ginhallitus nimittikin hänet viranhaltijaksi. 

Kokouksessaan helmikuun 3 p:nä huoltolautakunnan hallinto-osasto 
käsitteli Tervalammen työlaitoksen johtokunnan kirjelmän edellisen tammi-
kuun 16 p:ltä, jolla johtokunta lähetti tiedoksi työlaitoksen johtajan selos-
tuksen työlaitoksella tammikuun 3 p:nä sattuneesta sikalan tulipalosta 
sekä jäljennöksen palon johdosta toimitetussa poliisikuulustelussa laadi-
tusta pöytäkirjasta. Sen jälkeen kuin oli todettu, että syttyneen tuli-
palon sammuttamiseksi ja eläinten pelastamiseksi oli tehty kaikki mahdolli-
nen sekä että asianomaisen vakuutusyhtiön asiamies oli ilmoittanut eh-
dottavansa 146,000 mk:n suuruista korvausta 150,000 suuruisesta kiin-
teimistön palovakuutussummasta, niin myös että tuhoutuneen irtaimiston 
arvo oli 99,100 mk, osasto päätti merkitä ilmoituksen tiedoksi. 

Kokouksessaan toukokuun 16 p:nä huoltolautakunta käsitteli Terva-
lammen työlaitoksen johtokunnan toukokuun 6 p:lle päiväämässä kir-
jelmässä tekemän esityksen, että huoltolautakunta päättäisi tehdä kau-
pungin päättäville viranomaisille esityksen siitä, että Tervalammen työ-
laitokselle rakennettaisiin johtokunnan kirjelmää seuranneitten luonnos-
piirustusten ja johtokunnan jäsenen, rakennusmestari G. Welroosin ra-
kennustoimistossa laaditun kustannusarvion mukainen sikala, joka sijoi-
tettaisiin kirjelmään oheistettuun asemakaavaan merkitylle paikalle; että 
rakennuksen toteuttamista varten myönnettäisiin, työ- ja rakennuspii-
rustusten y.m. hankkimisesta johtuvat kustannukset mukaan luettuina, 
viipymättä käytettäväksi 950,000 mk:n suuruinen määräraha; että ra-
kennushankkeen toteuttaminen uskottaisiin joko kaupungin rakennus-
toimiston talorakennusosastolle tai välittömästi kaupunginhallituksen 
alaiselle rakennustoimikunnalle, j onka puheenj ohtaj aksi kutsuttaisiin 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, pankinjohtaja 
V. V. Sipi sekä muiksi jäseniksi saman johtokunnan jäsenet rakennusmes-
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tari G. Welroos ja liikkeenhoitaja U. Merilinna sekä näiden lisäksi huolto-
toimen toimitusjohtaja B. Sarlin, oikeudella toimikunnalle vapaasti päättää 
rakennuttamistavasta ja hankkia työ- ja rakennuspiirustukset ja ottaa 
sihteeri; sekä että rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet oikeu-
tettaisiin kantamaan rakennusmäärärahasta palkkiota 200 mk kokousta 
kohden. Huoltolautakunta hyväksyi esityksen ja saattoi asian toukokuun 
17 p:lle päivätyllä kirjelmällä kaupunginvaltuuston ratkaisuun. Kokouk-
sessaan kesäkuun 18 p:nä kaupunginvaltuusto käsitteli esityksen päät-
täen: 

että Tervalammen työlaitokseen rakennetaan luonnospiirustusten mu-
kaan sikala n. 350 sikaa ja n. 150 porsasta varten laaditussa asemakaa-
vassa merkittyyn paikkaan; 

että rakennustyön toimittamista varten merkitään v:n 1942 talous-
arvioon, työ- ja rakennuspiirustusten y.m. hankkimisesta johtuvat kustan-
nukset huomioonotettuina, 804,000 mk, jotka saadaan etukäteen käyt-
tää kuluvana vuonna; sekä 

että rakennushankkeen toteuttaminen jätetään kaupunginhallituksen 
tarkoitusta varten asetettavalle rakennustoimikunnalle. Merkittäköön 
vielä, että määrärahan supistus 950,000 mk:sta 804,000 mk:aan johtui 
kaupunginvaltuustossa siitä, että kaupunginhallitus esityksestä antamas-
saan lausunnossa oli katsonut, että tarkoitukseen voitiin käyttää laitokselle 
myönnetty 146,000 mk:n suuruinen palo vahingonkorvaus, niin myös, että 
kaupunginhallitus heinäkuun 10 p:nä 1942 määräsi rakennustoimikuntaan 
huoltolautakunnan esittämät henkilöt oikeuttaen toimikunnan vapaasti 
kaupunginvaltuuston päätöksen puitteissa päättämään rakennustavasta, 
hankkimaan työ- ja rakennuspiirustukset sekä ottamaan sihteerin. Ra-
kennustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet oikeutettiin samalla kanta-
maan rakennusmäärärahasta palkkiota 200 mk kokousta kohden. 

Tervalammen työlaitoksella sattuneen tulipalon johdosta laitoksen 
johtokunta helmikuun 27 p:lle päiväämällään kirjelmällä esitti huolto-
lautakunnan hallinto-osastolle, että osasto tekisi kaupunginhallitukselle 
esityksen, että Tervalammen työlaitoksen kuolleesta irtaimistosta vakuu-
tettaisiin laitoskalusto ja maatilankalusto täyteen kalustoluetteloarvoonsa 
sekä vilja- ja rehuvarastoista viljankuivaus- ja lajitteluhuoneessa, puima-
huoneessa ja viljamakasiinissa säilytettävät vilja- ja rehuvarastot siihen 
arvoon, mikä niillä varastojen suurimmillaan ollessa saattoi olla, niin myös, 
että vakuuttaminen jätettäisiin kiinteistötoimiston talo-osastolle, joka 
huolehti myös rakennusten vakuuttamisesta. Hallinto-osasto hyväksyi 
johtokunnan esityksen kokouksessaan maaliskuun 3 p:nä ja toimitti asian 
välittömästi kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Kokouksessaan maa-
liskuun 13 p:nä kaupunginhallitus päätti, hallinto-osaston esityksen hy-
väksyen, että Tervalammen työlaitoksen kuolleesta irtaimistosta va-
kuutetaan laitoskalusto 43^000 mk:n ja maatilan kalusto 550,000 mk:n 
arvosta sekä vilja- ja rehuvarastoista viljankuivaus- ja lajitteluhuoneessa, 
puimahuoneessa ja viljamakasiinissä säilytettävät vilja- ja rehuvarastot 
600,000 mk:n arvosta, niin myös, että vakuutuksen ottaminen annetaan 
kiinteistölautakunnan huolehdittavaksi. Merkittäköön vielä, että kau-
punginhallitus ilmoitti myöhemmin maaliskuun 27 p:n kokouspöytäkir-
jan otteella, että kaupunginhallitus oli muuttanut edellä selostetun päätök-
sensä siten, että kysymyksessä olleen palovakuutuksen ottamisesta oli 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnan itsensä huolehdittava. 
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Kuten v:n 1940 toimintakertomuksesta käy selville, huoltolautakunnan 
hallinto-osasto kokouksessaan joulukuun 27 p:nä 1940 käsitteli kunnallis-
kodin johtokunnan saman kuukauden 20 p:lle päiväämän kirjelmän, 
joka koski kunnalliskodin haaraosaston perustamista Puodinkylän karta-
non päärakennukseen 60 hoidokkia varten helmikuun 1 p:stä lukien, koska 
sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annettu laki oli tehnyt 
kunnalliskodin hoidokkisijat riittämättömiksi. Hallinto-osasto päätti-
kin anoa sanotun kartanon luovuttamista huoltolautakunnan käyttöön 
mainittua tarkoitusta varten sekä samalla 121,000 mk:n suuruista määrä-
rahaa osaston henkilökunnan palkkauksiin käytettäväksi v:n 1941 aikana, 
ja kokouksessaan tammikuun 15 p:nä kaupunginvaltuusto, kaupunginhalli-
tuksen esityksestä, myönsi anotun määrärahan, joten haaraosasto voitiin 
avata. Merkittäköön lisäksi, että sosiaaliministeriö ilmoitti maaliskuun 
8 p:lle päiväämällään kirjeellä hyväksyneensä Puodinkylän haaraosaston 
ministeriön tarkastettavaksi alistetun käyttösuunnitelman helmikuun 
1 p:stä lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrättiin. Tässä yhteydessä 
mainittakoon vielä, että kaupunginhallituksen yleis jaosto ilmoitti otteella 
kokouspöytäkirjastaan tammikuun 9 p:ltä päättäneensä, tehdystä ano-
muksesta, myöntää huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan 48,000 mk:n suuruisen määrärahan erinäisten viranhaltijain palkkaa-
miseksi kunnalliskotiin järjestetylle sotasiirtolaisten osastolle. 

Sen jälkeen kuin maamme kesäkuulla joutui uudelleen sotaan itäistä 
naapuriaan vastaan siirrettiin jo aikaisemmin valmistetun suunnitelman 
mukaisesti huomattava osa kunnalliskodin hoidokeista Mäntsälän ja Por-
naisten pitäjiin sekä Tervalammen työlaitokseen Vihdin pitäjään turvaan 
mahdollisilta pommituksilta. Toimenpide kävi välttämättömäksi myös sen 
vuoksi, että sotilasviranomaiset ottivat useampia kunnalliskodin pavil-
jonkeja majoitustarkoituksiinsa. Hoidokkien palautus toimitettiin syk-
syllä ilmojen kylmetessä vähitellen, koska hoidokkimajoitukseen käy-
tetyt koulut oli saatava avatuiksi ja muut majoituspaikat eivät soveltu-
neet talviasunnoiksi. Evakuoimiskulut suoritettiin kaupunginhallituk-
sen luvalla kunnalliskodin määrärahoista ja hoitohenkilökuntana oli eva-
kuointimajapaikoissa kunnalliskodin henkilökuntaa. 

Kuten edellisen vuoden toimintakertomuksessa mainittiin, ryhtyi 
huoltolautakunnan hallinto-osasto jo v. 1940 erinäisiin toimenpiteisiin 
naistyöttömyyden torjumiseksi ja sen seurausten lievittämiseksi kau-
pungissa. Niinpä hallinto-osasto käsitteli joulukuun 27 p:nä 1940 työtu-
pien johtokunnan esityksen 655,000 mk:n suuruisen määrärahan anomi-
sesta työtupien alaosaston toiminnan jatkamiseksi talvella 1941 200 työttö-
mälle naiselle päättäen tehdä siitä esityksen kaupunginhallitukselle. Ot-
teella pöytäkirjastaan tammikuun 9 piitä kaupunginhallituksen yleis-
jaosto ilmoittikin myöntäneensä työtupien C-osaston alaosaston toiminnan 
järjestämistä varten 200 työttömälle naiselle, siitä laaditun suunnitelman 
mukaisesti, tammikuun 13 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi ajaksi 500,000 
mk pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät sisältyvistä käyttövarois-
taan naisten opinto- ja ammattikursseja varten ja 155,000 mk samaan pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan työttömyyden varalta. Otteella 
pöytäkirjastaan toukokuun 15 prltä kaupunginhallitus ilmoitti huolto-
lautakunnalle päättäneensä kehoittaa kiinteistölautakuntaa ja yleisten 
töiden lautakuntaa viipymättä aloittamaan eräitä työttömyystöitä sekä 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
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käyttövaroistaan työttömyyden lieventämiseksi myöntää kiinteistölauta-
kunnan käytettäväksi 150,000 mk ja yleisten töiden lautakunnan käy-
tettäväksi 10,000 mk, ja käsiteltiin tämä ilmoitus huoltolautakunnan 
hallinto-osaston kokouksessa kesäkuun 9 p:nä merkitsemällä se tiedoksi 
sekä työttömyyshuoltokanslian tietoon saatettavaksi. Kokouksessaan 
kesäkuun 9 p:nä hallinto-osasto, jolle työttömyyshuoltoasiat ohjesään-
nön mukaan kuuluvat, käsitteli myös kaupunginkanslian toukokuun 
16 p:lle päiväämän lähetteen, jolla toimenpidettä varten oli huolto-
lautakunnalle toimitettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
lääninhallituksille ja kaikille kunnille osoittama kiertokirje toukokuun 
8 p:ltä n:o 14, jossa kiinnitettiin huomiota eräisiin käytännöllisiin toi-
menpiteisiin varauduttaessa kesään ja kesän kuluessa seuraavan tal-
ven naistyöttömyyden torjuntaan; ja päätti osasto merkitä kiertokirjeen 
tiedokseen sekä työttömyyshuoltokanslian ja työtupien johtokunnan tie-
toon saatettavaksi. Kokouksessaan lokakuun 13 p:nä hallinto-osasto käsit-
teli työtupien johtokunnan lokakuun 2 p:lle päiväämän kirjelmän, jossa 
johtokunta ilmoitti ajan voittamiseksi kääntyneensä suoraan kaupungin-
hallituksen puoleen esityksellä, että työtupien C-osaston yhteyteen järjes-
tettäisiin alaosasto, jossa 100 työttömälle naiselle voitaisiin järjestää 
työttömyystöitä lokakuun 13 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi. 
Johtokunnan suorittamien laskelmien mukaan olisivat alaosaston menot 
tulleet nousemaan 285,000 mk:aan arvioitujen tulojen ollessa vain 20,000 
mk. Hallinto-osasto päätti hyväksyä johtokunnan toimenpiteen. Johto-
kunnan esitys ei kuitenkaan saavuttanut kaupunginhallituksen hyväksy-
mistä, vaan saatiin sensijaan otteella kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 
lokakuun 23 p:ltä ilmoitus, että kaupunginhallitus oli päättänyt sijoittaa 
n. 120 työtöntä naista halkotöihin (purkaus- ja kuljetustöihin) ja taata jo-
kaiselle naiselle 50 mk:n päivätulon 6 tunnin työstä, edellyttäen, että työ 
suoritettiin urakkatyönä, vahvistetun taksan mukaan; ja oli työvoima ase-
tettava Helsingin suojeluskuntapiirin liikennetoimiston käytettäväksi 
ja varat osoitettava Erinäiset sosiaaliset tehtävät nimiseen pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyyden varalta. 

Henkisen alan työttömien aseman helpottamiseksi kaupunginhallitus 
oikeutti, tehdyistä esityksistä, huoltolautakunnan edelleen kertomusvuon-
na pitämään palveluksessaan virastovaratyöntekijöitä, joiden ottamisessa 
ja heille maksettavissa palkoissa sekä perhelisissä oli noudatettava annettuja 
ohjeita ja määräyksiä. 

Kokouksessaan marraskuun 3 p:nä hallinto-osasto käsitteli kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriön lokakuun 27 p:lle päiväämän kirjel-
män, joka koski paikallislisän maksamista myös niille Helsingin kaupungin 
työvoimalautakunnan välityksellä työmaalle lähetetyille perheellisille 
työntekijöille, jotka työskentelivät työmailla, joilla sovellettiin puolustus-
ministeriön linnoitusosaston töitä varten vahvistettuja palkkamääräyksiä, 
ollen paikallislisän suuruus 10 mk kutakin päivää kohden; ja päätti osasto 
merkitä kiertokirjeen sekä huoltotoimen toimitusjohtajan sen johdosta 
virkailijakunnalle lähettämän ohjekirjelmän tiedokseen. 

Kuten aikaisemmissa toimintakertomuksissa on mainittu, Pelastusar-
meija on jo useina talvina ylläpitänyt kaupungissa kodittomien miesten 
lämmittely tupaa, jossa kävijöille samalla on tarpeen mukaan annettu 
lämmintä ruokaa. Tätä toimintaa, jonka avulla on pyritty torjumaan ker-
juuta sekä toimettomien henkilöiden oleskelua rautatieaseman y.m. julki-
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ten rakennusten eteishalleissa ja yksityisten talojen porraskäytävissä, 
kaupunki on, huoltolautakunnan hallinto-osaston suosituksesta, kertomus-
vuoden kuluessa edelleen tukenut myöntämällä tarkoitusta varten talvi-
kuukausiksi apurahoja. 

Kokouksessaan maaliskuun 3 p:nä hallinto-osasto käsitteli kaupungin-
kanslian helmikuun 20 p:lle päiväämän lähetteen, jossa huoltolautakunnalta 
pyydettiin lausuntoa lähetettä seuranneessa Uudenmaan lääninhallituksen 
helmikuun 17 p:nä antamassa välipäätöksessä mainitusta Suomen asevel-
jien liiton pääministerille osoittamasta kirjelmästä tammikuun 20 piitä, 
mikä koski sanotun liiton ehdotusta vapaan huoltotoiminnan keskittämi-
seksi. Hallinto-osasto hyväksyi sellaisenaan huoltotoimen toimitusjohtajan 
laatiman ehdotuksen kaupunginhallitukselle asiassa annettavaksi lausun-
noksi, jossa torjuttiin aseveliliiton jyrkät ehdotukset ja puollettiin keski-
tyksen aikaansaamista jo aloitetulla linjalla. 

Hallinto-osasto käsitteli kokouksessaan toukokuun 5 pinä kaupungin-
kanslian toukokuun 2 piile päiväämän lähetteen, jossa pyydettiin lausun-
toa lähetettä seuranneesta Helsingin vapaan huollon keskuksen anomuk-
sesta, että keskukselle myönnettäisiin v. 1941 kaupungin varoista 30,000 
mkin suuruinen apuraha käytettäväksi keskuksen huoneistosta aiheutu-
vien vuokramenojen peittämiseen, mitkä menot kuukaudelta olivat 2,500 
mk; ja hallinto-osasto päätti puoltaa anomusta, koska keskuksen toimin-
nasta oli erittäin suurta taloudellistakin hyötyä kaupungin lakisääteiselle 
huoltotoiminnalle ja koska keskuksen toiminnan jatkuminen vallitsevissa 
oloissa oli välttämättömän tarpeen vaatima. 

Sen jälkeen kuin liikevaihtovero oli säädetty tuli päiväjärjestykseen 
kysymys siitä, oliko huoltolautakunnan alaisten työtupien maksettava lii-
kevaihtoveroa myöskin niissä tapauksissa, jolloin työtuvat luovuttivat 
tuotteitaan huoltolautakunnan toimesta jaettavaksi luontoisavustuksena 
köyhäinhoidon nauttijoille sekä kansakoululaitoksen kustannuksista kesä-
kuun 8 pinä 1926 annetun lain 20 §in mukaisesti Helsingin kaupungin kan-
sakoulujen varattomille oppilaille. Huoltotoimen toimitusjohtaja teki asiassa 
kaupunginhallituksen kehoittaman esityksen valtiovarainministeriölle, 
mutta toukokuun 15 pinä antamallaan päätöksellä ministeriö hylkäsi esi-
tyksen vapautuksesta maksaa mainituissa tapauksissa liikevaihtoveroa. 
Asia käsiteltiin lopullisesti hallinto-osaston kokouksessa joulukuun 1 pinä 
ja päätti osasto merkitä valtiovarainministeriön päätöksen asiassa tiedok-
seen sekä työtupien johtokunnan tietoon saatettavaksi. 

Kokouksessaan toukokuun 5 pinä hallinto-osasto käsitteli huoltotoimen 
toimitusjohtajan selostuksen niistä toimenpiteistä, joihin hän oli ryhtynyt 
niiden vuokravelkojen järjestelyksi, joita sodan aikana oli kertynyt erinäi-
sille henkilöille. Toimitusjohtaja ilmoitti jo tammikuun 26 pinä 1940 lähet-
täneensä kaupunginjohtajalle ja kaupungin rahatoimenjohtajalle sekä sen 
lisäksi sosiaaliministeriölle ja kansanhuoltoministeriölle promemorian, joka 
koski siirtoväkeen kuuluneiden henkilöiden vuokrasopimuksia ja maksa-
mattomia vuokria. Promemoriassa oli samalla kosketeltu sodan vaaran ja 
sodan johdosta asunnoistaan maaseudulle pakollisetti siirrettyjen tai viran-
omaisten kehoitusta noudattaen vapaaehtoisesti siirtyneiden vuokrasopi-
muksia ja vuokravelkoja sekä yleensä että myös niiden henkilöiden osalta, 
jotka evakuoinnin tapahtuessa nauttivat köyhäinhoitoa m.m. asuntovuok-
ran muodossa; ja oli promemoriassa jo silloin huomautettu, ettei ollut 
mahdollista ryhtyä köyhäinhoitotoimin suorittamaan viimeksi mainittujen 
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avustettujen vuokranantajille näiden vaatimia vuokria siltä ajalta, jonka 
siirtoväki oli oleskellut toisen kunnan alueella joko kansanhuollon tai köy-
häinhoidon varassa, koska köyhäinhoitolain mukaan köyhäinhoidon anta-
minen kuului oleskelukunnalle ja koska köyhäinhoidon antamisen edelly-
tyksenä oli m.m., ettei avustuksen pyytäjä muulla tavalla voinut saada 
tarpeenmukaista elatusta ja hoitoa, mikä mainittuna aikana kansanhuol-
losta annettujen määräysten mukaan oli, erinäisin edellytyksin, mahdollista; 
ja oli promemoriassa lisäksi osoitettu, että siirtoväen vuokrien maksaminen 
heidän jättämiensä asuntojen vuokranantajille olisi vienyt siihen nurin-
kurisuuteen, että samat henkilöt olisivat samalla kertaa esiintyneet köy-
häinhoidon ja m.m. vuokra-avustuksen nauttijoina kahdessa eri kunnassa, 
kotipaikkakunnassaan ja oleskelukunnassaan, mikä olisi ollut köyhäinhoito-
lain vastaista, niin myös että maksamattomien vuokrien suorittaminen 
köyhäinhoidon toimesta olisi antanut aiheen sellaiseen harhakäsitykseen, 
että huoltolautakunta oli velvollinen vastaamaan aikanaan avustamiensa 
takautuvista vuokraveloista, mistä taasen olisi johtunut arvaamattoman 
raskaita seuraamuksia. Promemoriassa oli näillä perusteilla kiinnitetty 
huomiota niihin vakaviin seurauksiin, joita mainitunlaisesta asiantilasta 
oli koituva köyhäinhoidolle ja vuokranantajille sekä sodassa oleville ja 
pakollisesti siirretyille vuokranottajille, sekä pyydetty asian selvitykseksi 
toimenpiteitä. Toimitusjohtaja edelleen selosti, että valtiovalta oli sen jäl-
keen ryhtynyt toimenpiteisiin sodassa olevien reserviläisten ja nostomiesten 
sotapalvelusaikana syntyneiden vuokravelkojen järjestelyksi ja oli tarkoi-
tusta varten myönnetty syksyllä 1940 15 milj. markan suuruinen mää-
räraha käytettäväksi marraskuun 7 p:nä 1940 annetussa ja joulukuun 2 p:nä 
1940 muutetussa valtioneuvoston päätöksessä määrätyllä tavalla, mutta 
oli mainittu järjestely rajoittunut koskemaan ainoastaan sotapalveluksen 
johdosta syntyneitä vuokravelkoja, samalla kuin siirtoväen vuokravelat oli-
vat jääneet asianomaisten itsensä hoidettaviksi, joten kokonaan varatto-
mien ja ansiotuloja vailla olevien osalta vuokravelat olivat tietenkin jää-
neet maksamatta ja tällaiset henkilöt siitä johtuvien seuraamusten uhan 
alaisiksi, niin että heitä saattoi kohdata häätö milloin tahansa. Häätö ei 
välttämättä johtanut normaaliaikoina sosiaalisessa mielessä kriitillisiin 
tilanteihin, eikä varsinkaan, jos oli olemassa sellainen asuntoreservi, että 
niillekin, joiden tarpeenmukaisesta elatuksesta ja hoidosta köyhäinhoidon 
oli vastattava, voitiin ajanhukatta hankkia katto pään päälle, mutta missä 
asuntoreservi oli käytännöllisesti katsoen olematon, siellä muodostui tilanne 
lukuisten häätöjen tapahtuessa erittäin vakavaksi. Pääkaupunki oli joutu-
nut tällaiseen tilanteeseen, vieläpä kaupungin omassa hallinnassa olevien 
asuinhuoneistojen kohdalta, minkä vuoksi huoltotoimen toimitusjohtaja 
oli huhtikuun 29 p:lle päiväämässään kirjelmässä kiinnittänyt asiaan kau-
punginhallituksen huomiota ja siinä maininnut, että täkäläisissä kunnalli-
sissa työväenasunnoissa asui parhaillaan 199 perhettä, joilla oli vuokra-
velkaa ja jotka joko evakuoinnin alkaessa tai kirjelmän lähettämisen aikana 
olivat saaneet köyhäinhoitoa. Mainittujen perheiden vuokravelat nousivat 
kirjelmään liitetyn luettelon mukaan yhteensä 184,292 mk:aan, ja oli näitä 
edellämainituista syistä syntyneitä vuokravelkoja kiinteistötoimiston talo-
osasto ryhtynyt perimään. Kun siinä ei ollut onnistuttu, oli kyseisiä perheitä 
sanottu irti asunnoistaan, joten heitä uhkasi häätö, jonka tapahtuessa per-
heet saattoivat jäädä kadulle, koska huoltolautakunnalla ei ollut mahdolli-
suuksia hankkia heille uusia asuntoja, vaikka heidän hädänalainen asemansa 
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oli todettavissa. Toimitusjohtaja oli tämän nojalla kirjelmässään esittänyt, 
että mahdolliset häädöt oli tavalla tai toisella saatava ehkäistyksi ainakin 
kaupungin itsensä omistamien asuntojen osalta. Siihen nähden, millä 
keinoin häädöt oli ehkäistävä, toimitusjohtaja oli kirjelmässään katsonut 
mahdottomaksi sellaisen menettelyn, että huoltolautakunta ryhtyisi 
maksamaan kyseisiä takautuvia vuokravelkoja kiinteistötoimiston talo-osas-
tolle, koska sadat, ehkäpä tuhannetkin muut vuokravelalliset ja heidän yksi-
tyiset vuokranantajansa sen jälkeen, jopa täydellä syyllä, katsoisivat köy-
häinhoidon velvollisuudeksi järjestää heidänkin vuokrasuhteensa samalla 
tavalla. Kun näin oli asianlaita, toimitusjohtaja oli kirjelmässään kaupun-
ginhallitukselle lausunut katsovansa puolestaan häätöjen välttämiseen näh-
den mahdolliseksi vain sellaisen menettelyn, että kaupunki työväenasun-
toihinsa nähden ottaisi vuokravelat vahingokseen kussakin sellaisessa ta-
pauksessa, jossa kiinteistötoimiston talo-osasto yksityiskohtaisen tutki-
muksen nojalla toteaisi velallisen kykenemättömäksi vuokravelan suori-
tukseen, hänen halustaan riippumatta, niin että tällaiset perheet saisivat 
jäädä asuntoihinsa, mutta oli toimitusjohtaja samalla huomauttanut, että 
saattaisi olla harkittua toimia siten, että samalla kuin häätötoimenpiteet 
hetimmiten määrättäisiin keskeytettäviksi, talo-osastolle ei vielä samalla 
osoitettaisi määrärahaa vuokravelkojen tileistä poistamiseksi, vaan olisi 
sen jatkuvasti, olosuhteiden salliessa, koetettava vähissäkin erin periä vuok-
rajäämiä ainakin niiltä, jotka eivät parhaillaan saaneet köyhäinhoitoa, 
joten menetellen vältyttäisiin tekemästä seurauksiltaan epäilyä herättävää 
ennakkopäätöstä eikä heikennettäisi asianomaisten velvollisuudentuntoa. 
Määrärahaa jäämien poistamiseksi olisi kuitenkin myönnettävä myöhem-
min sitä mukaa kuin kävisi ilmeiseksi, ettei jäämiä voitu saada perityksi 
kohtuullisessa ajassa. Hallinto-osasto hyväksyi toimitusjohtajan toimen-
piteet asiassa päättäen merkitä ne pöytäkirjaan tiedokseen. Merkittä-
köön vielä, että pääasiassa näitä menetelmiä noudattaen asia järjestet-
tiinkin. 

Kokouksessaan maaliskuun 3 p:nä hallinto-osasto käsitteli ja hyväksyi 
sellaisenaan huoltotoimen toimitusjohtajan ehdotuksen, että osasto tekisi 
kaupunginhallitukselle esityksen, että kaupunginhallitus asettaisi niin 
pian kuin mahdollista komitean laatimaan perustellut ehdotukset sellai-
siksi muutoksiksi kaupungin huoltotoimen hallinto-organisatioon ja sitä 
järjestäviin säännöksiin ja määräyksiin, kuin mitkä osoittautuivat tarpeen 
vaatimiksi kaupunkiin kohdakkoin tapahtuvaksi suunnitellun alueliitoksen 
johdosta, niin myös ehdotukset niiksi muiksi toimenpiteiksi, jotka huolto-
toimen tarkoituksenmukaista hoitoa varten näyttivät liitoksen johdosta 
tarpeellisilta, sekä että täten asetettava komitea oikeutettaisiin jakautu-
maan tarpeen vaatiessa, jaostoihin, kuulemaan asiantuntijoita, hankki-
maan, jos se osoittautui välttämättömäksi, myös korvausta vastaan tilas-
tollisia y.m. tietoja ja selvityksiä sekä ottamaan itselleen sihteerin ja mah-
dollisesti tarvittavat apusihteerit. Otteella maaliskuun 13 p:n pöytäkirjas-
taan kaupunginhallitus ilmoitti päättäneensä asettaa sanotun komitean 
esitettyine valtuuksineen, paitsi että kustannuksista oli tehtävä esitys 
kaupunginhallitukselle, sekä valinneensa komitean jäseniksi insinööri F. 
Kreanderin, toimittaja R. Paasion, toimitusjohtaja B. Sarlinin, tuomari 
A. Simosen, tuomari O. Toivolan, filosofianmaisteri G. Gauffinin ja rouva 
M. Salmela-Järvisen, joista toimitusjohtaja Sarlin samalla määrättiin 
komitean puheenjohtajaksi. 
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Merkittäköön vielä, että huoltotoimen toimitusjohtaja joutui kertomus-
vuoden kuluessa antamaan virkailijakunnallesarjan ohjaavia kiertokirjeitä, 
joiden lähempi selostaminen paisuttaisi kertomuksen liian laajaksi, niin 
myös, että lukuisat huoltolautakunnan alaiset viranhaltijat joutuivat uuden 
sodan puhjettua jälleen astumaan puolustusvoimien riveihin. Vakansseja 
ei täytetty viransijaisilla kuin harvoissa poikkeustapauksissa, vaan suorit-
tivat kotirintamalle jääneet omien virkatehtäviensä ohella myös rintamalla 
olevien virkatehtävät, joten menetellen kaupungille säästyi huomattavia 
rahasummia. 

D. Katsaus huoltoviraston toimintaan 

Virkailijat. Huoltoviraston virkaili jakun ta on sodan johdosta kärsinyt 
raskaan menetyksen irtolais- ja alkoholistihuoltokanslian esimiehen E. 
Rikkosen kaaduttua rintamalla syyskuun 18 p:nä. On paikallaan mainita, 
että hän toimi sanotun kanslian esimiehenä sen perustamisesta lähtien 
ja myötävaikutti ansiokkaalla tavalla kanslian työn organisoimiseen ja 
kyseisen huollonalan kehittämiseen. 

Kansliatyö. Huoltoviraston yleisestä toimistosta lähetettiin kertomus-
vuonna yhteensä 6,994 kirjelmää, johon ei sisälly irtolais- ja alkoholisti-
huoltokanslian kirjeenvaihto. Niistä tuli keskuskanslian osalle 3,216, 
rekisterikanslian osalle 1,391, köyhäinhoitoa varten asetettujen huolto-
kanslioiden osalle 1,446 ja työttömyyshuoltokanslian osalle 941. 

Köyhäinhoidon saamista koskevia anomuksia tehtiin köyhäinhoitoa 
varten asetettuihin huoltokanslioihin yhteensä 43,949. Niistä valmisteli I 
kanslia 6,308, II kanslia 6,753, I II kanslia 5,790, IV kanslia 5,456, V kanslia 
6,140, VI (laitos-) kanslia 6,287 ja VII kanslia 7,215. Lisäksi käsiteltiin 
rekisterikansliassa sairaaloiden maksusitoumusanomuksia 5,274. Kunnallis-
kotiin ja työlaitokseen pääsyä koskevia anomuksia jätettiin 270 ja niistä 
hyväksyttiin 243. 

Köyhäinhoitoa varten asetetuissa huoltokanslioissa käsiteltyjen asioi-
den kokonaislukumäärä oli yhteensä 200,098, joista I kansliassa 26,667, 
II:ssa 28,988, Ulissa 36,206, IV:ssä 22,158, V:ssä 27,277, VI:ssa (laitos-
kansliassa) 25,790 ja Vilissä 33,012. Näiden kanslioiden kodissakävijät 
suorittivat yhteensä 43,961 kotikäyntiä jakautuen eri kanslioihin kuuluvien 
valvontapiirien kesken siten, että I kanslian osalle tuli 6,533, II:n 6,793, 
I l l .n 5,714, IV:n 5,456, V:n 6,202, VI:n (laitoskanslian) 6,029 ja VII:n 
7,234. Kanslianesimiehet toimittivat edellisten lisäksi yhteensä 1,116 tar-
kistuskäyntiä avunsaajain luona. Köyhäinhoidon diakonissat suorittivat 
erityisissä tapauksissa avustusten jaon ja antoivat huoltoa perheissä, joissa 
oli alaikäisiä, sairaita tai muita sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsivat erikois-
huoltoa. Diakonissojen tekemiä kotikäyntejä oli yhteensä 24,148. 

Huoltoviraston keskuskanslia sijaitsi edelleen vuokrahuoneistossa Sil-
tasaarenkadun talossa n:ot 3—5. Köyhäinhoitoa varten asetetut huolto-
kansliat pidettiin avoinna arkipäivisin klo 9—14 paitsi lauantaisin ja juhla-
aattoina klo 9—13. 

Rekisterikansliassa hoidetun avunsaajain keskusrekisterin henkilö-
korttien lukumäärä lisääntyi kertomusvuonna 4,375 uudella kortilla ja 
sisälsi rekisteri vuoden päättyessä 122,898 korttia. Henkilöasiakirjavihko-
jen eli n.s. aktien luku kasvoi 6,292:11a ja oli niiden kokonaismäärä vuoden 
lopussa 121,031. Rekisteristä annettiin avunanojia koskevia tietoja viran-
Kunnall. kert. 194T 4 * 
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omaisille, avustusjärjestöille ja yksityisille 3,295 tapauksessa. Erikseen 
pidetyssä sairaalahoito- ja lääkekortistossa oli kertomusvuonna n.s. elä-
viä kortteja 7,497. Uusia avustuskortteja annettiin kansliasta 1,985. Näi-
den tehtävien ohella annettiin kansliasta kirjallisesti verotusvalmistelu-
virastolle sen pyytämät tiedot 8,195 avunsaajasta/Kansliassa vastaan-
otettiin vuoden kuluessa 3,181 sairaalahoitoa koskevaa anomusta; niistä 
annettiin 1,467 tapauksessa maksusitoumus sairaaloihin, 717 tapauksessa 
varattomuustodistus ja 997 anomusta evättiin. Kodissakävijäin käyntejä 
aiheutui näistä tapauksista yhteensä 3,625. Rekisterikanslian tehtäviin on 
lopuksi kuulunut huoltotoimintaa valaisevien tilastollisten katsausten laa-
timinen ja niiden aineiston kokoaminen sekä kaupungin ja valtion tilastoja 
varten tarpeellisten ensitietojen kerääminen ja asianomaisille viranomai-
sille toimittaminen. 

Irtolais- ja alkoholistihuoltokanslian kansliatyön määrä selviää vain 
osittain tilastonumeroiden avulla. On nimittäin otettava huomioon, että 
ne tutkimukset, jotka kohdistetaan jokaisen kanslian tietoon tulleen henki-
lön elämäntapaan ja olosuhteisiin ennen kuin häneen voidaan ryhtyä sovel-
tamaan lain edellyttämiä huoltotoimenpiteitä, ovat perusteellisempia ja 
suuritöisempiä kuin esim. köyhäinhoitotapauksissa. 

Uusia alkoholistitapauksia ilmoitettiin kertomusvuonna kansliaan tai 
muuten tuli sen tietoon kaikkiaan 489 ja irtolaistapauksia 211. Kun näiden 
lisäksi edelliseltä vuodelta jääneitä tapauksia oli vielä tutkimatta, saivat 
kodissakävijät kertomusvuonna tutkittavaksi kaikkiaan 3,511 tapausta. 
Alkoholisteihin kohdistuvia varoituspäätöksiä tehtiin 248, valvonta- ja 
jatkovalvontapäätöksiä 99, jälkivalvontapäätöksiä 11 ja huoltolaan lähettä-
misesityksiä 21. Irtolaisiin kohdistuvia varoituspäätöksiä tehtiin 232, 
valvonta- ja jatkovalvontapäätöksiä 127, jälkivalvontapäätöksiä 80, työ-
laitokseen lähettämispäätöksiä 85 ja pakkotyöhön määräämispäätöksiä 21. 
Tarkempi selvitys vuoden aikana alkoholistihuollossa olleista henkilöistä, 
luvultaan 438 ja irtolaishuollossa olleista, luvultaan 691, on edempänä s. 
(69*—84*). Kansliasta lähetettiin 2,845 ja sinne saapui 3,452 kirjelmää. 

Asiamiestoimiston viiden eri kanslian tehtävät on v:n 1938 kertomuk-
sessa tarkemmin selostettu, joten tässä esitetään vain kertomusvuoteen 
kohdistuvia numerotietoja niiden kansliatoiminnasta. Asiamiestoimiston 
yleiskanslian monihaaraisista yleisluontoisista tehtävistä ei kuitenkaan asian 
laatuun katsoen ole esitettävissä tilastonumeroita. 

Ulkokuntalaisia koskevien asiain eli A-kanslia esitti toisiin kuntiin koh-
distuvia korvausvaatimuksia kaikkiaan 3,251 avunsaajapäähenkilöä kos-
kevassa tapauksessa, joista 2,802 huoltolautakunnan ja loput lastensuojelu-
lautakunnan antamasta huollosta. Kokonaismäärästä oli kertomusvuonna 
vireillepantuja uusia tapauksia 906, joista 801 koski huoltolautakunnan 
antamaa huoltoa. Kaikista vireillä olevista tapauksista saatiin kertomus-
vuonna lopullisesti selvitetyiksi 1,482 tapausta, joista 1,350 huoltolauta-
kunnan, loput lastensuojelulautakunnan. Kansliaan saapui kirjelmiä 8,685 
ja niitä lähetettiin 11,757. 

Ulkokunnissa huollettuja helsinkiläisiä koskevien asiain eli B-kansliaan 
saapui vuoden varrella toisilta kunnilta korvausvaatimuksia, jotka huolto-
lautakuntien antaman hoidon osalta koskivat 1,935 eri päähenkilöä, mutta 
nousi laskutustapausten määrä heidän kohdaltaan 2,943:een. Lisäksi 
suoritti kanslia alkoholisti- ja irtolaislakien nojalla alkoholistihuolto-
loissa ja työlaitoksissa hoidettujen henkilöiden kustannusten perimisiä 
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kunnilta ja valtiolta. Kirjelmiä saapui kansliaan 7,770 ja niitä lähetettiin 
sieltä 4,216. 

Valtiontapausten eli D-kanslia haki korvauksia valtiolta köyhäinhoito-
lain nojalla annetusta huollosta, jonka valtio lain mukaan on velvollinen 
korvaamaan, kaikkiaan 895 eri henkilöä koskevassa tapauksessa, ja koski 
niistä 831 huoltolautakunnan, 53 lastensuojelulautakunnan ja loput 11 
molempien antamaa avustusta. Näiden lisäksi kanslia haki valtiolta kor-
vausta lautakunnan 60 henkilölle antamasta ammattiopetusavustuksesta 
ja 23 raajarikolle lautakunnan toimesta hankitusta proteesista; näistä 
hylättiin 7 ammattiopetustapausta ja 2 proteesianomusta sekä 9 proteesi-
anomusta jäi vuoden vaihteessa ratkaisemattomaksi. Kansliaan saapui 
6,262 ja sieltä lähetettiin 3,412 kirjelmää. 

Yksityisiin elatusvelvollisiin kohdistuvien korvausasiain eli L-kanslia 
velkoi yksityisiltä elatusvelvollisilta korvausta 26,373 avunsaajapäähen-
kilölle annetusta avusta, joista 23,636 koski huoltolautakunnan antamaa 
huoltoa (niistä 23,430 köyhäinhoitoa, 103 alkoholistihuoltoa jal03 sotasiir-
tolaishoitoa) sekä loput 2,737 lastensuojelulautakunnan antamaa hoitoa. 
Uusia tapauksia oli kokonaismäärästä 2,567, joista 2,177 huoltolautakun-
nan ja loput lastensuojelulautakunnan. Kertomusvuonna selvitettiin lopul-
lisesti kaikkiaan 3,997 tapausta, niistä huoltolautakunnan 3,822 ja 175 
lastensuojelulautakunnan. Kansliaan saapui 14,690 kirjelmää ja sieltä lähe-
tettiin 30,388 kirjelmää. 

Työlaitokseen kanslia lähetti työllään annettua köyhäinhoitoa korvaa-
maan 126 miestä ja kunnalliskotiin 8 naista. 

Asiamiestoimiston järjestysmiehet tekivät kertomusvuonna toimiston 
asioissa viraston ulkopuolella yhteensä 11,757 käyntiä, joista 3,541 eri viras-
toihin, 7,923 elatusvelvollisten ja avunsaajain asuntoihin näiden kutsumi-
seksi virastoon sekä 293 kuolin- ja vararikkopesien selvityksen y.m. tutki-
muksien yhteydessä. Elatusvelvollisille ja avunsaajille ovat järjestysmie-
het vielä lähettäneet 18,918 kirjeellistä kutsua. 

Koko asiamiestoimiston lähettämien kirjelmien kokonaisluku oli 
49,773 ja saapuneiden 37,407. 

II. Huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet 

A. Köyhäinhoitolakiin perustuva huolto 

Avunsaajat 
Avunsaajien lukumäärä. Varsinaisia avunsaajia oli yhteensä 11,942 

henkilöä eli 3.7 % kaupungin kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitystä 
asukasluvusta vuoden lopussa. Miehiä oli näistä 4,298, naisia 7,213 ja 
alle 16 vuotiaita lapsia 431. Edelliseen vuoteen verrattuna oli kokonaisluku-
määrässä vähennystä 1,079 henkilöä eli 8.3 %. 

Tilapäistä avustusta eli vain kotiavustusta alle 500 mk saaneita oli 
2,482 henkilöä, mikä edelliseen vuoteen verraten merkitsi 1,154 henkilön 
eli 31.7 %:n vähennystä. Turvautuminen köyhäinhoitoapuun oli siis sekä 
varsinaisten että tilapäisten avunsaajien kohdalla tuntuvasti vähentynyt. 
Laskemalla molemmat edellä olevat avunsaajain ryhmät yhteen, saadaan 
välittömästi avustettujen luvuksi 14,424 henkilöä. 
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Näiden Iisaksi on kotiin annetuista varsinaisista kotiavustuksista välil-
lisesti tullut osalliseksi 4,812 henkilöä, joista avunsaajain aviopuolisoita 
1,421 ja lapsia 3,391. Laskemalla yhteen varsinaiset sekä tilapäisesti ja 
välillisesti avustetut, saadaan summaksi 19,236, joka henkilöluku osoittaa 
Helsingin kaupungin köyhäinhoidosta välittömästi tai välillisesti osalli-
siksi tulleiden koko määrän. 

Yllä mainittuihin lukuihin sisältymättöminä ryhminä on vielä mainit-
tava muiden kuntien avustamat, mutta Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivat henkilöt, yhteensä 1,935, sekä huoltotoimen varsinaisiin määrä-
rahoihin kuulumattomilla lahjoitusvaroilla avustetut 247 henkilöä. 

Köyhäinhoitoavustusta nauttineiden henkilöiden lukumäärän kehitystä 
v. 1932—41 absoluuttisesti sekä suhteessa kirkonkirjoihin ja siviilirekiste-
riin merkittyyn kaupungin väestöön kunkin vuoden lopussa osoittaa seu-
raava vertailu: 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

Varsinaiset avunsaajat ... 22,197 25,343 20,612 19,174 17,753 14,994 12,853 12,249 13,021 11,942 
Varsinaiset -f tilapäiset 

avunsaajat 31,507 35,282 28,166 25,639 23,499 18,872 16,141 16,053 16,657 14,424 
Varsinaiset -f tilapäiset+ 

välillisesti avustetut ... 45,168 50,939 39,346 35,555 32,446 25,420 21,019 20,425 21,527 19,236 

% :na väkiluvusta 
Varsinaiset avunsaajat ... 8 .4 9.4 7.6 6.9 6.3 5.i 4 .2 3.9 4.i 3.7 
Varsinaiset -}- tilapäiset 

avunsaajat 11.9 13.i 10.3 9.2 8.3 6.4 5 .3 5.i 5.2 4.5 
Varsinaiset -f tilapäi set -f 

välillisesti avustetut .... 17.o 19.o 14.4 12.8 11.4 8.7 6.9 6.5 6.7 6.o 

Kun yksityiskohtaisempia tilastotietoja kerätään vain tärkeimmästä 
avunsaajien ryhmästä, nimittäin varsinaisista avunsaajista, koskevat niin-
muodoin kaikki seuraavat selvitykset yksinomaan näitä. Siten oli syntymä-
paikkaa koskevan selvityksen perusteella kaikilta varsinaisista avunsaa-
jista 79.7% syntynyt muulla paikkakunnalla1) kuin Helsingin kaupun-
gissa. Maaseudulla oli syntynyt 60.6%, maamme kaupungeissa 35. o %, 
ulkomailla 4. i % ja 0.3 %:n syntymäpaikka oli tuntematon. Erikseen mie-
histä, naisista ja alle 16 vuotiaista lapsista oli muualla kuin Helsingissä syn-
tyneitä seuraavasti: 

Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Muualla 2) kuin Helsingissä syntyneitä 3,258 6,166 94 9,518 
%:na varsinaisista avunsaajista 75.8 85.5 21.8 79.7 

Miltei tasan 3/4 miehistä ja runsaasti 4/5 naisista ei siis kuulunut kaupun-
gin syntyperäiseen väestöön. Sen sijaan alle 16 vuotiaista avustetuista oli 
melkein 4/5 syntyisin helsinkiläisiä. 

*) Tuntematon syntymäpaikka siihen luettuna. 
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A vunsaajien kotipaikkaoikeus. Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus 
muualla kuin Helsingin kaupungissa oli 2,668 henkilöllä eli 22.3 %:lla var-
sinaisista avunsaajista, ja on tähän luettu myös ne henkilöt, joiden koti-
paikkaoikeus oli selvittämättä tahi riidanalainen. Erikseen miehiin, naisiin 
ja alle 16 vuotiaisiin lapsiin nähden oli vastaava luku seuraava: 

Muualla kuin Helsingissä kotipaikkaoikeuden 
omaavia 

Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Muualla kuin Helsingissä kotipaikkaoikeuden 
omaavia 884 

20.6 
1,643 
22.8 

141 
32.7 

2,668 
22.3 %:na varsinaisista avunsaajista 

884 
20.6 

1,643 
22.8 

141 
32.7 

2,668 
22.3 

Tämän avustettavien ryhmän suuruus ja prosenteissa laskettu osuus 
kaikista varsinaisista avustetuista oli v. 1932—41 seuraava: 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

Muualla kuin Helsingissä koti-
paikkaoikeuden omaavien luku 5,395 5,174 3,934 3,727 3,370 2,795 2,597 2,715 2,921 2,668 

%:na varsinaisista avunsaajista.. 24.3 20.4 19.i 19.4 19.o 18.6 20.2 22.2 22.4, 22.3 

Kertomusvuonna on siis niiden osuus, joiden kotipaikkaoikeus oli 
muualla kuin Helsingissä, pysynyt melkein ennallaan. 

Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syynä 16 vuotta täyttäneillä avunsaa-
jilla oli useimmissa tapauksissa sairaus, kivulloisuus ja muu työkyvyttö-
myys, joiden osuus oli 51 .2%, (josta mielisairaus 15.e %, tuberkuloosi 
5.4 %, nivelreumatismi l.s %, tylsä- ja vähämielisyys 1.3 %, raajarikkoi-
suus l.o %, sokeus ja kuurous 0.4 % sekä muut sairaudet 26.2 %). Van-
huudenheikkous oli syynä 19.6 %:lla, työttömyys 15.7 %:lla, riittämätön 
ansio 3.i %:lla, huolehtiminen aviottomasta lapsesta 3.o %:lla, aviopuoli-
son perheensä jättäminen 3.o%:lla, perheen suurilukuisuus 0. i %:lla, 
synnytys l.o %:lla ja aviopuolison kuolema O.04 %:lla sekä tässä mainit-
semattomat muut syyt 2.8%:11a. Edelliseen vuoteen verraten pieneni 
työttömyyden suhteellinen osuus tuntuvasti, toisten ryhmien (mielisai-
rauden, vanhuudenheikkouden ja muiden syiden) vastaavasti suurentuessa 
tai pysyessä miltei ennallaan. Miesten keskuudessa oli työttömyys ja tuber-
kuloosi useammin esiintyvänä avuntarpeen syynä kuin naisilla, prosentti-
luvut olivat työttömyyden kohdalla miehillä 25. o ja naisilla 10. i sekä tuber-
kuloosin kohdalla miehillä 9. i ja naisilla 3.3. Vanhuudenheikkoutta esiintyi 
sen sijaan naisilla (24.3 %) huomattavasti enemmän kuin miehillä (11. e %). 
Muissa syyryhmissä ei yleensä sanottavia eroja eri sukupuolten kesken esiin-
tynyt. 

Kymmenvuotiskautena 1932—41 eri syyryhmien suhteellinen osuus 
prosenteissa laskettuna vaihteli seuraavasti: 



54* X I I . Huoltotoimi 

Avuntarpeen syy 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

Vanhuudenheikkous 7.i 8.1 9.6 10.3 l l . i 13.7 17.4 18.7 18.5 19.6 
Mielisairaus j a tylsämielisyys .... 8.o 7.o 9.4 10.4 11.3 13.5 15.9 16.8 15.2 16.9 
Muut sairaudet *) 33.9 25.i 30. o 33.3 35.2 41.7 40.8 38.7 34.7 34.3 
Aviopuolison kuolema 0. o 0. o 0. o 0. o 0. o O.i 0.4 O.i O.i 0. o 
Perheen lukuisuus l . o 0.9 l . i l . i l . i l . i l . i 0.8 0.7 0.7 
Epäsosiaalinen elämäntapa 2) .... 6.3 6.3 6.7 6.5 6.5 5 . 4 6.3 5.9 6.5 7.3 
Työttömyys 38.6 47.o 37.8 32.2 28.i 16.6 12.4 13.8 19.7 15.7 
Muut syyt 3) 5.i 5.6 5 . 4 6.2 6.7 7.9 5.7 5.2 4.6 5.4 

Yhteensä 100. o 100. o 100. o 100,o 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o 

Alle 16 vuotiaiden lasten avuntarpeen syynä oli kertomusvuonna lapsen 
sairaus tai viallisuus 84.9 %:lla, sekä jokin vanhemmista johtuva syy 
15.i %:lla. 

Aikuisiin avunsaajiin nähden on lisäksi selvitetty avuntarpeen pääsyyn 
ohella vaikuttava lisäsyy, milloin se on katsottu niin merkittäväksi, että se 
oleellisesti vaikuttaa avuntarpeeseen. Huomioonotettava lisäsyy on tällöin 
esiintynyt 2,208 henkilön kohdalla, joista 792:11a työttömyys, 588:11a oma 
tai perheessä esiintynyt sairaus, kivulloisuus tai muuten vähentynyt työ-
kyky, 241 :llä riittämätön ansio, 73:11a oma tai aviopuolison juoppous sekä 
61:llä muu epäsosiaalinen elämäntapa tai sen seuraus muiden lisäsyyryh-
mien ollessa vähäisiä. 

Avustuksen muoto. Avustuksen muodon mukaan avunsaajat ovat lai-
toksissa olleita, yksityishoidossa olleita tai kotiavustusta saaneita, mutta on 
osa heistä kertomusvuonna saanut kahdessa tai kaikissa kolmessa muodossa 
annettua avustusta. Tämän mukaan jakautuvat varsinaiset avunsaajat 
seuraavalla tavalla: 

Miehiä Naisia Lapsia 4) Yhteensä 

Yksinomaan laitoksissa olleita 1,414 2,297 322 4,033 
» yksityishoidossa olleita 5 1 — 6 
» kotiavustusta saaneita 2,021 3,950 16 5,987 

Laitoshoidon lisäksi kotiavustusta saaneita 858 963 93 1,914 
Yksityishoidon lisäksi kotiavustusta saaneita... — 1 — 1 
Laitos- ja yksityishoidon lisäksi kotiavustusta 

saaneita — 1 — 1 
Yhteensä 4,298 7,213 431 11,942 

Jos avunsaajat ryhmitellään Suomen virallisessa köyhäinhoitotilastossa 
käytännössä olevan menettelytavan mukaan vain kolmeen ryhmään, jolloin 
yksityishoidon katsotaan voittavan kotiavustuksen ja laitoshoidon mo-
lemmat edelliset, saadaan seuraava asetelma: 

*) Tähän on luettu erilaiset sairaudet, sokeus, kuurous, raajarikkoisuus ja vähen-
tynyt työkyky. — 2) Tähän on luettu avunsaajan tai hänen aviopuolisonsa työhalut-
tomuus, huolimattomuus, juoppous ja irstas elämä, aviopuolison perheensä jättäminen 
ja vapausrangaistus sekä aviottoman lapsen elättäminen tai synnytys. — 3) Tähän on 
luettu riittämätön ansio, aviolapsen synnytys sekä muut sekalaiset syyt. — 4) Koti-
avustusta saaneisiin lapsiin nähden huomattakoon, että kotiavustus heidän kohdal-
laan on etupäässä käsittänyt heille henkilökohtaisesti annettuja lääkkeitä, sai-
raanhoitovälineitä t.m.s. 
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Laitoksissa olleita 
Yksityishoidossa olleita 
Kotiavustusta saaneita 

Miehiä Naisia Lapsia 1) Yhteensä 

Laitoksissa olleita 
Yksityishoidossa olleita 
Kotiavustusta saaneita 

2,272 
5 

2,021 

3,261 
2 

3,950 

415 

16 

5,948 
7 

5,987 
Yhteensä 4,298 7,213 431 11,942 

Laitoshoitoa joko yksinomaan tai yksityishoidon ja kotiavustuksen ohel-
la oli siis saanut 5,948 henkilöä eli 49.8 % varsinaisista avunsaajista (edel-
lisenä vuonna 49. s %), yksinomaan kotiavustusta 50. i % (edellisenä vuonna 
50.4%), yksityishoidon osuuden ollessa vain 0. i % (edellisenä vuonna 
0.1 %)· 

Avustuksen säännöllisyys tai lyhytaikaisuus. Neljänä edellisenä vuonna 
aloitettua tutkimusta siitä, miten varsinaiset avunsaajat jakautuvat avus-
tuksen säännöllisyyden tai lyhytaikaisuuden mukaan, on edelleen jatkettu. 
Säännölliseksi on tällöin katsottu avustus, jota kertomusvuonna on keskey-
tymättä annettu vähintään 6 kuukauden aikana, sekä avustus, joka täyttä-
mättä keskeytymättömyyden vaatimusta on kestänyt vähintään 9 kuu-
kautta. Lyhytaikaista on ollut kaikki muu avustus. Tämän perusteen nojalla 
saadaan seuraava taulukko säännöllistä ja lyhytaikaista avustusta v:n 
1941 aikana saaneista henkilöistä: 

Avustus Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Säännöllinen 1,972 4,471 10 6,453 
Lyhytaikainen 2,326 2,742 421 5,489 

Yhteensä 4,298 7,213 431 11,942 

Yli puolella eli 54. o %:lla kaikista varsinaisista avunsaajista oli avustus 
ollut säännöllistä. Miehet ja naiset eroavat tässä suhteessa toisistaan siten, 
että miehistä suurin osa eli 54. i % sai lyhytaikaista, mutta naisista sitä 
vastoin suurin osa eli 62. o % säännöllistä avustusta. Lasten saama avustus 
oli etupäässä lyhytaikaista vain 2.3 %:n saadessa säännöllistä köyhäinhoito-
avustusta. Edelliseen vuoteen verraten oli säännöllistä avustusta saaneiden 
prosenttiluku yleensä hieman suurentunut. 

Edellä esitettyä jakoperustetta käyttäen on lisäksi otettu selvää, miten 
suuri osa varsinaisista avunsaajista on köyhäinhoidon vakinaisia asiakkaita. 
Tiedot on tällöin rajoitettu koskemaan viisivuotiskautta 1937—41 ja ha-
vainnot ovat seuraavat: uusia ensi kerran v. 1941 avustettuja henkilöitä oli 
2,243, joista 341 heti joutui saamaan säännöllistä avustusta; koko viisi-
vuotiskauden aikana säännöllisesti avustettuja oli 4,438 eli 37.2 % kaikista 
varsinaisista avunsaajista, ja on tätä ryhmää pidettävä köyhäinhoidon py-

!) Ks. s. 54*, alav. 4. 
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syvänä rasituksena; näiden lisäksi oli koko viisivuotiskautena avustettu 
vielä 2,823 henkilöä, mutta olivat he saaneet eräinä vuosina säännöllistä, 
eräinä taas lyhytaikaista tahi myös yksinomaan lyhytaikaista avustusta. 
Molempien viimeksi mainittujen ryhmien yhteissumma 7,261 osoittaa niiden 
henkilöiden määrää, jotka viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana enem-
män tai vähemmän säännöllisesti olivat joutuneet turvautumaan köyhäin-
hoidon varsinaiseen avustukseen. 

Avunsaajien siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäädyn mukaan varsinaiset 
16 vuotta täyttäneet avunsaajat ryhmittyivät siten, että heistä oli naimat-
tomia 46.7 %, naimisissa olevia 28.3 °/0) leskiä 19.4 °/0 ja eronneita 5.6 °/0. 
Miehet ja naiset jakautuivat varsin eri tavoin siviilisäätyryhmiin: kun mie-
histä suurimman ryhmän muodostivat naimisissa olevat 49.3 %, naimatto-
mien tehdessä 39.7 % ja leskien 6.2 %, oli naisista yli puolet, 50.9 %, 
naimattomia, runsas neljäsosa eli 27.2 % leskiä ja vain 15. s % naimisissa 
olevia. Eronneita oli miehistä 4.8 % ja naisista 6.1 %, yhden naisen siviili-
säädyn ollessa tuntematon. 

Syntyperän mukaan oli alle 16 vuotiaista avunsaajista 311 eli 72.2 % 
aviosyntyisiä ja loput 120 eli 27.8 % aviottomia. Isä tai äiti oli kuollut 35 
avustetulta lapselta ja 37:n isästä ei ollut tietoa. 

Avunsaajien ikä. Varsinaisista avunsaajista oli 96.4 % 16 vuotta täyttä-
neitä ja vain 3. e % alle 16 vuotiaita lapsia. 16 vuotta täyttäneiden jakautu-
minen eri ikäryhmiin oli alla olevan taulukon mukainen: 

Ikä vuoden päättyessä, vuotta 
Miehet Naiset Yhteensä 

Ikä vuoden päättyessä, vuotta 
Luku % Luku % Luku % 

16—19 99 2.3 142 2.o 241 2.i 
20—29 498 11.6 874 12.i 1,372 11.9 
30—39 1,144 26.6 1,184 16.J 2,328 20.2 
40—49 912 21.2 1,061 14.7 1,973 17.2 
50—54 386 9.o 604 8.J 990 8.6 
55—59 332 7.7 637 8.8 969 8.4 
60—69 559 13.o 1,372 19.o 1,931 16.8 
70— 368 8.6 1,339 18.6 1,707 14.8 

Yhteensä 4,298 100.0 7,213 100.0 11,511 100.0 

Ikärvhmitys osoittaa, että 55 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia eli 
siis henkilöitä, joiden köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus ei enää muutu, 
oli 4,607 eli 40. o % kaikista täysikasvuisista avunsaajista: naisten kohdalla 
tämä ryhmä oli 46.4 %, mutta miesten kohdalla vain 29.3 %. Nuoremmista 
ikäryhmistä esiintyvät suurimpina ryhmät 30—39 ja 40—49 tehden vastaa-
vasti 20.2 % ja 17.2 %; miehistä kuului näihin ikäryhmiin huomattavasti 
suurempi osa kuin naisista, nimittäin ikäryhmään 30—39 26.6 % ja 40—49 
21.2 %, naisista vastaavasti vain 16.4 % ja 14.7 %. 

Avunsaajien ammatti. Täysikasvuiset avunsaajat jakautuivat eri 
ammattiryhmiin seuraavasti: 
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Ammatti 
Miehet Naiset Yhteensä 

Ammatti 
Luku % • Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien har-
joittajia 105 2.4 109 1.5 214 1.8 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja har-
joittavia 40 0.9 46 0.6 86 0.7 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 364 8.5 808 11.2 1,172 10.2 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia 243 5.6 374 5.2 617 5.4 
Tehdas-y.m ammattityöntekijöitä 1,800 41.9 1,685 23.4 3,485 30.3 
Muita työntekijöitä 1,400 32.6 1,848 25.6 3,248 28.2 
Merimiehiä ia kalastajia 68 1.6 21 0.3 89 0.8 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntaa 80 1.9 103 1.4 183 1.6 
Yksityisten palvelijoita — — 1,605 22.3 1,605 13.9 
Muun elinkeinon harjoittajia 62 1.4 212 2.9 274 2.4 
Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa 

olevia 136 3.2 402 5.6 538 4.7 
Yhteensä 4,298 100.0 7,213 100. o 11,511 100.0 

Kuten edellisinäkin vuosina esiintyivät suurimpina ryhminä tehdas-
y. m. ammattityöntekijät sekä muut työntekijät, joihin luetaan am-
mattitaidottomat aputyöntekijät y. m. s., ja kuului näihin kumpaankin 
ryhmään yhteensä lähes 3/5 kaikista täysikasvuisista avunsaajista; erik-
seen miehistä oli näiden ryhmien osuus melkein 3/4, naisista vajaa puolet. 
Huomattakoon vielä naisten kohdalla yksityisten palvelijoiden suhteelli-
sen suuri ryhmä eli 1/5 kaikista naispuolisista avustetuista. 

Alle 16 vuotiaat lapset on ryhmitelty vanhempiensa ammatin mukaan, 
aviosyntyiset isän ja aviottomat äidin. Näistä oli tehdas- v. m. ammatti-
työntekijöitä 45.7 %, muita työntekijöitä 25. i %, itsenäisiä liikkeenhar-
joittajia, liikeapulaisia ja työnjohtajia 13.5 %, yksityisten palvelijoita 
10.2 %, muiden ammattiryhmien osuuden ollessa aivan vähäinen. Erik-
seen mainittakoon, että aviottomista lapsista oli 33.3 % yksityisten pal-
velijoiden lapsia. 

Avunsaajien asunto-olot. Avunsaajien asunto-oloista taulukko-osaston 
alkuun liitetty selvitys osoittaa, että 4,234 avunsaajaa asui 1 huoneen 
asunnoissa, 1,347 2 huoneen asunnoissa sekä 269 kolme tai useampia huo-
neita käsittävissä asunnoissa. Asukkeina asui 1,914 ja yömajoissa 374 
henkilöä; loput olivat koko vuoden laitoksissa tai olivat heidän asunto-
olonsa tuntemattomia. Jos nämä laitoksissa olleet ja ne, joiden asunto-
oloista ei ole ollut tietoa, jätetään laskelman ulkopuolelle, voidaan todeta, 
että yhden huoneen asunnoissa asui 52. o %, kahden huoneen 16.6 %, 
kolmen tai useamman huoneen asunnoissa 3.3 %, asukkeina 23.5 % sekä 
yömajoissa 4.6 % kaikista varsinaisista avunsaajista. 

Seuraavissa erikoiskatsauksissa tehdään vielä tarkemmin selkoa eri 
avustusmuotoja käyttäen huolletuista avunsaajista, nimittäin laitoshoitoa 
saaneista yleensä sekä huoltolautakunnan omissa laitoksissa olleista erik-
seen, yksityishoidossa olleista ja kotiavustusta saaneista. 

Laitoshoito 
Köyhäinhoitolain nojalla hoidettiin kaikista varsinaisista avunsaajista 

kertomusvuonna eri laitoksissa 2,272 miestä, 3,261 naista ja 415 alle 16-
vuotiasta lasta eli kaikkiaan 5,948 eri henkilöä (edellisenä vuonna 6,448). 
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Laitoshuoltopäivien lukumäärä oli 1,067,902 (edellisenä vuonna 1,081,228), 
joten henkilöä kohden tuli keskimäärin 179.5 huoltopäivää (edellisenä 
vuonna 167.7). Keskimääräinen huoltopäiväluku nousi miesten kohdalla 
170.2 päivästä 181.s:aan ja naisten kohdalla 179.4:stä 195.e:een, mutta 
aleni lasten kohdalla 43.7:stä 40.5:een. Seuraava taulukko osoittaa, miten 
hoidokit ja huoltopäivät jakautuivat erilaisten laitosten kesken: 

Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku1) v. 1941 

16 vuotta täyttäneet 

L a i t o s 

Hoidokit Huoltopäiviä kaikkiaan 
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Laitoksissa hoidettuja yhteensä 2,272 3,261 5,533 413,131 637,952 1,051,083 190.0 
Kaupungin omat laitokset 2,054 2,455 4,509 385,866 541,082 926,948 205.6 
Huoltolautakunnan alaiset 710 708 1,418 152,466 185,725 338,191 238.5 

Kunnalliskoti 455 708 1,163 93,661 185,725 279,386 240.2 
Kunnalliskodin yhteydessä oleva 

työlaitos 362 — 362 30,230 — 30,230 83.5 
Tervalammen työlaitos 294 — 294 28,575 — 28,575 97.2 

Sairaalat 785 842 1,627 42,980 53,491 96,471 59.3 
Marian sairaala 305 331 636 11,306 11,881 23,187 36.5 
Kivelän sairaala 281 411 692 13,174 32,189 45,363 65.6 
Tuberkuloosisairaala 188 98 286 17,901 9,170 27,071 94.7 
Kulkutautisairaala 42 24 66 599 251 850 12.9 

Mielisairaalat ja sielullisesti sairaiden 
keskuskodit 646 966 1,612 190,420 301,866 492,286 305. 4 

Nikkilän sairaala 546 812 1,358 164,067 254,246 418,313 308.0 
Kivelän sairaala 115 172 287 22,134 43,819 65,953 229.8 
Keskuskodit 17 28 45 4,219 3,801 8,020 178.2 

Muiden omistamat laitokset 285 945 1,230 27,265 96,870 124,135 100.9 
Vanhainkodit ja turvakodit 11 203 214 1,389 33,287 34,676 162.0 

Vanhainkoti Altenheim — 12 12 — 3,815 3,815 317.9 
» De gamlas hem  — 5 5 — 1,556 1,556 311.2 
» Diakonissalaitoksen.. — 1 1 — 71 71 71.0 
» Eteläisen ruotsalai-

sen seurakunnan... — 1 1 — 365 365 365.o 
» Fridhäll 2 — 2 441 — 441 220.5 
» Helenahemmet  — . 3 3 — 1,080 1,080 360.0 
» Hemgården  1 7 8 365 2,555 2,920 365.o 
» Iltala — 4 4 — 1,429 1,429 357.3 
» Mariayhdistyksen ... — 13 13 — 3,689 3,689 283.8 
» Pohjoisen suomalai-

sen seurakunnan... — 1 1 — . 49 49 . 49.0 
k Rouvasväenyhdis-

tyksen — 7 7 — 2,190 2,190 312.9 
» Ruotsalaisen meto-

distiseurakunnan .. — 8 8 — 2,495 2,495 311.9 

*) Huomattava on, että evakuoituina olleiden henkilöiden huoltopäivät on tässä 
kokonaisuudessaan merkitty sen laitoksen kohdalle, josta heidät sodan ajaksi siirret-
tiin muualle. Tästä pääsäännöstä poiketen on kuitenkin kunnalliskodista Tervalam-
men työlaitokseen siirrettyjen hoidokkien oleskelupäivät Tervalammella luettu sa-
notun työlaitoksen hoitopäiviin. 
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L a i t o s 

Hoidokit Huoltopäiviä kaikkiaan 
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uoltopäiviä 
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kohden 
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Vanhainkoti Vaasan ukkokoti .... 1 1 365 365 365.o 
» Venäläisten.. — 11 11 — 3,102 3,102 282. o 
» Vesper — 2 2 — 518 518 259.o 

Lepokoti Alisalo — 13 13 — 400 400 30.8 
» Kallioniemi — 3 3 — 781 781 260.3 
» Lepopirtti 7 5 12 218 180 398 33.2 

Äitienkoti Annala — 1 1 — 16 16 16.o 
» Solhem — 5 5 — 634 634 126.8 
» Viherlaakso — 5 5 — 224 224 44.8 

Pippingsköldin hoitola — 86 86 — 5,051 5,051 58.7 
Kuuromykkäinkoti Ävik — 2 2 — 730 730 365.o 

» Salmela — 1 1 — 187 187 187.o 
Kuhankosken tvttökoti — 3 3 — 1,095 1,095 365.o 
N.N.K.Y;n tyttökoti — 1 1 — 151 151 151.o 
Lastenkoti Pisara — 4 4 — 822 822 205.5 
Pelastusarmeijan tyttökoti — 1 1 — 102 102 102. o 

Työkodit ja -siirtolat 1 23 24 28 3,848 3,876 161. 5 
Rajamäen naissiirtola — 3 3 —» 1,088 1,088 362.7 

» työsiirtola 1 — 1 28 — 28 28.o 
Turvakoti Väinölä — 3 3 — 238 238 79.3 
Työkoti Emmaus — 17 17 — 2,522 2,522 148.4 

Sairaalat, parantolat y.m.s 205 573 778 8,762 16,377 25,139 32.3 
Helsingin yleisen sairaalan 

synnytysosasto — 97 97 — 1,085 1,085 11.2 
muut osastot 76 334 410 2,147 6,491 8,638 21. i 

Boijen sairaala — 1 1 — 9 9 9.o 
Helsingin diakonissalaitos 1 6 7 35 564 599 85.6 
Suomen punaisen ristin sairaala ... 103 115 218 2,587 2,513 5,100 23.4 
Sotasairaala 3 1 — 1 6 — 6 6.o 
Suomen huollon sairaala 3 6 9 445 873 1,318 146.4 
Tammisaaren sairaala — 1 1 — 8 8 8.o 
Veikkolan parantola — 1 1 — 232 232 232.o 
Erilaiset keuhkotautiparantolat... 14 10 24 1,199 1,100 2,299 95.8 
Helsingin sairaskoti 1 11 12 365 3,388 3,753 312.8 
Raajarikkoisten huoltolaitos — 2 2 — 114 114 57.o 
Kyyhkylän invaliidikoti 1 — 1 203 — 203 203. o 
Kaatumatautisten hoitolat 5 — 5 1,775 — 1,775 355.0 

Mielisairashoitolat 68 171 239 17,086 43,358 60,444 252.9 
Lapinlahden sairaala 17 51 68 824 3,069 3,893 57.3 
Niuvanniemen sairaala — 2 2 — 694 694 347.0 
Pitkäniemen sairaala — 1 1 — 149 149 149.0 
Seilin sairaala — 1 1 — 202 202 202. o 
Kellokosken sairaala 18 57 75 5,617 19,065 24,682 329.1 
Seinäjoen piirisairaalat 9 15 24 2,716 5,022 7,738 322.4 
Uudenkaupungin piirimielisairaala 1 30 31 365 10,792 11,157 359.9 
Perttulan tylsämielisten kasvatus-

laitos 3 1 4 1,095 365 1,460 365.0 
Vaalialan tylsämielisten lasten-

hoitola 14 9 23 4,815 2,772 7,587 329.9 
Helsingin diakonissalaitoksen Rin-

7,587 

nekoti 3 3 6 1,095 1,095 2,190 365.o 
Harjavallan piirimielisairaala — 1 1 — 133 133 133.o 
Toivolan poikakoti 3 — 3 559 — 559 186.3 
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16 vuotta nuoremmat 

L a i t o s 

Hoidokit Huoltopäiviä kaikkiaan 1 

H
uoltopäiviä 

keskim
äärin 

hoidokkia 
kohden 

L a i t o s Poikia 

Tyttöjä 

Yh-
teensä 

Poikien Tyt-
töjen Yhteensä 

H
uoltopäiviä 

keskim
äärin 

hoidokkia 
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Laitoksissa hoidettuja yhteensä 220 195 415 8,246 8,573 16,819 40.5 
Kaupungin omat laitokset 189 158 347 7,314 6,321 13,635 39.3 
Huoltolautakunnan alainen 17 26 43 1,297 2,118 3,415 79.4 

Kunnalliskoti 17 26 43 1,297 2,118 3,415 79.4 
Sairaalat 172 134 306 5,946 4,148 10,094 33. o 

Marian sairaala 80 55 135 2,624 1,726 4,350 32.2 
Kivelän sairaala 4 5 9 162 162 324 36.o 
Tuberkuloosisairaala 8 7 15 637 433 1,070 71.3 
Kulkutautisairaala 89 71 160 2,523 1,827 4,350 27.2 

Mielisairashoitolat 1 1 2 71 55 126 63. o 
Kivelän sairaala 1 1 2 71 55 126 63.o 

Muiden omistamat laitokset 34 38 72 932 2,252 3,184 44.2 
Kesäsiirtolat 7 10 17 443 759 1,202 70. ? 
Koteja kodittomille lapsille yhdistyk-

sen turvakoti 1 — 1 17 — 17 17.o 
Sairaalat, parantolat y.m.s 26 28 54 472 1,493 1,965 36. 4 

Helsingin yleinen sairaala 13 15 28 242 287 529 18.9 
Suomen punaisen ristin sairaala ... 11 8 19 157 89 246 12.9 
Raajarikkoisten huoltolaitos 1 1 2 11 46 57 28.5 
Högsandin parantola — 2 2 — 699 699 349.5 
Kiljavannummen parantola 1 1 1 2 62 7 69 34.5 
Salpausselän parantola — 1 1 i — 365 365 365.o 

Näiden taulukoiden mukaan tuli 88. i % kaikista huoltopäivistä kau-
pungin omien laitosten osalle sekä 32. o % huoltopäivistä huoltolautakun-
nan alaisten laitosten osalle. Eri laitosryhmistä mielisairaalat ja muut 
mielisairashoitolat käyttivät yksinään runsaasti puolet eli 51.8 % kaikista 
huoltopäivistä. 

Huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa, kunnalliskodissa ja sen yh-
teydessä olevassa työlaitoksessa sekä Tervalammen työlaitoksessa hoidet-
tiin kaikista laitoshoitoa saaneista 710 miestä, 708 naista ja 43 lasta eli 
kaikkiaan 1,461 eri henkilöä, mikä edelliseen vuoteen verraten merkitsi 
238 henkilön vähennystä. Näiden huoltolautakunnan omien laitosten 
toimintaa selvitetään tarkemmin seuraavissa katsauksissa. 

Kunnalliskoti ja sen yhteydessä oleva työlaitos 
Maamme jouduttua jälleen kertomusvuonna osallistumaan sotaan, 

muodostui kertomusvuosi laitosten normaalisesta toiminnasta suuresti 
poikkeavaksi. Kesäkuun puolivälissä kutsuttiin vakinaisista miespuolisista 
viran- ja toimenhaltijoista 17 sotapalvelukseen ja naispuolisista 13 hoita-
jatarta suoritti velvollisuuksiaan kenttä- ja sotasairaaloissa. Hoidokeista 
siirrettiin pommitusvaaran vuoksi kesäkuun 16—19 p:nä 563 hoidokkia 
tarpeellisine hoitohenkilökuntineen varsinaisista laitosrakennuksista maa-
seudulle. Laitosrakennuksiin jäivät edelleen työkykyisimmät ja sairaat, 
yhteensä 449 hoidokkia. Paitsi tätä evakuointia siirrettiin syyskuussa 
työlaitoksesta 16 työvelvollista Tervalammen työlaitokseen. Syyskuun 
17 p:nä pitämässään kokouksessa kunnalliskodin ja työlaitoksen johto-
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kunta päätti toistaiseksi järjestää kunnalliskodin yhteydessä olevan työ-
laitososaston mahdollisuuksien mukaan kokonaisuudessaan kunnalliskoti-
osastoksi siirtämällä työlaitoshoidokit Tervalammen työlaitokseen. Pommi-
tusvaaran vähennyttyä palautettiin edellä mainitut siirretyt kunnallis-
kotihoidokit vähitellen takaisin syyskuun 20 p:stä alkaen. 

Kertomusvuoden heinäkuun 4 p:ää vasten yöllä joutui vihollisen lento-
pommituksen uhriksi kunnalliskodin hevoshaassa paimenena toiminut 
hoidokki V. E. Rajala ja kaksi laitumella olleista kolmesta hevosesta. 

Pois siirtymisen kautta tyhjentyneet laitosrakennukset otti puolus-
tuslaitos käyttöönsä, vaihdellen sen hallussa olleiden huoneistojen määrä 
varsin suuresti. Myös laitoksen sairaalarakennus joutui puolustusvoimien 
käyttöön. 

Moskovan rauhassa menetetyn ja vuokratun alueen hoidokkeja hoidet-
tiin kunnalliskodissa kaikkiaan 125 (näistä 1 poikalapsi) ja avattiin 
heitä varten sosiaaliministeriön luvalla uusi, 50 hoidokkisijaa käsittävä 
haaraosasto Puodinkylän kartanoon ja otti se vastaan ensimmäiset hoi-
dokkinsa maaliskuun 10 p:nä. Tämän lisäksi on työlaitoksen rakennuk-
seen sijoitettu, v. 1940 avattu sotasiirtolaisosasto mieshoidokkeja varten 
ollut toiminnassa koko kertomusvuoden. 

Hoidokit. Kunnalliskodissa ja sen yhteydessä olevassa työlaitoksessa 
hoidettiin kertomusvuonna 667 miestä ja 708 naista, yhteensä 1,375 täysi-
kasvuista henkilöä, sekä 43 lasta, joista poikia 17 ja tyttöjä 26, siis kaik-
kiaan 1,418 henkilöä, joista osa oli vuoden kuluessa sekä kunnalliskodissa, 
työlaitoksessa että Tervalammen työlaitoksessa ja eräät useampia kertoja 
joissakin näistä laitoksista. Samoin sisältyy yhteissummaan sotasiirto-
laisia 70 miestä, 54 naista ja 1 poikalapsi, yhteensä 125 henkilöä. Edelli-
seltä vuodelta jäljellä olevia oli 971 henkilöä, vuoden varrella otettiin 
447 ja poistettiin 643 henkilöä. V:een 1942 jäi siis jäljelle laitoksiin 775 
henkilöä. 

Poistetuista henkilöistä: 
Siirtyi vapaaseen elämään .... 351 
Lähetettiin kotikuntaansa 10 
Lähetettiin muihin laitoksiin 105 

Karkasi laitoksesta 4 
Kuoli 173 

Yhteensä 643 

Tähän summaan sisältyy 36 sotasiirtolaista, joista 18 miestä, 17 naista 
ja 1 poikalapsi. 

Uusien hoidokkien saapuminen ja entisten poistaminen sekä keskimää-
räinen hoidokkiluku eri kuukausina käy selville seuraavasta asetelmasta: 

K u u k a u s i Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta poistet-

tuja 

Keskimää-
räinen hoi-
dokkiluku 

päivää koh-
den 

K u u k a u s i Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta poistet-

tuja 

Keskimää-
räinen hoi-
dokkiluku 

päivää koh-
den 

Tammikuu .. 91 68 978 Heinäkuu . .. 6 22 698 
Helmikuu . ... 77 65 998 Elokuu .... 6 24 703 
Maaliskuu . 
Huhtikuu .. 

... 68 

... 62 
66 
82 

1,001 
991 

Syyskuu ... 
Lokakuu .. 

12 
.. 18 

44 
45 

742 
781 

Toukokuu . .. 49 74 969 Marraskuu .. 18 23 790 
Kesäkuu 27 87 848 Joulukuu .. .. 13 43 783 

Koko vuosi 447 643 896 
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Huoltopäiviä oli vuoden varrella 313,031, joista 282,801 kunnalliskodissa 
ja 30,230 työlaitoksessa. Tähän sisältyy 27,873 sotasiirtolaisten huoltopäi-
vää, samoin muualle paitsi Tervalammen työlaitokseen siirrettyjen huolto-
päivät. Huoltopäivät jakautuivat seuraavasti: 

H u o l t o p ä i v i ä k a i k k i a a n 
Kunnalliskoti 

Miesten 93,661 
Naisten 185,725 
Lasten 3,415 

Kaikkiaan 282,801 

Työlaitos Yhteensä 

30,230 123,891 
— 185,725 
— 3,415 

30,230 313,031 

Huoltopäiviä keskimäärin 
hoidokkia kohden 

Kunnalliskoti Työlaitos 

206 84 
262 — 

79 — 
234 84 

Menot ja tulot. Kunnalliskodin ja työlaitoksen menot ja tulot olivat: 

Kunnalliskodin 9,006,087: 15 
Työlaitoksen 1,720,694:95 
Yhteiset menot 1,114,656: 45 

Yhteensä 11,841,438:55 

Kunnalliskodin 146,935: 40 
Työlaitoksen 256,468: 50 
Luontoisetujen korv. 750,558: 80 

Yhteensä 1,153,962: 70 

Jos tuloihin vielä lisätään talousarvion ulkopuolella olevana eränä 
kunnalliskotiin sijoitettuna olleen sotaväen majoituksesta laskutettu 
hyvitys 436,406: 85 mk ja puolustuslaitokselle luovutetusta irtaimistosta 
1,260 mk eli yhteensä 437,666: 85 mk, nousevat tulot kaikkiaan 
1,591,629: 55 mk:aan. 

Tuotannollisista laitoksista tuotti vain maanviljelys voittoa 96,895: 95 
mk, kun sen sijaan sikala poikkeuksellisista oloista johtuen tuotti tappiota 
116,762: 55 mk ja pesula 64,435: 55 mk. Tuotantolaitosten yhteinen tap-
pio oli kertomusvuonna näin ollen 84,302: 15 mk, kun niiden nettovoitto 
edellisenä vuonna oli 224,236: 25 mk. 

Bruttokustannus kunnalliskodin kirjanpidon mukaan hoidokkia ja 
päivää kohden, lapset ja sotasiirtolaiset mukaan lukien, oli 37: 83 mk. 
Jos vähennetään kunnalliskodin ja työlaitoksen tulot, saadaan hoidokki-
päivän nettokustannukseksi 32: 74 mk. Jos otetaan huomioon myös tuo-
tantolaitosten tappio, nousee hoidokkipäivän kustannus 33: 01 mk:aan. 

Hoidokkien työ. Työkykyisillä hoidokeilla teetettiin töitä laitosten 
taloustehtävissä ja työhuoneissa sekä maanviljelyksessä, sikalassa ja 
pesulaitoksessa. Hoidokeista oli 188 miestä ja 18 naista vuoden varrella 
korvaamassa työllään kaupungin heille antamaa köyhäinhoitoa, ja las-
kettiin heidän työkorvauksensa arvo 310,676 mk:ksi. 

Lääkärinhoito. Lääkärinhoidosta huolehti sotapalvelusaikojaan lu-
kuunottamatta laitosten vakinainen lääkäri. Sodan aikana on hänen 
sijaisenaan toiminut aluelääkäri J. O. Blomstedt. Poliklinikalla käyntien 
luku oli 2,196, ollen suurin maaliskuussa (369 käyntiä) ja pienin heinä-
kuussa (43 käyntiä). 

Kuolemantapauksia sattui kaikkiaan 173 jakautuen kuolemansyyn 
mukaan seuraavasti: 
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Kuolemansyy Miehiä Naisia Yhteensä 
Verenkiertoelinten taudit 33 61 94 
Hermoston taudit 7 11 18 
Kasvaimet 6 8 14 
Hengityselinten taudit 4 1 5 
Aineenvaihdunnan taudit 1 — 1 
Virtsaelinten taudit 2 2 4 
Itsemurha 1 — 1 
Vanhuuden taudit 9 20 29 
Tartuntataudit 3 3 6 
Pommituksen uhrina kuollut 1 — 1 

Yhteensä 67 106 173 
Sielunhoito ja muu henkinen virkistystoiminta. Kunnalliskodin saarnaa-

jan toiminnasta mainittakoon seuraavaa: jumalanpalveluksia pidettiin 
laitoksen kirkossa ja osastoilla 84, niistä suomenkielisiä 60 ja ruotsinkie-
lisiä 24. Kuulijoita oli yhteensä 6,357, joista suomenkielisiä 4,918 ja ruot-
sinkielisiä 1,439. Ehtoollista jaettiin kirkossa 302 henkilölle, sairaalassa 
yksityisesti 153 henkilölle, siis yhteensä 455 henkilölle. 

Kirjaston toiminta keskeytyi sodan johdosta vuoden puolivälissä, 
joten sen ja lukusalin käyttöä koskevaa tilastoa koko vuodelta ei ole käy-
tettävissä. Hoidokkien käytössä oli Helsingissä ilmestyviä päivälehtiä 
yhteensä 35 suomenkielistä ja 9 ruotsinkielistä vuosikertaa. 

Maanviljelys ja puutarhanhoito. Maanviljelystä ja puutarhanhoitoa 
harjoitettiin aikaisempaan tapaan laitoksen omiksi tarpeiksi. Laitoksen 
hoidokkien maanvilj elyksessä suorittamista hevospäivätöistä velottiin 
25 mk ja hoidokkipäivätöistä 10 mk päivältä. Maanviljelyksen netto-
voitto oli, kuten jo edellä on mainittu, 96,895: 95 mk. 

Sikala. Sikakanta käsitti vuoden alussa 210 ja lopussa 214 eläintä. 
Vuoden kuluessa myytiin 43 kpl elävää eläintä ja 9,850 kg sianlihaa. Lai-
tosten omaan talouteen toimitettiin lihaa 5,615.7 kg. Sikala tuotti, poik-
keuksellisista oloista johtuen, tappiota 116,762: 55 mk tuotettuaan edelli-
senä vuonna voittoa 81,183:25 mk. 

Pesulaitos. Kunnalliskodin pesulaitoksessa pestiin ja mankeloitiin 
yhteensä 294,786 kg (edellisenä vuonna 321,563 kg) vaatteita. Pesulaitok-
sessa työskenteli 2 hoitajaa, lämmittäjämekaanikko ja 17 palkattua pesu-
apulaista sekä keskimäärin 10 hoidokkia, joiden viimeksi mainittujen 
päivätyöstä pesulalta velottiin 10 mk. Pesulaitos tuotti, niinikään poik-
keuksellisten olojen johdosta, tappiota 64,435: 55 mk, edellisen vuoden 
voiton oltua 56,907: 75 mk. 

Tervalammen työlaitos 
Hoidokit. Kertomusvuonna hoidettiin Tervalammen työlaitoksessa 

kaikkiaan 294 eri henkilöä. Näistä oli laitoksessa yksinomaan köyhäin-
hoitolain 56 §:n nojalla 98, yksinomaan 31 §:n nojalla 21 ja molempien 
pykälien nojalla 6 henkilöä sekä kunnalliskodista siirrettyjä hoidokkeja 
170. Edellisestä vuodesta oli jäänyt jäljelle 55 henkilöä, vuoden varrella 
otettiin 251 henkilöä (niistä 170 kunnalliskodista siirrettyjä hoidokkeja) 
sekä poistettiin 2) 279 (niistä kunnalliskodista siirrettyjä hoidokkeja 167), 

x) Näistä yksi oli jo aikaisemmin samana vuonna ollut Tervalammella. — 2) Ks. 
seur. siv. olevaa alav. 
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joten v:een 1942 jäi 27 henkilöä, joista 11 56 §:n ja 13 31 §:n nojalla sekä 3 
kunnalliskodista siirrettyä hoidokkia. Poistetuista 74 siirtyi vapaaseen 
elämään, 5 siirrettiin muihin laitoksiin, 29 meni puolustuslaitoksen palve-
lukseen, 4 siirrettiin velanmaksajaksi ja 167 kunnalliskodista siirrettyä 
hoidokkia palautettiin sinne. 

Uusien hoidokkien saapuminen ja entisten poistaminen sekä keskimää-
räinen hoidokkiluku vuorokautta kohden kuukausittain käy selville seu-
raavasta yhdistelmästä: 

Kuukausi Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta pois-
tettuja 

Keskimää-
• räinen hoi-

dokkiluku 
päivää koh-

den 

Kuukausi Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta pois-
tettuja 

Keskimää-
räinen hoi-
dokkiluku 

päivää koh-
den 

Tammikuu ... 17 7 58 Heinäkuu ... 4 20 179 
Helmikuu 13 14 64 Elokuu 1 77 156 
Maaliskuu 
Huhtikuu , 

.... 11 
9 

6 
21 

66 
66 

Syyskuu 
Lokakuu ,,. 

19 
1 

42 
41 

85 
48 

Toukokuu , 5 11 51 Marraskuu ... — 5 31 
Kesäkuu 171 34 106 Joulukuu .... — 1 27 

Koko vuosi 251 x) 279 97 

Huoltopäivien lukumäärä koko vuonna oli 28,575^ johon lukuun sisäl-
tyy myös kunnalliskodista siirrettyjen hoidokkien 14,276 huoltopäivää. 

Menot ja tulot. Bruttokustannus laitoksen kirjanpidon mukaan hoidok-
kia ja päivää kohden oli 40: 57 mk (rakennuskorjauksiin ja sähkölinjan-
uudistukseen käytetty 79,777: 95 mk huomioonottaen 43: 36 mk). Jos 
bruttokustannuksista vähennetään työlaitoksesta kertyneet tulot saadaan 
nettokustannukseksi 31: 94 mk (edellisenä vuonna 64: 55 mk). Jos lisäksi 
otetaan huomioon maatilan nettotuotto, alenevat nettokustannukset 
hoidokkipäivältä 15: 60 mk:aan (edellisenä vuonna 37: 07 mk). 

Hoidokkien työ. Hoidokit työskentelivät pelto viljelys-, puutarha-, „ 
navetta-, talli-, sikala-, talous-, rakennus-, metsätalous- y.m. töissä, tehden 
kaikkiaan 11,672 työpäivää. Tästä määrästä oli työvelvollisten työpäiviä 
8,894 ja köyhäinhoitolain 31 §:n nojalla laitokseen otettujen hoidokkien 
työpäiviä 2,778. Työvelvollisten laskettiin työllään korvanneen joko itse 
saamaansa köyhäinhoitoa tai niiden henkilöiden huoltoa, joiden puolesta 
he lain mukaan olivat korvausvelvollisia, kaikkiaan 128,647: 30 mk:n 
arvosta. 

Terveyden- ja sielunhoito. Sotapalveluksen vuoksi ei laitoksen lääkä-
riltä ole saatu vuosikertomusta. Laitoksen sielunhoitotyö oli edelleen 
Vihdin seurakunnan papiston huolena. Hoidokkien käytettävänä on n. 
800 nidosta käsittävä kirjasto. 

Maatila. Viljelty pinta-ala käsitti kertomusvuonna peltoa ja puutarhaa 
200.9 5 ha sekä n. 30 ha raivattuja laidunmaita. Viljelykset jakautuivat 
eri kasvien kesken seuraavan taulukon osoittamalla tavalla, josta myös 
ilmenevät vastaavat kylvö- ja satomäärät: 

x) Niihin lukuihin nähden, jotka koskevat laitokseen otettujen ja sieltä poistettu-
jen hoidokkien määriä, on otettava huomioon, etteivät ne tarkoita eri henkilöitä, 
sillä sama henkilö on saatettu ottaa ja poistaa laitoksesta useamman kerran vuoden 
aikana. 
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Kasvi Viljelysala, ha Kylvömää-
rä, kg Kaikkiaan, 

kg 

Kesanto, puoli 
Ruis 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Herne 
Peruna 
Lanttu 
Rehujuurikas 
Vihantarehu 
Turnipsi 
Rehukaali 
Heinä, kuiva 1 
Heinä, tuore / 
Siemenheinä, timotei ... 
Laidun 
Raivattuja laidunmaita 
Sekalaista 
Puutarha 

7. 26 
12.86 

8 .05 
13. 5 2 
4. 23 

3 1 . 4 0 
3 . 8 3 
7. 6 6 
3. 02 
3 .50 
2 .85 
2 .00 
0 .77 

75.5 4 

1 .50 
18 .63 
30.0 0 

0 .39 
5. 44 

2,240.0 
2,060.o 
3,712.o 
l,200.o 
8,740.o 
l,140.o 

23,240.o 
30.5 

110.o 
l,700.o 

16.5 
7.o 

{ : 

19,305 
4,775 

19,060 
5,725 

35,840 
4,305. 

83,240 
91,115 
48,000 
75,400 

15,000 
110,800 
97,950 

640 

Jo kahtena edellisenä vuonna vallinnut kuivuus painoi kertomusvuonna 
entistäänkin enemmän leimansa satotuloksiin. Lukuunottamatta ruista, 
lanttua, rehujuurikasta ja timotein siementä pienentyivät keskimääräiset 
satotulokset edellisestä vuodesta. 

Lannoitukseen käytettiin 1,875 kuormaa karjanlantaa, 900 kuormaa 
mutaa, 14,200 kg kalkkisalpietaria, 8,868 kg ammoniumsulfaattia, 13,680 
kg superfosfaattia, 19,822 kg kalisuolaa (40 %), 10,000 kg luujauhoja ja 
11,250 kg kalkkikivijauhoja. Hevostyöpäiviä suoritettiin yhteensä 3,235.5. 
Nautakarja käsitti vuoden alussa 112 ja lopussa 94 päätä. Koko karjan 
(72.3 kpl) keskituotanto oli tarkastusvuonna 1940—41 2,575 kg maitoa, 
104 kg rasvaa, rasvaprosentin ollessa 4. i ja säännöllisten (32 kpl) vastaa-
vasti 2,760 kg, 111 kg, 4 %. Rehusadon niukkuuden ja ostoväkirehujen 
puuttumisen vuoksi on maidontuotanto laskenut vielä entisestäänkin. 
Sikalassa oli vuoden alussa yhteensä 123 ja lopussa 42 eläintä. Sikalan 
palossa tuhoutui yhteensä 117 eläintä, joista oli siitossikoja 19, lihotussi-
koja 19, kasvavia sikoja 26 ja nuoria porsaita 53. Vuoden kuluessa myy-
tiin teuraaksi 11 sikaa. 

Sijoitus yksityishoitoon 
Yksityiskoteihin hoidettavaksi oli kertomusvuonna sijoitettuna 8 

täysikasvuista henkilöä, joista 5 miestä ja 3 naista. Heidän huoltopäi-
viensä luku oli kaikkiaan 2,297. 

Kotiavustukset 
Kertomusvuonna jaettiin varsinaista kotiavustusta yhteensä 7,903 

Helsingissä asuvalle henkilölle, joista 5,987 sai yksinomaan kotiavustusta 
vähintään 500 mk:n arvosta, loput olivat kotiavustuksen ohella saaneet 
Kunnall. kert. 1941 
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myös laitos- tai yksityishoitoa. Tilapäistä avustusta eli kotiavustusta 
alle 500 mk:n arvosta sai edellisten lisäksi 2,482 henkilöä. Varsinaisille 
avunsaajille annetusta kotiavustuksesta tuli vielä osalliseksi 1,421 avio-
puolisoa ja 3,391 lasta. 

Seuraava taulukko osoittaa perhesuhteet ja lasten luvun niissä tapauk-
sissa, joissa lapset olivat osallisina kotiavustuksista: 

Perheitä, joihin kuului 
Lasten luku mies ja mies vaimo Yhteensä 

vaimo mies 

1 331 9 581 921 ! 
2 241 4 225 470 
3 128 2 101 231 
4 , 54 3 26 83 
5 .. 42 1 9 52 
6 18 1 6 25 
7 10 — — 10 
8 2 — — 2 
9 ... 1 — — 1 

Yhteensä 827 20 948 1,795 

Lapsia oli näissä varsinaista kotiavustusta saaneissa perheissä siis 
kaikkiaan 3,391 eli perhettä kohden keskimäärin 1.» (edellisenä vuonna 
1 . 8 ) . 

Laskemalla yhteen varsinaiset ja tilapäiset kotiavustusta saaneet sekä 
kotiavustuksista osallisiksi joutuneet saadaan summaksi 15,197, joka luku 
siis ilmaisee niiden Helsingissä asuvien kokonaismäärän, jotka suoraan tai 
välillisesti pääsivät nauttimaan kotiavustuksia. 

Kotiavustukset annettiin osittain rahana, osittain ruokatavaroiden, 
jalkineiden, vaatteiden, polttopuiden y. m. muodossa. Rahana annettu-
jen avustuksien osuus oli 86.5 % ja tarveaineina annettujen osuus 13.5 %. 
Mitä kotiavustustasoon tulee, katsoi lautakunta elintarvikkeiden hintojen 
jatkuvan kohoamisen ja siitä johtuneen ravintoindeksin nousun johdosta 
välttämättömäksi ja sosiaalisessa mielessä tarkoituksenmukaiseksi kerto-
musvuoden alkupuolella suoritetun perusteellisen tutkimuksen jälkeen 
maaliskuussa vahvistaa uudet, korotetut avustusnormit n. s. normaali-
tapauksia varten. Näiden normien käytäntöön ottamisesta johtuen osoit-
taa kuukautta ja tapausta kohden laskettu keskimääräinen avustus tun-
tuvaa nousua edellisiin vuosiin verraten. Tapausta kohden kuukaudessa 
laskettu kotiavustus on viime vuosina ollut seuraava: 

1934 257:03 
1935 282: 29 
1936 295: 65 

Vuosi Mk 
1937 306: 04 
193 8 317: 15 
193 9 321: 68 

Vuosi Mk 
194 0 350: 95 
1941 405: 58 

Kertomusvuoden kuluessa kuukausittain Helsingissä asuville jaettujen 
kotiavustusten rahamäärä käy selville seuraavasta yhdistelmästä: 
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Kuukausi 
Kotiavustukset, mk 

Kuukausi 
Rahana Poltto-

puina Ruokana Vaat-
teina 

Muussa 
muodossa Yhteensä 

Tammikuu 1,863,949 322,278 104,055 40,857 14,371 2,345,510 
Helmikuu 1,937,846 224,000 115,067 42,891 12,298 2,332,102 
Maaliskuu 1,886,484 202,215 101,168 37,302 12,812 2,239,981 
Huhtikuu 1,735,390 116,127 87,260 32,569 10,038 1,981,384 
Toukokuu 1,602,587 46,778 68,232 48,759 9,097 1,775,453 
Kesäkuu 1,518,131 14,548 50,514 39,619 8,908 1,631,720 
Heinäkuu 1,418,541 9,842 37,321 18,649 13,095 1,497,448 
Elokuu 1,237,665 6,149 32,163 14,607 5,085 1,295,669 
Syyskuu 1,306,536 99,247 38,006 13,256 7,100 1,464,145 
Lokakuu 1,326,406 207,564 44,094 27,483 6,972 1,612,519 
Marraskuu 1,300;908 125,652 43,825 23,813 7,328 1,501,526 
Joulukuu 1,274,218 259,625 42,908 23,269 8,351 1,608,371 

Koko vuosi 18,408,661 1,634,025 764,613 363,074 115,455 21,285,828 

Vastaavien avustustapauksien lukumääriä osoittaa seuraava taulukko: 

Näistä uusia 
Koti- avustustapauksia 

Kuukausi avustus-
tapauksia Kaikkiaan Syynä tapauksia Kaikkiaan työttömyys 

Tammikuu 5,567 342 188 
Helmikuu 5,687 256 163 
Maaliskuu 5,454 215 115 
Huhtikuu 4,941 189 132 
Toukokuu 4,524 143 87 
Kesäkuu 4,370 144 71 
Heinäkuu 3,915 106 53 
Elokuu 3,598 90 30 
Syyskuu 3,654 99 41 
Lokakuu 3,705 103 20 
Marraskuu 3,593 109 15 
Joulukuu 3,474 80 20 

Koko vuosi 52,482 1,876 935 

Avustuskanslia, jonka toimesta 
avustus on annettu 

I 8,635 241 143 
II 8,448 253 88 
III 7,962 213 74 
IV 7,044 215 70 
V 7,291 307 221 
VI 4,460 404 214 
VII 8,642 243 125 

Yhteensä | 52,482 1,876 935 

Päiväkodeissa oleskelun muodossa avustetut alle 16-vuotiaat lapset 
on myös luettu kotiavustusta saaneiden lukumäärään. Näitä lapsia oli 8 
poikaa ja 13 tyttöä. 
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Huoltolautakunnan työtuvat 

Kertomusvuonna työtuvat toimivat entiseen tapaan kolmena osas-
tona, joista: 

A-osaston tarkoituksena oli varata työskentelymahdollisuuksia varat-
tomille täysikäisille henkilöille, joilla oli kotipaikkaoikeus Helsingin kau-
pungissa ja jotka vanhuuden, henkisen tai ruumiillisen sairaalloisuuden, 
ruumiinvamman tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi ainoastaan osit-
tain pystyivät omalla työllään hankkimaan itselleen elatusta sekä joiden 
työtupiin ottaminen katsottiin yhteiskunnallisen huollon tarkoitusperien 
mukaiseksi; 

B-osaston tarkoituksena oli varata työskentelymahdollisuuksia niille 
alkoholisti- ja irtolaisnaisille,. lähinnä valvonta-asteella oleville, joilla 
oli kotipaikkaoikeus Helsingissä ja joille ei ollut onnistuttu saamaan sopi-
vaa ansiotyötä muualla; sekä 

C-osaston tarkoituksena oli varata tilaisuutta ansioon ja itse-elatukseen 
varattomille, työttömyyden vuoksi yhteiskunnallista huoltoa tarvitseville 
työkykyisille, työhaluisille ja ilman omaa syytään työttömille naisille, 
joilla oli kotipaikkaoikeus Helsingissä. 

Kertomusvuonna oli toiminnassa 6 vakinaista työtupaa, jotka vuoden 
loppupuolella siirrettiin kaikki uuteen työtupien ja elintarvikekeskuksen 
yhteiseen taloon Helsinginkadun 24:ään. Työntekijöitä voitiin kaikkiin 
työtupiin yhteisesti sijoittaa 490. Ylimääräinen työtupa, C-osaston ala-
osaston nimellä, järjestettiin tammikuun 13 p:n ja toukokuun 15 p:n väli-
senä aikana 200 naiselle, ja se toimi kaupunginhallituksen sitä varten 
erikseen myöntämän määrärahan puitteissa eri tilityksineen. 

Miesten työtupaosastoissa valmistettiin uusia huonekaluja, lasten 
kalustoja ja leikkikaluja, suoritettiin maalaus- ja verhoilutöitä, huone- ja 
talouskalujen korjauksia, vähäisiä metallitöitä sekä jalkineiden korjauk-
sia. Naisten työtuvissa taas tehtiin sairaalavaatteita sekä suoritettiin 
puolustuslaitoksen ja suojeluskuntain vaatehankintoja, varattomille kansa-
kouluoppilaille y. m:lle avustuksina jaettavien vaatteiden valmistusta, 
yksityisten ja liikkeiden sekä kaupungin laitosten ompelutyötilauksia, 
mattojen kudontaa y. m. 

Työskentelevien lukumäärä vaihteli eri kuukausina s. 75 olevasta 
taulukosta lähemmin ilmenevällä tavalla. Mainittakoon tässä, että sa-
nottu lukumäärä oli pienimmillään, 350, joulukuun 25 p:n ja tammikuun 
7 p:n (1942) sekä suurimmillaan, 491, joulukuun 26 p:n (1940) ja tammi-
kuun 22 p:n välisenä aikana. Työpäivien luku koko vuonna oli 114,576. 

Työtupien bruttomenot olivat 7,013,904: 95 mk ja bruttotulot 
4,087,508: 75 mk, joten nettomenoiksi jää 2,926,396: 20 mk. Työntekijää 
ja työpäivää kohden laskettuna olivat bruttomenot 61: 22 mk (edellisenä 
vuonna 47: 25 mk) ja nettomenot 25: 54 mk (edellisenä vuonna 14: 68 
mk). Jos laskelmassa otetaan vielä huomioon vuoden päättyessä myy-
mättömänä olevan valmistevaraston sekä työaine varaston arvo, 
1,363,295: 35 mk, supistuvat nettomenot 13: 64 mk:ksi (edellisenä vuorina 
2: 51 mk) työntekijää ja työpäivää kohden. 

N. s. ehkäisevänä huoltokeinona on työtuvilla ollut huomattava kan-
santaloudellinen ja sosiaalinen merkityksensä, ja on niiden avuilla lukuisa 
joukko pääkaupungin vakinaisia asukkaita voitu varjella joutumasta 
suoranaisen köyhäinhoitoavustuksen varaan. Niinikään työtupien erikois-
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osastot ovat merkittävällä tavalla täyttäneet tehtävänsä, kuten tämän 
toimintakertomuksen irtolais- ja alkoholistihuoltoa sekä työttömyys-
huoltoa selvittelevistä luvuista myös käy selville. 

On syytä lopuksi huomauttaa, että työtupien A- ja C-osastoilla työs-
kennelleitä henkilöitä ei ole tilastollisissa selvityksissä luettu avunsaajiin, 
mikäli he eivät ole saaneet muuta huoltoa, sen sijaan sisältyvät B-osastolla 
työskennelleet irtolais- ja alkoholistinaiset asianomaisiin irtolais- ja alko-
holistitilastoihin. 

Lahjoitusrahastojen koroilla avustetut 
Huoltotoimen hyväksi lahjoitettujen rahastojen korkoja oli kertomus-

vuonna tapahtuvaa jakoa varten kertynyt-seuraavasti: 
Mk Mk 

Alexandras understöd- hasto kainojen köyhien 
rahasto 357: 50 hyväksi 31,882: 35 

Bergmanin Maria, testa- Kordelinin, Alfred, avus-
menttirahasto 522:45 tusrahasto 11,554:70 

Brobergin, Gustava Ka- Lampan, Elsa Maria, ra-
tharina, y. m. rahastot 762: 75 hasto 1,402: 35 

Elgin, Vilhelm, pauvres Laurentin, L. A., rahasto 2,481:10 
honteux rahasto 553: 80 Mattson-Kivilän, Isak, 

Gardbergin, Lisette, ra- puolisoiden apurahasto 10,000: — 
hasto 52: 25 Sierckin, Adolf Fredrik, 

Grefbergin, Emma, ra- rahasto 146:30 
hasto 12,045: 75 Sierckenin, Carl, rahasto 365: 70 

Gripenbergin, Hedvig, Wavulinin, Waldemar, 
Charlotta, rahasto 585: 10 lahjoitusrahasto 783: 65 

Hanellin, Carl Gustaf Westzynthiuksen, W. J. 
rahasto 271:65 S., testamenttirahasto 1,091: 90 

Holmström, John, ra- Yhteensä 74,859:30 

Näistä varoista jaettiin huoltolautakunnan toimesta avustukseksi 247 
eri henkilölle yhteensä 63,490: 10 mk. 

Kun näillä avustuksilla ei ole lain perusteella annetun köyhäinhoidon 
luonnetta, ei tätä summaa ole sisällytetty huoltotoimen varsinaisiin me-
noihin, eikä lahjoitusvaroja saaneita henkilöitä ole myöskään tilastollisissa 
selvityksissä otettu huomioon, mikäli he eivät ole saaneet avustusta myös 
köyhäinhoitolain nojalla. 

B. Irtolaislakiin perustuva huolto 
Huollettujen lukumäärä. Irtolaishuollossa oli kertomusvuonna kaik-

kiaan 691 eri henkilöä, joista 112 miestä ja 579 naista. Sinä viisivuotis-
kautena, jona voimassa olevan irtolaislain mukaista irtolaishuoltoa on 
pääkaupungissa suoritettu, on kunakin vuotena ollut huollossa seuraavat 
lukumäärät henkilöitä: 
Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1937 118 246 364 1940 145 551 696 
1938 132 359 491 1941 112 579 691 
1939 176 466 642 
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Kaikista kertomusvuonna huolletuista irtolaisista oli uusia, vasta 
kertomusvuonna ensi kerran huoltoon otettuja 204; erikseen oli miehistä 
uusia 35 ja naisista 169. Kuluneena viisivuotiskautena on eri vuosina 
näiden n. s. uusien irtolaisten luku ollut seuraava: 

Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1937 118 246 364 1940 53 238 291 
1938 71 171 242 1941 35 169 204 
1 9 3 9 7 9 1 8 5 2 6 4 Yhteensä 356 1,009 1,365 

Uusien irtolaisten yhteenlaskettu määrä osoittaa niiden eri henki-
löiden lukumäärän, jotka ajanjaksona 1937—41 ovat olleet irtolaishuolto-
toimenpiteiden alaisina. Miehiä oli tästä kokonaisluvusta 26. i %, joten 
irtolaishuolto valtaosaltaan on ollut naisten huoltoa. Mainittakoon vielä, 
että kertomusvuonna huollettujen 691 henkilön lisäksi käsiteltiin irtolai-
sina 2 miestä ja 1 nainen, jotka kuitenkin vielä kertomusvuoden kuluessa 
siirrettiin alkoholistihuoltoon ja jotka tilastollisessa selvittelyssä on luettu 
alkoholisteihin. Seuraavassa esiintyvät selvitykset koskevat yleensä, 
mikäli toisin ei ole mainittu, kertomusvuonna huollettujen irtolaisten ko-
konaismäärää. Vain niissä tapauksissa, että uusien irtolaisten kohdalla 
olosuhteissa on ollut merkittävä ero verrattuna näihin, on erikseen esitetty 
tärkeimpiä numerotietoja tästäkin ryhmästä. 

Syntymäpaikan mukainen ryhmittely osoittaa, että syntyperäisiä hel-
sinkiläisiä oli kaikista irtolaisista vain 84 eli 12.2 %, erikseen miehistä 
23.2 % ja naisista 10. o %. Kaikista irtolaisista oli syntynyt, prosenteissa: 

Miehiä Naisia Kaikkiaan 
Suomen kaupungeissa 42. o 30. o 32. o 

» maalaiskunnissa 55. s 68.4 66.3 
Ulkomailla 2.7 1.« 1.7 

Köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden perusteella ryhmittyivät kaikki 
irtolaishuollossa olevat seuraavalla tavalla: 

Kotipaikka Miehiä Naisia Yhteensä 
Helsinki 68 315 383 
Helsinkiä ympäröivät kunnat 1) 
Uudenmaan läänin muut kaupungit 

» » » maalaiskunnat 

1 

3 

15 
1 

12 

16 
1 

15 
Suomen muut kaupungit 

» » maalaiskunnat 
10 
10 

96 
73 

106 
83 

Valtion tapaukset 
Tuntematon 

3 
17 

6 
61 

9 
2) 78 

Yhteensä 112 579 691 

Kotipaikkaoikeus Helsingin kaupungissa oli selvitetyistä siis 383:11a 
eli 55.4 %:lla (edellisenä vuonna 60.8 %), erikseen uusista irtolaisista 

Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, Helsingin mlk. ja Kulosaari. — 2) Tuntemat-
tomien suurin lukumäärä johtuu etupäässä siitä, että pakkotyöhön määrätyistä ei 
kotipaikkaoikeutta ole selvitetty, koska kotipaikkaoikeuskysymyksellä ei heihin näh-
den ole huoltolautakunnan kannalta erikoisempaa merkitystä. 
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72:11a eli 35. s %:lla (edellisenä vuonna 48. s %). Muita kuin Suomen kansa-
laisia oli irtolaisissa 3 miestä ja 5 naista, minkä lisäksi 1 naisen kansalai-
suus oli tuntematon. Äidinkielenä oli suomi 643:11a eli 93. o %:lla, ruotsi 
44:llä eli 6.4 %:lla ja lopuilla 4:llä jokin muu kieli. 

Irtolaishuollon peruste. Ne perusteet, joiden nojalla asianomaiset 
henkilöt ovat lain mukaan voineet joutua irtolaishuollon alaisiksi, ovat: 
1) kuljeksiva elämä, 2) tavanomainen työn vieroksuminen, 3) kerjuu, 
4) ammattihaureus tai 5) jokin muu peruste. Ryhmittämällä irtolaiset 
tämän mukaisesti ja sitä perustetta silmälläpitäen, jota on katsottu pää-
perusteeksi heidän ensi kerran irtolaishuoltoon joutuessaan, saadaan seu-
raava asetelma: 
Huollon peruste Miehiä Naisia Yhteensä 
Kuljeksiva elämä 4 — 4 
Työn vieroksuminen 14 — 14 
Kerjuu 50 4 54 
Ammattihaureus — 573 573 
Muu peruste 44 2 46 

Yhteensä 112 579 691 

Irtolaisnaisista joutui 99. o % huoltoon ammattihaureuden perus-
teella ja loput kerjuun tai jonkin muun perusteen nojalla. Miehistä suurin 
osa, 50 eli 44.6 %, otettiin huoltoon kerjuun perusteella (edellisenä vuonna 
38.6 %) sekä 44 eli 39. s % muilla perusteilla s. o. olivat henkilöitä, jotka 
muulla elämäntavallaan kuin haureudella tuottivat ilmeistä vaaraa ylei-
selle järjestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle1). Loput 16.i % 
oli huollossa kuljeksivan elämän tai työn vieroksumisen perusteella. Uu-
siin miespuolisiin irtolaisiin nähden oli kerjuu hallitsevana perusteena, 
42.9 %, työn vieroksumisen osuus oli 28.6 %, muiden perusteiden 25.7 % 
ja kuljeksivan elämän osuus 2.8 %. 

Huoltotoimenpiteet. Irtolaisten suhteen käytettäviä huoltotoimenpi-
teitä ovat, kuten tunnettua, varoitus ja sen ohessa mahdollinen kotikun-
taan lähettäminen, irtolaisvalvonta sekä työlaitokseen tai pakkotyöhön 
määrääminen, minkä lisäksi työlaitoksesta ja pakkotyöstä ehdollisesti 
vapautuneet irtolaiset ovat määräajan n. s. jälkivalvonnan alaisina. Seu-
raavasta yhdistelmästä ilmenee, missä määrin käytännössä on sovellettu 
eri huoltomuotoja, ja on taulukkoa laadittaessa otettu huomioon kunkin 
irtolaisen kohdalla häneen kertomusvuoden kuluessa viimeksi sovellettu 
huoltotoimenpide. 
Huoltotoimenpide Miehiä Naisia Yhteensä 
Varoitus 25 149 174 
Kotikuntaan lähettäminen — 4 4 
Irtolaisvalvonta 23 154 177 
Työlaitos 14 130 144 
Pakkotyö 16 56 72 
Jälkivalvonta 27 69 96 
Ei toimenpidettä 7 17 24 

Yhteensä 112 579 691 
1) Suurin osa näistä on ollut henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet väkijuomalain-

säädäntöä vastaan tehtyihin rikoksiin, esim. väkijuomien luvattomaan myyntiin. 
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Vain varoitusasteelle jääneitä oli siis 25.2 % ja valvonta-asteelle 25. e %, 
työlaitoksessa oli 20.8 % ja pakkotyössä 10.4 % sekä jälkivalvonnassa 
13.9 %. Aivan vuoden lopussa huoltoon joutuneisiin 24 henkilöön nähden 
ei ehditty vielä kertomusvuonna toimenpiteitä täytäntöönpanna. Uu-
sista irtolaisista jäi varoitusasteelle 60.3 %, valvonta-asteelle 12.7 %, 
työlaitoksessa oli 9. s % ja pakkotyössä 1.5% sekä jälkivalvonnassa 2.4 %, 
minkä lisäksi 11. s % oli sellaisia vuoden lopussa tulleita, joihin ei vielä 
ehditty huoltotoimenpiteitä soveltaa. 

Seuraavasta yhdistelmästä selviää lisäksi, missä määrin eri irtolaisiin 
nähden on ainoana toimenpiteenä käytetty joko lievempiä tai suoraan 
ankarampia toimenpiteitä sekä missä määrin lievempien toimenpiteiden 
osoittauduttua tehottomiksi on siirrytty ankarampaan huoltomuotoon, 
minkä lisäksi siitä myös ilmenee pitemmälle huollon asteelle ehtineisiin eri 
vaiheissa sovelletut toimenpiteet: 
Huoltotoimenpide Miehiä Naisia Yhteensä 

Yksinomaan varoitus 25 145 170 
» kotikuntaan lähettäminen — — — 
» irtolaisvalvonta 22 122 144 
» työlaitos 13 68 81 
» pakkotyö 15 51 66 
» jälkivalvonta 16 22 38 

Varoitus + varoitus — 4 4 
» -f varoitus+irtolaisvalvonta — 2 2 
» + kotikuntaan lähettäminen — 4 4 
» + kotikuntaan lähettäminen+työlaitos — 1 1 
» + irtolaisvalvonta 1 27 28 
» + irtolaisvalvonta+työlaitos — 6 6 

Irtolaisvalvonta -f irtolaisvalvonta — 1 1 
» + työlaitos — 20 20 
» -f työlaitos+jälkivalvonta — 7 7 
» + työlaitos+jälkivalvonta+työ-

laitos — 2 2 
» + pakkotyö — 2 2 

Työlaitos -f- irtolaisvalvonta — 1 1 
» + työlaitos — 2 2 
» + pakkotyö 1 1 2' 
» + jälkivalvonta 9 34 43 
» + jälkivalvonta+työlaitos — 18 18 

Pakkotyö + työlaitos — 1 1 
» + jälkivalvonta 2 6 8 

Jälkivalvonta + irtolaisvalvonta — 1 1 
» -f- työlaitos 1 11 12 
» + pakkotyö — 1 1 
» + pakkotyö+työlaitos — 1 1 
» + työlaitos -f irtolaisvalvonta-f 

pakkotyö — 1 1 
Ei toimenpidettä 7 17 24 

Yhteensä 112 579 691 
Työlaitokseen ja pakkotyöhön toimittamiseen nähden on huomattava, 

että poliisiviranomaiset joutuivat runsaasti soveltamaan irtolaislain 29 
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§:n 3 mom:ssa olevaa säännöstä, jonka mukaan poliisipäällikön on ilman 
edellä käypiä lievempiä huoltotoimenpiteitä tehtävä maaherralle irtolai-
sesta laitosesitys, jos tämä on kahden viimeisen vuoden kuluessa ollut työ-
laitoksessa, pakkotyössä tai vapausrangaistusta kärsimässä. Esitykset lai-
tokseen lähettämiseksi teki poliisipäällikkö 130 ja huoltolautakunnan irto-
laisosasto 1 tapauksessa. Erinäisistä käytännöllisistä syistä on laitokseen 
lähettämisesitykset melkein poikkeuksetta j ätetty poliisiviranomaisten 
tehtäväksi. Ehdollisesti vapautettiin ennen vuoden päättymistä 3 pakko-
työhön toimitettua miestä ja 6 naista sekä työlaitoksiin toimitetuista 12 
miestä ja 66 naista. Työlaitoksiin palautettiin 2 ehdollisesti vapautettua 
miestä ja 33 naista sekä pakkotyöhön 1 nainen. Lopullisesti vapautettiin 
pakkotyöstä 3 miestä ja 6 naista sekä työlaitoksista 9 miestä ja 36 naista. 

Huoltopäivien luku irtolaistyölaitoksissa oli kaikkiaan 35,099, niistä 
4,531 miesten ja loput naisten. Näihin lukuihin eivät sisälly huoltopäivät 
pakkotyössä, koska niistä ei aiheudu kunnalle mitään kustannuksia. 

Siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät irtolaiset 
seuraavasti: 

Siviilisääty 
Miehet Naiset Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku % Luku % 

Naimattomia 82 73.2 408 70.5 490 70.9 
Naineita, yhdessä asuvia 12 10.7 60 10.4 72 10.4 

» erossa asuvia 8 7 . i 43 7.4 51 7.4 
Leskiä 3 2.7 25 4.3 28 4.x 
Eronneita 7 6 . s 43 7.4 50 7.2 

Yhteensä 112 100. o 579 100. o 691 100. o 

Laillistamatta yhdessä asuvia oli näistä 1 mies ja 11 naista. Aviottomina 
syntyneitä oli kaikista irtolaisista 81 eli 11.7 %, erikseen miehistä 7.i % 
ja naisista 12. e %. Kodin ulkopuolella oli kasvatettu miehistä 13 ja naisista 
72. 

Lapsia oli kaikkiaan 141 irtolaisella yhteensä 205, joista aviottomia 
lapsia 111. 

Ikä. Eri ikäluokkien suhteelliset osuudet prosenteissa olivat irtolais-
huollossa olevien keskuudessa seuraavat: 

i) 18—20 v. 21—29 v. 30—39 v. 40—49 v. 50—59 v. 60— v. Yhteensä 

Miehet 5.4 23.2 31.3 19.6 10.7 9.8 100. o 
Naiset 9.9 45.9 30.7 10.5 2.6 0.4 100. o 

Kaikki 9 . i 42.3 30.8 12.0 3.9 1.9 100.o 

Kaikkien miespuolisten irtolaisten keski-ikä oli 38 vuotta 7 kuukautta 
sekä naispuolisten 29 vuotta ja 10 kuukautta. Nuorin irtolaismies oli 18 
vuotias ja vanhin 75 vuotias, nuorin irtolaisnainen 18 vuotias ja vanhin 
73 vuotias. 

Huomattava on, että irtolaiskäsittelyä ei voida soveltaa 18 vuotta nuorempaan 
henkilöön. 
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Koulusivistys. Koulusivistykseltään oli irtolaisista mitään koulua käy-
mättömiä 55 eli 8.0 %, vain osan kansakoulua oli käynyt 81 eli 11.7 %, 
kansakoulun käyneitä oli 494 eli 71.5 %, oppikoulua vähemmän kuin 5 
luokkaa oli käynyt 28 eli 4. o %, keskikoulu-, oppikoulun lukioluokkien tai 
ylioppilassivistys oli 13:11a eli 1.9%:11a, akateemisen loppututkinnon oli 
suorittanut 1 eli 0. i % sekä kaupallinen tai muu ammattikoulusivistys oli 
17:llä eli 2.5 %:lla kahden irtolaisen koulusivistyksen ollessa tuntematon. 

Ammatti. Aikaisemmin pääasiallisesti harjoittamansa ammatin mukaan 
ryhmittyivät irtolaiset seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä ' 

Luku % Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia 4 3.6 1 0.2 5 0.7 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavia — — 2 0.3 2 0.3 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 8 7 . i 45 7.8 53 7.7 
Liikehenkilökuntaa: 

a. päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
kuntaa 1 0.9 13 2.8 14 2.o 

b. työntekijöitä 4 3.6 21 3.6 25 3.6 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä 31 27.6 206 35.6 237 34.3 
Muita työntekijöitä 55 4 9 . i 68 11.7 123 17.8 
Merimiehiä ja kalastajia 2 1.8 — — 2 0.3 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntaa 3 2.7 1 0. i 4 0.6 
Yksityisten palvelijoita — — 202 34.9 202 29.8 
Muun elinkeinon harjoittajia 3 2.7 5 0.9 8 l.a 
Ilman varsinaista tai tunnnettua elinkeinoa 

olevia 1 0.9 15 2.« 16 2.3 
Yhteensä | 112 100. o 579 100. o 691 100. o 

Mitä yksityisiin ammatteihin tulee, muodostivat aputyöntekijät, luvul-
taan 51, suurimman ja muista selvästi erottuvan ryhmän miesten joukossa; 
suuruusjärjestyksessä seuraavat ryhmät olivat maalarit, luvultaan 12, ja 
metalliteollisuus työntekijät, luvultaan 7. Naisista taas oli eniten kotiapu-
laisia, nimittäin 202, mutta myös tehdastyöntekijät, luvultaan 85, tarjoili-
jat ja ravintola-apulaiset, luvultaan 78, sekä itsenäiset ompelijat, luvultaan 
39, esiintyivät huomattavina ryhminä. Suurin osa irtolaisista oli tehdas-
y.m. ammattityöntekijäin kodeista, kaikkiaan 197, muiden työntekijäin 
kodeista oli lähtöisin 172 sekä maataloutta tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavien kodeista 126. Myös uudet irtolaiset ryhmittyivät sekä oman että van-
hempiensa ammatin mukaan suhteellisesti samalla tavoin kuin kaikki irto-
laiset. 

Muita tietoja. Irtolaisiin nähden on edelleen selvitetty sellaisia yhteis-
kunnalliselta kannalta tärkeitä seikkoja kuin heidän aikaisempaa irtolai-
suuttaan, rikollisuuttaan, erinäisiä tarttuvia sairauksiaan, asumisolosuh-
teitaan, alkoholinkäyttöään y.m.s. 

Kaikista irtolaisista oli 341 eli 49.3 % sellaisia, joita ei ollut aikaisemmin 
käsitelty irtolaisuudesta ja kerjuusta. Ensimmäinen irtolaiskäsittely oli 
yleensä tapahtunut varhaisessa iässä. Kun otetaan huomioon nekin, jotka 
vasta kertomusvuonna ensi kerran joutuivat irtolaiskäsittelyyn, havaitaan, 
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että miehistä oli 45.5 % ja naisista 74.4 % joutunut ensi kerran irtolaisena 
käsitellyksi alle 25 vuotiaina sekä vastaavasti alle 21 vuotiaina miehistä 
31.3 % ja naisista 39.6 %. 

Rikoksista tuomittuja oli etupäässä rikosrekisteriotteista saatujen tie-
tojen mukaan 286 eli 41.4% kaikista, miehistä erikseen 82 eli 73.2%. 
Uusista irtolaisista oli rikoksista tuomittuja 35.8 %. Kaikista tuomituista 
oli 161 kaksi tai useamman kerran tuomittuja, niistä miehiä 62. Omaisuus-
rikokset olivat olleet irtolaisten yleisimmin tekemiä rikoksia, nimittäin 76.3 
% kaikista, seuraavalla sijalla oli väkijuomalainsäädäntöön kohdistuneiden 
rikosten osuus 12. o %, yksilöön kohdistuvia rikoksia oli 3. s % lopun ollessa 
muita rikoksia. Rikoksista tuomitut irtolaiset olivat yleensä tehneet ensim-
mäisen rikoksensa nuorina, miehistä 46.3 % alle 21 vuotiaina ja 56.1 % 
alle 25 vuotiaina, naisista vastaavasti 40.2 % ja 66.2 %. 

Sukupuolitautia oli aikaisemmin sairastanut miehistä 14 ja naisista 396 
sekä kertomusvuonna 1 mies ja 145 naista; miehiä koskevat tiedot perustu-
vat heidän omiin ilmoituksiinsa. Keuhkotautia oli aikaisemmin sairastanut 6 
miestä ja 12 naista sekä kertomusvuonna 5 miestä ja 6 naista. Mielisairaa-
lassa oli aikaisemmin hoidettu 8 miestä ja 17 naista. 

Irtolaisten väkijuomien käyttöä koskeva selvitys osoitti, että vain 45 
eli 6.5 % oli raittiita, 356 eli 51.5 % käytti väkijuomia jonkin verran ja 290 
eli 42.o % juopotteli. 

Kertomusvuonna asuivat irtolaiset pääasiassa seuraavasti: 

i Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % Asui: 

Kotona ...... 12 10.7 57 9.8 69 10.0 
Asukkina 15 13.4 224 38.7 239 34.6 
Yömajassa * 30 26.8 69 11.9 99 14.3 
Muualla1) 55 49.i 229 39.6 284 41.i 

Yhteensä 112 100.0 579 100.0 691 100.0 

Köyhäinhoitoa ennen kertomusvuotta oli irtolaisista saanut 262 hen-
kilöä eli 37.9 % kaikista, erikseen miehistä 65 eli 58. o % ja naisista 197 eli 
34. o %. Kertomusvuonna sai köyhäinhoidon avustusta 29 miestä ja 53 nais-
ta. Heidän saamansa kotiavustuksen määrä oli 75,838: 60 mk. Lisäksi huol-
lettiin heitä, lukuunottamatta irtolaistyölaitoksia, köyhäinhoitotoimen-
pitein muissa laitoksissa yhteensä 3,620 huoltopäivää, jotka jakautuivat 
seuraavalla tavalla. 

Miesten huolto- Naisten huol- Huoltopäiviä 
Laitosryhmä päiviä topäiviä kaikkiaan 
Kunnalliskoti 26 577 603 
Työlaitokset 609 — 609 
Sairaalat ... 273 671 944 
Tuberkuloosisairaalat 65 33 98 
Mielisairaalat 23 960 983 
Muut laitokset — 383 383 

Yhteensä 996 2,624 3,620 

Tarkoittaa lähinnä hotelleissa ja matkustajakodeissa asuvia sekä asunnottomia. 
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Kustannukset. Kaupunkikunnan bruttokustannukset irtolaishuollosta 
nousivat kertomusvuonna 928,714: 35 mk:aan, mistä hallintomenoja 
443,674: 35 mk. 

Irtolaishuollon tulokset. Tällä vaikeasti hoidettavalla huollon alalla on 
osittain, varsinkin miesten kohdalla, joiden luku edellisestä vuodesta väheni, 
saavutettu tyydyttäviäkin tuloksia. Huomattavaa apua on huoltoviran-
omaisilla tällöin ollut kaupungin erityisesti tätä tarkoitusta varten varaa-
masta ulkotyömaasta, jonne on voitu sijoittaa useita kymmeniä etupäässä 
valvonta-asteella olevia irtolaismiehiä yhdessä alkoholistien kanssa. Nais-
puolisiin irtolaisiin nähden, joita kertomusvuonna oli huollossa enemmän 
kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna, sen sijaan tuloksiin pääseminen on 
osoittautunut paljon vaivalloisemmaksi. Hyvää tukea lautakunnalla heidän 
kohdallaan on ollut siitä, että se on voinut sijoittaa heitä asianomaiselle 
työtupien osastolle, jossa keskimäärin päivää kohden laskettuna on ollut 28 
naispuolista irtolaista. 

C. Alkoholistilakiin perustuva huolto 

Huollettujen lukumäärä. Alkoholistihuoltotoimenpiteiden alaisina oli 
kertomusvuoden aikana kaikkiaan 438 eri henkilöä, joista 426 miestä ja 12 
naista. Niiden viiden vuoden aikana, joina lakimääräistä alkoholistihuoltoa 
Helsingin kaupungissa on suoritettu, on vuosittain huollettu seuraavat 
määrät alkoholisteja: 

Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1937 ...... . . . 385 36 421 1940 533 14 547 
1938 764 41 805 1941 426 12 438 
1939.., 817 38 855 

Kuten asetelmasta havaitaan, ovat kertomusvuoden poikkeukselliset 
olosuhteet aiheuttaneet edelleenkin huomattavaa vähennystä huollossa 
olevien alkoholistien lukumäärässä. 

Kertomusvuonna huollossa olleiden kokonaismäärästä oli jo aikaisem-
min huollossa olleita 225 miestä ja 4 naista eli yhteensä 229, joihin nähden 
huoltotoimenpiteet siis olivat jatkohuoltoa, kun sen sijaan ensi kerran vasta 
kertomusvuonna alkoholistihuoltotoimenpiteiden kohteiksi joutui 201 
miestä ja 8 naista eli kaikkiaan 209 henkilöä. Näitä n.s. uusia alkoholisteja 
on eri vuosina ollut seuraavasti: 

Miehiä Naisia Yhteensä Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 

385 36 421 1940 150 4 154 
484 24 508 1941 201 8 209 
3 1 5 8 3 2 3 . Yhteensä 1,535 80 1,615 

Uusien alkoholistien yhteissumma 1,615 osoittaa niiden eri henkilöiden 
määrää, jotka ovat joutuneet alkoholistihuoltotoimenpiteiden alaisiksi 
kuluneena viisivuotiskautena. Naisia oli näistä kaikista vain 5 .o%. On 
vielä mainittava, että alussa esitetyn kokonaisluvun lisäksi alkoholisteina 
on käsitelty myös 5 henkilöä, jotka kuitenkin ennen pitkää vielä kertomus-
vuoden kuluessa siirrettiin irtolaishuoltokäsittelyyn ja on heidät tilastolli-

Vuosi 

1937 
1938 
1939 
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sessa selvityksessä luettu irtolaisiin. Seuraavassa annettava selvitys koh-
distuu yleensä kaikkiin kertomusvuoden aikana huollossa olleisiin alkoholis-
teihin, mutta on kuitenkin tärkeimmissä kohdin lisäksi julkaistu tietoja 
erikseen uusistakin alkoholisteista, varsinkin jos olosuhteet heidän kohdal-
laan ovat huomattavammin poikenneet yleiskatsauksesta. 

Kaikista alkoholisteista oli syntyperäisiä helsinkiläisiä vajaa neljäsosa 
eli 22. e %, naisten joukossa suhteellisesti vähemmän kuin miesten. Kaikista 
alkoholisteista oli syntynyt prosenteissa laskien: 

Miehiä Naisia Yhteensä 
Suomen kaupungeissa 48.6 25.o 47.9 

» maalaiskunnissa 49.3 75. o 50. o 
Ulkomailla 2.i — 2.i 

Muita kuin Suomen kansalaisia oli alkoholisteissa 7 miestä. Äidinkielenä 
oli suomi 383:11a eli 87.4 %:lla, ruotsi 52:11a eli 11.e %:lla ja 3:11a jokin 
muu kieli. 

Huollon peruste. Perusteita, joiden nojalla alkoholistien suhteen on ryh-
dytty lainmukaisiin huoltotoimenpiteisiin, erotetaan tilastossa: 1) vaaral-
lisuus, 2) häiriö tai pahennus, 3) elatusvelvollisuuden laiminlyönti, 4) 
joutuminen läheisen henkilön rasitukseksi, 5) köyhäinhoidon tarve, 6) 
juopumuspidätykset sekä 7) vapaaehtoisuus. 

Alkoholistien jakautuminen eri ryhmiin sen pääperusteen mukaan, jonka 
nojalla heidät ensiksi on otettu alkoholistihuoltoon, selviää seuraavasta 
taulukosta: 

Huollon peruste 
Miehet Naiset 1 Yhteensä 

Huollon peruste 
Luku % Luku % 1 Luku % 

Vaarallisuus 3 0. 7 3 0.7 
Häiriö tai pahennus 83 19.5 5 41.7 88 20.i 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti 63 14.8 — 63 14.4 
Rasitukseksi joutuminen 43 10.x 4 33.J 47 10.7 
Köyhäinhoidon tarve 10 2.3 — ' 10 2.3 
Juopumuspidätykset 224 52.6 3 25.o 227 51.8 
Vapaaehtoisuus 

Yhteensä 426 100.0 12 100.0 438 100. o 

Yli puolet alkoholisteista, 51.8%, oli joutunut huoltoon juopumus-
pidätysten perusteella, ja kasvoi tämän ryhmän osuus tuntuvasti edellisestä 
vuodesta. Taloudellisten seikkojen, nim. elatusvelvollisuuden laiminlyön-
nin, omaistensa rasitukseksi joutumisen tai köyhäinhoidon tarpeen joh-
dosta oli alkoholistihuoltoon joutunut 27.4 % (edellisenä vuonna 24. i %). 
Sen perusteella, että oli ollut ilmeiseksi häiriöksi tai pahennukseksi ympä-
ristölleen, joutui huoltoon 20. i %, ja on tämän perusteen osuus jatkuvasti 
alentunut. Vaarallisuus oli perusteena vain 0.7 %:lla, edustaen tämäkin 
pienempää osuutta kuin edellisenä vuonna. Uusien alkoholistien kohdalla 
oli perusteista juopumuspidätyksillä vieläkin selvempi johtoasema tehden 
sen osuus 56. o %, taloudelliset seikat olivat perusteena 27.4 %:lla, häiriö 
ja pahennus 13.4 %:lla, kun sen sijaan vaarallisuuden perusteella ei otettu 
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huoltoon yhtään uutta alkoholistia. Vapaaehtoisina ei ollut huollossa yhtään 
alkoholistia 

Huoltotoimenpiteet. Alkoholistien palauttamiseksi raittiiseen ja sään-
nölliseen elämäntapaan voidaan alkoholistilain mukaan edeltävänä toimen-
piteenä käyttää varoitusta ja sen yhteydessä tapahtuvaa ohjausta ja tuke-
vaa toimintaa. Varsinaisina huoltotoimenpiteinä tulevat kysymykseen rait-
tiusvalvonta ja hoito yleisessä alkoholistihuoltolassa. Alkoholistihuolto-
lasta poispäästetty henkilö on vielä sen jälkeen lain määräämän ajan rait-
tius valvonnassa, jota seuraavassa nimitetään jälkivalvonnaksi. Lautakun-
nan alkoholistihuolto-osaston työlle on ollut edelleen suureksi avuksi, että 
se on saanut sijoittaa etupäässä valvonnassa olevia alkoholisteja työhön 
erityisesti tätä tarkoitusta varten järjestetylle kaupungin työmaalle, jossa 
samanaikaisesti on ollut työssä yhdessä irtolaisten kanssa keskimäärin 21 
miestä. Huollossa olleiden alkoholistien ryhmittyminen heihin kertomus-
vuoden aikana viimeksi sovelletun toimenpiteen mukaan käy selville seu-
raavasta taulukosta: 

Huoltotoimenpide 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huoltotoimenpide 
Luku % Luku % Luku % 

Varoitus 220 51.6 7 58.3 227 51.8 
Raittiusvalvonta 161 37.8 5 41.7 166 37.9 
Huoltolahoito, täytäntöönpanematon 14 3.3 — — 14 3.2 

» täytäntöönpantu 10 2.4 — — 10 2.3 
Jälkivalvonta 21 4.9 — — 21 4.8 

Yhteensä 426 100. o 12 100.0 438 100. o 

Huoltolahoitoa on edelleen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi voitu 
soveltaa vain sangen harvoihin alkoholisteihin, ja vaikka otetaan huomioon 
nekin, joiden kohdalla huoltolaanlähettämispäätöstä ei syystä tai toisesta 
kertomusvuoden aikana pantu täytäntöön, nousi huoltolahoitoasteella ole-
vien koko osuus vain 5.5 %:iin. Samasta syystä ei jälkivalvonnassakaan ole 
ollut kuin murto-osa edellisten vuosien lukumääristä. Kaikkien niiden alko-
holistien osuus, jotka olivat saaneet tai joille oli suunniteltu annettavaksi 
huoltolahoitoa eli siis ryhmiin Huoltolahoito ja Jälkivalvonta luetut nousi 
kertomusvuonna vain kymmenesosaan kaikista huolletuista alkoholisteista, 
kun se vielä edellisenä vuonna oli runsas neljännes. 

Uusista alkoholisteista jäi varoitusasteelle valtaosa eli 80.4 %, raittius-
valvontaan 17.7 %, huoltolahoitoon määrättynä oli 1.9 %, kun taas jälki-
valvontaan ei yksikään uusista irtolaisista vielä ollut ehtinyt. 

Seuraava yhdistelmä osoittaa lisäksi, missä määrin eri alkoholisteihin 
nähden on ainoana toimenpiteenä käytetty joko lievempiä tai suoraan anka-
rampia toimenpiteitä sekä missä määrin lievempien toimenpiteiden osoittau-
duttua tehottomiksi on siirrytty ankarampaan huoltomuotoon: 

Huomattava on, että vapaaehtoisina huoltoloissa hoidetuista alkoholisteista 
huoltolautakunta saa virallisen tiedon vasta sen jälkeen kuin asianomaiset ovat va-
pautuneet huoltoloista ja joutuneet n.s. jälkivalvontaan. 
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Huoltotoimenpiteet Miehiä Naisia 
Yksinomaan varoitus 220 7 

» raittiusvalvonta 153 5 
» huoltolahoito, täytäntöönpane-

maton 5 — 
» » täytäntöönpantu... 8 — 
» jälkivalvonta 11 — 

Varoitus+raittiusvalvonta 8 — 
Raittius valvonta+huoltolahoito,täytäntöönpa-

nematon 9 — 
Raittiusvalvonta+huoltolahoito, täytäntöön-

pantu 1 — 
Huoltolahoito, t. äytäntöönpanemat on+huolto-

lahoito, täytäntöönpantu 1 — 
Huoltolahoito-f jälkivalvonta1) 10 — 

Yhteensä 426 12 

Yhteensä 
227 
158 

11 
8 

9 

1 

l 
10 

438 

Huoltopäivien luku alkoholistihuoltoloissa oli yhteensä 2,377, jotka 
kaikki olivat miesten. 

Siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäätyyn nähden ryhmittyivät alkoholistit 
seuraavasti: 

Siviilisääty 
Miehet Naiset Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku j % Luku % 

Naimattomia 190 44.6 1 8.3 191 43.6 
Naimisissa olevia 183 43.o 7 58.3 190 43.4 
Leskiä 13 3.o 2 I6.7 15 3.4 
Eronneita 40 9.4 2 I6.7 42 9.6 

Yhteensä 426 100.0 12 100.0 438 100.0 

Naimisissa olevista miehistä asui kuitenkin 40 ja naisista 1 erossa avio-
puolisostaan. Aviottomina syntyneitä oli alkoholisteista 5. o %, erikseen 
miehistä 5.2 %, mutta naisista ei yhtään. Kodin ulkopuolella oli kasvatettu 
6. s % kaikista alkoholisteista. 

Lapsia oli 169 alkoholistilla yhteensä 317, joista aviottomia 8 eli 2.5 %. 
Miehillä oli keskimäärin enemmän lapsia, 1.9, kuin naisilla, 1.5. 

Ikä. Alkoholistihuoltoon joutuneiden ikäryhmitys osoittaa, kuten aikai-
semminkin, että suurin osa alkoholisteja oli 30—39 vuotiaita, nim. 41.3 %. 
Myös 40—49 vuotiaita oli runsaasti, 27.2 %. Alle 21 vuotiaita oli vain 
O.» % kaikista huoltoon joutuneista ja 50 vuotta vanhempiakin oli vain 
15.8 %. Eri ikäluokkien osuudet olivat: 

Alle 18 v. 18—20 v. 21—29 v. 30—39 v. 40—49 v. 50—59 v. 60— V. Kaikkiaan 

Luku 4 65 181 119 60 9 438 
% — 0.9 14.8 41.3 27.2 13.7 2.1 100.0 

Kaikkien alkoholistihuollossa olleiden miesten keski-ikä oli 38 vuotta ja 
10 kuukautta ja naisten 43 vuotta ja 11 kuukautta sekä uusien alkoholis-

Näistä 1, joka oli vapaaehtoisesti ollut alkoholistihuoltolassa. 
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tien vastaavasti 37 vuotta ja 5 kuukautta sekä 44 vuotta. Erikseen lasket-
tuna oli alkoholistihuoltoloissa olleiden miesten keski-ikä 36 vuotta ja nais-
ten 47 vuotta. 

Koulusivistykseltään oli alkoholisteista mitään koulua käymättömiä 
29 eli 6.6 %, vain osan kansakoulua oli käynyt 57 eli 13. o %, kansakoulun 
käyneitä oli 268 eli 61.2 %, oppikoulua vähemmän kuin 5 luokkaa oli käy-
nyt 15 eli 3.4 %, keskikoulu-, oppikoulun lukioluokkien tai ylioppilassivis-
tys oli 25:llä eli 5.7 %:lla, akateemisen loppututkinnon oli suorittanut 6 eli 
1.4 % ja kaupallinen tai muu ammattikoulusivistvs oli 38:11a oli 8.7 %:lla. 

Ammatti. Ammattinsa mukaan alkoholistit jakautuivat seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku j Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia 21 4.9 — — 21 4.8 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavia 3 0.7 — — 3 0.7 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 36 8.5 2 16.7 38 8.7 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
kuntaa 33 7.7 — — 33 7.5 

b) työntekijöitä ......r> 5 1.2 1 8.3 6 1.4 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä 163 38.3 1 8.3 164 37.4 
Muita työntekijöitä 142 33.3 5 41.7 147 33.6 
Merimiehiä ja kalastajia 13 3.i — — 13 3.o 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntaa 4 0.9 — — 4 0.9 
Yksityisten palvelijoita — — 2 16.7 2 0.4 
Muun elinkeinon harjoittajia 5 1.2 1 8.3 6 1.4 
Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa ole-

via 1 0.2 — — 1 0.2 

Yhteensä 426 100.0 i 1 2 100. o 438 100.0 

Suurimman ammattiryhmän muodostivat edelleenkin tehdas- y.m. 
ammattityöntekijät kuuluen siihen 37.4% kaikista alkoholisteista. Myös 
muiden työntekijäin (apu-, satama- y.m. työntekijäin) osuus oli huomattava, 
33.6 %. Seuraavina suuruusjärjestyksessä olivat itsenäiset liikkeenharjoit-
tajat 8.7 %:lla, liikealan päällystö ja konttorihenkilökunta 7.5 %:lla sekä 
virkamiehet ja vapaiden ammattien harjoittajat 4.8 %:lla. Naisten keskuu-
dessa olivat suurimpina ryhminä muut työntekijät (aputyöntekijät, sii-
voojat y.m.s.), itsenäiset liikkeenharjoittajat sekä yksityisten palvelijat. 

Vanhempiensa ammatin mukaan ryhmittyivät kaikki alkoholistihuol-
toon otetut siten, että 141 oli ammattityöntekijäin, 76 itsenäisten liikkeen-
harjoittajani, 73 maatalousammatteja harjoittavien, 69 muiden työnteki-
jäin, 29 liikealalla työskentelevien, 2i virkamiehien ja vaapaiden ammattien 
harjoittajien sekä 20 yleisten tai yksityisten laitosten palveluskuntaan 
kuuluvien henkilöiden kodeista muiden ammattiryhmien ollessa aivan vä-
häisiä. 

Maita tietoja. Yllä olevien selvitysten lisäksi on jatkuvasti tutkittu 
alkoholistien juopottelun laatua, rikollisuutta, sairauksia, niitä olosuhteita, 
joissa he asuvat y.m. ja esitetään seuraavassa eräitä tärkeimpiä täten saa-
tuja tietoja. 
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Alkoholistihuoltoon otettujen henkilöiden juopottelun ja heidän pää-
asiallisesti käyttämiensä väkijuomien laatua valaisee seuraava yhdistelmä: 

Väkijuomien laatu 

Juopottelun laatu Alkoholisteja 
kaikkiaan 

Väkijuomien laatu jatkuva kausittainen säännötön 
Alkoholisteja 

kaikkiaan 
Väkijuomien laatu 

Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yhteen-
sä 

Väkevät juomat 
Olut 

128 
2 

2 41 — 252 
3 

10 421 
5 

12 433 
5 

Yhteensä 130 2 41 — 255 10 426 12 438 

Pääasiallisesti viiniä käyttäviä ei ollut lainkaan, mutta 51 väkevien 
juomien ja oluen ryhmiin luetuista alkoholisteista käytti sitä lisäjuomana. 
Mainittakoon vielä, .että lisäjuomana oli 62 alkoholistilla tapana käyttää 
teknillisiä juomia, s.o. denaturoitua spriitä, eau de colognea y.m. Väki-
juomien käytön olivat alkoholistit aloittaneet alla olevan yhdistelmän 
osoittamassa iässä: 

Miehet 
Naiset 

Väkijuomien käyttö alkoi huoltoon joutuneiden ollessa Alkoholis-
teja kaik-

kiaan 

Miehet 
Naiset 

Alle 18 v. 18—20 v. 21—24 v. 25—29 v. 30— v. 

Alkoholis-
teja kaik-

kiaan 

Miehet 
Naiset 

102 
3 

180 
4 

96 
2 

33 
1 

15 
2 

426 
12 

Kaikki, luku 
» % 

105 
24.0 

184 
42.0 

98 
22.4 

34 
7.7 

17 
3.9 

438 
100.0 

Rikoksista tuomittuja oli alkoholisteista 166 eli 37. s %, joista 3 naista. 
Näistä 80 miestä ja 1 nainen kaksi tai useamman kerran tuomittuja. Omai-
suusrikokset olivat olleet alkoholistien yleisimmin tekemiä rikoksia, 58.3 % 
kaikista, yksilöön kohdistuvia rikoksia oli 13. * %, väkijuomalainsäädäntöön 
kohdistuvia 12.8 % ja loput muita rikoksia. Rikoksista tuomituista alko-
holisteista oli suuri osa tehnyt ensimmäisen rikoksensa sangen nuorella 
iällä, nim. alle 21 vuotiaana miehistä 30.7 % ja naisista 66.7 %; jos tämä 
ikäraja korotetaan 25 vuoteen, niin pysyy naisten prosenttiluku samana, 
mutta miehistä kaikkiaan 49.7 % oli ensi kerran joutunut rikosten teille 
tätä ikärajaa nuorempina. Irtolaisina oli alkoholisteista ennen huoltoon 
joutumistaan käsitelty 116 eli 26.5 %, niistä naisia 4. 

Sukupuolitautia oli ennen huoltoonjoutumisvuotta sairastanut 113 
miestä ja 5 naista; kertomusvuonna näitä oli 2 miestä. Keuhkotautia oli 
aikaisemmin sairastanut 12 miestä ja 1 nainen, kertomusvuonna 8 miestä. 
Mielisairaaloissa 2) oli hoidettu 46 miestä ja 2 naista. 

Seuraava yhdistelmä osoittaa, missä alkoholistit kertomusvuonna suu-
rimman osan vuotta asuivat: 

x) Tiedot perustuvat pääasiallisesti asianomaisten omiin ilmoituksiin. — a) Hoi-
don syynä ei ole tarvinnut olla varsinainen mielisairaus, koska vaikeimpia alkoho-
listeja on aikaisemmin huoltoloiden puuttuessa täytynyt hoitaa mielisairaaloissa. 
Kunnall. kcrt. 1941 6* 
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Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku I % Luku % Asui: l 

Kotona 162 38.o 6 50. o 168 38.3 
Asukkina 51 12.o 4 33.3 55 12.6 
Yömajassa 133 31.2 — — 133 30.4 
Muualla 80 18.8 2 16.7 82 18.7 

Yhteensä 426 100. o 12 100. o 438 100. o 

Työssä oli miehistä 365 eli 85.7 % ja naisista 7 eli 58.3 %. Työttöminä 
oli 58 miestä ja 3 naista. Pysyväisesti työkyvyttömiksi todettiin 3 miestä 
ja 2 naista. 

Köyhäinhoitoavustusta oli ennen huoltoon joutumistaan saanut mie-
histä 260 ja naisalkoholisteista 9, yhteensä 269 henkilöä eli 61.4 % kaikista 
alkoholisteista. Kertomusvuonna sai köyhäinhoidon avustusta 261 miestä 
ja 9 naista, yhteensä 270 henkilöä eli 61.. e % kaikista alkoholisteista. Hei-
dän saamansa kotiavustuksen määrä oli kaikkiaan 140,162: 75 mk. Lisäksi 
hoidettiin heitä köyhäinhoitolain nojalla eri laitoksissa seuraavien lukujen 
lähemmin osoittamalla tavalla: 

Miesten 
Laitosryhmä huoltopäiviä 
Kunnalliskoti 187 
Työlaitokset 2,654 
Sairaalat 908 
Mielisairaalat 194 
Tuberkuloosisairaalat 166 

Naisten 
huoltopäiviä 

17 

Yhteensä 4,109 17 

Huoltopäiviä 
kaikkiaan 

187 
2,654 

925 
194 
166 

4,126 
Kustannukset. Kaupunkikunnan bruttokustannukset alkoholistihuol-

losta nousivat kertomusvuonna 473,163:20 mk:aan, josta hallintomenoja 
oli 442,424: 35 mk. 

Alkoholistihuollon tulokset. Alkoholistien huollossa ei asian laadusta 
johtuen yleensä kovinkaan lyhyessä ajassa ole saavutettavissa niitä lopul-
lisia päämääriä, joihin tämä huolto pyrkii. Niinikään on otettava huomioon, 
että se alkoholistiaines, johon asianomaisen erikoiskanslian työ on kohdis-
tunut, on suureksi osaksi käsittänyt vaikeita alkoholistitapauksia, joihin 
nähden tulokset useinkin ovat heikkoja. Mutta runsaasti myönteisiäkin 
tuloksia on sentään havaittavissa. Niinpä voidaan mainita, että v. 1937—40 
huoltoon otetuista alkoholisteista oli kaikkiaan 1,177 sellaista, joita ei enää 
v. 1941 ole tarvinnut pitää huollossa. 

Merkillepantavaa on, että alkoholistien huolto pääkaupungissa tapaus-
ten vaikeasta laadusta huolimatta on ollut valtaosaltaan avohuoltoa. 
Joskaan huollettavat eivät läheskään aina ole palanneet raittiiseen ja sään-
nölliseen elämäntapaan, on kuitenkin suhteellisen usein voitu havaita elä-
mäntapojen muutos parempaan päin, samalla kuin juopottelun aiheuttamat 
sosiaaliset haitat ovat pienentyneet, jopa eräissä tapauksissa kokonaan hä-
vinneetkin. Lopuksi on syytä huomauttaa siitä, että sodan johdosta alko-
holistien huolto kertomusvuonna oli suurien rajoitusten alaisena ja että 
osaksi sen johdosta huollossa olleiden alkoholistien luku oli pienempi kuin 
minään muuna kanslian toimintavuonna. 

*) Ks. alav. s. 75* 
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Juopumuspidätystilastoa Helsingissä asuvista henkilöistä. Irtolais- ja 
alkoholistihuoltokanslian toiminnan taustaksi esitetään edelleen eräitä sel-
vityksiä juopumuspidätyksistä, sikäli kuin ne koskevat Helsingissä asuvia 
henkilöitä. 

N.s. juopumuspidätyskortiston mukaan pidätettiin kertomusvuonna 
7,131 eri henkilöä, joista miehiä 6,315 ja naisia 816. Edelliseen vuoteen ver-
raten oli pidätettyjä 936 henkilöä vähemmän. Ensi kertaa pidätettyjä oli 
2,561 ja syytteeseen asetettiin 1,439 henkilöä. Pidätyskertojen luku oli 
kaikkiaan 13,785, mikä oli vähemmän kuin neljänä edellisenä vuonna. 
Tähän vähennykseen vaikutti lähinnä sodan alkaminen, jonka jälkeen kuu-
kausittaisten juopumuspidätysten määrä oli tavallista alhaisempi. Keski-
määräinen pidätyskertojen luku henkilöä kohden vuoden aikana oli kutakin 
pidätettyä miestä kohden 1.94, kutakin naista kohden 1. s 5 ja kutakin hen-
kilöä kohden I.93. Eniten pidätyksiä sattui touko- ja huhtikuussa, vähiten 
joulu- ja heinäkuussa. 

Viikonpäivittäin jakautuivat pidätykset siten, että lauantaisin sattui 
niitä runsaimmin, 18.1 % kaikista pidätyksistä. Mainittakoon vielä, että 
kaikista juopumuspidätyskortistossa olevista oli alkoholisteina rekiste-
röityjä 835 sekä irtolaisina rekisteröityjä 390. 

Juopumuspidätykset v. 1937—41 jakautuivat pidätettyjen asuin- ja 
pidätyspaikan mukaan seuraavasti: 

Helsingissä asuvien pidätykset huoltolautakunnan Pidätysten luku Helsingissä poliisi-
tilaston mukaan laitoksen tilaston mukaan 

Niistä muualla 
Helsingissä Muualla Yhteensä Kaikkiaan asuvien pidä-
tapahtuneet tapahtuneet tyksiä 

1937 16,640 1,563 18,203 20,357 3,717 
1938 17,464 1,604 19,068 20,155 2,691 
1939 15,711 1,573 17,284 18,031 2,320 
1940 13,549 1,952 15,501 16,378 2.829 
1941 12,466 1,319 13,785 15,104 2,638 

Ammatin mukaan v. 1941 pidätetyt jakautuivat seuraavasti: 
Miehet 1 Naiset 1 Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia 350 5.5 — — 350 4.9 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavia 36 0.6 — — 36 0.5 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 346 5.5 8 l.o 354 5.o 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
kuntaa 132 2.i — — 132 1.9 

b) työntekijöitä 336 5.3 75 9.2 411 5.8 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä .. 2,986 47.3 325 39.8 3,311 46.4 
Muita työntekijöitä 1,644 26.o 173 21.2 1,817 25.5 
Merimiehiä ja kalastajia 203 3.2 — — 203 2.8 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntaa 129 2.o — — 129 1.8 
Yksityisten palvelijoita — — 81 9.9 81 1.1 Muun elinkeinon harjoittajia 54 0.9 121 14.8 175 2.4 Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa ole-

via 99 1.® 33 4 . i 132 1.9 
Yhteensä 6,315 100.0 816 100.0 7,131 100. o 
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Yksityiskohtaisempia tietoja juopumuksesta pidätettyjen iästä, pidä-
tyskertojen lukumäärästä, syntymäpaikasta sekä pidätyksien luvusta ku-
nakin vuoden kuukautena ja eri viikonpäivinä on julkaistu taulukko-osas-
tossa, taulukoissa 9, 10 ja 26. 

D. Työttömyyshuolto 

Työttömyyshuolto, lukuunottamatta työttömyystöiden teettämistä, 
on kertomusvuonna jo viidennen vuotensa ollut huolto viraston työttömyys-
huoltokanslian hoidettavana. Työttömyyshuoltokortistoon ottamista kos-
kevia anomuksia jätti työttömyyshuoltokansliaan selonteko vuonna kaik-
kiaan 2,556 eri henkilöä (edellisenä vuonna 2,420), ja sisältyy tähän lukuun 
myös edellisestä vuodesta kertomusvuoteen siirtyneet henkilöt, sikäli kuin 
he edelleen ovat ilmoittautuneet kansliaan. Kun kuitenkin anomuksista 
hylättiin 106 ja hyväksytyistäkin 293 jätt i työttömyyskorttinsa noutamatta 
supistui kortistoon lopullisesti otettujen luku 2,157 henkilöksi, joista miehiä 
oli 1,099 ja naisia 1,058. Miesten kohdalla oli lisäystä edelliseen vuoteen 
verraten 7.6 %, mutta naisten kohdalla vähennystä 18. e %. 

Syntyperäisiä helsinkiläisiä oli kortistossa olevista 2,157 henkilöstä 
401 eli 18.6 %, erikseen miehistä 23.7 % ja naisista vain 13.s %. Maalais-
kunnissa syntyneitä oli kaikkiaan 63.8 %, miehistä runsaasti yli puolet ja 
naisista lähes 

Kotipaikkaoikeus Helsingissä oli 1,902 henkilöllä eli 88.2 %:lla, ulko-
kunnissa 241 eli 11.2 %:lla ja n.s. valtion tapauksia oli 14 eli 0.6 %. 

Miesten työttömyyshuoltotyöt ovat olleet rakennustoimiston katu- ja 
satamarakennustöitä, naiset on osoitettu lumenluonti- ja halkojen kuljetus-
töihin sekä naisten työtuvalle järjestettyihin töihin. 

Seuraavasta taulukosta käy selville kunkin kuukauden lopussa työttö-
myyskortistossa kaikkiaan olevien, huoltotöihin osoitettujen ja ilman työtä 
olevien lukumäärät: 

Kuukausi 

Kunnan työttömyyshuoltotöissä olevia Ilman työtä olevia Kaikkiaan kortistossa 
olevia 

Kuukausi 

Miehiä Naisia 

Yh-
teensä Miehiä Naisia Yh-

teensä Miehiä Naisia Yh-
teensä 

Kuukausi 

Luku 

% kor-
tiston 
koko 
mies-

luvusta 

Luku 

% kor-
tiston 
koko 
nais-

luvusta 

Yh-
teensä Miehiä Naisia Yh-

teensä Miehiä Naisia Yh-
teensä 

Tammikuu... 330 43.9 330 314 422 736 314 752 1,066 
Helmikuu ... — — 336 43.8 336 299 432 731 299 768 1,067 
Maaliskuu ... 71 22.4 619 88.1 690 246 84 330 317 703 1,020 
Huhtikuu ... 435 89.o 589 76.9 1,024 54 177 231 489 766 1,255 
Toukokuu ... 392 81.8 392 69. i 784 87 175 262 479 567 1,046 
Kesäkuu .... 34 37.4 174 47.2 208 57 195 252 91 369 460 
Heinäkuu ... 12 33.3 93 24.3 105 24 289 313 36 382 418 
Elokuu 12 40.0 93 23.i 105 18 310 328 30 403 433 
Syyskuu 12 52.2 94 24.7 106 11 286 297 23 380 403 
Lokakuu 6 50.0 87 28.o 93 6 224 230 12 311 323 
Marraskuu ... 5 33.3 96 32.5 101 10 199 209 15 295 310 
Joulukuu ... 2 40.0 96 66.2 98 3 49 52 5 145 150 
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Tästä taulukosta käy selville, että prosenteissa laskettuna kuukausit-
tain huoltotöihin sijoitettujen miesten luku verrattuna kaikkiaan kortis-
tossa oleviin miehiin vaihteli 22.4 %:sta 89. o %:iin lukuunottamatta tammi-
ja helmikuuta, jolloin huoltotöihin ei ollut sijoitettuna yhtään miestä, sekä 
naisten luku 23.1 %:sta 88.3 %:iin. 

Niitä kortistossa olevia, joille töitä ei ole voitu tarjota, on avustettu 
köyhäinhoitotoimenpitein. 

Kun työttömyyshuoltokortistossa olevista 1,103 oli huoltovelvollisia 
huolehtien paitsi itsestään myös 893 aviopuolisosta ja 1,306 lapsesta, on 
kortiston osoittama työttömyys ulottanut vaikutuksensa siis kaikkiaan 
4,356 henkilöön. Huoltovelvollisia oli miehistä 69.1 % (edellisenä vuonna 
68.0 %) ja naisista 32.5 % (edellisenä vuonna 24.« %). 

Iältään oli kortistossa olevista työttömistä miehistä 8.2 % alle 26 vuo-
tiaita (edellisenä vuonna 8.7 %), 73.2 % 26—50 vuotiaita (edellisenä vuonna 
73.5 %) ja loput 18.6 % 51 vuotiaita tai sitä vanhempia (edellisenä vuonna 
17.8 %). Naisista 5.7 % oli alle 26 vuotiaita (edellisenä vuonna 9.8 %), 
66.1 % 26—50 vuotiaita (edellisenä vuonna 67.1 %) ja 28.2 % sitä vanhem-
pia (edellisenä vuonna 23.1 %). Vanhimpien naisten osuus on siten työttö-
myyskortistossa jonkin verran lisääntynyt. 

Ammattinsa mukaan ryhmitettyinä jakautuivat kortistoon otetut seu-
raavalla tavalla: 

Miehiä I Naisia Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Maataloustyöntekijöitä, ammattitaitoisia . 1 O.i _ _ 1 O.i 
» muita — — 51 4.8 51 2.4 

Tehdastyöntekijöitä, ammattitaitoisia 196 17. s 180 17.o 376 17.4 
» aputyöntekijöitä ja 

muita 11 l.o 49 4.6 60 2.8 
Rakennustyöntekijöitä, ammattitaitoisia . 350 31.9 — — 350 I6.2 

l· aputyöntekijöitä ja 
muita 162 14.7 175 16.6 337 15.6 

Liikehenkilökuntaa 36 3.3 48 4.5 84 3.9 
Ravintola-alalla toimineita 2 0.2 74 7.o 76 3.5 
Liikennelaitoksissa toimineita 76 6.9 4 0.4 80 3.7 
Henkisen työn tekijöitä 12 1.1 8 0.8 20 0.9 
Taloustoimissa olleita — — 270 25.5 270 12.5 
Erinäisiä muita ammatteja harjoittaneita . 253 23.o 199 18.8 452 21.o 

Yhteensä 1,099| 100. o|| 1,058 100.0 2,157 100.0 

Rakennustyöntekijät muodostivat siis miesten joukossa suurimman 
ryhmän, 46. e %, erinäisten ammattien (partureita, vahtimestareita, talon-
miehiä, vahteja y.m.) harjoittajien osuus oli 23. o %, tehdastyöntekijäin 
18.8 %, liikennelaitoksissa toimineiden 6.9 % ja liikehenkilökunnan 3.3 %, 
muiden ryhmien ollessa aivan vähäisiä. Naisten kohdalla taas taloustoimissa 
työskennelleitä oli eniten eli 25.5%, tehdastyöntekijöitä oli 21.6%, 
erinäisten ammattien (parturin, kähertäjäin y.m.) harjoittajia 18.8%, 
rakennustyöntekijöitä 16. e % ja ravintolapalveluskuntaa 7.o %, kun sen 
sijaan muut ammattiryhmät olivat suhteellisen pieniä. 
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Siirtoväen työttömyyskortisto. Syyskuussa 1940 aloitettua erillistä työt-
tömyyskortistoa Helsingissä asuvasta siirtoväestä pidettiin edelleen. Tähän 
kortistoon hakeutuminen ja siihen hyväksyminen tapahtui valtion työttö-
myysohjeiden mukaisessa järjestyksessä aivan samaan tapaan kuin yleiseen 
työttömyyshuoltokortistoonkin, mutta kyseinen kortisto kuitenkin pidet-
tiin omana osastonaan erillään yleisestä kortistosta ja siitä annettiin myös 
erikseen raportit asianomaisille viranomaisille. 

Siirtoväen työttömyyskortistoon kertomusvuonna lopullisesti otettujen 
luku oli 430, joista miehiä 154 ja naisia 276. Mainittakoon, että pääosa näistä, 
84.4 %, oli kotoisin Viipurista. 

III. Huoltotoimen kustannukset 

A. Tulot ja menot 

Kaupungin talousarviossa osoitettiin huoltotointa varten v:ksi 1941 
varoja yhteensä 69,368,425 mk, josta määrästä kuitenkin 2,500,000 mk 
kaupunginvaltuuston ja 100,000 mk kaupunginhallituksen käytettäviksi 
arvaamattomien tarpeiden varalta. Huoltolautakunnalle jäi siis käytettä-
väksi määrärahoja yhteensä 66,768,425 mk, johon sisältyi Helsingin soke-
aintalosäätiölle tuleva 50,000 mk:n suuruinen avustus, minkä lisäksi vuoden 
varrella kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus myönsivät lautakunnalle 
lisämäärärahoja yhteensä 5,009,535: 90 mk, josta määrästä 189,936: 90 
mk viljelyspalstatoimintaa varten sekä 261,543: 10 mk n.s. virastovara-
työntekijäin palkkaamiseen. 

Huoltolautakunnan bruttomenot nousivat kaiken kaikkiaan 
67,762,480: 40 mk:aan, mutta kun siitä vähennetään Helsingin sokeain-
talosäätiölle jaettu 50,000 mk:n avustus sekä viljelyspalstatoimintaan käy-
tetyt 189,936:90 mk ja virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen käytetty 
261,543: 10 mk, jää varsinaiseen huoltotoimintaan käytetyksi 67,261,000: 40 
mk. Kun tästä huoltomenojen kokonaismäärästä vähennetään tulot 
19,402,163: 65 mk, jää jäljelle 47,858,836: 75 mk, mikä summa siis osoittaa 
huoltolautakunnan suorittamasta varsinaisesta huoltotoiminnasta kaupun-
kikunnalle aiheutuneet todelliset nettomenot v. 1941. Mainittuun summaan 
sisältyy tällöin myös alkoholistien ja irtolaisten huollosta aiheutuneet 
kustannukset. Edellisestä vuodesta nousivat nettomenot 3,202,722: 70 
mk:lla. Nettomenot ovat kymmenvuotiskautena 1932—41 vaihdelleet seu-
raavasti: 
Vuosi Mk Vuosi Mk 
1932 50,067,505:80 1937 43,319,251:85 
1933 2) 57,707,653:40 1938 37,437,812: — 
1934 3) 45,754,427: 10 1939 37,559,245: — 
1935 «) 49,109,001:35 1940 44,656,114:05 
1936 46,409,610:50 1941 47,858,836:75 

Virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen myönnetty määräraha oli kokonaisuu-
dessaan 294,843: 10 mk, mutta kun siitä käytettiin 33,300 mk lastensuojelulauta-
kunnassa työskentelevien virastovaratyöntekijäin palkkauksiin, on sanottu erä tästä 
jätetty pois. — 2) Lisäksi työttömien ruoanjakelun järjestämiskustannukset 14,873 
mk ja köyhäinhoitoviraston viranhaltijain opintokurssikustannukset 15,000 mk. — 
3) Lisäksi köyhäinhoitoviraston viranhaltijain opintokurssikustannukset 2,500 mk. — 
4) S:n 3,850 mk. 
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Seuraavat taulukot osoittavat huoltotoimen arvioitujen ja todellisten 
tulojen ja menojen jakautumisen eri ryhmiin v. 1941: 

Tulot 
Arvioidut tulot 

talousarvion 
mukaan 

Todelliset tulot 
tilien mukaan 

Määrä, jolla to-
delliset tulot ylit-

tävät ( + ) tai 
alittavat (—) 

lasketut 
Tulot 

Markkaa ja penniä 

Korvaukset annetusta huollosta 7,900,000 10,137,629 70 + 2,237,629 70 
Kunnalliskoti laitoksineen: 

Kunnalliskoti 194,000 — 146,935 40 — 47,064 60 
Tvölaitos 428,000 — 256,468 50 — 171,531 50 
Maanviljelys 200,000 — 232,905 — + 32,905 — 

Sikala 525,000 — 436,653 20 —- 88,346 80 
Pesulaitos 1,018,200 — 887,917 60 — 130,282 40 

Tervalammen työlaitos 320,000 — 246,130 35 — 73,869 65 
Tervalammen maatila 2,007,525 — 2,097,028 20 + 89,503 20 
Työtuvat 4,151,300 — 4,087,508 75 — 63,791 25 
Luontoisetujen korvaukset 653,101 — 

2) 750,558 80 + 97,457 80 
Talousarvion ulkopuolella — — 

3) 122,428 15 + 122,428 15 

Yhteensä 17,397,126 — 19,402,163 65 + 2,005,037 65 

Menot 

Talousarvioon 
otetut määrä-

rahat 

Vuoden varrel-
la myönnetyt 

lisämäärärahat 

Todelliset me-
not tilien 
mukaan 

Säästö ( + ) 
tai ylitys 

( — ) Menot 

Markkaa ja penniä 

Huoltolautakunta 
Kassa- ja tilitoimisto 
Asiamiestoimisto 
Kunnalliskoti laitoksineen: 

Yhteiset kustannukset 
Kunnalliskoti 
Työlaitos 
Maanviljelys 
Sikala 
Pesulaitos 

Tervalammen työlaitos 
Tervalammen maatila 
Työtuvat 
Yksityishoito 
Sairaanhoito 
Lääkkeet ja sairaanhoitotar-

vikkeet 
Suoranaiset avustukset 
Päivähoitokustannukset 
Matkakulut 
Hautauskulut 
Viljelyspalstatoiminta 
Virastovaratyöt 

5,878,332 
540,108 

1,869,760 

1,037,514 
9,159,737 
1,909,838 

131,872 
461,112 
919,839 

j 3,341,283 
8,589,030 

25,000 
9,980,000 

600,000 
22,000,000 

20,000 
75,000 

180,000 

— 

638,780 
80,719 

223,656 

106,191 
631,610 

80,396 
5,272 

30,704 
63,076 
19,578 

399,070 

2,279,000 

189,936 
261,543 

15 

10 

30 
70 
75 

50 
60 
45 
35 

90 
10 

6,409,211 
617,570 

2,074,386 

1,114,656 
9,006,087 
1,720,694 

136,009 
553,415 
952,353 

2,785,228 
7,013,904 

16,250 
9,287,758 

580,509 
24,779,456 

11,293 
49,884 

152,330 
189,936 
261,543 

45 
35 
90 

45 
15 
95 
05 
75 
15 
35 
95 

45 

25 
50 
30 
40 
90 
10 

+ 107,900 
+ 3,256 
+ 19,029 

+ 29,048 
+ 785,260 
+ 269,539 
+ 1,134 
— 61,599 
+ 30,562 
+ 575,633 
+ 1,974,195 
+ 8,750 
+ 692,241 

+ 19,491 
— 500,456 
+ 8,706 
+ 25,115 
+ 27,669 

70 
65 
20 

85 
55 
80 
95 
25 
45 
10 
40 

55 

25 
50 
70 
60 

Yhteensä4) 66,718,425 — 5,009,535 90 67,712,480 40 + 4,015,480 50 

Yksityiskohtaisemmat tiedot on julkaistu Helsingin kaupungin tilastossa V. 
26. 1941.— 2) Luontoisetujen korvaussumma on saatu kokonaisuudessaan kunnallis-
kodissa ja sen yhteydessä olevassa työlaitoksessa. —3) Tästä on 832: 35 mk oikeuden-
käyntien nettotuloja ja 121,595: 80 mk valtiolta saatua korvausta puolustuslaitoksen 
käyttöön luovutetusta omaisuudesta. — 4) Rahatoimiston tilinpäätöskertomuksessa 
on huoltotoimen tilille viety lisäksi seuraavat määrät: työtupien alaosaston yllä-
pitämiseen 129,629: 80 mk, työtupien työntekijöille suoritettuja kalliinajanlisäyksiä 
2,276 mk, naistyöttömyyden ehkäisemiseksi 21,600 mk, v:n 1940 paikallislisien 
suorittamiseen 190,573: 85 mk ja v:n 1941 paikallislisien suorittamiseen 11,175: 80 mk. 
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Yhteiskunnallisen huollon aiheuttaman kunnallisen rasituksen suhteel-
lisen suuruuden ja siinä ilmenevän kehityssuunnan selvittämiseksi on aikai-
semmin ilmestyneissä vuosikertomuksissa verrattu huoltotoimen brutto-
menoja kunakin vuonna kaupungin väkilukuun, jolloin on käytetty kirkon-
kirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyä väkilukua kunkin vuoden lopussa. 
Kun sanottuja väkilukutietoja sotatilanteen johdosta ei ole saatu käytet-
täväksi on vertailu tältä samoinkuin edelliseltä vuodelta tällä kertaa täy-
tynyt jättää suorittamatta. 

B. Korvaukset annetusta huollosta 

Asiamiestoimiston toimesta perittiin v. 1941 rahakorvauksina annetusta 
huollosta 12,563,681: 70 mk, josta 10,137,629: 70 mk koski huoltolautakun-
nan ja 2,426,052 mk lastensuojelulautakunnan antamaa huoltoa. Peri-
mistyö jakautui eri kanslioiden kesken seuraavasti: 

Korvaus huolto-
lautakunnan anta- Korvaus lasten-
masta huollosta, suojelusta, Yhteensä, 

mk mk mk 
A-kanslian toisilta kunnilta 

perimiä 4,469,893:95 713,732:55 5,183,626: 50 
D-kanslian valtiolta perimiä 2,193,813: 75 407,968: 75 2,601,782: 50 
L-kanslian yksityisiltä peri-

miä 3,473,922: — 1,304,350: 70 4,778,272: 70 
Yhteensä 10,137,629: 70 2,426,052: — 12,563,681: 70 

Paitsi rahassa suoritettua korvausta sai kunta hyvitystä huoltolauta-
kunnan ja lastensuojelulautakunnan antamasta huollosta 188 mieheltä 
Käpylän ja 106 mieheltä Tervalammen työlaitoksessa sekä 18 naiselta kun-
nalliskodissa tehdyn työn muodossa. Täten saadun työkorvauksen määrä 
oli vuoden aikana yhteensä 439,323: 30 mk, josta 420,837: 40 mk huolto-
lautakunnalta saadun ja 18,485: 90 mk lastensuojelulautakunnalta saadun 
hoidon hyvitystä. Kaikkiaan kertyi raha- ja työkorvausta seuraavasti: 

Korvaus huolto-
lautakunnan anta- Korvaus lasten- Yhteensä, 
masta huollosta, suojelusta, m k 

mk m k 

Rahasuoritukset 10,137,629: 70 2,426,052: — 12,563,681: 70 
Työllä hyvitetty 420,837: 40 18,485: 90 439,323: 30 

Kaikkiaan korvauksia 10,558,467: 10 2,444,537: 90 13,003,005: — 

Huoltolautakuntaa koskeva rahakorvaussumma kokonaisuudessaan 
lisääntyi edelliseen vuoteen verraten 1,989,450: 95 mk:lla. Erikseen laskien 
toisilta kunnilta saatujen korvausten määrä suureni 817,408 mk:lla eli 
22.4 %:lla, valtiolta perittyjen 338,605: 75 mkrlla eli 18.3 %:lla ja yksityi-
siltä perittyjen 833,437:20 mk:lla eli 31.e%:lla. Yksityisiltä perittyjen 
korvausten suhteellinen osuus kaikista perityistä korvauksista on edelleen 
sangen huomattava, ja oli sanottu osuus prosenteissa v. 1932—41 seuraava: 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
7 . 2 7 . o 9 . 6 13.3 15.8 21 .7 35 .6 41 .3 32 .4 34 .3 
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Huoltolautakuntaa koskevien perittyjen korvausten kehityssuunta on 
ilmaistu vertaamalla niiden määrää huoltotoimen bruttomenoihin. Julkai-
semme alla sanotut suhdeluvut kymmeneltä viime vuodelta, mutta on täl-
löin otettava huomioon, että kunkin kalenterivuoden aikana perityt kor-
vaukset koskevat yleensä ei ainoastaan samana vuonna vaan useina edelli-
sinäkin vuosina annettua huoltoa. Suhdeluvut olivat seuraavat: 

V u o s i % V u o s i 

1932 1 3 . 3 1935 
1933 . . 1 5 . 3 1936 
1934 , 1 6 . 8 1937 

% V u o s i . % 

1 5 . 4 1938 1 7 . o 
18.i 1939 18. a 
1 5 . 6 1940 1 3 . 3 

1941 1 5 . o 
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IV. Taulukkoliitteet 

1. Köyhäinhoidon avunsaajat asunto-olojensa mukaan v. 1941 

Asuntomuoto Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

.1 huone 1,339 2,696 199 4,234 
2 huonetta 545 705 97 1,347 
3 » 84 115 15 214 
4— » 18 36 1 55 
Asui asukkina 511 1,351 52 1,914 

» yömajassa 288 79 7 374 
» laitoksissa koko vuoden 760 1,300 3 2,063 

Tuntematon 753 931 57 1,741 

Yhteensä 4,298 7,213 431 11,942 

2. Köyhäinhoidon avunsaajat avustuksen säännöllisyyden ja lyhyt-
aikaisuuden sekä huoltomuodon mukaan v. 1941 

Huoltomuoto 

Säännöllistä avustusta 
saaneet 

Lyhytaikaista avustusta 
saaneet i) Avun-

saajia 
kaik-
kiaan 

Huoltomuoto 
Miehiä Naisia Lapsia Yhteen-

sä Miehiä Naisia Lapsia Yhteen-
sä 

Avun-
saajia 
kaik-
kiaan 

Yksinomaan laitoksissa 
olleita 

Yksinomaan yksityis-
hoidossa olleita 

Yksinomaan kotiavus-
tusta saaneita 

Laitoshoidon lisäksi ko-
tiavustusta saaneita 

Yksityishoidon lisäksi 
kotiavustusta saa-
neita 

Laitos- ja yksityishoi-
don lisäksi kotiavus-
tusta saaneita 

906 

4 

738 

324 

1,468 

1 

2,542 

458 

1 

1 

10 2,384 

5 

3,280 

782 

1 

1 

508 

1 

1,283 

534 

829 

1,408 

505 

312 

16 

93 

1,649 

1 

2,707 

1,132 

4,033 

6 

5,987 

1,914 

1 

1 

Yhteensä 1,972 4,471 10 6,453 2,326 2,742 421 5,489 11,942 

3. Kunnalliskodin yhteydessä olevan työlaitoksen työtoiminta v. 1941 

Työtoiminnan 
haarat 

Työtoiminnasta kertyneet tulot, mk Siitä 

Työtoiminnan 
haarat 

Kunnallis-
kodille teh-

dyistä 
töistä 

1 

1 
Työlaitok-
selle teh-

dyistä 
töistä 

Muille lai-
toksille ja 
yksityisille 
tehdyistä 

töistä 

Yhteensä 
Käytetty-

jen työtar-
vikkeiden 

arvo, 
mk 

Nettotulot 
(työpal-

kat), 
mk 

Puunjalostamo 
Jalkinetyöt 
Sepäntyöt 
Maalaamo 
Räätälintyöt 
Kirjansitomo 
Sekalaistyöt 

101,620 
51,256 

. 29,074 
32,818 
12,067 

1,688 
92,774 

4,585 
6,984 
1,040 
1,760 

25,686 

150,453 
13,602 
14,172 
28,237 
24,479 

894 
20 

256,658 
71,842 
44,286 
62,815 
62,232 
2,582 

92,794 

172,751 
50,125 
25,527 
36,945 
50,465 

863 
64 

83,907 
21,717 
18,759 
25,870 
11,767 
1,719 

92,730 

Yhteensä 321,297 40,055 231,857 593,209 336,740 256,469 

Ks. tämän kert. s. 55*. 



4. Irtolaishuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen mukaan ja ikäluokittain v. 1941 

18—20 v. 21—24 v. 35—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40—44 v. 45—49 v. 50—54 v. 55—59 v. 60— V. Kaikki ikä-
luokat 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. j Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. M.sp. 

irtolaishuoltoon joutuneita kaikkiaan 6 57 12 131 14 135 16 109 19 69 12 39 10 22 7 11 5 4 11 2 112 579 691 

Pidätetty irtolaisuudesta 
0 kertaa. - 7 11 31 11 58 9 46 10 31 4 18 5 10 3 5 3 2 1 1 57 209 266 

4 11 1 31 1 27 4 21 7 17 7 9 5 2 2 2 1 1 5 1 37 122 159 
2 kertaa ?, 9 27 2 20 1 22 6 — 6 — 4 1 3 1 — 3 — 10 97 107 
3 » 14 25 11 1 8 2 7 1 2 — 2 1 — — 1 1 — 6 70 76 
4— » 16 17 19 1 12 8 — 4 — 4 — 1 — — 1 — 2 81 83 

Irtolaishuollon peruste 
Kuljeksiva elämä 1 

16 

4 _ 4 
Työn vieroksuminen 2 1. 2 2 3 — 2 — - 1 — 1 — — — — — 14 — 14 
Kerjuu 1 1 3 1 3 8 1 8 — 4 — 3 — 5 — 5 — 10 1 50 4 54 
Ammattihaureus 55 130 135 108 69 39 — 22 — 10 — 4 — 1 — 573 573 
Muu peruste 2 1 7 8 6 8 — 6 — 5 — 1 1 — — 1 — 44 2 46 

Viimeisen huoltotoimenpiteen laatu 
Varoitus 3 23 2 42 3 30 3 29 1 10 4 8 2 4 1 2 2 1 4 25 149 174 
Kotikuntaan lähettäminen 4 — — j— — — — — — — — — — 4 4 
Irtolaisvalvonta 17 33 3 38 4 32 5 13 1 11 2 3 3 4 2 2 3 1 23 154 177 
Työlaitos 7 3 33 3 36 1 21 2 17 2 6 1 6 — 3 — 1 2 — 14 130 144 
Pakkotyö 2 2 13 3 14 2 16 3 8 3 3 1 2 — — — — 16 56 72 
Jälkivalvonta 1 5 13 3 18 4 13 7 12 2 6 % 6 2 — 1 — 1 — 27 69 96 
Ei toimenpidettä 3 5 10 1 2 1 — __ — — — - — 1 1 7 17 24 

Synty m äpaikka 
Helsinki 2 10 3 16 5 13 3 7 6 7 1 1 2 3 2 1 2 26 58 84 
Helsinkiä ympäröivät kunnat 3 2 3 1 

1 
— 

: 
— — — 1 — — — — — 2 8 10 

Muut Uudenmaan läänin kaupungit 
» » » maalaiskunnat ... 
» Suomen kaupungit 

1 
1 

4 
9 

2 11 
22 

2 
3 

2 
12 
28 

2 
2 

1 
8 

28 

1 
1 
2 

8 
12 

3 
6 

7 
7 

1 

1 
2 
3 

2 
2 

1 
2 

— 1 
1 

1 
2 

1 
1 

2 
14 
19 

3 
55 

113 

5 
69 

132 
» t> maalaiskunnat 2 31 7 77 4 74 6 65 9 41 2 22 6 14 2 8 2 1 6 — 46 333 379 

Ulkomaat 3 3 2 1 — 2 — — — — 1 — — — 3 9 12 
Asui pääasiassa v. 1941 

Kotona 1 7 11 1 15 10 3 6 3 3 3 1 3 1 1 12 57 69 
1 24 — 60 1 53 2 41 3 22 1 11 1 8 1 3 2 — 3 2 15 224 239 



Yömajassa 3 11 1 18 3 10 6 10 3 8 1 7 2 3 3 — 2 2 6 — 30 69 99 
Muualla 1 15 11 42 9 57 8 48 10 33 7 18 4 10 3 5 1 1 1 — 55 229 284 

Työkyky huoltovuonna 
Työkykyisiä 6 57 12 131 14 134 15 107 18 69 12 39 10 22 6 11 5 4 9 2 107 576 683 
Pysyväisesti työkyvyttömiä — — — — — 1 1 2 1 — — — — — 1 — — — 2 — 5 3 8 

Saanut köyhäinhoitoa v. 1941 2 7 — 8 3 8 4 6 5 12 1 4 2 4 4 2 1 1 7 1 29 53 82 
» » ennen huoltoon jou-

tumistaan 1 7 1 26 10 51 9 35 15 30 9 23 6 11 5 9 4 3 5 2 65 197 262 
Rikollisuus 

Tuomittu 0 kertaa 2 43 5 112 4 89 4 62 3 39 2 14 4 10 2 4 — 2 4 — 30 375 405 
» 1 kerran 3 8 2 12 2 26 3 26 7 11 1 11 — 4 1 5 — 1 1 1 20 105 125 
» 2 kertaa 1 2 4 3 — ; 9 2 12 — 7 — 6 2 5 2 — 2 — 1 — 14 44 58 
» 3 » — 2 — 3 2 3 1 5 — 4 1 3 1 2 1 — — — 2 — 8 22 30 
» 4 » — 2 1 1 6 8 6 4 9 8 8 5 3 1 1 2 3 1 3 1 40 33 73 

Tuomittu v 1941 3 3 3 3 2 1 3 12 15 
Väkijuomien käyttö 

Raitis 2 12 1 12 — , 9 — 2 — 2 — 3 — — — 2 — — — — 3 42 45 
Käyttää jonkin verran 4 38 9 96 3 71 7 57 8 26 3 12 1 7 — 3 1 3 5 2 41 315 356 
Juopottelee — 7 2 23 11 55 9 50 11 41 9 24 9 15 7 6 4 1 6 — 68 222 290 

Pidätetty juopumuksesta v. 1941 
koko vuonna 0 kertaa 5 46 9 92 7 92 8 67 7 38 7 23 3 8 2 7 4 3 4 2 56 378 434 

» » 1—2 kertaa 1 10 3 30 4 29 4 30 4 19 2 10 3 10 1 4 1 1 2 — 25 143 168 
» n> 3— » — 1 — 9 3 14 4 12 8 12 3 6 4 4 4 — — — 5 — 31 58 89 

huoltoon jouduttuaan 0 kertaa 5 54 10 106 8 105 11 84 9 47 8 25 3 13 3 9 4 4 6 2 67 449 516 
» » 1—2 » 1 3 2 20 5 22 2 18 5 15 2 10 4 7 1 2 1 — 3 — 26 97 123 
» » 3— » — — — 5 1 8 3 7 5 7 2 4 3 2 3 — — — 2 — 19 33 52 

Käsitelty myös alkoholistina v. 1941 — — 2 1 1 1 3 2 5 
Sairasti sukupuolitautia v. 1941 — 33 — 52 — 29 — 17 1 7 — 4 — 1 — 2 — — — — 1 145 146 

» keuhkotautia v. 1941 1 — — — — 3 — 1 1 — — 1 1 1 — — — — 2 — 5 6 11 

x) Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, Helsingin maalaiskunta ja Kulosaari. 
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5. Irtolaishuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen ja huollon 
perusteen mukaan v. 1941 

Huoltoon joutuneita koskevat 
henkilötiedot 

Irtolaishuollon peruste 
Huoltoon joutu-
neita kaikkiaan Kuljeksiva 

elämä 
Työn vie-

roksuminen Kerjuu 
Äm-
mät-
tihau-
reus 

Muu peruste 
Huoltoon joutu-
neita kaikkiaan 

Mp. Np. Mp. | Np. Mp. | Np. Np. Mp. 1 Np. Mp. 1 Np. j M.sp. 

4 14 50 4 573 44 2 112 579 691 

4 11 34 2 404 33 2 82 408 490 
— — 1 — 4 1 59 7 — 12 60 72 
— — — — 6 — 43 2 — 8 43 51 
— — 1 — 1 — 25 1 — 3 25 28 
— — 1 — 5 1 42 1 — 7 43 50 

3 13 48 1 503 40 1 104 505 609 
3 — 13 — 45 1 456 34 1 95 458 553 

— — — — 3 — 47 6 — 9 47 56 
1 — 1 — 2 3 69 4 1 8 73 81 

— — — — 1 1 47 3 1 4 49 53 
1 — 1 — 1 2 22 1 — 4 24 28 

— — — — 3 — 1 1 — 4 1 5 

1 4 
2 
45 3 — 8 

2 
45 

2 
53 

13 1 1 13 14 
1 — — — 2 — 21 1 — • 4 21 25 

— — 6 — 12 1 205 13 — 31 206 237 
2 — 8 — 26 — 67 19 o 1 55 o 68 123 o 

1 1 
L. 
2 L· 3 1 

A 
4 

— — — — — 1 201 — . — — 202 202 
— — — — 2 — 5 1 — 3 5 8 
— — — — — 2 12 1 1 1 15 16 

Irtolaishuoltoon joutuneita kaik-
kiaan 

Siviilisääty 
Naimattomia 
Naineita, yhdessä asuvia 

» erossa asuvia 
Leskiä 
Eronneita 

Syntyperä ja kasvatuspaikka 
Aviosyntyisiä 

kotona kasvatettuja 
kodin ulkop. kasvatettuja... 

Aviottomia 
kotona kasvatettuja 
kodin ulkop. kasvatettuja... 

Syntyperä tuntematon 
Ammattiryhmä 

Virkamiehiä y.m.s 
Maanviljelystä tai sen sivu-

elinkeinoja harjoittavia ... 
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia 
b) työntekijöitä 

Tehdas- y.m. ammattityöntek. 
Muita työntekijöitä 
Merimiehiä ja kalastajia 
Yleisten laitosten palvelusk. 
Yksityisten palvelijoita 
Muun elinkeinon harjoittajia.. 
Ilman varsinaista tai tunnet-

tua elinkeinoa olevia 

6. Irtolais- tai alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt rikollisuutensa, irtolaisuu-
tensa tai väkijuomien käytön alkamisiän mukaan v. 1941 

Huoltoon joutu- Irtolaishuoltoon joutuneet Alkoholistihuoltoon joutuneet 
xiciucii ziiiuiiiauuö, 

irtolaisuus tai Teki ensimmäi- Joutui ensimmäi-
seen irtolaiskä- Teki ensimmäi- Joutui ensimmäi-

seen irtolaiskä- Alkoi käyttää 
väkijuomien käyt-

tö alkoi heidän 
sen rikokaen sittelyyn sen rikoksen sittelyyn väkijuomia 

ollessaan Mp. Np. M.sp. Mp. Np. M.sp. Mp. Np. M.sp. Mp. Np. M.sp. Mp. Np. M.sp. 

Alle 18 v 20 27 47 12 42 54 9 1 10 11 1 12 102 3 105 18—20 » 18 55 73 23 187 210 41 1 42 11 1 12 180 4 184 
21—24 * . 8 53 61 16 202 218 31 _ 31 28 1 29 96 2 98 
25—29 » 13 41 54 16 82 98 30 1 31 27 — 27 33 1 34 
30—34 » 8 15 23 15 35 50 25 — 25 19 19 10 1 11 
35—39 » 4 5 9 10 18 28 8 — 8 7 1 8 5 1 6 
40—44 » 3 1 4 9 5 14 5 — 5 4 4 
45—49 » 1 2 3 4 4 8 4 4 3 3 
50—54 » 2 — 2 2 2 4 3 3 
55—59 » — — — 2 1 3 
60— » — — — 3 — 3 
Ikä ilmoittam. 5 5 .10 — 1 1 7 — 7| 2 — 2| — — — 

Kaikkiaan 82 204 286 112| 579 6911 163 3 166| 112 4 116 426 12 438 
1) Kodin ulkopuolella kasvatettu. 



7. Alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen mukaan ikäluokittain v. 1941 

Kaikki 18—20 v. 21—24 v. 25—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40—44 v. 45—49 v. 50—54 v. 55—59 v. 60— v. ikäluokat 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. j Np. M.sp. 

Alkoholistihuoltoon joutuneita kaik-
kiaan 4 — 8 — 57 — 77 2 100 2 72 2 41 4 45 — 13 2 9 — 426 12 438 

Alkoholistihuollon peruste 
Vaarallisuus 1 1 1 3 — 3 
Häiriö tai pahennus — — 1 — 15 — 19 2 16 1 12 2 7 — 8 — 1 — 4 — 83 5 88 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti — — 1 — 6 — 11 — 15 — 10 — 9 — 9 — 1 • — 1 — 63 — 63 
Läheisen henkii, rasit. joutuminen 1 — 1 — 11 — 8 — 8 — 3 — 3 3 5 — 2 1 1 — 43 4 47 
Köyhäinhoidon tarve — — — — — — 2 — 2 — 4 — 1 — — — 1 — — — 10 — 10 
Juopumuspidätykset 3 — 5 — 25 — 36 — 59 1 42 — 20 1 23 — 8 1 3 — 224 3 227 

Huoltotoimenpiteen laatu 
Varoitus 3 — 7 — 33 — 39 2 47 1 35 1 18 2 22 — 8 1 8 — 220 7 227 
Raittiusvalvonta — 1 r 1 — 17 — 29 — 37 1 32 1 19 2 19 — 5 1 1 — 161 5 166 
Huoltolah., täytäntöönpanematon — — — 3 — — — 8 — 1 — 1 — 1 — — — — — 14 — 14 

» täytäntöönpantu.. 1 5 3 1 10 — 10 
Jälkivalvonta — — — 3 — 4 — 5 — 4 — 2 — 3 • — — — — — 21 — 21 

Syntymäpaikka 
99 Helsinki 2 — 3 — 22 — 20 — 16 — 13 — 14 1 3 — 3 — 2 — 98 1 99 

Helsinkiä ympäröivät kunnat ... — — — 1 — 1 — 1 — 1 — — — 2 — — — — — 6 — 6 
Muut Uudenmaan l:n kaupungit... — 1 — 1 — 1 ' — 1 — 5 — 2 — 1 — 1 — — — 13 — 13 

* » » maalaiskunn. — — — 6 — 7 — 5 — 6 — 3 1 10 — 2 1 3 — 42 2 44 
» Suomen kaupungit — 2 — 10 — 22 — 29 1 19 1 5 — 7 — 2 — — — 96 2 98 
» » maalaiskunnat 2 2 — 16 — 25 2 45 1 27 1 16 2 20 — 5 1 4 — 162 7 169 

Ulkomaat — — — — 1 — 1 — 3 — 1 — 1 — 2 — — — — — 9 — 9 

x) Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, Helsingin maalaiskunta ja Kulosaari. 
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8 . A l k o h o l i s t i h u o l t o o n j o u t u n e e t h e n k i l ö t h e i d ä n e l ä m ä ä n s ä k o s k e v i e n t i e t o j e n m u -
k a a n i k ä l u o k i t t a i n v . 1941 

Alkoholistihuoltoon joutuneita 
kaikkiaan 

Asui pääasiassa v. 1941 
Kotona 
Asukkina 
Yömajassa 
Muualla 

Työsuhde huoltovuonna 
Työssä olevia 
Työttömiä 
Pysyvästi työkyvyttömiä 

Saanut köyhäinhoitoa v. 1941 
Saanut köyhäinhoitoa ennen huol-

toon joutumistaan 
Käsitelty irtolaisuudesta (kerjuus-

ta ) ennen v. 1941 
Ei käsitelty 
Varoitettu 
Toimitettu kotikuntaan .. . . . . 
Määrätty yleiseen työhön 

Rikollisuus 
Tuomittu 0 kertaa 

» 1 kerran... 
» 2 kertaa 
» 3 » 
» 4—» 

Tuomittu v. 1941 
Pidätetty juopumuksesta v. 1941 

Koko vuonna 0 kertaa 
» » 1—2 » 
» » 3— » 

Huoltoon jouduttuaan 
0 kertaa 

1—2 » 
3— » 

Sairasti sukupuolitautia v. 1941 . 
Sairasti keuhkotautia v. 1941 ... 

18—20 v. 21— 24 v. 25—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40— v. Kaikki 
ikäluokat 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. • Mp. Np. j Mp. Np. M.sp. 

4 — 8 57 — 77 2 100 2 180 8 426 12 438 

3 
1 

— 

5 

2 
1 

— 

26 
5 

18 
8 

— 

38 
6 

18 
15 

2 
29 
15 
30 
26 

1 

1 

61 
24 
65 
30 

5 
2 

1 

162 
51 

133 
80 

6 
4 

2 

168 
55 

133 
82 

3 
1 — 

6 
1 
1 

— 50 
7 — 

63 
14 

1 

1 

86 
14 

2 157 
21 

2 

4 
3 
1 

365 
58 

3 

7 
3 
2 

372 
61 

5 

2 — 1 27 — 43 2 66 — 122 7 261 9 270 

2 — 1 — 27 — 42 2 66 — 122 7 260 9 269 

4 — 8 
— 

48 
6 

3 

— 60 
l i i ) 

1 
5 

1 

1 

73 
12 
10 
5 

2 121 
25 
13 
21 

5 

3 

314 
i)54 

24 
34 

8 

4 

322 
i)54 

24 
38 

2 
1 
1 

— 

7 
1 

— 

39 
9 
5 
3 
1 

— 

43 
16 
7 
4 
7 
6 

1 

1 

59 
22 

6 
6 
7 
2 

1 
1 

113 
34 
10 
10 
13 
2 

7 
1 

263 
83 
29 
23 
28 
10 

9 
2 
1 

272 
85 
30 
23 
28 
10 

2 
2 

— 3 
1 
4 

— 13 
16 
28 

— 16 
14 
47 

2 
14 
17 
69 

1 

1 

32 
46 

102 

2 
4 
2 

78 
96 

252 

3 
6 
3 

81 
102 
255 

1 
2 
1 

— 

6 
2 — 

34 
14 
9 

— 

37 
19 
21 

2 47 
16 
37 

1 
1 

80 
41 
59 

5 
2 
1 

205 
94 

127 

8 
3 
1 

213 
97 

128 

— — 1 — 1 
1 
2 — 

1 
1 — 3 

2 
8 

— 2 
8 

9 . J u o p u m u k s e s t a p i d ä t e t t y j e n H e l s i n g i s s ä a s u v i e n h e n k i l ö i d e n j u o p u -
m u s p i d ä t y k s e t k u u k a u s i t t a i n j a v i i k o n p ä i v i t t ä i n v . 1941 

Kuukausi Miesten Naisten Yh-
teensä 

1 Miestä 
kohden 

Nais ta 
kohden 

Tammikuu 978 114 1,092 1 1.20 1.16 
Helmikuu 1,093 111 1,204 1.20 1.13 
Maaliskuu 1,303 96 1,399 1.25 1.13 
Huhtikuu 1,451 119 1,570 1.34 1.19 
Toukokuu 1,756 140 1,896 1.35 1.30 
Kesäkuu 1,229 115 1,344 1.21 1.13 
Heinäkuu 693 141 834 1.15 1.15 
Elokuu 942 162 1,104 1.20 1.23 
Syyskuu 748 124 872 1.24 1.18 
Lokakuu 746 145 891 1.31 1.2 6 
Marraskuu 726 137 863 1.26 1.22 
Joulukuu 610 106 716 1 1.25 1.14 

Koko vuosi 12,275 1,510 13,785 1.9 4 1.85 

Maanantai 
Tiistai .... 
Keskiviikko 
Torstai 
Perjantai .. 
Lauantai .. 
Sunnuntai 

Koko vuosi 

1,580 
1,713 
1,773 
1,835 
1,891 
2,255 
1,228 

12,275 

183 
232 
237 
243 
206 
234 
175 

1,510 

Yh-
teensä 

1,763 
1,945 
2,010 
2,078 
2,097 
2,489 
1,403 

13,785 

1 t a p a u s ei a i h e u t t a n u t 
t o i m e n p i d e t t ä . 



10. Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän, syntymäpaikan ja pidätyskertojen lukumäärän mukaan v. 1941 

Alle 18 v. 18—20 v. 21—24 v. 25—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40—44 v. 45—49 v. 50—54 v. 55—59 V. 60— v. K a i k k i 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. M. sp. 

Pidätettyjä eri henkilöitä 36 9 186 35 283 89 905 134 1,177 167 1,187 131 909 95 715 69 465 44 257 21 195 22 6,315 816 7,131 
Syntymäpaikka 
Helsinki 21 3 69 6 73 13 238 18 247 19 222 17 143 13 107 7 59 4 28 3 32 1 1,239 104 1,343 
Muut Suomen kaupungit 6 4 40 7 56 23 201 32 267 40 275 26 197 12 161 15 95 11 43 3 33 6 1,374 179 1,553 
Suomen kauppalat 1 — 5 2 7 — 18 1 39 6 34 3 19 4 17 1 10 — 6 2 7 2 163 21 184 

» maaseutu 8 1 71 20 136 52 435 79 592 100 626 78 524 63 411 44 287 29 174 13 112 11 3,376 490 3,866 
Ulkomaat — 1 — — 9 1 10 4 28 2 27 5 24 2 16 2 14 — 6 — 11 2 145 19 164 
Tuntematon — — 1 — 2 — 3 — 4 — 3 2 2 1 3 — 18 3 21 
Pidätyskertojen luku 
v, 1941 

1 kerta 32 8 149 27 224 64 665 88 809 112 771 79 587 60 448 39 289 24 166 13 139 16 4,279 530 4,809 
2 kertaa 4 — 24 5 31 11 120 22 180 35 178 24 148 18 138 11 81 10 47 2 31 4 982 142 1,124 
3 » 1 9 2 16 9 54 14 69 8 84 8 57 9 50 5 36 5 14 2 8 1 397 64 461 
4 » — — 1 1 7 4 27 3 34 4 47 8 33 1 22 5 19 2 8 1 3 — 201 29 230 
5 » — — — — 4 — 12 2 30 4 28 4 24 3 16 4 13 — 6 — 6 — 139 17 156 

6—9 » — — 2 — 1 1 14 3 39 3 47 5 38 3 27 4 16 2 12 2 6 1 202 24 226 
10— » — — 1 — — — 13 2 16 1 32 3 22 1 14 1 11 1 4 1 2 — 115 10 125 
Pidätetyistä henkilöistä 

oli 
Syytteeseen asetettuja 8 1 41 5 56 3 152 20 238 17 272 19 182 19 166 11 112 8 65 4 36 4 1,328 111 1,439 
Ei ennen pidätettyjä — 31 7 134 28 155 54 383 65 396 75 330 56 245 36 216 23 152 10 82 8 69 6 2,193 368 2,561 
Alkoholisteina rekister. — — 2 — 11 — 75 1 132 3 211 3 158 2 92 8 82 3 29 4 17 2 809 26 835 
Irtolaisina rekisteröityj ä — — 1 11 8 42 18 61 16 59 27 41 19 24 15 17 10 8 4 2 7 — 125 265 390 
Kaikkiaan pidätyskert. 40 11 257 47 389 135 1,506 244 2,249 275 2,520 274 1,974 181 1,452 161 1,032 92 511 55 345 35 12,275 1,510 13,785 
Näistä johti syytteeseen 8 1 46 5 61 3 188 21 288 17 359 21 249 22 199 12 160 11 89 8 46 4 1,693 125 1,818 



11. Katsaus köyhäinhoitoa varten asetettujen huoltokansliain kansliatyöhön v. 1941 

Kansliat 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Yhteensä 

<i 
p 

p ta 

§ sr 3 P» g 3 C o 
M ® 

p" 

6 ,308 
6 ,753 
5 ,790 
5 ,456 
6 ,140 
6 ,287 
7 ,215 

H < 
t» 

3 o 3 
£6 CD O 
P3 

Lähetteitä huolto-
lautakunnan alaisiin 

2 0 4 
3 5 4 
461 
2 6 4 
2 8 9 
501 
2 0 7 

3 1 4 14 2 8 3 

Maksusi-
toumuksia 

180 
231 
2 5 3 
195 
216 
451 
2 8 3 

2 9 6 

F fa _ f» 

pK p P 

** S g 
px® g 

851 
1 ,325 
1 ,819 
2,261 

5 0 0 
787 
6 5 6 

> 
P 3 < a> 
C £ 
gp 

02 C O 03 e 
P £ o ° s «5-
8 2" 
S f S 5 » 

3 £ 
p Cl 
n P e px E P 

* S 
© 

P ~ o 
CO 

14,159 
17 ,506 
2 3 , 6 3 2 
11 ,132 
16 ,646 
12,351 
18,818 

3 3 2 ,278 

2 ä 

tn il. 

P S-
s g SO 
<-t- P 
00 P 

4 5 

31 
30 
35 
28 
26 
60 
34 

1,125 
198 
860 

1,887 
1 ,545 

3 7 5 
2 , 3 2 8 

661 
1,582 
1,170 

240 
119 

7 
536 

3 ,141 
1 ,009 
2,181 

687 
1 ,796 
1 ,708 
2 ,935 

Kuukausi 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu. 
Toukokuu 
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu ... 
Syyskuu . 
Lokakuu. 
Marraskuu 
Joulukuu .. 

*) 43,949 

4 ,950 
4 ,245 
4 ,227 
4 ,215 
3 ,649 
3 ,248 
3 ,874 
3 ,431 
3 ,524 
2 ,954 
2 ,871 
2 ,761 

2) 2,280 

2 5 9 
189 
2 1 9 
2 5 3 
2 3 3 
2 0 4 
144 
154 
179 
168 
136 
142 

314 14 283 

57 
50 
3 6 
56 
3 0 
12 

7 
6 

15 
16 
20 

9 1 

18 
19 
28 
15 
22 
12 
8 
4 

50 
19 
13 
75 

8) 1,809 

2 3 3 
2 3 4 
218 
2 2 4 
2 0 4 
109 
125 

87 
92 

112 
9 3 
7 8 

20 296 

40 
34 
2 9 
28 
21 
28 
14 
17 
20 
10 
18 
37 

8,199 

737 
8 5 4 
821 
862 
787 
7 0 4 
620 
5 3 9 
5 9 2 
5 4 5 
5 9 0 
5 4 8 

114,244 33 2,278 

13 ,487 
13 ,567 
12 ,687 
11 ,159 

9 , 7 3 2 
8 ,981 
8 , 1 2 3 
6 , 6 0 3 
7 ,474 
7 ,977 
7 , 2 5 8 
7 , 1 9 6 

6 
21 

2 7 0 
173 
2 0 5 
267 
120 
164 
260 

94 
2 1 5 
217 
142 
151 

45 

4 
2 
6 
4 
6 

14 

1 
1 
3 
3 
1 

244 4) 8,318 

16 
35 
20 
22 
20 
18 
20 
20 
21 
17 
16 
19 

797 
8 2 5 
6 9 0 
7 1 0 
606 
457 

1,057 
7 0 5 
808 
661 
5 3 5 
467 

4,315 

431 
3 2 4 
387 
572 
3 0 6 
2 4 8 
536 
421 
266 
284 
2 5 5 
285 

13,457 

1,376 
1 ,518 
1 ,412 
1 ,403 
1,228 

8 4 5 
9 0 9 
8 0 9 
9 6 2 

1 ,142 
9 8 3 
8 7 0 

Yhteensä j1) 43,949 ') 2,280 314 14 283 3) 1,809 20 296 8,199114,244 33 2,278 45 244 4) 8,318\4,315 13,457 

Muist.: Kun osa aikaisemmin köyhäinhoitoa varten asetetuissa huoltokanslioissa hoidettujen sairaaloiden maksusitoumusasioita 
v:n 1939 helmikuusta lukien siirrettiin rekisterikanslian tehtäväksi, on yllä olevan taulukon numeroihin — vertailuja varhaisempiin 
vuosiin tehtäessä— asianomaisissa viittauskohdissa lisättävä seuraavat rekisterikanslian osalta saadut numerot: x) 3,181. — 2) 997. — 
*) 1,467. — 4) 717. 




