
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1942 kaupun-
ginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoi-
menjohtajana insinööri E. von Frenckell, kiinteistöjohtajana insinööri E. von Frenckell, 
kansliasihteeri E. O. Mantere ja toimittaja E. V. Lähde mainitussa järjestyksessä kukin 
osan vuotta virkaatoimittavana, teknillisenä johtajana insinööri A. E. Moring ja sosiaali-
ja opetusasiain johtajana filosofiankandidaatti J . W. Keto samoin kuin kaupunginval-
tuuston valitsemina jäseninä liittosihteeri J . A. Kivistö, toimistopäällikkö G. M. Modeen, 
johtaja B. R. Nybergh, liittosihteeri P. B. J . Railo, liittosihteeri M. H. Salmela-Järvinen, 
sähköteknikko V. V. Salovaara, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. E. W. Suolahti, 
asianajaja O. E. Tulenheimo ja professori G. W. von Wendt. Vakinaiseksi kiinteistöjoh-
tajaksi vuoden alkupuolella valittu sähköteknikko V. V. Salovaara oli ministerin ominai-
suudessaan valtioneuvoston jäsenenä estynyt kiinteistöjohtajan virkaa hoitamasta. 

Kaupunginkanslia 1). Kaupunginsihteerinä toimi varatuomari E. O. Mantere, sit-
temmin filosofianmaisteri E. J . Waronen, kansliasihteereinä filosofianmaisterit G. V. 
Brotherus ja A. I. L. Danielson ja varatuomarit A. A. Blomberg ja J . Ståhlberg, notaa-
reina varatuomarit E. K. Uski ja C. W. Toppelius, tullen jälkimmäisen seuraajaksi sit-
temmin varatuomari I. E. Rauhanen. Kirjaajana toimi neiti I. J . Heikel. Kaupungin-
kanslian henkilökuntaan kuului sitä paitsi 8 kanslia-apulaista. Painatustöiden valvojana 
oli ent. kirjapainonjohtaja T. J . Artman ja apulais valvo jana herra V. J . F. Stenman; 
heitä avusti 4 kanslia-apulaista. Ylimääräisiä ja tilapäisiä viranhaltijoita palkattiin tar-
peen vaatiessa. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunnan muodostivat kaupunginlaki-
mies E. R. Cavonius, asiamies E. Elfvengren, lainopillinen apulainen E. J . Rönkä sekä 3 
toimistoapulaista. 

jKaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 52 ja 
sen yleis jaostolla 49 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu pykäläluku oli 7 305, siitä 
hallituksen yleisten kokousten 2 268 ja sen yleisjaoston kokousten 5 037, joista viimeksi 
mainituista verotusasioita koski 2 766. Lähetettyjen kirjeiden luku oli 2 290, mistä vero-
tusasiakirjeitä 1 437. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon tässä 
seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja a s i a mi e s o s a s t o 

Kaupunginhallituksen kokoukset y.m. Kaupunginhallitus päätti 2) pitää varsinaiset 
kokouksensa torstaisin klo 15.3 o ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa. Yleisjaoston 
kokoukset päätettiin myöskin pitää torstaisin. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjain tarkistajiksi määrättiin3) sosiaali- ja opetus-
asiain johtaja Keto ja vt Salmela-Järvinen ja heidän varamiehikseen teknillinen johtaja 
Moring ja vt Modeen. Yleisjaoston pöytäkirjain tarkistajaksi määrättiin4) sosiaali- ja 
opetusasiain johtaja Keto varamiehenään teknillinen johtaja Moring sekä sotilasavustus-
asioita käsittelevän jaoston pöytäkirjain tarkistajaksi rahatoimenjohtaja von Frenckell. 

Ks. t ämän kert . I . s. 70. — 2) Khs 15 p. t ammik . 42 §. — 3) S:n 15 p. t ammik .41 §. — 4) Khn 
jsto 8 p. t ammik . 3 001 §. 
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Verotusasiain käsittely. Verotusvalmisteluviraston ylimääräinen apulaissihteeri H. J. 
Pohjalainen määrättiin 1) toistaiseksi toimimaan kaupunginhallituksessa esittelijänä vero-
tusasioita käsiteltäessä. 

Sotilasavustusasiain käsittely. Merkittiin 2) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen il-
moitus, että poliisilaitoksen apulaissihteeri C. B. H. Kortman oli määrät ty toimimaan 
valtion edustajana sotilasavustusasioita käsittelevässä kaupunginhallituksen jaostossa 
niin kauan kuin poliisilaitoksen sihteeri V. V. Parma sairauden vuoksi oli estynyt tä tä 
tointaan hoitamasta. 

Merkittiin3) tiedoksi, että lääninhallitus oli määrännyt neuvottelevaksi jäseneksi 
valtion edustajana sotakuukausipalkkaa ja sen lisäystä koskevia asioita käsiteltäessä 
apulaissihteeri C. B. H. Kortmanin ja kaupunginhallituksen esityksestä 4) hänen vara-
miehekseen poliisilaitoksen vanhemman kanslistin M. J . 'Vihtiälän. Neuvotteleviksi jäse-
niksi sotapalveluksessa olevien edustajana puheena olevia asioita käsiteltäessä kaupungin-
hallitus valitsi 5) hovioikeudenauskultantti A. Kesäsen ja hänen varamiehekseen toimis-
tonhoitaja S. A. Salosen. 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Kaupunginhallituksen jäsenet Kivistö, Nybergh ja von 
Wendt määrättiin6) kertomusvuonna toimittamaan hallituksen ohjesäännön 28 §:n 2 
momentin edellyttämät hallituksen hoidossa olevien vakuusasiakirjain tarkastukset. 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Modeen ja Salo-
vaara määrättiin7) kertomusvuonna toimittamaan hallituksen ohjesäännön 28 §:n 1 
momentissa mainitut rahatoimiston varain hoitoa koskevat tarkastukset. 

Kaupunginhallituksen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m. Kaupunginhallituksen 
edustajiksi valittiin 8) kaupunginjohtaja väestönsuojelulautakuntaan; rahatoimenjohtaja 
huoltolautakuntaan ja sen hallinto- ja köyhäinhoito-osastoihin, Tervalammen työlaitok-
sen johtokuntaan ja urheilulautakuntaan; kiinteistöjohtaja kiinteistölautakuntaan; tek-
nillinen johtaja yleisten töiden lautakuntaan, puhtaanapitolautakuntaan, satamalauta-
kuntaan ja teknillisten laitosten hallitukseen; sosiaali- ja opetusasiain johtaja terveyden-
hoitolautakuntaan, sairaalahallitukseen, kansanhuoltolautakuntaan, suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokuntaan, suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan, ammattiopetus-
laitosten johtokuntaan ja teurastamolautakuntaan; kaupunginhallituksen jäsen Kivistö 
huoltolautakunnan irtolaishuolto- ja alkoholistihuolto-osastoihin, lastensuojelulautakun-
taan ja lastensuojelulaitosten alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen johtokuntaan; 
jäsen Modeen ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan; jäsen Nybergh palolautakun-
taan; jäsen Railo lastentarhain johtokuntaan ja kaupunginkirjaston johtokuntaan; jäsen 
Salmela-Järvinen huoltolautakunnan jaostoon, joka päättää täyden köyhäinhoidon varaan 
joutuneen henkilön omaisuuden haltuunottamisesta ja käyttämisestä hoidon korvaami-
seen, kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokuntaan, kotitalouslau-
takuntaan ja kaupunginmuseon johtokuntaan; jäsen Salovaara työtupien johtokuntaan 
ja musiikkilautakuntaan; jäsen Tulenheimo oikeusaputoimiston johtokuntaan, työn-
välityslautakuntaan ja työvoimalautakuntaan; sekä jäsen von Wendt ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokuntaan ja asutuslautakuntaan. 

Laskujen hyväksyminen. Kaupunginsihteeri E. O. Mantere ja hänen estyneenä olles-
saan kansliasihteeri A. A. Blomberg valtuutettiin 9) kertomusvuonna hyväksymään kau-
punginhallitukselle osoitetut laskut. 

Sittemmin kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja G. V. Brotherus valtuutettiin1 0) 
kertomusvuonna kaupunginsihteerin estyneenä ollessa hyväksymään kaupunginhalli-
tukselle osoitetut laskut. 

Kaupunginsihteeri E. J . Waronen ja hänen estyneenä ollessaan kansliasihteeri G. V. 
Brotherus valtuutettiin n ) v. 1943 hyväksymään kaupunginhallitukselle osoitetut laskut 
ja muut maksettaviksi aiotut asiakirjat. 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntain yhteistyö. Kaupunginhallitus päätti12) 
ilmoittaa kaikille lautakunnille, että niiden oli ennen kokoustaan lähetettävä esityslista 
kaupunginhallituksen edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupun-
ginjohtajalle sekä kokouksen jälkeisenä päivänä esityslistaan liittyvä päätösluettelo 

.* !) Khs 24 p. syysk. 1 609 §. — 2) Khn jsto 26 p. helmik. 3 222 §. — 3) Khs 12 p. marrask. 1 948 §.— 
4) S:n 5 p. marrask. 1 877 §. —5) S:n 22 p. lokak. 1 796 §. — 6) S:n 15 p. tammik. 46 §. —7) S:n 15 p. 
tammik. 45 §. —8) S:n 15 p. tammik. 43 §. — 9) Khn jsto 8 p. tammik. 3 003 §. —10) S:n 15 p. 
toukok. 3 514 §. — S:n 23 p. jouluk. 4 231 §. — 12) Khs 15 p. tammik. 44 §. 
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kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Jos pöytäkirja val-
mistui kolmantena päivänä kokouksen jälkeen, mihin oli pyrittävä, ei päätösluetteloa 
tarvinnut lähettää, vaan oli jäljennös pöytäkirjasta lähetettävä kaupunginjohtajalle ja 
asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Ellei pöytäkirja valmistunut mainitussa ajassa, 
oli jäljennös siitä, niin pian kuin se valmistui, lähetettävä kaupunginjohtajalle. 

Asiamiesosaston perimistyön tehostaminen. Kaupunginhallitus oikeutti asiamiesosaston-
sa aluksi enintään heinäkuun 1 p:ään 1)} sittemmin edelleen toistaiseksi2) käyttämään 
oikeudenkäyntikulujensa määrärahasta enintään 500 mk kuukaudessa tietojen hankki-
miseksi jäämävelallisten ulosmittaukseen käytettävästä omaisuudesta ja heidän osoitteis-
taan. Lokakuun 1 p:stä alkaen asiamiesosasto oikeutettiin 3) maksamaan vahtimestarilleen 
joka suoritti edellä mainitun työn, 600 mk:ksi korotetun kuukausipalkkion samasta määrä-
rahasta. 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelot tarkas-
tettiin 4). 

Kaupunginjohtajat. Merkittiin 5) tiedoksi, että kiinteistöjohtaja E. von Frenckell 
sotapalveluksessa olon vuoksi oli estynyt tätä tointaan hoitamasta mut ta että hän virkaa-
toimittavana voi hoitaa rahatoimenjohtajan tehtävät, sekä että kaupunginjohtaja, sen 
vuoksi virkaatoimittavana toistaiseksi hoitaisi kiinteistöjohtajan tehtävät. Kiinteistö-
johtajan virka julistettiin6) haettavaksi viimeistään helmikuun 14 p:nä. 

Sairaslomaa täysin palkkaeduin myönnettiin 7) sosiaali- ja opetusasiain johtajalle 
J . W. Kedolle heinäkuun 9 p:stä elokuun 21 p:ään. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin kaupunginjohtaja A. A. Tulenhei-
molle 8) elokuun 27 p:stä 31 p:ään ja marraskuun 23 p:stä joulukuun 2 p:ään sekä sosiaali-
ja opetusasiain johtajalle J . W. Kedolle 9) huhtikuun 24 p:stä 28 p:ään. 

V t . kiinteistöjohtajaksi valittu 10) toimittaja E. V. Lähde oikeutettiin n ) hoitamaan 
sivutointa. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Merkittiin 12) tiedoksi, että kaupunginsihteeri E. J . 
Waronen joulukuun 1 p:nä oli ryhtynyt hoitamaan virkaansa. 

Kaupunginvaltuuston päätös 13) määrätä kansliasihteeri A. A. Blomberg hoitamaan 
kaupunginsihteeri E. O. Mantereen virkaa siksi ajaksi, jolloin tämä hoiti kiinteistöjohta-
jan virkaa, päätettiin 14) panna täytäntöön helmikuun 23 p:stä lukien. 

Kansliasihteeri G. V. Brotherus määrättiin 15) hoitamaan kaupunginsihteerin tehtäviä 
kansliasihteeri A. A. Blombergin ollessa estyneenä tai kesälomalla. 

Notaari E. K. Uski määrättiin 16) kesäkuun 1 p:stä lukien hoitamaan kansliasihteeri 
A. A. Blombergin virkaa siksi ajaksi kuin tämä hoiti kaupunginsihteerin virkaa sekä va-
pauttaa hänet omista virkatehtävistään muilta osin paitsi mikäli olivat kyseessä puhtaana-
pitolautakunnan sihteerin tehtävät ja kaupunginsihteerin avustaminen kaupunginvaltuus-
ton kokouksissa, saaden notaari Uski tällöin nostaa kansliasihteerin peruspalkan kalliin-
ajanlisäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Kiinteistötoimiston kansliaosaston sihteeri T. S. Törnblom määrätt i in1 7) oman vir-
kansa ohella marraskuun aikana hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun kansliasihteeri 
J . Ståhlbergin virkaa oikeuksin nostaa oma palkkansa sekä puolet kansliasihteerin viran 
peruspalkasta ynnä siihen kuuluvista kalliinajanlisäyksistä. 

Kun kansliasihteeri Ståhlberg sittemmin oltuaan lomalla uudelleen oli joutunut sota-
palvelukseen, koska kaupunginhallituksen anomukseen hänen lomauttamisestaan ei ollut 
suostuttu, hallitus määräsi18) notaari Uskin hoitamaan hänen virkaansa joulukuun 21 
p.vstä alkaen kunnes hän itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan oikeuksin nostaa kanslia-
sihteerin viran peruspalkan kalliinajanlisäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa niinikään 
kalliinajanlisäyksineen, ollen notaari Uski tällöin lisäksi velvollinen hoitamaan puhtaana-
pitolautakunnan sihteerin tehtävät eri palkkioitta. 

Merivoimien esikunta oli ilmoittanut, että sotapalvelukseen kutsuttu notaari Uski 

x) Khs 19 p. helmik. 361 §. — 2) S:n 2 p. heinäk. 1 212 § — 3) S:n 5 p. marrask. 1 868 §. — 
4) S:n 19 p. helmik. 395 § ja 3 p. syysk. 1 504 §. — 5) S:n 8 p. tammik. 10 §. — 6) S:n 15 p. tam-
mik. 40 §. — 7) S:n 16 p. heinäk. 1 250 §, 30 p. heinäk. 1 299 § ja 6 p. elok. 1 333 §. — 8) S:n 20 
p. elok. 1 423 § ja 12 p. marrask. 1 944 §. — 9) S:n 16 p. huhtik. 744 §. —10) Ks. tämän kert. I . 
s. 3. — " ) Khs 5 p. marrask. 1 874 §. — 12) Khn jsto 3 p. jouluk. 4 151 §. —13) Ks. täjnän kert . 
I. s. 3. — 14) Khs 19 p. helmik. 350 §. —15) S:n 20 p. kesäk. 1 165 §. —16) S:n 11 p. kesäk. 1 133 §. — 
17) S:n 30 p. lokak. 1 864 § ja 3 p. jouluk. 2 071 §. —18) S:n 23 p. jouluk. 2 204 §. 
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helmikuun 13 pistä lukien oli siirretty Helsinkiin ja samalla oikeutettu hoitamaan 
virkatehtäviään kaupunginkansliassa ehdoin, että hän lisäksi työskenteli merivoimien esi-
kunnassa päivittäin klo 9—11. s o ja klo 19—21. Tällöin kaupunginhallitus päätt i 
määrätä notaari Uskin avustamaan sosiaali- ja opetusasiain johtajaa tälle kuuluvien asi-
ain valmistelussa sekä tämän johdosta vapauttaa hänet hänen omista virkatehtävistään 
muilta osin paitsi mikäli olivat kyseessä puhtaanapitolautakunnan sihteerin tehtävät ja 
kaupunginsihteerin avustaminen kaupunginvaltuuston kokouksissa. Korvauksena tästä 
hänelle päätettiin helmikuun 23 pistä lukien suorittaa 1 400 mk kuukaudessa. 

Kansliasihteeri G. V. Brotherus määrättiin 2) oman virkansa ohella tammikuun 1 
pistä toistaiseksi hoitamaan avoinna olevaa notaarinvirkaa 2 200 mkin kuukausipalkoin. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjan pitä-
jälle toistaiseksi suoritetaan laskua vastaan 300 mkin palkkio kokoukselta. 

Haettavaksi julistettuun notaarinvirkaan3) valittiin sittemmin varatuomari I. E. 
Rauhanen. 

Varatuomari Rauhasen ryhdyttyä syyskuun 16 pinä virkaansa hoitamaan 4), kaupun-
ginhallitus päätti 5), että kaupunginhallituksen ja sen yleisjaoston pöytäkirjain pitäjille, 
varatuomari Rauhasen ollessa muiden tehtäviensä johdosta estynyt näitä pöytäkirjoja 
laatimasta, edellä mainitusta päivästä lukien toistaiseksi suoritetaan laskua vastaan 
275 mkin palkkio kokoukselta. 

Kahteen kaupunginvaltuuston vakinaistamaan6) kanslia-apulaisenvirkaan nimitet-
tiin 7) vin 1943 alusta tilapäiset kanslia-apulaiset H. M. Tapper ja R. M. Weijalainen. 

Ylimääräiseksi notaariksi määrättiin 8) edelleen kertomusvuoden alusta lukien toistai-
seksi vapaaherra E. F. Wrede 4 000 mkin kuukausipalkoin. 

Kaupunginkanslian palveluksessa päätettiin 9) edelleen kertomusvuoden alusta lu-
kien kaupunginhallituksen määräämin kuukausipalkoin pitää seuraavat tilapäiset viran-
haltijat.- kanslia-apulaiset H. M. Tapper ja R. M. Weijalainen, puhelinkeskuksen hoitaja 
I. Kjellberg, vahtimestari J . Tuuhas vahtimestari U. A. Lekanderin sijaisena, vahtimesta-
rinapulainen M. Salmi sekä siivoojat S. Salenius, A. Vainio ja A. Westerberg. 

Tilapäiseksi apulaiseksi päätettiin 10) helmikuun 9 pistä lukien toistaiseksi palkata 
rouva A. Koski 1 425 mkin peruspalkoin siihen kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. 

Vahtimestari E. Niemura määrättiin9) edelleen huolehtimaan kaupunginhallituksen 
henkilöauton hoidosta ja kuljettamisesta. 

Painatustöiden valvojalle T. J . Artmanille myönnettiin n ) siltä ajalta, jolloin hän, 
kertomusvuoden alusta ja kunnes painatustöiden apulais valvo ja vapautui sotapalveluk-
sesta, hoiti tämän virkatehtäviä, 40 % viimeksi mainitun viran peruspalkasta ja siihen 
kuuluvasta kalliinajanlisäyksestä. Kirjapainokoulun opettaja G. M. Allardt 12) määrät-
tiin herra Artmanin kesälomasijaiseksi kesäkuun 8 pin ja elokuun 5 pin väliseksi ajaksi 
ja faktori K. Ilmola 13) hänen apulaisekseen lokakuun 26 pin ja marraskuun 30 pin väli-
seksi ajaksi kumpikin 3 000 mkin kuukausipalkoin ilman kalliinajanlisäystä. Painatus-
töiden valvojan alaiseksi ylimääräiseksi, toimistoapulaiseksi päätettiin 14) lokakuun 26 
pin ja joulukuun 31 pin väliseksi ajaksi 1 350 mkin peruspalkoin kuukaudessa palkata 
neiti R. Kaitosaari. 

Saatuaan ilmoituksen ylivahtimestari O. Fahlströmin kuolemasta kaupunginhallitus 
päätti1 5), että hänen virkaansa ei toistaiseksi julisteta haettavaksi, sekä määräsi vahti-
mestari R. W. Ahlholmin hoitamaan sitä kunnes se vakinaisesti täytettiin oikeuksin 
nostaa viran peruspalkan ja siihen kuuluvan kalliinajanlisäyksen ynnä omat ikäkorotuk-
sensa. Ylimääräiseksi vahtimestarinapulaiseksi päätettiin16) kesäkuun 1 pin ja syyskuun 1 
pin väliseksi ajaksi 500 mkin peruspalkoin kuukaudessa palkata nuorukainen K. Niemi. Nuo-
rukainen Niemelle myönnettiin 17) sittemmin ero toimestaan syyskuun 30 pistä lukien. 
Ylimääräisen vahtimestarin J . Tuuhaksen kuukausipalkka päätettiin 18) kesäkuun 1 pistä 
lukien korottaa 1 900 mkiaan kalliinajanlisäyksineen. Vahtimestarinapulainen R. Kaito-

Khs 19 p. he Imi k. 356 §. — 2) S:n 8 p. tammik. 12 §. — 3) S:n 30 p. heinäk. 1 293 §; ks. tä-
män kert . I. s. 3. — 4) Khn jsto 17 p. syysk. 3 859 §. — 5) S:n 1 p. lokak. 3 897 § .— 6 ) Ks. tä-
män kert. I. s. 6. — 7) Khs 8 p. lokak. 1 725 §. — 8) Khn jsto 8 p. tammik. 3 004 §. —9) S:n 
8 p. tammik. 3 002 §. — 10) S:n 5 p. helmik. 3 138 §. — n ) S:n 19 p. marrask. 4 102 §. — 12) Khs 
7 p. toukok. 896 §. — i3) Khn jsto 29 p. lokak. 4 008 §. — 14) S:n 22 p. lokak. 3 953 §. — 
15) Khs 2 p. heinäk. 1 213 §. —16) Khn jsto 28 p. toukok. 3 549 §. —17) S:n 24 p. syysk. 3 881 §. — 
18) S:n 15 p. toukok. 3 502 §. 
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saaren virkamääräys pidennettin tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi hänen kuu-
kausipalkkansa ollessa 1 487 mk, mistä 1 100 mk oli peruspalkkaa. Painatustöiden val-
vojan alaisena toimineen lähetin M. Salmen elokuun 31 pinä siirryttyä kiinteistötoimiston 
palvelukseen, päätettiin2) hänen tilalleen syyskuun 15 pistä lukien palkata nuorukainen 
E. Kostamo 1 100 mk:n kuukausipalkoin ilman kalliinajanlisäystä. 

Sairaslomaa myönnettiin virkasäännön mukaisin palkkaeduin kanslia-apulainen B. 
Adolfssonille maaliskuun 7 p:stä 21 p:ään3); kanslia-apulainen A. Särkisillalle lokakuun 
20 p:stä joulukuun 24 p:ään sijaisenaan tilapäinen kanslia-apulainen H. M. Tapper ja 
tämän sijaisena tilapäinen apulainen A. Koski4); tilapäiselle kanslia-apulaiselle H. M. 
Tapperille tammikuun 29. pistä helmikuun 15 p:ään ja syyskuun 14 p:stä lokakuun 25 
p:ään 5); sekä tilapäiselle kanslia-apulaiselle R. M. Weijalaiselle marraskuun 9 p:stä 14 
piään6). 

Siivooja S. Saleniukselle myönnettiin7) kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi 
100 mk:n palkkio kuukaudessa erinäisten ylimääräisten tehtävien suorittamisesta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 2 000 mk 8) vahtimestari 
E. Niemuran virkapuvun kääntämisestä aiheutuneiden kulujen suorittamiseen sekä 4 500 
mk 9) virkapuvun hankkimiseksi tilapäiselle vahtimestarille J . Tuuhakselle. 

Kaupunginkanslian rotaprintpainokoneen lainaaminen. Kaupunginhallitus päätti 10) 
korvauksetta luovuttaa kaupunginkanslian rotaprintpainokoneen sähkömoottoreineen 
päämajan linnoitusosaston käytettäväksi enintään kertomusvuoden loppuun ehdoin, 
ettei kaupungille aiheutunut mitään kuluja koneen siirtämisestä. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhaltijat. Tilapäiseksi lainopilliseksi apu-
laiseksi päätettiin X1) tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi määrätä varatuomari E. J . 
Rönkä 5 075 mk:n kuukausipalkoin asianmukaisine kalliinajanlisäyksineen. 

Varatuomari Rönkä määrättiin12) hoitamaan kaupunginlakimiehen tehtäviä heinäkuun 
16 p:n ja elokuun 1 p:n välisenä aikana, jolloin sekä kaupunginlakimies E. R. Cavonius 
että asiamies E. Elfvengren nauttivat kesälomaa. 

Varatuomari Rönkä nimitettiin13) sittemmin v:n 1943 alusta lukien vakinaistettuun14) 
lainopillisen apulaisen virkaan. 

Rouva K. Lindström päätettiin15) palkata vahtimestariksi lokakuun 1 p:n ja joulukuun 
31 p:n väliseksi ajaksi sekä sen jälkeen vielä toistaiseksi, kuitenkin enintään kuuden kuu-
kauden ajaksi, 850 mk:n kuukausipalkoin siihen kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin asiamies E. Elfven-
grenille 16) helmikuun 25 p:stä maaliskuun 25 p:ään, jolloin varatuomari B. Aspelin mää-
rättiin edelleen toimimaan ylimääräisenä apulaisena 3 500 mk:n kuukausipalkoin, sekä 
toimistoapulainen G. S. Estlanderille 17) huhtikuun 22 pistä kesäkuun 5 piään sijaise-
naan 1 900 mkin kuukausipalkoin rouva G. Anderson huhtikuun 24 pistä toukokuun 23 
piään ja neiti M.-L. Samulin toukokuun 26 psitä kesäkuun 5 piään. 

Oikeus sivutoimen hoitamiseen myönnettiin kaupunginlakimies E. R. Cavoniukselle 18) 
lukuvuodeksi 1942/43 sekä lainopilliselle apulaiselle E. J . Röngälle 19) heinäkuun 1 
piään 1943. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston huoneisto. Kaupunginhallituksen asiamiesosas-
ton käyttöön oli syyskuun 1 pistä lukien luovutettu aikaisemmin elintarvikekeskuksen 
hallinnassa ollut, kaupungintalon Katariinankadun puoleisen osan ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitseva 42m 2 ;n suuruinen kahden huoneen huoneisto 546 mkin tilitysvuokrin 
kuukaudessa valoineen ja lämpöineen. Kaupunginhallitus päätti2 0) myöntää tämän huo-
neiston kertomusvuoden vuokran suorittamiseen 2 184 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin, ottaa kyseisen vuokran huomioon vin 1943 talous-
arvioehdotuksessa sekä myöntää huoneiston korjaus- ja kunnostamistöihin "14 30Ö mk 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

!) Khn jsto 5 p. he Imi k. 3 140 §. — 2) S:n 17 p. syysk. 3 858 §. — 3) Khs 12 p. maalisk. 
523 §. — 4) Khn jsto 5 p. marrask. 4 042 § ja khs 3 p. jouluk. 2 070 §. — 5) S:n 5 p. helmik. 
3 138 §, 17 p. syysk. 3857 § ja 29 p. lokak. 4 009 §. — 6) S:n 12 p. marrask. 4 070 §. — 7) S:n 12 p. 
helmik. 3 159 §. —8) S:n 19 p. marrask. 4 105 §. —9) S:n 3 p. jouluk. 4 152 §. —10) Khs 2 p. hei-
näk. 1 215 §. — Khn jsto 15 p. tammik. 3 039 §. — *2) Khs 30 p. heinäk. 1 305 §. —13) S:n 8 p. 
lokak. 1 725 §. —14) Ks. tämän kert . I . s. 6. —15) Khn jsto 10 p. syysk. 3 835 § ja 30 p. jouluk. 
4 258 §. — 16) Khs 26 p. helmik. 403 § ja 19 p. maalisk. 559 §; ks. v:n 1941 kert . s. 114. — 
17) Khs 30 p. huhtik. 826 §, 7 p. toukok. 898 § ja 28 p. toukok. 1 030 §. — 18) S:n 22 p. lokak. 
1 794 §. —19) S:n 29 p. tammik. 201 § ja 17 p. jouluk. 2 169 §. — 20) S:n 24 p. syysk. 1 623 §. 
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Kesälomat. Kaupunginhallitus vahvisti *) kaupunginjohtajan ja apulaiskaupungin-
johtajani sekä kaupunginkanslian viranhaltijain kesälomat. 

Rahatoimisto 

Viranhaltijat. Virkaero myönnettiin pyynnöstä toimistoapulaisille T. L. Larssonille 2) 
helmikuufi 16 p:stä lukien, E. A. I. Kähärille3) lokakuun 16 p:stäJukien ja M. E. Fri-
manille4) joulukuun 1 p:stä lukien. Avoimiksi joutuneiden virkojen väliaikaisiksi hoitajiksi 
määrättiin vastaavasti toimistoapulaiset I. Pulkkinen, M. M. Liljefors ja K. H. Valve 
sekä rouva Pulkkisen sijaiseksi ylimääräinen apulainen I. Schwela ja neiti Valveen si-
jaiseksi tilapäinen apulainen A. Aranto. Toimistoapulainen S. C. E. Erikssonin kuoltua 
hänen virkatehtäviään elokuun 13 p:stä hoitanut ylimääräinen toimistoapulainen I. 
Laamanen määrättiin5) virkaatoimittavana hoitamaan hänen virkaansa kunnes se täy-
tettiin, ja eronneiden 6) toimistoapulaisten S. Lindbergin ja E. E. Lowenetzkyn avoinna 
olevia virkoja hoitamaan määrättiin 7) kertomusvuoden alusta toistaiseksi toimistoapu-
laiset U. L. Törnqvist ja A. S. Leväaho. Toimistoapulainen Törnqvistin virkaa hoitamaan 
määrättiin tilapäinen apulainen E. Viklund. Järjestäessään edellä mainitut viransijaisuu-
det kaupunginhallitus samalla määräsi kaikille sijaisille suoritettavan sijaispalkan. 

Halkojenmyyntikassan kassanhoitajaksi rahatoimisto oikeutettiin8) toukokuun 1 
p:stä lukien palkkaamaan neiti A. M. Krantz 1 425 mk:n peruspalkoin siihen kuuluvine 
kalliinajanlisäyksineen sekä 25 mk:n lisäpalkoin kultakin päivältä, jona hän toimi kassan-
hoitajana. 

Verojen jälkiperinnästä huolehtineen rahatoimiston ylimääräisen virkailijan vara-
tuomari N. Furuhjelmin virkamääräystä päätettiin9) jatkaa tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 
30 p:n väliseksi ajaksi ollen kuukausipalkka oleva 1 500 mk ilman kalliinajanlisäystä. 
Varatuomari Furuhjelmille myönnettiin 10) sittemmin hänen pyytämänsä ero virastaan 
lokakuun 1 p:stä lukien ja määrättiin lakitieteenylioppilas O. Furuhjelm kyseisestä päi-
västä lukien edellä mainituin palkkioin hoitamaan puheena olevia tehtäviä 

Rahatoimisto oikeutettiin n ) kertomusvuoden alusta lukien edelleen pitämään palve-
luksessaan seuraavat tilapäiset viranhaltijat kaupunginhallituksen määräämin perus-
palkoin kalliinajanlisäyksineen: toimistoapulaiset A. Aranto, L. Astikainen, A. Brandt, 
P. Engberg, M. Fagerlund, I. Laamanen, M. Lehto, A. Leväaho, M. Lojander, M. Mann-
ström, L. Rapeli, M. Schwela, E. Tukiainen. H. Turtiainen, P. Viinikainen ja P. K. 
Viinikainen, sisälähetit G. Juselius, K. Lindqvist, H. Myllymäki, R. Sorri ja K. Äberg 
sekä siivoojat E. Bollström, S. Bäckström ja E. Stähl. 

Lisäksi rahatoimisto oikeutettiin ottamaan herra R. Jänes tilapäiseksi toimisto-
apulaiseksi maaliskuun 16 p:stä lukien toistaiseksi 1 425 mk:n kuukausipalkoin kalliin-
ajanlisäyksineen 12), pitämään jatkuvasti palveluksessaan kertomusvuoden alusta lukien 
vuoden loppuun asti 6 virastovaratyöntekijää 1 350 mk:n kuukausipalkoin kalliinajan-
lisäyksineen 13), pitämään lääninkirjanpitäjä F. M. Bäckman tilapäisenä apulaisena 25 
mk:n tuntipalkoin 14) sekä toukokuun 1 p:ään saakka palkkaamaan 15 tilapäistä apulaista 
60 mk:n päiväpalkoin ja toukokuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään 25 tilapäistä apulaista 75 
mk:n päiväpalkoin15). Päiväpalkan sijasta rahatoimisto lokakuun 1 p:stä lukien oikeu-
tettiin 16) suorittamaan tilapäisille apulaisille 1 200 mk:n kuukausipalkka siihen kuuluvine 
kalliina j anlisä}^ksineen. 

Tilapäiseksi vahtimestariksi päätettiin17) määrätä herra W. Fagerström tammikuun 
1 p:stä lukien toistaiseksi 1 050 mk:n kuukausipalkoin ynnä 369 mk:n suuruisin kalliin-
ajanlisäyksin. 

Sisäläheteiksi rahatoimisto oikeutettiin 18) ottamaan kaupunginhallituksen mää-
räämin kuukausipalkoin helmikuun 15 p:stä lukien lähetit E. Tarkia ja A. Vilen ja touko-

!) Khs 23 p. huhtik. 779 §, 20 p. kesåk. 1 164 §, 30 p. heinåk. 1 294 § ja 17 p. jouluk. 
2 172 § sekå khn jsto 7 p. toukok. 3 479 a §. — 2) Khs 15 p. tammik. 54 §. — 3) S:n 8 p. lokak. 
1 705 §. — 4) S:n 17 p. jouluk. 2 175 §. — 5) S:n 8 p. lokak. 1 706 §. — 6) Ks. v:n 1941 kert. 
s. 115. — 7) Khs 19 p. helmik. 369 §. —8) Khn jsto 30 p. huhtik. 3 470 §. — 9) S:n 29 p. tam-
mik. 3 106 §. — 10) S:n 1 p. lokak. 3 914 §. — S:n 29 p. tammik. 3 101 § ja 19 p. helmik. 
3 212 §. — 12) S:n 12 p. maalisk. 3 277 §. —13) S:n 29 p. tammik. 3 102 §. — 14) S:n 5 p. helmik. 
-3 152 §. —15) S:n 29 p. tammik. 3 103 § ja 30 p. huhtik. 3 471 §. —16) S:n 23 p. jouluk. 4 244 §. — 
17) S:n 15 p. tammik. 3 041 §.— 1 8) S:n 19 p. helmik. 3 214 § ja 28 p. toukok. 3 566 §. 
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kuun 15 pistä enintään kertomusvuoden loppuun lähetti L. Lönnros sekä kesäsijaisiksi 
lähetit G. Gustafsson ja H. Hänninen toukokuun 15 pistä syyskuun 30 piään. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kirjanpitäjä B. C. 
Sandmanille maaliskuun 6 pistä heinäkuun 1 piään ja elokuun 1 pistä vin 1943 maaliskuun 
1 piään sijaisenaan maaliskuun 25 pistä heinäkuun 1 piään ja elokuun 1 pistä lokakuun 
1 piään toimistoapulainen H. H. Saarnio T); toimistoapulainen L. F. Liljeströmille helmi-
kuun 6 pistä maaliskuun 22 piään sijaisenaan tilapäinen apulainen P. K. Viinikainen2); 
toimistoapulainen E. M. Lindholmille helmikuun 7 pistä toukokuun 6 piään ja kesäkuun 
7 pistä lokakuun 6 piään sijaisenaan tilapäinen apulainen T. Kyander 3); toimistoapulainen 
D. M. A. Nordblomille huhtikuun 27 pistä kesäkuun 6 piään sijaisenaan toukokuun 18 
pistä lukien tilapäinen toimistoapulainen G. Kaksonen4); toimistoapulainen R. M. M. 
Rinnalle marraskuun 22 pistä joulukuun 12 piään5); tilapäiselle apulaiselle A. Brandtille 
elokuun 12 pistä syyskuun 16 piään 6); tilapäiselle apulaiselle S. Cronstedtille marras-
kuun 25 pistä joulukuun 31 piään7); tilapäiselle apulaiselle E. Viklundille marraskuun 
16 pistä joulukuun 10 piään 8); sekä tilapäiselle vahtimestarille V. Fagerströmille syys-
kuun 16 pistä lokakuun 31 piään9). 

Virkavapautta synnytyksen vuoksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin 
tilapäiselle apulaiselle M. Lehdolle helmikuun 1 pistä huhtikuun 25 piään 10); sekä toi-
mistoapulainen H. I. Hankipohjalle marraskuun 1 pistä joulukuun 31 piään sijaisenaan 
tilapäinen apulainen T. Kyander X1). 

Palkatonta virkavapautta myönnettiin 12) toimistoapulainen E. A. I. Kähärille 
opintojen jatkamista varten elokuun 15 pistä joulukuun 31 piään sijaisenaan tilapäinen 
apulainen M. M. Liljefors, joka oikeutettiin nostamaan viran peruspalkka siihen kuuluvine 
kalliinajanlisäyksineen. 

Palkankorotusta myönnettiin 13) kertomusvuoden aikana eräille viranhaltijoille. 
Kirjanpitäjä J . Nordbäckille päätettiin 14) rahatoimiston sallia suorittaa 1 037 mkin 

kuukausipalkka kassapäiväkirjan pitämisestä maaliskuun 24 pin ja toukokuun 31 pin 
sekä kesäkuun 13 pin ja 30 pin välisenä aikana. 

Rahatoimisto oikeutettiin 15) kertomusvuoden alusta lukien edelleen suorittamaan 
toimistoapulainen V. M. E. Solalle tämän toimiessa ylimääräisenä kassanhoitajana 700 
mk kuukaudessa, ylivahtimestari A. W. Juseliukselle tämän toimiessa toisena työläis-
palkkojen kassanhoitajana 500 mk kuukaudessa ja vahtimestari J . H. Nymanille tämän 
toimiessa ylimääräisenä rahastajana 500 mk kuukaudessa sekä tilapäiselle apulaiselle 
M. Lojanderille 25 mkin suuruinen lisäpalkkio niiltä päiviltä, jolloin hän toimi kassan-
hoitajana. 

Kaupunginkamreerin, apulaiskaupunginkamreerin j a rahatoimiston osastopäälli-
köiden kesälomat vahvistettiin 16). 

Ent. osastopäällikön L. Lahtisen valitukset. Merkittiin 17) tiedoksi Uudenmaan lää-
ninhallituksen tammikuun 27 pinä evänneen ent. osastopäällikön L. Lahtisen valituksen, 
joka tarkoitti kaupunginhallituksen maaliskuun 12 pinä 1940 tekemää päätöstä hy-
lätä herra Lahtisen vaatimus korvauksen saamisesta kaupungilta hänen eräistä kaluston-
hankintatarjouksista antamistaan lausunnoista. Herra Lahtisen valitettua läänin-
hallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatien myöskin asiasta aiheutu-
neiden kulujensa korvaamista, päätettiin18) tämän johdosta annettavan selityksen laati-
minen jät tää kaupunginlakimiehen tehtäväksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi marras-
kuun 5 pinä sekä valituksen että korvausvaatimuksen19). 

Herra Lahtinen oli valittanut lääninhallitukselle myöskin kaupunginhallituksen pää-
töksestä20) heinäkuun 17 pistä lukien peruuttaa hänelle antamansa määräyksen toi-
mia rahatoimiston väliaikaisen sotilasavustusosaston päällikönä sekä samalla vaatinut 

Khs 2 p. huhtik. 657 §, 16 p. huhtik. 753 §, 28 p. toukok. 1 033 §, 16 p. heinäk. 1 257 § ja 
19 p. marrask. 1 998 §. —2) S:n 12 p. helmik. 327 § ja 2 p. huhtik. 655 §. — 3) S:n 26 p. helmik. 
413 §, 16 p. heinäk. 1 257 § ja 3 p. syysk. 1 474 §. — 4) S:n 15 p. t o u k o k / 9 2 9 § ja 28 p. toukok. 
1 040 §. — 5) S:n 17 p. jouluk. 2 174 §. —6) Khn jsto 27 p. elok. 3 805 §. — 7) S:n 17 p. jouluk. 
4 212 §. — 8) S:n 17 p. jouluk. 4 213 §. — 9) S:n 8 p. lokak. 3 937 § ja 22 p. lokak. 3 995 §. — 
10) S:n 29 p. tammik. 3 105 §. — u ) Khs 12 p. marrask. 1 950 §. —12) S:n 11 p. kesäk. 1 138 §. 
ja 17 p. syysk. 1 568 §. — 13) Khn jsto 23 p. huhtik. 3 436 §, 30 p. heinäk. 3 771 § ja 5 p. marrask. 
4 060 §. —14) S:n 26 p. marrask. 4 134 §. —-15) S:n 29 p. tammik. 3 104 §. —16) S:n 21 p. toukok. 
3 5 4 3 § . _ i 7 ) S:n 12 p. maalisk. 3 293 §. —18) S:n 16 p. huhtik. 3 413 §. —19) Khs 23 p. jouluk. 
2 214 §.—2 0) Ks. v:n 1941 kert. s. 115. 
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kaupungin velvoittamista suorittamaan hänelle palkan kolmen kuukauden irtisanomis-
ajalta. Lääninhallitus hylkäsi huhtikuun 10 p:nä valituksen 1). 

Väliaikainen sotilasavustusosasto. Osaston virkailijain virkamääräykset päätettiin 2) 
uudistaa enintään kertomusvuoden loppuun saakka samoin kuin vahvistaa heidän 
peruspalkkansa. 

Ylimääräisiksi toimistoapulaisiksi päätett i in3) sallia palkata rouva K. Sorvali 
huhtikuun 1 p:stä ja neiti A. Johansson marraskuun 1 p:stä sekä vahtimestariksi herra 
L. Silvennoinen. Opettaja A. Lindeberg päätettiin 4) sallia ottaa osaston palvelukseen 
marraskuun 24 p:stä lukien tuntipalkalla. 

Osasto oikeutettiin5) niinikään ottamaan palvelukseensa 20 kesäapulaista, mieluim-
min niitä kansakoulunopettajia, jotka jo edellisenä vuonna olivat perehtyneet sen töihin; 
heidän palkkansa vahvistettiin 1 350 mk:ksi kuukaudessa siten, että kalliinajanlisäys 
maksettiin heidän vakinaisen palkkansa nojalla. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin6) pääkassanhoitaja 
S. Söderlundille elokuun 10 p:stä syyskuun 10 p:ään. 

Virkavapautta synnytyksen vuoksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnet-
tiin kassanhoitaja R. Fredrikssonille joulukuun 14 p:stä v:n 1943 helmikuun 20 p:ään 7) 
ja toimistoapulainen K. Halmeelle 12 viikkoa syyskuun 4 p:stä lukien 8). 

Palkankorotusta myönnettiin 9) kertomusvuoden aikana eräille virkailijoille. 
Osaston virkailijain kesälomat vahvistettiin10). 
Sotakuukausipalkan ja sen lisäyksen ynnä huoltorahan suorittaminen. Rahatoimiston 

anottua, ohjeita sotakuukausipalkan lisäysten myöntämisestä, päätettiin1 1) Uudenmaan 
lääninhallitukselta tiedustella, hyväksyikö se sellaisen menetelmän, että sotakuukausi-
palkan lisäystä myönnettäisiin lapsettomalle vaimolle, jolla oli niin pienet tulot, että ne 
yhdessä hänelle myönnetyn sotakuukausipalkan kanssa eivät nousseet 1 500 mk:aan 
kuukaudessa, sekä että jos kyseessä oli vaimo, jolla oli yksi lapsi, niin sotakuukausipalkan 
ylin määrä vahvistettaisiin 2 000 mk:ksi ja jos lapsia oli useampia, niin raja harkinnan 
mukaisesti määrättäisiin kussakin tapauksessa erikseen. 

Siihen atsoen, että puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suori-
tet tavasta päivärahasta ja eräistä muista eduista maaliskuun 27 p:nä annetun asetuksen 
21 §:n säännös sotakuukausipalkan lisäyksen suorittamisesta puolustusvoimain palve-
luksessa olevien perheille edellytti, että lisäyksen tarve kussakin tapauksessa erikseen 
harkittiin, puolustusministeriö sittemmin antoi seuraavat yleiset ohjeet siitä, millä edel-
lytyksellä sotakuukausipalkan lisäystä oli myönnettävä suurehkoissa asutuskeskuksissa 
kuten esim. Helsingissä asuvien asevelvollisten perheenjäsenille. 

Sotakuukausipalkan lisäyksen tarpeellisuutta harkittaessa olisi puolustusministeriön 
mielestä oikeudenmukaiseen tulokseen pääsemiseksi sotakuukausipalkkaa nauttivan 
tuloista, ansio- y.m. tuloista ja sotakuukausipalkasta, ensin vähennettävä hänen vuokra-
menonsa, koska asutuskeskuksissa vuokramenojen suuruus paljon vaihtelee, sekä koti-
apulaisen rahapalkka ja hänen ruokansa rahaksi arvioituna tai osa niistä, milloin sota-
kuukausipalkkaa nauttiva ansiotyössä olevana on pakotettu kotiapulaista pitämään, ja 
sen jälkeen harkittava, onko tulojen jäännös niin suuri, että sitä voidaan pitää riittävänä 
asianomaisen elatusta varten, ja olisi tällöin otettava huomioon seuraavaa: 

Jos asevelvollisen vaimon ja muiden perheenjäsenten toimeentulo on yksinomaan 
sotakuukausipalkan varassa, niin olisi Helsingissä lisäystä aina maksettava. 

Niinikään olisi puolustusministeriöji mielestä sotakuukausipalkan lisäystä suoritet-
tava kuudenteen tai viidenteen ryhmään kuuluvan asevelvollisen perheen jäsenille: kun 
asevelvollisella on ainoastaan vaimo, eivätkä tämän sotakuukausipalkan lisäksi nautti-
mat tulot ylitä 400 mk kuukaudessa; kun asevelvollisella on vaimo ja yksi lapsi, eivätkä 
heidän nauttimansa yhteiset tulot ylitä 600 mk kuukaudessa; sekä kun asevelvollisella 
on vaimo ja kaksi lasta eivätkä heidän nauttimansa yhteiset tulot ylitä 700 mk kuukau-
dessa. Jos lapsia on enemmän kuin kaksi, voitaisiin kolmannen ja kunkin sitä seuraa-

Khs 30 p. huhtik. 831 §. — 2) Khn jsto 22 p. tammik. 3 088 § ja 19 p. helmik. 3 211 §. — 
s) S:n 16 p. huhtik. 3 409 §, 22 p. lokak. 3 996 § ja 29 p. lokak. 4 018 §. — 4) S:n 19 p. mar-
rask. 4 114 §. — 5) S:n 7 p. toukok. 3 486 §. — 6) Khs 6 p. elok. 1 344 §. —7) Khn jsto 17 p. 
jouluk. 4 214 §. — 8) S:n 22 p. lokak. 3 980 §. — 9) S:n 22 p. tammik. 3 076 §, 11 p. kesäk. 3 631 §, 
22 p. lokak. 3 996 § ja 19 p. marrask. 4 113 §. — 10) S:n 7 p. toukok. 3 490 §. — S:n 2 p. 
huhtik. 3 365 §. 
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van lapsen osalta perheenjäsenten yhteisten tulojen kyseistä rajaa nostaa 100 mk:lla. 
Tämän estämättä olisi rajatapauksissa sotakuukausipalkan lisäyksen tarve aina erikseen 
harkittava. 

. Jos kysymyksessä taas on neljänteen tai sitä ylempään ryhmään kuuluvan asevelvolli-
sen perheenjäsenet, niin olisi kussakin tapauksessa erikseen harkittava sotakuukausipal-
kan lisäyksen tarpeellisuutta silloin kun asianomaisella on muita tuloja. 

Jos asevelvollisella ei ole vaimoa, mut ta muita asetuksessa mainittuja perheenjä-
seniä, niin olisi myös tällöin, lasten ikä y.m. seikat huomioonottaen, erikseen harkittava, 
ovatko asianomaiset lisäyksen tarpeessa vai eivät. 

Edellä olevat ohjeet päätettiin lähettää sotilasavustusosastolle tiedoksi ja nouda-
tettavaksi. 

Sotilasavustusosasto oli ilmoittanut, että edellä mainittujen ohjeiden soveltaminen 
syyskuun 1 p:stä alkaen aiheuttaa kaupungin palveluksessa olevien reserviläisten perheille 
suoritetuissa sotakuukausipalkan lisäyksissä 84 500 mk:n vähennyksen kuukaudessa. 
Kun sekä sotakuukausipalkka että sen lisäys vähennetään asianomaisen kaupungilta 
saamasta reserviläispalkasta, merkitsee siis edellä mainittu valtion suorittaman lisäyksen 
supistaminen vastaavan suuruista lisämenoa kaupungille. Ilmoitus merkittiin 2) tiedoksi. 

Puolustusministeriö oli lääninhallituksen kautta lähettänyt sen alaisille kunnallisille 
viranomaisille tiedoksi seuraavan sisältöisen kiertokirjeen: 

Puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta päivärahasta 
ja eräistä muista eduista helmikuun 27 p:nä annetun ja maaliskuun 1 p:stä voimaan tul-
leen asetukseni mukaan ei sotakuukausipalkkaa ole maksettava asevelvollisen vaimolle, 
joka välien rikkoutumisen vuoksi tai avioliiton purkauduttua tuomioistuimen päätök-
sellä asuu erillään miehestään, eikä myöskään vaimon luona tämän huollossa oleville 
asevelvollisen lapsille, jos asevelvollinen osallistuu näiden perheenjäsenien elatukseen 
ainoastaan tuomioistumen määräämää elatusapua suorittamalla. Tällaisessa tapauk-
sessa on asevelvollisen vaimolle ja lapsille suoritettava huoltorahaa heidän todellisen 
tarpeensa mukaan kuitenkin niin, et tä puolustusministeriön kiertokirjeessään elokuun 2 
p:ltä 1941 huoltorahojen normaalimäärinä on pidettävä vastaavia sotakuukausipalkkoja 
harkinnan mukaisesti lisäyksen kera tai ilman. Tällöin on erikoisesti huomattava, että 
v:n 1919 sotilasavustuslain 1 §:n mukaisesti, siten kuin tämä lainkohta on heinäkuun 
9 p:nä 1937 annetussa laissa, työkyvyttömyys ei ole vaimon ja lasten suhteen huoltorahan 
saamisen edellytyksenä, kuten asevelvollisten muiden omaisten suhteen. Huoltorahaa ei 
kuitenkaan ole syytä myöntää asevelvollisesta erillään asuvalle vaimolle ja lapsille, 
joilla olisi mahdollisuus tehdä työtä mut ta jotka eivät sitä tee. 

Kaupunginhallitus päätti3) lähettää sotilasavustusosastolle tiedoksi ja noudatetta-
vaksi edellä selostetun kiertokirjeen määräykset sekä kehoittaa osastoa kaupungin viran-
haltijain ja työntekijäin todellista avuntarvetta harkittaessa noudattamaan kaupungin-
valtuuston ja -hallituksen antamia yleisiä määräyksiä. 

Merkittiin4) tiedoksi ja päätettiin saattaa sotilasavustusosaston tietoon lääninhalli-
tuksen kiertokirje, joka koski läänin kaikissa kunnissa toimitettavia sotakuukausipal-
kan, sen lisäyksen ja huoltorahan suorittamisen tarkastuksia. 

Läpikäytyään viimeksi toimitetuissa sotilasavustusten tarkastuksissa pidetyt tar-
kastuspöytäkirjat, lääninhallitus kiertokirjeitse päätti huomauttaa kunnallisille viran-
omaisille seuraavaa: 

1) Koska on tapahtunut, että kuolleiden tai 17 vuotta täyttäneiden lasten sota-
kuukausipalkkoja on jatkuvasti maksettu, on tarkoin valvottava, etiei tällaista vastai-
suudessa tapahdu. 

2) Sotapalvelukseen kutsutun anoppi ei ole oikeutettu huolLorahan saantiin, minkä 
takia tällaiset avustukset viipymättä on lakkautettava. 

3) Puolustusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti ei siirtoväen avustusta ja so-
tilasavustusta saa samanaikaisesti maksaa. Koska sotilasavustuksille on annettava 
etusija, on sotilasavustus myönnettävä, jos laissa ja asetuksissa mainitut edellytykset 
sen saamiseen ovat olemassa ja avustuksen suuruutta määrättäessä otettava huomioon, 
että siirtoväen avustus lakkautetaan niin pian, kuin sotilasavustus myönnetään. Siirto-

Khs 30 p. heinäk. 1 300 §. —2) S:n 10 p. syysk. 1 548 §. —3) S:n 2 p. heinäk. 1 218 §. — 
4) S:n 28 p. toukok. 1 032 §. 
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laisille myönnetyistä sotilasavustuksista on viipymättä tehtävä ilmoitus siirtoväen huolto-
johtajalle, joka ilmoituksen saatuaan ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin. Koska on 
esiintynyt sellaisiakin tapauksia, jolloin yhteistaloudessa asuvista, siirtoväen huolto- \ 
rahaa nauttivista siirtolaisista ainoastaan yksi henkilö on anonut ja saanut sotilashuolto-
rahaa, huomauttaa lääninhallitus, että tällaisella menettelyllä yritetään kiertää sotilas-
avustuksista annettuja -määräyksiä, joiden mukaan yhteistaloudessa asuville henkilöille 
annetaan sotilashuoltorahaa alenevan asteikon mukaisesti riippuen yhteistaloudessa asu-
vien henkilöiden lukumäärästä. Koska sotilasavustusta kuitenkaan ei voida tällaisissa 
tapauksissa evätä, jos muut edellytykset sen saamiseen ovat olemassa, on kunnallisten 
viranomaisten sotilashuoltorahaa myöntäessään määrättävä sen suuruus sellaiseksi, ettei 
anoja menettelytavallaan hyödy valtion kustannuksella. 

4) Jos sotilasavustuksen saantiin oikeutettu muuttaa toiselle paikkakunnalle on 
avustuksen maksaminen lopetettava ja uuden asuinpaikkakunnan kunnalliselle viran-
omaiselle, jonka tehtävänä on jatkaa avustuksen maksamista, lähetettävä jäljennös 
sotakuukausipalkkakirjasta tai huoltorahapäätöksestä sekä tarvittaessa muistakin asian 
käsittelyssä kertyneistä asiakirjoista. 

5) Koska sotilashuoltorahan saannin edellytyksinä ovat työkyvyttömyys ja riippu-
vaisuus sotapalvelukseen kutsutun työansiosta ja anojien usein on ollut vaikeata esittää 
luotettavaa kirjallista selvitystä viimeksi mainitusta seikasta, ovat kunnalliset viranomaiset 
useissa tapauksissa olleet vaatimatta tä tä selvitystä sellaisissa tapauksissa, jolloin asian 
todellinen laita on ollut kunnallisille viranomaisille tunnettu samoin kuin on luovuttu 
työkyvyttömyys todistustakin vaatimasta, jos anoja ikänsä, raajarikkoisuutensa tai 
muun kummallisille viranomaisille tunnetun syyn takia on työkyvytön. Lääninhallitus 
huomauttaa tämän johdosta, että tarkastajien työ tällaisissa tapauksissa käy mahdotto-
maksi, ellei pöytäkirjaan tehdä selvää merkintää siitä, mitkä tiedot kunnallisilla viran-
omaisilla on tapauksesta ollut, ja millä perusteilla anomus on hylätty tai avustusta myön-
netty. Mitä varsinkin työkyvyttömyyteen tulee, huomauttaa lääninhallitus, että kunnal-
liset viranomaiset itse vastaavat työkyvyttömyyden todenperäisyydestä, ellei asian-
tuntijan, ensi sijassa lääkärin, antamaa työkyvyttömyystodistusta ole esitetty. 

Kiertokirje päätettiin lähettää sotilasavustusosastolle tiedoksi ja noudatettavaksi. 
Puolustusministeriö oli lääninhallituksen kautta lähettänyt kaupunginhallitukselle 

seuraavan sisältöisen kiertokirjeen: 
Puolustusministeriö oli joulukuun 1 p:nä 1941 määrännyt, että v:n 1939/40 sodassa 

kaatuneiden taikka haavojensa tai sotapalveluksen aiheuttaman sairauden johdosta 
kuolleiden omaisille saatiin helmikuussa 1942 suorittaa sotakuukausipalkkaa tai huolto-
rahaa ainoastaan heidän esittäessään valtion tapaturmatoimiston tammikuussa 1942 
antaman todistuksen siitä, että heidän tapaturmakorvausasiansa vielä oli tapaturmatoi-
mistossa ratkaisematta, ja edelleen, että v:n 1939/40 sodassa kadonneiden omaisilta oli 
helmikuussa 1942 sotakuukausipalkan tai huoltorahan saamista varten vaadittava joko 
edellä mainittu tapaturmatoimiston antama todistus tai, ellei heidän korvausasiaansa 
siellä vielä ollut pantu vireille, puolustusministeriön antama todistus siitä, että asevel-
vollinen, jonka katoamisen perusteella sotakuukausipalkka tai huoltoraha siihen saakka 
oli suoritettu, todella oli sodassa kadonnut. Sen seikan toteamiseksi, että mainitunlaista 
sotakuukausipalkkaa tai huoltorahaa ei perusteettomasti ole suoritettu eikä jatkuvasti 
suoriteta, puolustusministeriö kehoitti lääninhallituksia saattamaan alaistensa sotakuu-
kausipalkkaa ja huoltorahaa maksavien kunnallisten» viranomaisten tietoon, että näiden 
on kertomusvuoden syyskuun sotilasavustusten maksamista varten saman vuoden elo-
kuun aikana asianomaisen suojeluskuntapiirin esikunnan välityksellä tiedusteltava 
tapaturmatoimistolta tai edellä mainitussa erikoistapauksessa puolustusministeriöltä, 
ovatko puheena olevien v:n 1939/40 sodassa, jonka katsotaan käsittävän lokakuun 1 
p:n 1939 ja huhtikuun 30 p:n 1940 välinen aika, kaatuneiden, kuolleiden ja kadonneiden 
omaisille suoritettavien sotakuukausipalkan ja huoltorahan maksamisen edellytykset 
yhä olemassa. Tapaturmatoimisto lähettää tällöin asianomaiselle suojeluskuntapiirille 
ilmoituksen siitä, onko korvausasia jo ratkaistu vai onko se edelleen ratkaisematta ja 
puolustusministeriö samoin suojeluskuntapiirin välityksellä edellä mainitun todistuksen. 
Saatuaan tapaturmatoimiston ilmoitukset ratkaisematta olevista asioista tai puolustus-

!) Khs 30 p. heinäk. 1 301 §. 
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ministeriön ilmoituksen suojeluskuntapiiri lähettää ne edelleen asianomaisille kunnallisille 
viranomaisille, jotka niiden perusteella jatkuvasti, kunnes suojeluskuntapiiriltä saapuu 
ilmoitus tapaturmakorvausasian ratkaisemisesta, suorittaa asevelvollisen omaisille sota-
kuukausipalkkaa tai huoltorahaa. 

• Asia päätettiin ilmoittaa sotilasavustusosastolle tiedoksi ja noudatettavaksi. 
Sotapalveluksessa olevien vuokrarahan maksaminen ja takaisinperiminen. Valtioneu-

voston sotapalveluksessa olevien huoneen vuokravelkojen järjestelystä tammikuun 
29 p:nä tekemän päätöksen 12 §:ssä säädettiin, että valtion osuus sotapalveluksessa ole-
van vuokravelasta suoritetaan vuokranantajalle sosiaaliministeriön tarkemmin määrättä-
vällä tavalla kaupungin- ja kauppalanhallituksen tai kunnallislautakunnan tahi niiden 
asettaman jaoston toimesta. Samoin säädetään valtioneuvoston samana päivänä sota-
palveluksessa oleville ja heidän omaisilleen annettavasta vuokrarahasta tekemän päätök-
sen 8 §:n 2 momentissa, että Vuokraraha suoritetaan ennakolta kuukausittain kaupungin-
tai kauppalanhallituksen tai kunnallislautakunnan tahi niiden asettaman jaoston toi-
mesta. Kunnallisten viranomaisten toiminnasta aiheutuneet kustannukset oli asianomai-
sen kunnan itsensä suoritettava. Helsingin kaupunginhallitus päätti 2) antaa edellä 
mainituissa päätöksissä mainitun jaoston tehtävät yleisjaostolleen. Maksut oli suoritet-
tava ennakolta kaupunginkassasta ja niiden maksaminen ja periminen takaisin valtiolta 
annettiin rahatoimiston tehtäväksi. 

Huoneenvuokralautakuntien tiedusteltua, saivatko ne ottaa hoidettavakseen sota-
palveluksessa olevien huoneen vuokra velkojen järjestelystä ja heille annettavaa vuokra-
rahaa koskevista asioista tehtyjen päätösten täytäntöönpanon, lautakuntia päätettiin3) 
kehoittaa lähettämään sisäasiainministeriön asioista antamat päätökset kaupungin-
hallitukselle toimitettaviksi edelleen rahatoimiston sotilasavustusosastolle toimenpitei-
siin ryhtymistä varten. 

Verohuoltotoimisto. Kaupunginhallitus päätti 4) myöntää verohuoltotoimistolle oikeu-
den verojen maksamiseen osittaisina ennakkoina siten, että kulloinkin harkittiin, 
oliko aihetta vaatia etumaksusta vakuutta, ja että perittiin 6 %:n korko etumak-
suista. 

Sen jälkeen kun oli laadittu ehdotus palkannauttijain kehoittamiseksi liittymään kau-
pungin verohuoltotoimistoon, kaupunginhallitus päätti 5) panna asian pöydälle mut ta 
liittymisen edistämiseksi oikeuttaa verohuoltotoimiston toistaiseksi ja kunnes kaupun-
ginhallitus toisin määräsi suorittamaan 4 %:n koron ennakkomaksuista. 

Kaupungin saatavien valvominen. Kaupunginhallitus päätti6) , että kaupungin saata-
vien valvomiseksi oli noudatettava seuraavaa menetelmää: 

Kun kaupunginlakimiehen kirjelmä valvottavista saatavista on saapunut rahatoimis-
toon, lähettää kaupunginkamreeri asian aluksi toimisto-osastolle, joka asianmukaisesti 
täyt tää tarkoitusta varten käytettävän kaavan. Tämän jälkeen tulee toimisto-, veron-
kannanta- ja kirjanpito-osastojen osastopäälliköiden huolehtia ja vastata siitä, että kaa-
vakkeen tarkoitusta varten varattuihin kohtiin tarkasti ja huolellisesti merkitään kunkin 
osaston kannantaluetteloista tai tilikirjoista kutakin tapausta koskevat tiedot viipymättä 
niin, että vastauskirjelmä ajoissa voidaan palauttaa kaupunginlakimiehelle. Osasto-
päälliköiden on tarkastettava ilmoitukset ja nimikirjaimillaan varmennettava ne osoituk-
seksi siitä, että kaikki saatavat on ilmoitettu. Kun ilmoitukset on asianmukaisesti täy-
tet ty ja varmennettu, kirjoituttaa toimisto-osasto kaupunginlakimiehelle lähetettävän 
valvontakirjeen. Kirje toimitetaan apulaiskaupunginkamreerin allekirjoitettavaksi, ja 
on tämän ennen sen lähettämistä edelleen tarkoin valvottava, että osastopäälliköt 
ovat tarkastaneet ilmoitukset samalla huomioiden annettujen tietojen oikeelli-
suutta. 

Kassavajausten korvaaminen. Rahatoimiston kassanhoitajille sattuneiden kassavajaus-
ten peittämiseen kaupunginhallitus myönsi 7) 1 444: 50 mk kertomusvuoteen siirtyvältä 
aputililtä Kassaylijäämät. 

Halkojen myynnin yhteydessä rahatoimiston kassassa syntyneiden vajausten peittä-
miseksi kaupunginhallitus myönsi8) 3 042: 50 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Khs 30p. heinäk. 1 302 §. —2) S:n 23 p. ,huhtik. 777 §. — 3) Khn jsto 4 p. kesäk. 3 594 §. — 
4) Khs 28 p. toukok. 1 03*5 §. — 5) S:n 17 p: jouluk. 2 180 §. — 6) S:n 19 p. helmik. 363 §. — 
7) S:n 26 p. maalisk. 625 §. —8) S:n 21 p. toukok. 971 §. 
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Tilastotoimisto 
Viranhaltijat. Ylimääräiseksi apulaisaktuaariksi määrättiin 1) edelleen kertomusvuo-

den ajaksi filosofianmaisteri S. E. Törnroth. Hänen kuukausipalkkansa määrättiin2) 
tammikuun 1 p:stä lukien 2 750 mk:ksi ja huhtikuun 1 p:stä lukien 2 900 mkrksi, josta 
määrästä 2 600 mk oli katsottava peruspalkaksi. Kaupunginvaltuuston sittemmin v:n 
1943 alusta lukien vakinaistamaan3) apulaisaktuaarinvirkaan kaupunginhallitus valitsi4) 
ylimääräisen apulaisaktuaarin S. E. Törnrothin, joka kuitenkin irtisanoutui virastaan 
jo v:n 1943 tammikuun 1 prstä lukien, mikä merkittiin 5) tiedoksi. 

Kaupunginvaltuuston v:n 1943 alusta lukien vakinaistamiin 6) kahteen toimistoapulai-
sen virkaan kaupunginhallitus nimitti 7) ylimääräiset toimistoapulaiset T. I. H. Jauhiai-
sen ja H. M. Suolahden. Ylimääräiselle toimistoapulaiselle G. V. I. Sundvallille myönnet-
tiin 8) hänen anomansa virkaero syyskuun 21 prstä lukien. 

Sotapalveluksessa olevien vahtimestarien sijainen E. Nordström vapautettiin 9) 
pyynnöstä tämän tehtävän hoitamisesta huhtikuun 20 prstä lukien. Sijaisvahtimestarina 
toukokuun 5 prstä lukien toimivan herra O. Petterssonin 10) kuukausipalkka päätettiin 
lokakuun 1 prstä lukien korottaa 2 794 mkrksi. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin toimistoapulainen E. H. 
E. Särkisillalle tammikuun 24 prstä helmikuun 14 prään sijaisenaan toimistoapulainen 
M. L. Björklund, viimeksi mainitun sijaisena toimistoapulainen A.-M. Erwe ja tämän sijai-
sena ylimääräinen toimistoapulainen T. I. H. Jauhiainen 12); sekä ylimääräiselle toimisto-
apulaiselle T. I. H. Jauhiaiselle joulukuun 17 prstä vrn 1943 huhtikuun 17 prään 13). 

Viranhaltijain kesälomat vahvistettiin 14). 
Huoneisto. Tilastotoimiston huoneiston vuokrankorotuksen suorittamiseksi syyskuun 

1 prstä alkaen kaupunginhallitus myönsi 15) 4 400 mk käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Arkistojen hoito. Tilastotoimiston päällikkö määrättiin16) toimiston hoitoon uskottujen 
vieraiden arkistojen vastuunalaiseksi hoitajaksi sekä määrättiin, että pääsy arkis-
tosuojiin sai tapahtua vain hänen myötävaikutuksellaan. 

Kunnalliskertomuksen jakelu. Kaupunginhallitus päätti1 7) hyväksyä valtion t iedotus-
laitoksen ehdotuksen, minkä mukaisesti kunnalliskertomus sodan aikana jaetaan ainoas-
taan virastokäyttöä varten, nimittäinr kaupunginhallituksen jäsenille; kaupungin viras-
toille ja laitoksille sekä niiden johtajille ja virkamiehille kaupunginhallituksen harkinnan 
mukaisesti; sekä tasavallan presidentin kanslialle, sisäasiainministeriölle, sosiaaliminis-
teriölle, valtiokonttorille, merenkulkuhallitukselle, Uudenmaan lääninhallitukselle, Hel-
singin komendanttivirastolle ja eräille muille valtion virastoille, mikäli kaupunginhalli-
tus katsoi sen välttämättömäksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskerto-
musta ei jaeta muille kaupungin virkamiehille kuin kaupunginjohtajille ja virastojen ja 
laitosten johtajille sekä ulkopuolisista laitoksista ainoastaan kunnalliselle keskustoimistolle 
ja Maalaiskuntien liitolle. Jakeluluettelon pitäminen päätettiin antaa tilastotoimiston 
tehtäväksi. 

Tilastollisen vuosikirjan ja kunnalliskalenterin julkaiseminen. Kaupunginhallitus päät-
ti1 8), ettei tilastollista vuosikirjaa julkaista kertomusvuonna eikä kunnalliskalenteria v. 
1943 ja 1944. 

Säätiöitä ja rahastoja koskeva tilasto. Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä mais-
traatin kautta eräitä kaupungissa toimivia säätiöitä ja rahastoja koskevia tilastotietoja 
ennen maaliskuun 15 prää, kaupunginhallitus, koska asianomaiset voimassa olevien tie-
tojen antamisesta eräitä yleisiä virallisia tilastoja varten annetun lain mukaan olivat vel-
volliset antamaan tiedot vasta ennen kesäkuun 1 prää, päätti19) pyytää lääninhallitukselta 
lykkäystä tilastotietojen lähettämisessä kesäkuun loppuun sekä samalla yleisistä käyttö-
varoistaan myöntää tilastotoimistolle 13 320 mk apulaisen palkkaamiseksi helmikuusta 

Tähtien kuuden kuukauden ajaksi kyseistä tilastotyötä suorittamaan. 

!) Khn jsto 8 p. tammik. 3 005 §. — 2) S:n 16 p. huhtik. 3 395 §. — 3) Ks. tämän kert. I, s. 6. — 
4) Khs 19 p. marrask. 1 987 §. — 5) S:n 3 p. jouluk. 2 073 §. — 6) Ks. tämän kert. I. s. 6. — 
*) Khs 5 p. marrask. 1 869 §. — 8) S:n 3 p. syysk. 1 469 §. — 9) S:n 30 p. huhtik. 825 §. — 10) S:n 
7 p. toukok. 897 §. — n ) Khn jsto 12 p. marrask. 4 088 §. — 12) Khs 12 p. helmik. 318 §. — 
13) S:n 23 p. jouluk. 2 210 §. —14) Khn jsto 5 p. maalisk. 3 249 §, 9 p. huhtik. 3 380 § ja 7 p. 
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syysk. 1 542 §. — 18) S:n 30 p. heinäk. 1 295 §. — 19) S:n 5 p. helmik. 247 §. 



80 2. Kaupunginhallitus 

Elintarvikkeiden kukitusta, säännöstelyä y.m. koskeva tilasto. Kaupunginhallitus päätti1) 
et tä tilastotoimiston esitys elintarvikkeiden kulutusta, säännöstelyä y.m. koskevan tilas-
ton laatimisesta ei toistaiseksi antanut sille toimenpiteen aihetta, mut ta kehoittaa toi-
mistoa aikanaan, sitten kun kyseisen työn suorittamisen edellytykset olivat nykyisiä suo-
tuisammat, tekemään uuden esityksen asiassa. 

Naistyöttömyyden selvittely. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle päätettiin 2) 
lähettää tilastotoimiston laatima naistyöttömyystilanteen selvittely. 

Huoneistotilasto. Merkittiin 3) tiedoksi tilastotoimiston laatima tilasto kertomusvuoden 
tammikuun 1 p:nä vuokraamattomista tai muuten käyttämättömistä huoneistoista ja 
asuinhuoneista. 

Halkotoimisto 

Halkotoimikunnan asettaminen. Kaupunginhallitus päätt i4) asettaa halkotoimiston 
päällikön S. A. Purasen avuksi neuvottelevan halkotoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin 
polttoainepäällikkö E. Hj. Rydman, polttoainepäällikön apulainen H. J . Willman sekä 
sosiaali- ja opetusasiain johtaja J . W. Keto. 

Halkotoimiston päällikön tehtävät. Kaupunginhallitus päätti 4) lausua kiinteistölauta-
kunnalle toivomuksen, että halkotoimiston päällikkönä toimiva kiinteistötoimiston talo-
osaston päällikkö S. A. Puranen vapautettaisiin varsinaisista virkatoimistaan siten, että 

t. osaston apulaispäällikön ainoastaan tärkeimmissä asioissa oli neuvoteltava osastopääl-
likkö Purasen kanssa, jotta tämä toistaiseksi pääasiallisesti voisi hoitaa halkotoimiston 
päällikön tehtäviä. 

Halkotoimiston päällikön tehtävien määrittelemiseksi kaupunginhallitus hyväksyi4) 
seuraavat suuntaviivat, joita mahdollisuuden mukaan oli noudatettava halkotoimiston 
toimintaa järjestettäessä: 

1) Polttopuita hankitaan kaupungin omia laitoksia ja Helsingissä asuvia pienkulutta-
jia varten lämmityskausiksi 1942/43 ja 1943/44 vähintään n. 300 000 m3 ensiksi maini-
tuille ja n. 150 000 m3 viimeksi mainituille kulutuskautta kohden, mikäli halkoja oli 
rajahintoihin saatavissa ja mikäli työvoimaa ja kuljetusmahdollisuuksia oli. Näin hanki-
tuista polttopuista voitiin, mikäli niitä oli hankittu ja saatu kuljetetuksi Helsinkiin yli 
kaupungin oman ja pienkuluttajain tarpeen, myydä myöskin muuhun kulutukseen, ei 
kuitenkaan valtion taloille ja laitoksille. 

2) Halkotoimikunta toimii ensi sijassa neuvottelevana elimenä. 
3) Halkotoimikunta ei puutu halkotoimiston sisäiseen järjestelyyn eikä käytännöl-

liseen toimintaan. 
4) Polttoainepäälliköllä samoin kuin kansanhuoltolautakunnalla ei ole määräysvaltaa 

halkotoimiston päällikön S. A. Purasen enempää kuin hänen alaisensa halkotoimiston 
toimintaan ja työmaihin nähden. 

5) Kaupunginhallituksen päätettyä myydäänkö ja minkä verran polttopuita muille 
kuin kaupungin omilla laitoksille, toimistopäällikkö Puranen määrää tilanteen mukaan, 
missä järjestyksessä polttopuut otetaan eri varastoista. 

6) Säännöstely kortiston pitäminen Helsingissä asuvista halkojen pienkuluttajista, 
joille kansanhuoltotoimisto myy halkoja, jää mainitun toimiston asiaksi. 

7) Toimistopäällikkö Puranen saa, kaupunginvaltuuston vahvistamat yleiset palkka-
ehdot sekä työtilanteen huomioonottaen, vapaasti valita, palkata ja erottaa alaisensa 
halkotoimiston johtavan- y.m. henkilökunnan ja työntekijät. 

8) Toimistopäällikkö Purasella on oikeus käyttää virkahuonettaan kiinteistötoimis-
ton talo-osastolla sekä tarvittaessa myöskin mainitun osaston toimisto- ja lähettiapua. 

9) Toimistopäällikkö Puranen on oikeutettu nauttimaan kaikkia nykyisiä palkka.- ja 
palkkioetujaan. 

10) Toimistopäällikkö Purasella on oikeus viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
tapahtuneesta irtisanomisesta vapautua halkotoimiston päällikön tehtävistä. 

Kaupunginhallitus päätt i5) korottaa toimistopäällikkö S. A. Puraselle halkotoimiston 
päällikön tehtävistä suoritettavan palkkion kertomusvuoden marraskuun 1 p:stä lukien 

Khs 15 p. toukok. 922 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 411 §. — 3) S:n 5 p. maalisk. 491 §. — 
4) S:n 9 p. huhtik. 709 §. —5) S:n 29 p. lokak. 1 856 §. 
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2 500 mk:sta 3 500 mk:aan määräten, että kyseinen palkkio oli maksettava halkotoimis-
ton varoista. 

Kaupungin metsätyömailla työskentelevät metsätyöntekijät. Kaupunginhallitus päätti 
anoa, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosasto ryhtyisi toimen-
piteisiin 500 metsätyöntekijän määräämiseksi jatkuvasti halkotoimiston käytettäväksi 
sekä että kansanhuoltoministeriö myöntäisi heille lisämuona-annokset ja oikeuttaisi hei-
dät saamaan jalkineiden y.m. työvarusteiden hankkimiseen tarvit tavat ostoluvat. Sittem-
min merkittiin 2) tiedoksi kansanhuoltoministeriön evänneen kaupunginhallituksen ano-
muksen lisämuona-annosten myöntämisestä kaupungin metsätyömailla työskenteleville 
metsätyöntekijöille. 

Halkojen hankinta ja jakelu. Kaupunginhallitus päätti3) myöntää halkojen kuljetus-
ja jakelukustannuksiin, jiakkuupalkkojen maksamiseen y.m. halkojenhankintamenoihin 
joulukuun 31 p:nä olleen saldon lisäksi ennakolta kaupunginkassasta kaikkiaan 40 000 000 
mk. 

Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa halkotoimistoa hankkimaan huoltoviraston 
seuraavalla polttokaudella tarvitsemat halot, jolloin viraston omiin tarpeisiin hankitut 
halot laskutettaisiin kaupunginhallituksen vahvistamien hintain mukaisesti ja köyhäin-
hoitoa saaville toimitetut halot voimassa olevien rajahintain mukaisesti. 

Sähkölaitoksen tarvetta varten oli seuraavaksi polttokaudeksi hankittava 100 000 m3 

polttopuita, mikä määrä kuitenkin myöhemmin rajoitettiin 20 000 m3:ksi5). 
Halkotoimisto oikeutettiin6) tekemään Kellokosken piirimielisairaalan kanssa halko-

toimiston ehdotuksen mukainen kirjallinen sopimus halkojen luovuttamisesta ja vaihta-
misesta, jonka mukaisesti kaupunginhallitus oikeutti halkotoimiston myymään Kello-
kosken piirimielisairaalalle 10 m3 kuivia sekahalkoja jokaista kyseisessä sairaalassa olevaa 
Helsingin kaupungin 80 potilaspaikkaa kohden eli yhteensä 800 m3 samoin kuin oikeutti 
halkotoimiston vaihtamaan sairaalan kanssa 1 800 m3 kuivia sekahalkoja siten, että sai-
raala puolestaan luovutti halkotoimistolle 2 000 m3 tuoreita, arviolta n. 90 %:n koivuhalko-
ja ehdoin, että kaupunki toimitti sairaalalle edellä mainitun vaihdettavan halkomääränsä 
vasta sen jälkeen kun sairaala oli toimittanut kaupungille oman osuutensa, jolloin halko-
toimisto samalla suoritti sairaalalle koivu- ja I luokan sekahalkojen hinnan erotusta 
vastaavan rahamäärän. Halkotoimisto toimittaisi kaikki edellä mainitut halot Kello-
kosken sairaalalle vapaasti vaunussa Järvenpään asemalle ja sairaalan olisi puolestaan 
toimitettava vaihtohalot vapaasti vaunuihin lastattuina Oitin asemalle ja suoritettava 
kaupungille Oitin ja Järvenpään asemien välinen sekahalkorahti. 

Pottopuiden saannin helpottamiseksi kaupunginhallitus päätt i 7) oikeuttaa halkotoi-
miston tarvittaessa ostamaan metsiä muunkin puutavaran kuin halkojen hankkimista 
varten sekä rajoituksitta myymään tai vaihtamaan näin hankitun muun puutavaran. 

Saatuaan halkotoimiston päällikön selostuksen vallitsevasta polttopuutilanteesta 
kaupunginhallitus päätt i8) anoa kansanhuoltoministeriön toimenpidettä polttopuiden 
varaamiseksi kulutuskaudeksi 1943/44 pienkuluttajille sekä myöskin kaupungin omille 
laitoksille, mikäli kaupungin halkotoimisto ei onnistunut hankkimaan niiden tarvitsemaa 
halkomäärää. Tämän johdosta ministeriö vastasi, ettei se ottanut vastatakseen yksityis-
ten kuluttajaryhmien polttopuuntarpeen tyydyttämisestä, mikä merkittiin9) tiedoksi. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 10) myymään halkotoimistolle yhteensä n. 1 770 m3 

propsia 190 mk:n yksikköhinnoin m3:ltä autotien varrella. 
Kaupunginhallitus oli jo v. 1941 päät tänyt ostaa rautatiehallituksen puutavaratoi-

mistolta 24 360 m3 halkoja maanteiden varsilla Iisalmen—Ylivieskan ja Iisalmen—Kuo-
pion välisillä rataosilla halkotoimiston välityksellä toimitettaviksi Helsinkiin niiden 25 000 
m3:n vastineeksi, jotka myytäisiin yleiseen kulutukseen silloisilla rajahinnoilla. Näistä 
haloista maksettaisiin vastaanottopaikoilla hinta, joka vastasi maksimihintaa vapaasti 
vaunussa Helsingissä, vähennettynä kaikilla vastaanottopaikan ja Helsingin rautatie-
aseman välisestä kuljetukselta aiheutuvilla kustannuksilla. Sittemmin käydyissä neuvot-

Khs 19 p. marrask. 2 016 § .— 2 ) S:n 17 p. jouluk. 2 198 §. —3) S:n 15 p. tammik. 88 §, 
5 p. maalisk. 516 §, 16 p. huhtik. 775 §, 21 p. toukok. 998 §, 30 p. heinäk. 1 328 §, 10 p. svysk. 
1 560 §, 15 p. lokak. 1 755 § ja 3 p. jouluk. 2 095 §. — 4) S:n 3 p. syysk. 1 501 §. — 5) S:n 2 p. 
huhtik. 672 § ja 17 p. syysk. 1 592 §. — 6) S:n 15 p. lokak. 1 758 § ja 26 p. marrask. 2 058 §. — 
7) S:n 15 p. lokak. 1 760 §. — 8) S:n 17 p. syysk. 1 592 §. — 9) S:n 15 p. lokak. 1 757 §. —10) S:n 
21 p. toukok. 977 §. 
Kunnall. kert. 1942 6 
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teluissa kävi kuitenkin ilmi, että rautatiehallituksen puutavaratoimisto nyttemmin vaati 
rajahinnan vapaasti vaunussa Kiuruveden, Ryönäjoen ja Peltosalmen asemilla vähennet-
tynä armeijan ajotaksan mukaisilla ajokustannuksilla ynnä 4 mk:lla m3:ltä autonapumie-
hen palkkana, aluevuokralla ja paikkakunnalla käytännössä olevilla lastauskustannuk-
silla. Kaupunginhallitus o i k e u t t i h a l k o t o i m i s t o n hyväksymään edellä mainitut ehdot. 

Sen johdosta, että Helsingin maalaiskunnan polttoainepäällikkö helmikuun 17 p:nä 
julkaisemallaan kuulutuksella oli kieltänyt kaikenlaisten polttopuiden kuljetuksen maini-
tusta maalaiskunnasta, ja oli odotettavissa muidenkin lähikuntien samanlaisia kieltoja, 
kaupunginhallitus päätt i2) anoa kansanhuoltoministeriöltä, että kaupungille edelleenkin 
pidätettäisiin oikeus halkojen y.m. puutavaran kuljettamiseen omaa tarvettaan varten 
sekä Helsingin maalaiskunnan että kaikkien muidenkin kuntain alueilta, joilla kaupun-
gilla oli puutavaravarastoja. 

Valtioneuvoston takavarikoitua 3 721 m3 sähkölaitoksen varastoimaa pyöreätä mänty-
propsia vientiä varten, laitos anoi erän vapauttamista takavarikosta metsähallitukselta, 
joka kuitenkin hylkäsi valituksen ja ilmoitti suostuvansa korvaamaan puut enintään 10 
%:lla lisätyllä sekahalkomäärällä. Asia merkittiin3) tiedoksi. 

Sulkavan kunnan takavarikoitua ja käytettyä omiin tarpeisiinsa Helsingin kaupungin 
omistamia koivuhalkoja kuulematta lainkaan kaupunkia asiassa, kaupunginhallitus 
päät t i4) pyytää kansanhuoltoministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin Sulkavan kunnan 
velvoittamiseksi viipymättä toimittamaan kaupungille vastaavan määrän samanlaisia 
halkoja. 

Kaupunginhallitus päät t i5) hyväksyä halkotoimiston toimenpiteet sen halkokuljetus-
ten aiheuttamien tievaurioiden korvaamisesta Keiteleen pitäjän Koutajärven kylätien 
tieosakkaille. 

Erään tappiosumman poistaminen kirjoista. Raastuvanoikeuden velvoitettua metsä-
työnjohtaja K. Tuomisen tekemistään väärennyksistä ja kavalluksista suorittamaan 
kaupungille 18 650 mk:n korvauksen 5 %:n korkoineen syyskuun 5 p:stä 1941 lukien sekä 
oikeudenkäyntikuluja 250 mk, kaupunginhallitus päätt i6) , että kyseinen tappiosumma 
jätettäisiin poistettavaksi halkotoimiston sisäisestä kirjanpidosta vasta kertomusvuoden 
tilinpäätöksen yhteydessä. 

Kaupungin liittyminen Helsingin polttopuun hankintajärjestön jäseneksi. Kaupungin-
hallitus hyväksyi7) Helsingin polttopuun hankintajärjestön perustamisen päättäen sa-
malla, että kaupunki liittyy mainittuun järjestöön. Halkotoimiston johtajaa päätettiin 
kehoittaa polttopuiden hankkimista varten myönnetyistä varoista suorittamaan kaupun-
gin jäsenmaksun järjestölle ja kaupunginvaltuustolle päätettiin tehdä esitys kaupungin-
hallituksen liittymispäätöksen hyväksymisestä. 

Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä ne toimenpiteet, joihin kaupungin puolesta hei-
näkuun 7 p:nä oli ryhdytty kaupungin liittymiseksi Helsingin polttopuun hankintajärjes-
tön jäseneksi. Halkotoimisto oikeutettiin9) sen käytettäväksi myönnetyistä ennakko-
varoista suorittamaan mainitun järjestön kertomusvuoden jäsenmaksun, 1 250 mk. 

Kaupunginhallitus päätti1 0) lähettää vastauksensa kansanhuoltoministeriön tieduste-
luun Helsingin polttopuun hankintajärjestön toiminnasta. 

Revisiolaitos 

Revisiotoimiston viranhaltijat. Revisioapulainen K. H. Laukkaselle myönnet t i in n ) 
hänen toukokuun 1 p:stä anomansa virkaero samoin kuin palkatonta virkavapautta maa-
liskuun 1 p:n ja 31 p:n väliseksi ajaksi. 

Kaupunginvaltuuston v:n 1943 alusta lukien vakinaistamiin12) kolmeen revisioapu-
laisenvirkaan kaupunginhallitus nimitti13) niiden virkaatoimittavat hoitajat J . I. Lehmuk-
sen, E. T. Mustosen ja A. E. Pöyhösen. 

Erään revisiotoimiston palveluksessa koko vuoden 1941 olleen virastovaratyöntekijän 
mainitun vuoden jälkipuoliskon palkan suorittamiseen kaupunginhallitus saman vuoden 

1) Khs 29 p. tammik. 228 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 515 §. — 3) S:n 17 p. syysk. 1 587 §. — 
4) S:n 12 p. helmik. 346 §. — 5) S:n 26 p. marrask. 2 056 §. — 6) S:n 8 p. tammik. 35 §. —7) S:n 
4 p. kesäk. 1 087 §. — 8) S:n 16 p. heinäk. I 290 §. — 9) S:n 6 p. elok. 1 375 §. —10) S:n 5 p. marrask. 
1 897 §. — " ) S:n 12 p. helmik. 314 §. — 12) Ks. tämän kert. I . s. 6. — 13) Khs 5 p. marrask. 
1871 §. 
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käyttövaroistaan työttömyyden varalta, niitä ylittäen, m y ö n s i 9 600 mk; ylittämiseen 
oli myöhemmin saatava kaupunginvaltuuston suostumus. Edellisessä mainittu työntekijä 
päätettiin 2) sittemmin edelleen sallia pitää revisiotoimiston palveluksessa kertomusvuo-
den alusta kesäkuun loppuun virastovaratyöntekijänä sekä heinäkuun alusta vuoden 
loppuun tilapäisenä apulaisena. 

Kaupunginhallitus päätt i3) irtisanoa revisioapulaisen S. I. Lindborgin parantumatto-
man sairauden vuoksi heinäkuun 1 p:stä lukien sekä samalla myöntää hänelle jatkettua 
sairaslomaa maaliskuun 12 p:n ja toukokuun 19 p:n väliseksi ajaksi oikeuksin nostaa 2/3 

peruspalkastaan ynnä ikäkorotuksensa. Kaupunginhallitus päätti samalla kehoittaa revi-
siotoimistoa myöntämään hänelle mainitun ajan jälkeen hänelle kuuluvan kesäloman sekä 
tekemään esityksen eläkkeen myöntämisestä hänelle. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin 4) revisioapulainen M. L. 
Kuivilalle maaliskuun 16 p:stä huhtikuun 16 p:ään. 

Virkavapautta synnytyksen vuoksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnet-
tiin5) revisioapulainen T. K. Ke koselle toukokuun 11 p:stä heinäkuun 31 p:ään. 

Kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen järjestäminen. Asianomaisille laitoksille 
päätettiin6) antaa tarpeelliset tiedot vuositilintarkastajain ilmoituksesta puheenjohta-
jansa, varapuheenjohtajansa ja sihteerinsä valitsemisesta sekä vuositilintarkastajain ja-
kautumisesta neljään jaostoon eri hallinnonhaarani yksityiskohtaista tarkastamista var-
ten. 

Suoritetut kassantarkastukset. Suoritetut kaupunginkassan vuosineljännestarkastukset 
eivät antaneet7) kaupunginhallitukselle muistuttamisen aihetta. 

Verotusvai misteluvirasto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätt i8) hyväksyä verotusvalmisteluviraston toi-
menpiteen määrätä osastonjohtaja P. E. Tarpilan toimimaan asiain valvo jana verotusla-
keja vastaan tehtyjä rikoksia koskevissa asioissa vakinaisen asiainvalvojan B. Holmuddin 
kuoltua elokuun 25 p:nä. 

Kahteen haettavaksi julistettuun 41 palkkaluokan toimistoapulaisenvirkaan valit-
tiin 9) neiti M. K. B. Ollus ja rouva M. Avellän. 

Haettavaksi julistettuun apulais vahtimestarin virkaan valittiin10) nuorukainen E. E. 
Svahn. 

Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin täyt tämään 1 ylimääräinen apulaissihteerin-
virkansa31) sekä 2 käsittelijän- ja 12 kanslia-apulaisen virkaa 12), mitkä virat ensiksi mai-
nittua lukuunottamatta palkattiin tilapäisen työvoiman määrärahan varoilla. 

Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin13) helmikuun 16 p:stä lukien ottamaan perustet-
taville viidelle uudelle osastolleen yhteensä 54 tilapäistä apulaista. Sittemmin merkittiin14) 
tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoittaneen valtion puolesta suostuvansa siihen, 
että kyseiset toimenhaltijat verotusvalmisteluviraston laajennussuunnitelman toteutta-
miseksi palkattiin helmikuun 16 p:stä vuoden loppuun sekä käytettiin heidän palkkoi-
hinsa, ikäkorotuksia lukuunottamatta, valtion varoja, 72 630 mk kuukaudessa. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin15) sihteeri K. A. A. Lin-
turille heinäkuun 17 p:stä syyskuun 16 p:ään. 

Johtaja T. Tarjanteelle myönnettiin 16) virkavapautta täysin palkkaeduin noin kolmen 
viikon ajaksi matkan tekemiseksi Saksaan. 

Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin 17) kertomusvuoden alusta lukien maksamaan 
korotetut kalliinajanlisäykset myöskin kaikille ei-sääntöpalkkaisille toimenhaltijoilleen. 

14 kanslia-apulaiselle päätettiin 18) suorittaa palkankorotus. 
Kiinteistöosaston käsittelijä K. A. Stähle oikeutettiin 19) säädetyn eroamisiän saavu-

tet tuaan edelleen jäämään virkaansa syyskuun 14 p:ään 1943. 

Khs 15 p. tammik. 47 §. — 2) S:n 15 p. tammik. 47 § ja 4 p. kesåk. 1 066 §. — 3) S:n 
26 p. maalisk. 616 §. —4) S:n 12 p. maalisk. 524 §. — 5) S:n 21 p. toukok. 966 §. — 6) S:n 5 p. 
maalisk. 490 §. — 7) S:n 5 p. helmik. 254 §, 28 p. toukok. 1 038 §, 10 p. syysk. 1 547 § ja 26 p. 
marrask. 2 038 §. —8) S:n 24 p. syysk. 1 616 §. — 9) S:n 11 p. kesåk. 1 140 § ja 3 p. jouluk. 2 075 §. — 
10) S:n 16 p. huhtik. 756 §. — Khn jsto 23 p. huhtik. 3 434 §. —12) S:n 19 p. helmik. 3 191 §. — 

Khs 5 p. helmik. 258 §. —14) S:n 26 p. helmik. 405 §. — ") S:n 16 p. heinåk. 1 265 §. —16) S:n 
16 p. heinåk. 1 269 §. — 17) Khn jsto 22 p. tammik. 3 085 §. — 18) S:n 19 p. helmik. 3 213 §. — 
19) Khs 24 p. syySK. 1 610 §. 
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Toimistoapulaiset M. M. Granberg 1) ja T. M. Öller 2) oikeutettiin asumaan kaupun-
gin ulkopuolella v:n 1943 loppuun. 

Viraston johtajan kesäloma vahvistettiin3). 
Tiliraportit. Verotusvalmisteluviraston tiliraportit merkittiin4) tiedoksi. 
Verotusvalmisteluviraston ja henkikirjoittajan välinen yhteistyö. Verotusvalmisteluvi-

raston uudelleenjärjestelyä suunniteltaessa harkittiin myöskin kysymystä verotusvalmis-
teluviraston työtä helpottavien muutosten aikaansaamisesta henkikirjoitukseen. Henki-
kirjoittaja sitoutui tällöin laatimaan ja kirjoittamaan verotusvalmisteluvirastolle annet-
tavat henkikirjanotteet seuraavalla tavalla ja ehdoilla: 

1) Henkikirja kirjoitetaan v:n 1942 alusta lukien niin, että tiedot jokaisesta henkikir-
jaan otettavasta tulevat suorakaiteen muotoista korttia vastaavalle alalle, ja samalla 
jäljennetään tiedot monistuspaperia käyttäen ohuelle, korteiksi leikattavalle kartongille. 
Henkikirjan kirjoittamisen tulee tapahtua niin, että kuhunkin korttiin tulee tiedot vain 
yhdestä henkilöstä, paitsi milloin on kysymys aviopuolisoista, joista tiedot on merkittävä 
samalle kortille. Jokaiseen korttiin tehdään lisäksi merkintä asianomaisen henkilön henki-
kirjoitusosoitteesta. 

2) Näin laaditun henkikirjanotteen sitoutuu henkikirjoittaja toimittamaan verotus-
valmisteluvirastolle viimeistään saman vuoden syyskuun 15 p:nä. 

3) Verotusvalmisteluvirasto joko maksaa tai hankkii henkikirjanotteeseen tarvitta-
van kartongin. 

4) Henkikirjan tähän muotoon laatimisesta ja kirjoittamisesta sekä siitä, että henki-
kirjoittaja verotusvalmisteluviraston puolesta luovuttaa henkikirjan jäljennöksen valtion-
arkistolle, henkikirjoittaja saa, sen lisäksi, mitä hän siihen asti oli saanut maksuna henki-
kirjan kirjoittamisesta, niin paljon lisäpalkkiota, että korvaus kaikkiaan nousee 35 p:iin 

* nimeltä. Tähän 35 p:iin ei sisälly henkikirjoittajalle kuuluva n.s. henkikirjoituspaikka, 
joka nykyään on 8 p henkilöltä, vaan ainoastaan siihen saakka maksettu 12 p henkilöltä 
tulo- ja omaisuusverolautakunnalle toimitettavasta henkikirjasta ynnä viimeksi kulu-
neena vuonna maksettu 6 p henkilöltä siitä, että henkikirja valmistettiin ennen syyskuun 
15 p:ää. 

Mikäli henkikirjan valmistamisesta määrät tyjä korvauksia nykyisestään korotetaan, 
tulee henkikirjoittaja huolimatta tästä sopimuksesta osalliseksi näistä korotuksista. 

Verotusvalmisteluvirasto ilmoitti sisäasiainministeriön jo hyväksyneen uuden järjes-
telmän edellyttämät henkikirjalomakkeet, mikä merkittiin 5) tiedoksi. 

Kansaneläkevakuutusmaksujen veloittaminen ja kannanta. Kaupunginhallituksen ano-
mukseen, että kansaneläkelaitokselle tulevien vakuutusmaksujen määrääminen Helsin-
gin kaupungissa saataisiin toimittaa kunnallisverojen taksoituksen jälkeen ja niiden kan-
nanta neljännen kunnallisveroerän kannannan yhteydessä, valtioneuvosto päätti suostua, 
mikäli se koski v. 1942 kannettavia v:n 1941 kansaneläkevakuutusmaksuja6), sekä niin-
ikään kaupunginhallituksen myöhempään anomukseen, että kansaneläkevakuutusmaksut 
kaupungissa v. 1943 saataisiin määrätä kunnallisverojen taksoituksen jälkeen ja kantaa 
kunnallisverojen neljännen kannannan yhteydessä7). 

Menoarvio. Merkittiin 8) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus verotusval-
misteluviraston kertomusvuoden menoarvion hyväksymisestä. 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjärjestely-, palkka-, 
eläke-, hautausapu- y. m. s. kysymykset 

Työaika. Kaupunginhallitus päätt i9) , että niiden virastojen virka-aika, joista ei erik-
seen ollut toisin päätetty, kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä aikana oli oleva klo 
9—15.45 neljännestunnin ruokailutauoin paitsi lauantaisin, jolloin se oli oleva klo 9—13 
ilman taukoa. 

Khn jsto 19 p. marrask. 4 107 §. — 2) S:n 26 p. marrask. 4 140 §. — 3) S:n 20 p. kesäk. 
3 650 §. — 4) Khs 19 p. marrask. 1 999 § ja 23 p. jouluk. 2 221 § sekä khn jsto 19 p. helmik. 
3 190 §, 19 p. m?alisk. 3 310 §, 16 p. huhtik. 3 414 §, 21 p. toukok. 3 522 §, 20 p. kesäk. 3 641 §, 
27 p. elok. 3 800 §, 17 p. syysK. 3 870 § ja 22 p. lokak. 3 989 §. — 5) S:n 5 p. maalisk. 496 §. — 
6) S:n 28 p. toukok. 1 036 §. — 7) S:n 19 p. marrask. 1 996 § ja 23 p. jouluk. 2 228 §. — 8) S:n 
2 p. huhtik. 652 §. — ®) S:n 28 p. toukok. 1 028 §. 
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Kaupunginjohtaja kehoitti x) sittemmin virastoja ja laitoksia edelleen noudattamaan 
kesävirka-aikaa syyskuun 1 p:n jälkeenkin, kuitenkin niin, että tehokas työaika syyskuun 
alusta lähtien lauantaisin ja juhla-aattoina oli 5 tuntia, sekä kehoitti virastoja ja laitoksia 
antamaan lausuntonsa uuden yhtenäisen työajan käytäntöönottamisesta koko vuo-
deksi. 

Saatuaan edellisessä mainitut lausunnot kaupunginhallitus päätt i2) , et tä niiden viras-
tojen ja laitosten työaika, joista ei ole toisin päätetty, on oleva klo 9—15.45 ,lauantaisin 
ja juhla-aattoina klo 9—14.15 % tunnin ruokailutauoin sekä joulu-, uudenvuoden- ja 
juhannusaattona klo 9—12 ilman taukoa. Kesä—elokuun aikana oli työaika oleva lauan-
taisin klo 9—13 ilman taukoa. Niissä laitoksissa, joissa ruokailua ei voitu järjestää työ-
paikalla, oli tauko y2 tuntia, jolloin työ päättyi klo 16, lauantaisin klo 14.3 o. Tämä päätös 
ei koskenut rahatoimistoa, tilastotoimistoa, palolaitosta, terveydenhoitolaitoksia, sairaa-
loita, opetuslaitoksia kanslioineen, kaupunginkirjastoa, teurastamoa eikä niitä muita 
laitoksia, joiden suhteen oli toisin päätetty. Edelleen kaupunginhallitus päättikehoit-
taa opetuslaitosten johtokuntia tekemään esityksen niiden alaisten kansliain työajasta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi3) tilastotoimiston ehdotuksen toimiston virka-ajan muut-
tamisesta kesä—elokuun aikana olemaan klo 8.30—11.30 ja klo 12.3 o—16. o o, jolloin kui-
tenkin osa henkilökuntaa päivystäisi ruokailutauon aikana. Lauantaisin virka-aika mää-
rättiin olemaan klo 8.30—12.3 o ilman taukoa. 

Kaupunginhallitus päätti4) pitää virastot ja laitokset suljettuina pääsiäislauantaina 
sekä virastot, lukuunottamatta työnvälitystoimistoa työvoima-asiain hoitoa varten, lau-
antaina, tammikuun 2 p:nä 1943. 

Virkasäännön tulkinta. Kun eräs kiinteistötoimiston viranhaltija, jonka kertomusvuo-
den kesäloma oli määrät ty heinäkuuksi, oli mainitun kuukauden 5 p:nä synnyttänyt lap-
sen, jolloin hänelle oli virkasäännön 28 a §:n nojalla myönnetty virkavapautta heinäkuun 
5 p:stä elokuun 15 p:ään, kiinteistölautakunta tiedusteli kaupunginhallitukselta, oliko 
synnytyksen vuoksi myönnetty virkavapaus keskeyttänyt kesäloman, jolloin viranhaltija 
siis saisi jatkaa kesälomaansa synnytyksen vuoksi myönnetyn \ irkavapauden päät tyt-
tyä, vai oliko kesäloman katsottava jatkuneen synnytyksestä huolimatta ja siis kuluneen 
samanaikaisesti virkavapauden kanssa. Kaupunginhallitus päätt i5) , että kyseistä virka-
säännön pykälää oli sovellettava siten, ettei kesäloman aikana sattunut synnytys enempää 
kuin sairauskaan keskeytä kesälomaa. 

Työntekijäin lomasäännön tulkinta. Teknillisten laitosten hallitus oli tiedustellut, miten 
työntekijäin lomasäännön 1 §:n 3 kohdassa mainittujen sukeltajain ja teknillisten laitosten 
vuorotyöntekijäin kesäloma-aikojen laskemisperuste on tulkittava, sitenkö, että vain sel-
lainen sukeltaja tai teknillisten laitosten vuorotyöntekijä, jonka työsuhde on keskeyty-
mät tä jatkunut sukeltajana tai vuorotyöntekijänä yhden vuoden, saa vuosittain 12 loma-
päivää, taikka niin, että sukeltaja tai teknillisten laitosten vuorotyöntekijä, joka on ollut 
aluksi muissa päivätöissä ja siirtynyt sukeltajaksi taikka vuorotöihin ennen vuoden päät-
tymistä, myös saa 12 vuorokauden loman. Kaupunginhallitus päätt i6) , että mainittua 
kohtaa oli sovellettava siten, että vain sellainen sukeltaja tai teknillisten laitosten vuoro-
työntekijä, jonka työsuhde on jatkunut ensisijaisesti sukeltajana tai vuorotyöntekijänä 
mainitussa kohdassa mainitun ajan, saa nautt ia siinä mainit tuja lomaetuja. 

Sotapalveluksesta vapautuneiden työntekijäin työsuhde. Sähkölaitoksen tehtyä sotapal-
veluksesta vapautuneiden kaupungin työntekijäin oikeutta vuosilomaan koskevan tie-
dustelun, päätettiin 7) sille vastata, ettei kyseisten työntekijäin sotapalveluksessa olo ollut 
keskeyttänyt heidän työsuhdettaan kaupunkiin, vaan oli mainittu palvelusaikakin luet-
tava työsuhteen voimassaoloaikaan, jonka pituudesta oikeus vuosilomaan samoin kuin 
loman pituuskin olivat riippuvaiset. 

Toimien vakinaistaminen. Kaupunginhallitus päät t i 8 ) kehoittaa kaupungin hallituk-
sia, lauta- ja johtokuntia harkitsemaan, mitkä lautakuntien alaiset, nykyään tilapäisin 
työvoimin hoidetut toimet olisi vakinaistettava, ja ennen huhtikuun 1 p:ää tekemään kau-
punginhallitukselle ehdotukset tästä samoin kuin siitä mihin palkkaluokkiin uudet virat 
olisi sijoitettava. Tällöin oli tarkoin otet tava huomioon, että vakinaistaminen saattoi 

!) Khs 3 p. syysk. 1 470 §. — 2) S:n 1 p. lokak. 1 659 §. — 3) S:n 21 p. toukok. 964 §. — 
4) S:n 26 p. maalisk. 620 § ja 17 p. jouluk. 2 168 §. — 5) S:n 8 p. lokak. 1 709 §. — 6) S:n 7 p. 
toukok. 900 §. — 7) Khn jsto 20 p. kesäk. 3 643 §. — 8) Khs 26 p. helmik. 418 §. 
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tulla kysymykseen ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa kokemus oli osoittanut toi-
men välttämättömäksi myöskin sellaisina aikoina, jolloin kysymykseen tulevat tehtävät 
olivat vähimmillään, taikka kun oli ilmeistä, että mainitut tehtävät tulevat koko vuoden 
ja jatkuvasti olemaan niin monilukuiset, etteivät entiset vakinaiset viran- ja toimenhalti-
jat voi niitä suorittaa. 

Virkojen täyttäminen sota-aikana. Valtioneuvosto oh antanut sisäasiainministeriölle 
tehtäväksi hallinnonhaaransa alaisia, valtionapua nauttivia ja muitakin järjestöjä jät tä-
mään virkapaikat vakinaisesti täyt tämät tä niin kauan kuin sota jatkui ja poikkeamaan 
tästä säännöstä vain pakottavien syiden vuoksi samoin kuin pitävänsä tärkeänä, että 
siviiliyrityksetkin mahdollisuuden mukaan koettaisivat tulla toimeen tilapäistyövoimin, 
kunnes voivat saada palvelukseensa sotapalveluksesta vapautuvaa, ansioitunutta ja 
pystyvää väkeä. Kehoituksen saatuaan kaupunginhallitus p ä ä t t i s a a t t a a sen kaupun-
gin kaikkien lautakuntien tiedoksi huomautuksin, että lausuttua toivomusta virkojen 
jättämisestä vakinaisesti täyt tämät tä tuskin voitiin sellaisenaan kaikissa tapauksissa 
noudattaa. Kysymys siitä, milloin toivomusta olisi noudatettava, milloin ei, olisi kussakin 
tapauksessa erikseen harkittava ja tällöin otettava huomioon se seikka, oliko syytä luulla, 
että sotapalvelusta suorittavat voisivat tulla kysymykseen kulloinkin kyseessä olevaa 
virkaa täytettäessä, samoin kuin oliko jonkun viran hoitamisesta virkaatoimittavin voi-
min haittaa itse viran hoidolle vai ei. 

Tilapäisen työvoiman palkkaaminen. Kaupunginhallitus päätt i2) , että kaupungin tila-
päisille toimistoapulaisille oli suoritettava vähintään 1 350 mk:n peruspalkka kuukaudessa 
sekä että palkattaessa tilapäistä työvoimaa palkka aina oh määrättävä jonkun palkka-
luokan mukaiseksi. 

Sotaleskien ja invaliidien vaimojen ottaminen kaupungin palvelukseen. Kaupunginhalli-
tus päätt i3) huomauttaa kaupungin hallituksille sekä lauta- ja johtokunnille siitä, että 
niiden alaisissa laitoksissa oli mahdollisuuksien mukaan koetettava sijoittaa sotaleskiä ja 
sotainvaliidien vaimoja avoimiin heille sopiviin toimiin. 

Viranhaltijain ja työntekijäin lomauttaminen maatalous- ja talkootöihin. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiainosasto oh esittänyt, että myöskin kaupungit 
yhteistoiminnassa asianomaisten työvoimapiirien kanssa lomauttaisivat maataloustöihin 
kaiken henkilökunnan, mikä suinkin oli irroitettavissa. Edellä mainitun johdosta kaupun-
ginhallitus päätt i4) , oikeuttaa kaupungin virastot ja laitokset myöntämään alaiselleen 
henkilökunnalle palkallista virkalomaa enintään kahden viikon ajaksi, mikäli tämä voitiin 
järjestää tuot tamatta tuntuvaa haittaa viraston tai laitoksen toiminnalle, sekä samalla 
kehoittaa virastoja ja laitoksia lähettämään luettelot vapautetusta työvoimasta Uuden-
maan ensimmäisen työvoimapiirin päällikölle. 

Kaupunginhallitus päätt i5) hyväksyä kaupungin virastojen ja laitosten johtajiston 
toimenpiteen kehoittaa heidän alaistaan henkilökuntaa osallistumaan Malmilla olevilla 
kaupungin maatiloilla sunnuntaina, syyskuun 27 p:nä järjestettäviin perunannostotalkoi-
siin. Samalla päätettiin talkoisiin osallistuville tarjota kaupungin kustannuksella kahvin-
korviketta työn aikana ja sen päätyt tyä ateria, sekä kehoittaa virastoja ja laitoksia maksa-
maan talkoisiin osallistuvan henkilökuntansa matkakustannukset kolmannen luokan 
rautatietaksan mukaisesti Malmille ja takaisin ja aikanaan tekemään kaupunginhalli-
tukselle esitykset mahdollisesti tarvittavien varojen myöntämisestä. 

Kaupunginjohtaja ilmoitti sittemmin, että edellisen päätöksen nojalla oli lokakuun 1 
p:ään mennessä myönnetty maatalouslomaa yhteensä 196 viranhaltijalle ja että kaupungin 
maatiloilla järjestettäviä perunannostotalkoita ei maan märkyyden vuoksi ollut voitu 
pitää mut ta että sen sijaan oli oikeutettu n. 100—230 viranhaltijaa arkipäivisin osallistu-
maan niihin. Kaasulaitoksessa oli väärinkäsityksestä johtuen lähetetty 28 tuntipalkalla 
olevaa miespuolista työntekijää kahdeksi viikoksi sadonkorjuutöihin, ollen kaupungin 
ilmeisesti tällöin suoritettava heille heidän kaasulaitoksen töissä nauttimansa palkat, 
yhteensä 35 344 mk. Välttämättömäksi osoittautuisi ehkä siirtää tuntipalkalla olevia 
kaupungin muista töistä joiksikin päiviksi kaupungin maatiloille maataloustöihin, jolloin 
kiinteistötoimiston maatalousosasto olisi oikeutettava suorittamaan heille heidän tavalli-
sia palkkojaan vastaavat palkat huolimatta siitä, että palkat tällöin tulisivat olemaan suu-

*) Khs 15 p. toukok. 923 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 497 §. — 3) S:n 15 p. tammik. 52 §. — 
*) S:n 24 p. syysk. 1 608 §. — 5) S:n 17 p. syysk. 1 564 § ja khn jsto 24 p. syysk. 3 879 §. 
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remmat kuin maataloustöissä yleensä. Kaupunginhallitus pää t t i l ) hyväksyä edellä mai-
nitut toimenpiteet talkootöiden järjestämisestä arkipäivisin sekä oikeuttaa kaasulaitoksen 
suorittamaan maataloustöihin määrätyille työntekijöilleen heidän laitoksesta saamiaan 
palkkoja vastaavat palkat talousarvion ulkopuolella olevalta tililtä, kunnes asia oli voitu 
esittää kaupunginvaltuustolle. Siltä varalta, että tuntipalkkaa nauttivia kaupungin työn-
tekijöitä oli tarpeen käyttää sadonkorjuussa kaupungin omilla tiloilla, kaupunginhallitus 
päätti suostua siihen, että rakennustoimiston työntekijöitä käytettiin n?issä töissä ja että 
heidän vakinaista tuntipalkkaansa vastaava palkka suoritettiin asianomaisten maatilain 
tilapäisten töiden tileiltä. 

Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa kaupungin virastot ja laitokset sallimaan alais-
tensa viranhaltijain myöskin arkipäivisin osallistua n.s. mottitalkoisiin sikäli kuin tämä oli 
mahdollista viraston tai laitoksen toiminnan mainittavasti häiriintymättä. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin3) yhteensä 4 741 mk 
kaupungin viranhaltijain kuljettamisesta sadonkorjuu- ja perunannostotöihin aiheutu-
neisiin kustannuksiin. 

Viranhaltijain ja työntekijäin palkkajärjestely. Merkittiin4) tiedoksi valtioneuvoston 
kehoitus, että kaupunkien palkkausolojen uudelleenjärjestelystä oli pidättäydyttävä sii-
hen saakka kunnes valtiovalta oli vahvistanut palkkausolojen järjestämisestä annettavat 
uudet ohjeet. 

Merkittiin5) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus Helsingissä 
työskentelevien sekatyöntekijäin minimituntipalkan vahvistamisesta. 

Ylityöstä suoritettava korvaus. Kaupunginhallitus päätt i6) vahvistaa viranhaltijain 
ylityökorvauksen suorittamisen perusteet. 

Kalliinajanlisäykset. Saatuaan tilastotoimiston ilmoituksen toukokuun elinkustannus-
indeksin suuruudesta kaupunginhallitus päätti7) , että palkkain ja eläkkeiden kalliinajan-
lisäykset heinäkuun 1 p:stä lukien maksetaan kaupunginvaltuuston kesäkuun 18 p:nä 
hyväksymän taulukon IV indeksiluokan mukaisesti. 

Valtion viranomaisten kanssa asiasta käytävien neuvottelujen pohjana noudatetta-
vaksi päätettiin 8) hyväksyä m.m. viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavia kalliin-
ajanlisäyksiä osoittava palkkataulukko. 

Sairaalahallituksen asiasta tekemään tiedusteluun päätettiin9) vastata, että viransi-
jaisten ja tilapäisten toimenhaltijain palkkoja sai kalliinajanlisäysten indeksin kohotessa 
nimittäjän päätöksellä kussakin yksityistapauksessa korottaa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli esittänyt, että niille opettajille, jotka 
toimivat sotapalvelukseen kutsuttujen opettajain sijaisina olematta varsinaisia vuosi-
sijaisia ja joilla ei ollut koulussa muuta tointa, maksettaisiin 8 kuukauden palkka kalliin-
ajanlisäyksineen samojen perusteiden mukaisesti kuin muillekin vuosisijaisille. Kaupun-
ginhallitus päätti1 0) tällöin ilmoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle, että 
sen oman harkinnan varassa v:n 1941 maaliskuun 1 p:ää edeltäneeltä ajalta oli ollut kal-
liinajanlisäysten suorittaminen valtuuston pää töksen n ) mukaisesti edellä mainituille 
sijaisopettajille eikä se siis antanut kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta, sekä että 
johtokunnan oli valtuuston viranhaltijoille maksettavien kalliinajanlisäysten muuttami-
sesta kertomusvuoden helmikuun 18 p:nä tekemän päätöksen12) mukaisesti vahvistettava 
kyseisten sijaisopettajien peruspalkka ja määrättävä suoritettavaksi sille mainitun pää-
töksen edellyttämä kalliinajanlisäys. Lisäksi ilmoitettiin, että sijaisopettajille saatiin 
suorittaa palkka vain siltä ajalta, jonka koulutyö tosiasiallisesti oli kestänyt, lukuun-
ot tamatta toukokuun 13 p:n ja kesäkuun 1 p:n välistä aikaa, jolloin koulutyö oli 
ollut keskeytyksissä ja jolta heille saatiin suorittaa täysi palkka kalliinajanlisäyksi-
neen. 

Kaupunginhallitus päätti1 3) myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen valtuus-
ton helmikuun 18 p:nä kalliinajanlisäysten muuttamisesta tekemän päätöksen 12) tulkit-

!) Khs 1 p. lokak. 1 660 §. — 2) S:n 22 p. lokak. 1 795 §. —3) Khn jsto 8 p. lokak. 3 919 ja 
3 921 §, 15 p. lokak. 3 943 §, 22 p. lokak. 3 954 ja 3 958 §, 29 p. lokak. 4 005 §, 5 p. marrask. 
4 043 §, 19 p. marrask. 4 106 § ja 10 p. jouluk. 4 170 §. — 4) Khs 24 p. syysk. 1 604 §. — 5) S:n 
28 p. toukok. 1 055 §. — 6)- S:n 5 p. helmik. 257 § ja 17 p. jouluk. 2 179 §; ks. kunnall. asetuskok. 
s. 9 ja 167. — 7) Khs 20 p. kesäk. 1 175 §. — 8) S:n 10 p. syysk. 1 550 §. —9) Khn jsto 15 p. tam-
mik. 3 052 §. — Khs 28 p. toukok. 1 063 §. — Ks. v:n 1941 kert. s. 7. — 12) Ks. tämän kert. 
I. s. 8. —13) Khs 26 p. maalisk. 631 §. 
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semisesta siten, että ylityöstä maksettavan korotuksen määrääminen on suoritettava jo 
tasoitetun tuntipalkan pohjalla. 

Sähkölaitokselle, joka tammikuussa oli suorittanut 40 viranhaltijalle annettujen mää-
räysten virheellisen tulkinnan mukaisena kalliinajanlisäysten lisäkorvauksena yhteensä 
6 327 mk merkiten menon v:n 1941 tileihin, kaupunginhallitus päätt i2) huomauttaa lai-
toksen menetelleen virheellisesti suorittaessaan kyseisille viranhaltijoille suuremmat kal-
liinajanlisäykset kuin mihin se oli ollut oikeutettu mutta jät tää mahdolliset toimenpiteet 
sen varaan, saatiinko liikaa suoritetut erät takaisin perityiksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) , että liikaa maksettujen kalliinajanlisäysten takaisin-
perimisen tuli tapahtua heinäkuusta alkaen 1 tai 2 kuukauden ajalta, kuitenkin siten, että 
tämä ei koskenut teurastamoa, jonka suhteen oli tehty eri päätös4). 

Viransijaisuuspalkkioita koskevat määräykset. Kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa 
sairaalahallitukselle, että viranhaltija, joka määrätään sotalaitoksen palvelukseen kutsu-
tun viranhaltijan sijaiseksi, saa viransijaisuusajalta omaan virkaansa kuuluvat palkka-
edut, jollei kaupunginhallitus jossain yksityistapauksessa kohtuussyistä toisin päätä. 

Kaupunginhallitus päätti6), että toisen viran hoidosta oman viran ohella maksetaan, 
milloin korvausta siitä suoritetaan, enintään yhtä suuri osa toiseen virkaan liittyvästä 
kalliinajanlisäyksestä kuin pohjapalkasta. 

Kaupunginhallitus päätti7), että sen v. 1933 vahvistamia määräyksiä8) viransijai-
suuspalkkioista tammikuun 1 p:stä 1943 lukien oli noudatettava myöskin sotapalveluk-
seen kutsuttujen viransijaisiin nähden. 

Kaupunginhallitus päätti9), et tä niille sotapalveluksessa olevien opettajien kuukausi-
palkkaisille sijaisille, jotka tulivat toimimaan opettajina koko lukuvuoden 1942/43, 
oli maksettava palkkaa myöskin joululoman ajalta sekä lisäksi kahdelta viikolta lukuvuo-
den päätyttyä. 

Huoltolautakunnan asiasta tekemän tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti1 0) 
ilmoittaa, että sotapalvelukseen kutsutun viranhaltijan sijaiseksi määrätylle alempipalk-
kaiselle viranhaltijalle saatiin sekä kesäloma- että muunakin aikana maksaa ainoastaan 
hänen omaan virkaansa kuuluva palkka. 

Luontoisetukorvaukset. Kaupunginhallitus vahvisti n ) kaupungin viranhaltijain luon-
toisetukorvauksia määrättäessä noudatettavat arvioimisperusteet, jotka tulisivat voi-
maan joulukuun 1 p:stä lukien. 

Työntekijäin kesälomat. Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunta oli esittänyt 
ryhdyttäväksi sellaisiin toimenpiteisiin, että niille rakennustoimiston työntekijöille, jotka 
vallitsevien poikkeuksellisten olojen vuoksi ja valtioneuvoston heinäkuun 31 p:nä anta-
man päätöksen perusteella joutuivat pitämään vuosilomansa vasta vuoden lopussa, mak-
settaisiin loma-ajan palkka täysin normaalipituisten työpäivien mukaisesti, vaikka lyhen-
netyt työpäivät nyt olivatkin voimassa. Tällöin yleisten töiden lautakunta hyväksyi työn-
tekijäin vuosilomapalkkojen määräämisessä noudatettavaa työpäivien pituutta koskevan 
anomuksen mikäli kyseessä oli asianomaisten lomien siirto, mutta asian laatuun katsoen 
se alisti päätöksensä kaupunginhallituksen tutkittavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi12) 
yleisten töiden lautakunnan asiasta tekemän päätöksen. 

Paikkamäärien pyöristäminen. Kaupunginvaltuusto oli päättänyt1 3), et tä kun työn-
tekijäin perustuntipalkka ja kalliinajanlisäys päättyy pennimäärään 5 tai sen yli, korote-
taan se lähinnä ylempään 10 p:iin tai jos tuntipalkka pää.ttyy pennimäärään alle 5, alen-
netaan se lähimpään 10 p:iin. Kaupunginhallitus päätti1 4) tällöin, että jos pennimäärän 
viimeinen luku oli 1—4, oli tuntipalkka pyöristettävä lähinnä alimpaan 10 p:iin, ja jos 
kyseinen luku oli 5—9, oli se pyöristettävä lähinnä ylempään 10 p:iin. Jos taas palkkaan 
liittyi korotuksia esim. ylityöstä, oli tasoitus 10 p:iin tapahtuva vasta korotetulle tunt i-
paikkamäärälle. Jos maksettava viikkotili kaikesta huolimatta päättyi pennilukuun, joka 
ei ollut 10, oli tili pyöristettävä lähinnä ylempään 10 p:iin. Toistaiseksi oli kuitenkin nou-
datettava kaupunginhallituksen päätöstä, että 5 ja 10 p:n rahat, kunnes toisin määrättiin, 

!) Ks. alemp. — 2) Khs 28 p. toukok. 1 027 §. — 3) S:n 28 p. tcukok. 1-041 §. — 4) Ks. 
Itämän kert. I. s. 193. — 5) Khs 22 p. tammik. 161 §. — 6) S:n 5 p. marrask. 1 885 §. — 
7) S:n 10 p. jouluk. 2 144 §. — 8) Ks v:n 1933 kert. s. 149. — ») Khs 23 p. jouluk. 2 262 §. — 
10) Khn jsto 8 p. lokak. 3 935 §. — Khs 5 p. marrask. 1 894 § ja 12 p. marrask. 1 954 §; ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 165. — 12) Khs 22 p. tammik. 155 §. —- 13) Ks. Kunnall . asetusk. s. 6. — 
14) Khs 26 p helmi k. 416 §. 
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poistettiin palkkoja maksettaessa ja että palkat oli korotettava lähinnä korkeampaan 
25:llä jaolliseen paikkamäärään mikäli mahdollista jo palkkalistoja laadittaessa. Urakka-
työtä suoritettaessa lasketaan palkkatuloon sisältyvä kalliinajanlisäys, esim. eläkepohjan 
laskemista varten, sen palkkaluokan mukaisesti, joka kalliinajanlisäyksineen lähinnä 
vastaa urakalla ansaittua tuloa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin huomauttaa asianomai-
sille, että tuntipalkalla tarkoitetaan työehtosopimuksen mukaisesti maksettua palk-
kaa. 

Muut palkkakysymykset. Kaupunginvaltuuston lokakuun 1 p:nä 1941 tekemään pää-
tökseen1), joka koski palkkauksen suorittamista puolustuslaitoksen palvelukseen kutsu-
tuille viranhaltijoille ja työntekijöille, sisältyi m.m. määräys, jonka mukaisesti mainitusta 
päivästä lukien myöskin puolustuslaitoksen palvelukseen määrätyille hoitajattarille oli 
suoritettava palkka kaupungin puolesta, kuitenkin % asianomaisen palkkaeduista. Kun 
syyskuun 25 p:nä 1941 annettu asetus ei velvoittanut kuntia maksahiaan palkkaa puolus-
tuslaitoksen palvelukseen määrätyille hoitajattarilleen, oli palkan maksamisen suhteen 
syntynyt epäselvyyttä. Sairaalahallituksen tämän johdosta asiasta tekemään tiedusteluun 
kaupunginhallitus päätti2) vastata, että kyseisille sairaanhoitajattarille saatiin maksaa 
palkkaa edellä mainitun valtuuston päätöksen mukaisesti mainitusta päivästä lähtien 
sitä mukaa kuin saatiin selvitys heidän puolustuslaitokselta samaan aikaan saamastaan 
palkasta, mikä tällöin oli vähennettävä kaupungin maksettavasta palkasta, kuitenkin 
muona- ja päivärahoja lukuunottamatta. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
sairaalahallituksen maksamaan kertomusvuoden palkkamäärärahasäästöstä myöskin 
v:n 1941 palkkoja hoitajattarille. 

Kulkutautisairaalan sairaanhoitajattarille H. Laitiselle ja L. Salmelalle, jotka puolus-
tuslaitoksen kirjoissa edelleen olevina olivat saaneet kehoituksen toistaiseksi hoitaa omia 
virkojaan, sairaalahallitus oikeutettiin3) tältä ajal ta suorittamaan heidän täyden kau-
pungin palkkansa ja puolustuslaitoksen suorittamaan kuukausipalkan välinen erotus. 
Samalla sairaalahallitus oikeutettiin noudattamaan tällaista menetelmää muissakin vas-
taavanlaisissa kaupungin sairaaloissa mahdollisesti esiintyvissä tapauksissa. 

Kaupunginhallitus päätt i4) ilmoittaa ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, että 
maksettaessa ammattikoulujen opettajain palkkoja koulujen toiminnan ollessa sotatilan 
vuoksi lakkautettuna, ei ollut syytä soveltaa niitä periaatteita, joita valtionavun suuruut-
ta arvioitaessa oli noudatettava opettajain palkkauksen suhteen kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön ammattikouluille lähettämän kiertokirjeen mukaisesti. 

Niille työntekijöilleen, jotka olivat joutuneet sotapalvelukseen ja joiden työsuhde edel-
leen oli roimassa, kaasulaitosta päätettiin5) kehoittaa sotapalvelusajalta suorittamaan 
sen tuntipalkan mukaisen palkan, minkä he olivat nauttineet vähintään yhden tiliviikon 
aikana ennen sotapalvelukseen joutumistaan. Kaasulaitoksen sittemmin tiedusteltua, 
oliko edellistä päätöstä sovellettava myöskin taannehtivasti, kaupunginhallitus päätt i6) 
ilmoittaa, että koska kyseinen päätös ei ollut mikään uusi määräys vaan ainoastaan voi-
massa olevien määräysten tulkinta, oli sitä sovellettava taannehtivasti. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että samanlainen palkanmaksutapa kuin oli voimassa 
työntekijäin suhteen oli ulotettava myös tilapäistä työvoimaa koskevaksi, joten heille 
edelleen oli maksettava palkkaa, jos he olivat yhtäjaksoisesti olleet kolme kuukautta 
kaupungin palveluksessa ennen sotaväkeen joutumistaan. 

Yleisten töiden lautakunnan tiedusteltua, oliko erään rintamalla kadonneen rakennus-
toimiston työntekijän perheelle edelleen suoritettava reserviläispalkkaa, kaupunginhalli-
tus päätt i8) ilmoittaa, että kyseisenlaisissa tapauksissa oli reserviläispalkka toistaiseksi 
maksettava. 

Kaupunginhallitus päätti9), että jos halko töihin siirretyt, sotapalveluksesta kotiu-
tetut kaupungin työntekijät jälleen kutsuttiin sotapalvelukseen, oli heille sotapalvelus-
ajalta maksettava heidän varsinaiseen ammattiinsa kuuluva palkka. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnalle päätettiin10) sen tekemän tiedustelun joh-
dosta ilmoittaa, että sotapalveluksesta lomautetuille ja kotiutetuille viranhaltijoille oli 
maksettava palkka lyhentämättömänä siitä alkaen kuin asianomaiset olivat ryhtyneet 

Ks. v:n 1941 kert. s. 7. — 2) Khs 29 p. tammik. 222 §. — 3) S:n 17 p. syysk. 1 597 §. — 
4) S:n 15 p. tammik. 85 §. —5) S:n 20 p. elok. 1 449 §. —6) S:n 12 p. marrask. 1 947 §. — 7) S:n 
5 p. maalisk. 494 §. — 8) S:n 12 p. helmik. 325 §. —9) S:n 19 p. maalisk. 572 §. —10) Khn jsto 
15 p. tammik. 3 057 §. 
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virkaansa hoitamaan huolimatta siitä, että valtio suoritti heille sotakuukausipalkkaa vielä 
puoli kuukautta kotiuttamispäivän jälkeen. 

Työnvälitystoimiston tiedusteluun, eikö tilapäisen työvoiman tililtä palkatulle viran-
haltijalle ole hänen sotapalveluksessa olonsa aikana maksettava palkkaa vuoden vaihteen-
kin jälkeen, vaikkei virkamääräystä ole uusittu, kaupunginhallitus päätti vastata, että 
virkasuhteen päätyt tyä vuoden lopussa ei palkkaa enää makseta. 

Sähkölaitokselle, joka oli tiedustellut, oliko palkkaa sodan ajalta maksettaessa Sak-
san armeijassa Neuvostoliittoa vastaan vapaaehtoisena taistelevat suomalaiset rinnastet-
tava Suomen omassa armeijassa vapaaehtoisina palveleviin asevelvollisiin, kaupungin-
hallitus päätti2) ilmoittaa, ettei toistaiseksi ollut maksettava palkkaa kyseisissä tapauk-
sissa. 

Sairauden aikaiset viransijaisuusftalkkiot. Seuraavien viranhaltijain sijaisille myönnet-
tiin alla mainitut palkkiot talousarvioon tätä taroitusta varten merkitystä määrärahasta, 
joissakin tapauksissa vastaavalta edellisen ja joissakin vastaavalta seuraavan vuoden 
tililtä: 

Virasto tai laitos Virkavapaa 
viranhaltija Virka Virkavapaus 

kesti 

Sijaiselle 
myönnetty 

palkkio, 
mk 

Kaupunginkansli a 
S:n 

Rahatoimisto 

S:n 

S:n 

S:n 
Tilastotoimisto 

Revisiotoimisto 

Toisen kaupunginvoudin 
konttori 

S:n 

S:n 

S:n 

S:n 
Ulosottolaitoksen tarkkai-

luosasto 
Rakennustarkastuskonttori 
Raastuvanoikeus 

S:n 
S:n 

S:n 

Raatihuoneen arkisto 
S:n 

Poliisilaitos 
I S:n 

Särkisiltä, A. 3) 
Vesterberg, A. 4) 

Sandman, B. 5) 

Liljeström, L. 6) 

Lindholm E. 7) 

Nordblom, D.8) 
Särkisiltä, E. 9) 

Lindborg, S.10) 

Lindén, A. n ) 

Borg, H. 12) 

Reis, L.33) 

Svanbäck, J. F.*4) 

Tatti, P. i5) 
Thors, G. 16) 

Veiste, L. 17) 

Furuhjelm, K. E. 18) 

Laaksonen, S.19) 
Sanchez-Rosenlindt, 

E. 20) 

Lönnroth, A. V. 21) 

Winter, S.22) 
Landgren, H. 23) 
Hägg, E.-M. 24) 
Pollari, V. 25) 

Kanslia-apulainen 
Siivoja 

Kirjanpitäjä 

Toimi stoapulainen 
» 

>> 
» 

Revisioapulainen 

Apulaiskassanhoitaj a 

Toimistoapulainen 
» 

Ulosottoapulainen 
» 

Tarkkaa j a-apulainen 

Apulaisinsinööri 

Oikeusneuvosmies 

Toimistoapulainen » 

Kaupunginpalveli j a 

Apulaisaktuaari 
Arkistoapulainen 
Sair aanhoitaj atar 
Siivooja 

20 / 24/ 
/10 /12 

13/i - 3 1 / i 
i «U - 1 / , 
l Vs - Vxo 

6/2 - 2 2 / s 
/ V i - * / . 
1 7/e —6 / io 27U - */. 

21 Ii -uk 
r i o / i 2 4 i - 9 / 3 
i i 2 / 3 - i 9 / 5 6 / 17 / 

/ lo ho 

21/ 20/ / 9 /10 
r 
\ 11 ha—3l/i 43 
i
 X/5 30/8 
\ 1 7 / 9 - 3 1 / 1 2  

16/2 - u U 

29/e - 2 0 / 7 

23/s - 1 0 / s r i o / 2 - 2 4 / 2 
\ i 6 / 3 - 2 3 / 3 13/ 6/ 

12 / 3 
-h - 3 1 / i 

\ 5/l0 1/l2 21 I 26 1 1 3 / 3 20/ 15/ 
ho 112 

15/x - 2 9 / i 29 / 10/ / 9 /l0 

7 285 
770 

5 800 
3 388 
3710 

10 244 
10 742 
3 170 
2 069 
6 300 
4 760 
1 000 

1 500 
4 200 
5 720 
5 520 

» 10 716 
5 240 
6 744 

8 000 
3 360 
1 120 
1 260 

600 

1 375 
5 640 

420 
4 950 
1 110 

546 

30 

65 

!) Khn jsto 22 p. tammik. 3 083 §. — 2) S:n 19 p. maalisk. 3 323 §. — 3) S:n 5 p. marrask. 
4 042 § ja 3 p. jouluk. 4 157 §. — 4) S:n 22 p. tammik. 3 070 §. — 5) S:n 16 p. huhtik. 3 416 § ja 
21 p. toukok. 3 517 § sekå khs 16 p. heinåk. 1 257 §. — 6) Khn jsto 19 p. helmik. 3 201 § ja 26 p. 
maalisk. 3 337 §. — 7) S:n 26 p. helmik. 3 229 § sekå khs 26 p. helmik. 413 §, 16 p. heinåk. 
1 257 § ja 3 p. syysk 1. 474 §. —8) Khn jsto 28 p. toukok. 3 565§. — 9; S:n 12 p. helmik. 3 164 §. —-
10) S:n 29 p. tammik. 3 108 § ja 21 p. toukok. 3 520 §. — ^ S i n 22 p. lokak. 3 968 §. —12) S:n 
8 p. lokak. 3 934 §. — 13) S:n 20 p. kesåk. 3 645 §, 22 p. lokak. 3 969 § ja 23 p. jouluk. 4 239 §. — 
14) S:n 7 p. toukok. 3 483 §, 1 p. lokak. 3 906 § ja 26 p. marrask. 4 137 §. —15) S:n 26 p. hel-
mik. 3 231 §. —16) S:n 2 p. heinåk. 3 678 §. — 17) S:n 2 p. heinåk. 3 690 §. —18) S:n 19 p. hel-
mik. 3 189 § ja 2 p. huhtik. 3 361 §. — 19) S:n 19 p. helmik. 3 204 §. — 20) S:n 29 p. tammik. 
3 107 §. —21) S:n 8 p. lokak. 3 928 §, 22 p. lokak. 3 971 § ja 26 p. marrask. 4 141 §. —22) S:n 
2 p. huhtik. 3 363 §. — 23) S:n 29 p. lokak. 4 030 §. — 24) S:nl2 p. helmik. 3 171 §. — 25) S:n 
22 p. lokak. 3 988 §. 
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Virasto tai laitos Virkavapaa 
viranhaltija Virka Virkavapaus 

kesti 

Sijaiselle 
myönnetty 

palkkio, 
mk 

Palolaitos 
S:n 
S:n 

Terveydenhoitolautakun-
nan toimisto 

S:n 

Maidontarkastamo 

S:n 

Tuberkuloosihuoltotoimisto 
S:n 
S:n 

Sielullisesti sairaiden vas-
taanottoasema 

Sielullisesti sairaiden huol-
toimisto 

Sielullisesti sairaiden nais-
ten keskuskoti 

S:n 

Kouluhammaskl i nikka 

S:n 
S:n 

S:n 
S:n 

Terveystoimi sto 

S:n 
Veneeristen tautien poli-

klinikka 
Huoltoviraston yleinen 'toi-

misto 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Leskinen, A. x) 
Nenonen, V. J. 2) 
Reinikainen, M. 3) 

Lagus, R. 4) 

Lundin, E. 5) 

Paatero, S. 6) 

Brakel, M.-L. 7) 

Hellström, E.8) 

Vallinheimo, E. 9) 
Willgren, T.10) 
Häggman, A. u ) 

Andelin, H.12) 

Ruonakangas, H. 13) 

Saario, I.14) 

Aspelund, E.15) 

Helo, H. 16V 
Tiililä, I. 17) 

Strömberg, E. 18) 
Lundgren, T.19) 

Edgren-Gylling, M.20) 

Wilén, M. 21) 
Airolahti, M. 22) 

Blomberg, V. A. 23) 

Mellberg, E. 24) 

Nieminen, S. 25,> 
Ahman, A. 26) 
Joukala, E. 27) 
Strandberg, B.28) 
Airos, V. S. V. 29) 
Mielonen, U. 30) 
Liukkonen, A. 31) 
Pirskanen, L. 32) 

Palomestari 
Palokorpraali 
Palokorpraali 

Aluelääkäri 

Sairaanhoitaj atar 

Toimistoapulainen 

Laboratori oapulainen 

Ylihoitajatar 

Laboratoriohoitaj atar 
Toimistoapulainen 
Sairaanhoitaj atar 

Sairaanhoitaj atar 

Palvelija 

Kouluhammaslääkäri 
» 

Apulaiskouluhammas-
lääkäri 

Klinikka-apulainen 
Vahtimestari 

Apulaislääkäri 

Toimistoapulainen 
Sairaanhoitaj atar 

Kanslianesimies 

Kanslianhoitaja 

Kodissakävijä » 

Toimistoapulainen 
» 

Vahtimestari » 

Siivooja 

4 / 31 / 
/ 9 /12 

18/8 - 2 7 / s 
26/x - 2 5 / 2 7 1 .11 

I10 /12 "/, -18/2 l/l -3 0 /4 
22/l - 1 8 / 2  17 lz ~31U 

'/'2 - */, 
1/IO - 2 8 / 243 

21/7 /s 
Ve - 3 1 / , 
V. 30/o 
9U - 3 1 / , 
VlO-30/!! 
111 -25/3 1 / 21 / / 8 ¡S 19 / 18 / /10 I11 16/2 - 2 7 / 2 
7/4 -1 8 /4 

4 450 
1 900 

11 400 
1 544 

974 
5 740 

794 
2 590 

383 
4 376 

600 
900 

4 191 
3 310 

714 

1 798 

5 080 
11 363 

488 
2 900 
7 695 

676 
4 640 

1 680 
1 032 
4 634 
2 993 
5 204 
2 473 
1 352 

8 623 

8 087 
3 553 
5 960 

770 
7 320 
4 768 
5 303 

900 
2 916 

240 
275 

25 

!) Khn jsto 12 p. maalisk. 3 292 § ja 9 p. huhtik. 3 387 §. —-2) S:n 9 p. huhtik. 3 388 § — 
3) S:n 26 p. helmik. 3 235 §. —4) S:n 4 p. kesåk. 3 598 § ja 22 p. lokak. 3 967 §. —5) S:n 12 p 
maalisk. 3 289 §. — 6) S:n 8 p. t.ammik. 3 014 § ja 5 p. maalisk. 3 256 §. — 7) S:n 4 p. kesåk. 
3 595 §, 5 p. marrask. 4 056 §, 19 p. marrask. 4*121 § ja 17 p. jouluk. 4 215 §. —8) S:n 8 p. tam-
mik. 3 013 § ja 29 p. tammiK. 3 120 §. — 9) S:n 19 p. marrask. 4 120 §. —10) S:n 26 p. maalisk. 
3 341 § ja 30 p. huhtik. 3 465 §. — " ) S:n 15 p. tammik. 3 058 §. — 12) S:n 20 p. elok. 3 789 §. — 
13) S:n 11 p. kesåk. 3 632 §, 29 p. lokak. 4 013 § ja 19 p. marrask. 4 123 §. — 14) S:n 10 p 
syysk. 3 845 §. —15) S:n 12 p. helmik. 3 173 §, 29 p. lokak. 4 015 § ja 5 p. marrask. 4 055 §. — 
16) S:n 26 p. helmik. 3 233 §. —17) S:n 5 p. maalisk. 3 262 §. —18) S:n 12 p. helmik. 3 172 §. — 
19) S:n 16 p. huhtik. 3 407 §. —20) S:n 11 p. kesåk. 3 625 §, 19 p. marrask. 4 122 § ja 17 p. jou-
luk. 4 216 §. — 21) S:n 5 p. marrask. 4 054 §. 22) S:n 26 p. helmik. 3 232 §. — 23) S:n 22 p. lo-
kak. 3 964 § ja 17 p. jouluk. 4 206 §. — 24) S:n 15 p. toukok. 3 505 §, 11 p. kesåk. 3 624 § ja 
3 p. syysk. 3 828 §. —25) S:n 11 p. kesåk. 3 624 §. —26) S:n 16 p. heinåk. 3 715 §. — 27) S:n 15 p. 
toukok. 3 505 §, 16 p. heinåk. 3 715 § ja 22 p. lokak. 3 964 §. — 28) S:n 12 p. helmik.'3 167 §. — 
29) S:n 3 p. syysk. 3 828 §. —30) S:n 26 p. marrask. 4 139 §. —31) S:n 5 p. maalisk. 3 258 §. — 
32) S:n 15 p. toukok. 3 505 §. 
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos 
Virkavapaa 
viranhaltija 

Virka 
Virkavapaus 

kesti 
myönnetty 

palkkio, 
mk 

1 283 
Kunnalliskoti Jokinen, I. x) Toimistoapulainen { ~ % 2 380 — Jokinen, I. x) 

{ lC/,-15/9 2 272 — 

S:n Lönnqvist, E. 2) Osastonhoitaj atar 17 / 23 / /10 /10 570 — 

S:n Niemi, A. 3) Hoitajatar 1 / 15 / /7 /7 1 249 — 

S:n Tachbulat, E. 4) » V , - » 0 / « 5 770 — 

S:n Varpainen, A. 5) » l / . - 3 0 / 4 
4 018 — 

S:n Arho, I. 6) Pesuapulainen l a/9 - 1 5 / l 0 1 571 — 

Työtuvat Viljanen, E. 7) Käsityönopettaj a x / i 2 4 1 - 3 1 / 3 
6 800 — 

Lastensuojelu virasto Palomäki, K. F. 8) Lastenhuollontarkastaj a su-eu 2 000 — 

S:n Granholm, R. 9) Pikkulastenhoidon val-
vontalääkäri 

i 27/3 -25/5 
\ 8 / 6 7 / 7 

2 000 
3 600 z 

S:n Ekholm, E. 10) Kanslianhoitaj a 23/3 —
 1U 2 592 — 

S:n Ramstedt, M. 11) Kodissakävijä f M/S-»'/. 
\ 31/ 31/ l /10 112 

2 300 
5 588 

— 

S:n Hyvärinen, V. 12) Kanslia-apulainen 16/ 15 / / 3 / 5 4 860 — 

Sofianlehdon pikkulasten- Hamara, T.13) Osastonhoitaj atar 15/ 20 / / 9 / 9 1 192 — 

koti 
S:n Heide, C. 14) Lastenhoitaja 3/ 30/ / 6 / 6 1 387 — 

S:n Konsin, M.15) » 15/5 - " / e 1 600 • — 

S:n Koskela, L. 16) » V i " " / ! 1 600 
S:n Pehkonen, A. 17) Palvelija 15 / 31 / / 9 /12 5 121 — 

S:n Kasurinen, S. 38) Siivooja 1 / 23 / / 2 12 847 — 

Reijolan lastenkoti Carlén, A. 19) Lastenhoitaja 1 / 15 / hi /12 4 003 — 

S:n Laine. V. 20) Siivooja 12/ 20/ 110 110 493 — 

Kullatorpan lastenkoti Salo, K.2 1) Lastenhoitaja 24/4 -15U 1 200 — 

Vastaanottokoti Nuutinen, H. 22) Pesijä 24/2
 23/3 1 000 — 

Toivolan koulukoti Honkapirtti, R. 23) Opettaja / 9 / 2 - 2 3 / 2 

l 1 7 / e - 1 7 / , 
6 /2 - 1 5 / s 

1 500 
1 700 

— 

Ryttylän koulukoti Aflecht, M. 22) Hoi ta ja 

/ 9 / 2 - 2 3 / 2 

l 1 7 / e - 1 7 / , 
6 /2 - 1 5 / s 2 520 — 

S:n Rautanen, S. 24) Kei t tä jä / 1 5 / 2 - ] 5 / 3 

\ 29/S —31/l2 
1 030 
5 097 

— 

Töölön lastenhoidonneu vola Sarvi, L. 25) Hoitaja V i o - 3 0 / n 5 672 — 

Oikeusaputoimisto Lindegren, S. 26) Toi mistoapulai nen 2 1 / 3 - 3 / Ö • 1 350 — 

Työnvälitystoimisto Veteli, A. 27) Toimentaja XU 31/5 1 917 — 

S:n Ekroth, A. 28) Toimistoapulainen 1 6 / 2 - 9 / 3 1 175 — 

Kansanhuolto toi misto Seppälä, D. 29) Kassanhoitaja 29 U - 1 5 / e 2 861 — 

S:n Hartio-, V. 30) Toimistoapulainen 2 0 / ! - 2 ? / 2 1 750 — 

S:n Paatero, K.3 1) Vi —31/i 1 300 
S:n Vehviläinen, A.-L. 31) » 1 425 
S:n Viljanen, J. 32) » 5/I241 —12/3 4 370 — 

Ilmasuo j elukeskus Niiranen, E. 33) Siivooja 15/I - 1 5 / 3 3 880 — 

Ruotsinkieliset Malmberg, R. 34) Tarkastaja 1/ 20/ /10 /12 6 333 35 
kansakoulut 

1/ 20/ /10 /12 

Valmistava tyttöjen am- Laesvuori, E. R. 35) Opettaja 2 1 / 4 - 2 1 / 5 3 250 
mattikoulu 

Opettaja 2 1 / 4 - 2 1 / 5 

S:n Henriksson, C. 86) » 1"/l0 20/12 \ 
1 2 / I O - 3 1 / I 2 / 
2f'/2 - V« 

20 340 S:n Suomala, A.-L. 36) >> 

1"/l0 20/12 \ 
1 2 / I O - 3 1 / I 2 / 
2f'/2 - V« 

20 340 — 

Tammisalo, A.-L. 37) >> 

1"/l0 20/12 \ 
1 2 / I O - 3 1 / I 2 / 
2f'/2 - V« 3 567 — 

Khn js to 9 p. huht ik . 3 386 §, 11 p. kesåk. 3 624 § ja 1 p. lokak. 3 911 §. — 2) S:n 17 p . 
jouluk. 4 208 §. — 3) S:n 3 p. syysk. 3 828 §. — 4) S:n 22 p. lokak. 3 964 § ja 17 p. jouluk. 
4 208 §. - 5) S:n 9 p. huht ik . 3 386 §. — 6 ) S:n 22 p. lokak. 3 964 §. — S:n 8 p. t a m m i k . 
3 027 §. — 8) S:n 23 p. huht ik . 3 437 § ja 28 p. toukok . 3 560 §. — 9) S:n 23 p. huh t ik . 3 438 §, 
28 p. toukok. 3 561 § ja 2 p. heinåk. 3 689 §. —1 0) S:n 9 p. huht ik . 3 389 §. - 1 1 ) S:n 4 p. ke-
såk. 3 599 § ja 19 p. mar rask . 4 119 §. — 12) S:n 23 p. huht ik . 3 441 §. — S:n 8 p. lokak. 
3 933 §. —1 4) S:n 2 p. heinåk. 3 687 §. —1 5) S:n 28 p. toukok . 3 559 §. — S:n 29 p. t a m m i k . 
3 124 §. — 1 7 ) S:n 8 p. lokak. 3 931 § ja 3 p. jouluk. 4 i61 §. — 18) S:n 26 p. helmik. 3 228 § j a 
12 p. maal isk. 3 284 §. — S:n 3 p. jouluk. 4 160 §. —2 0) S:n 5 p. mar rask . 4 051 §. — 2 1 ) S:n 
15 p. toukok . 3 506 §. — 2 2) S:n 12 p. maal isk . 3 284 §. — 23) S:n 12 p. maal isk. 3 284 § ja 2 p . 
heinåk. 3 688 §. — 24) S:n 12 p.- maah'sk. 3 284 §, 8 p. lokak. 3 932 § ja 29 p. lokak. 4 022 §. — 
25) S:n 29 p. lokak. 4 023 §. — 2«) S:n 16 p. huht ik . 3 410 S. — 27) S:n 2 p. hemåk . 3 673 §. — 
28) S:n 12 p. maalisk. 3 286 §. — 2 9 ) S:n 16 p. heinåk. 3 741" §. — 30) S:n 19 p. helmik. 3 199 §. — 
31) S:n 22 p. t a m m i k . 3 081 §. — 32) S:n 22 p. t a m m i k . 3 081 §, 19 p . helmik. 3 200 § ja 19 p. 
maalisk. 3 307 §. — 3 3) S:n 26 p. helmik. 3 238 §. —3 4) S:n 15 p . lokak . 3 952 §. — 35) S:n 23 pfc 
huht ik . 3 435 §. — 3 6) S:n 19 p. mar rask 4 124 § —3 7) S:n 2 p. huh t ik . 3 360 §. 
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos Virkavapaa 
viranhaltija Virka Virkavapaus 

kesti 
myönnetty 

palkkio, 
mk 

Lastentarhat Kivikataja, E. Lääkäri V, - 3 1 / , 2 000 
Kaupunginkir j asto Humppila, H. 2) Amanuenssi s / 2 - »/» 8 460 — 

S:n Nordström, E. 3) » 
r Vi - 2 8 / 2 
l 5 / H - 4 / 1 2 

5 640 
3 533 Z 

Vasen in s, I. 4) 
f 11 31/ 3 174 

S:n Vasen in s, I. 4) » 1 18 18 
{ VlO-3 0/!! 6 348 — 

S:n Vikman, F. » 11 1 11 
¡9 110 

/ M / , - l / i . \ 
l 8 / i o - 9 / n / 

1 9 / 5 - 1 9 / , 

1 249 — 

S:n Kinos, H. 6) Kir j astoapulainen 

11 1 11 
¡9 110 

/ M / , - l / i . \ 
l 8 / i o - 9 / n / 

1 9 / 5 - 1 9 / , 

4 350 — 

S:n Laurell, B. 7) » 

11 1 11 
¡9 110 

/ M / , - l / i . \ 
l 8 / i o - 9 / n / 

1 9 / 5 - 1 9 / , 2 296 — 

S:n Meri, S.-L. 8) » 28/e —u / io 910 — 

S:n Kauppi, A. 9) Järjestysapulainen 23/e - 2 0 / t 2 404 — 

S:n Turunen, I.10) » u / 5 ' 22/s 3 171 — 

S:n Aaltonen, Y. n ) Vahtimestari 13 / 31 / ¡10 ¡12 7 198 — 

S:n Elomäki, V. 12) Siivooja 25 / 11 18 19 348 — 

S:n Etelämäki, A13) » 12 / 2 1 ¡10 111 1 201 — 

S:n Jaakkola, H. 14) » 10U - 1 5 / s 2 031 — 

Kaupunginorkesteri Pingoud, E. 15) Intendentti 5/l -18/6 15 250 — 

Kiinteistötoimisto Milan, J.16) Toimistoapulainen 9/2 - " / S 1 650 — 
S:n Humala, A. 17) Eläintenhoitaj a »/„41 - » / „ 13 115 — 

S:n Kuikka, P. 18) » \ 15 / 31 / V. /Il /12 
1 500 
3 663 

S:n Vesikko, K.19) » — V. 2 425 — 

S:n Järvi, E. 20) Lämmittäjä ( 2 3 / S - 2 1 / 4 
\ 3 0 / , - 3 0 / s 

2 030 
1 500 

— 

S:n Lindberg, A. 21) » 2 1 / r , - 4 / 2 534 — 

S:n Läärä, A. 22) » / 4 / 5 - 3 0 / 5 l 2 9 / U - 4 / I 2 
2 090 

559 
— 

S:n Venho, E. 23) » 7 1 30 / ¡11 ¡xl 2 236 — 

S:n Lindberg, S. 24) Talonmies f U / 3 - U / 4 
\ 1 2 /9—"/12 

2 240 
5 000 

— 

S:n Lindvall, F. V. 25) » 5 / l - 2 ? / 3 5 959 . — 

S:n Pölönen, H. 26) » 20 / 10 / / 3 / 4 1 247 — 

S:n> Stenberg, J. A.'27) » 3/ 30/ ¡11 /li 1 129 — 

S:n Hedenström, G. A. 28) Hallipalvelija 18/ 17/ / 9 /10 1 700 — 

S:n Virtanen, K.29) Vartija 9 / l - 9 / 3 4 560 — 

S:n Andersson, I. 30) Siivooja 12 / 16/ .'10 ho 194 — 

S:n Haapanen, H. 31) » 19/i - 3 0 / i 299 — 

S:n Hintsa, S.32) » U/li-* l/H 104 — 

S:n Idström, H. 33) » 16/12— Vi 43 730 — 

S:n Järvi, S.34) » / 5 / , - 1 5 / s \ 251 e/ V ¡11 ¡12 
1 478 

486 
— 

S:n Kivisalo, H.35) » 2 / 11 / '12 11?. 726 — 

S:n Laine, R. 36) » 7/ 13/ /li ¡11 360 
S:n Noremo, I. 37) » 24/ 9 / /ll~~ ¡12 1 287 — 

Khn jsto 30 p. heinåk. 3 779 §. — 2) S:n 19 p. helmik. 3 198 §. — 3) S:n 5 p. helmik. 
3 148 §, 19 p. helmik. 3 197 § ja 26 p. marrask. 4 136 §. — 4) S:n 29 p. lokak. 4 026 § ja khs 
6 p. elok. 1 345 §. — 5) Khn jsto 24 p. syysk. 3 889 §. — 6) S:n 19 p. marrask. 4 109 §. —7) S:n 11 p. 
kesåk. 3 627 §. — 8) S:n 12 p. marrask. 4 094 §. — 9) S:n 2 p. heinåk. 3 672 §. —10) S:n 28 p. 
toukok. 3 568 §. — X1) S:n 29 p. lokak. 4 025 § ja 19 p> marrask. 4 108 §. —12) S:n 10 p. syysk. 
3 844 §. — i3) S:n 29 p. lokak. 4 024 §. —14) S:n 20 p. kesåk. 3 646 §. —15) Khs 29 p. tammik. 
224 §, 12 p. maalisk. 551 § ja 16 p. huhtik. 770 §. —16) Khn jsto 30 p. huhtik. 3 448 §. — 17) S:n 
29 p. tammik. 3 117 §, 19 p. maalisk. 3 308 §, 11 p. kesåk. 3 621 §, 30 p. heinåk. 3 773 § ja 
3 p. syysk. 3 826 §. — 18) S:n 9 p. huhtik. 3 384 § ja 3 p. jouluk. 4 159 §. —19) S:n 27 p. elok. 
3 807 §. -L 20) S:n 9 p. huhtik. 3 382 §, 23 p. huhtik. 3 433 § ja 20 p. elok. 3 788 §. — 21) S:n 
19 p. helmik. 3 185 §. —22) S:n 21 p. toukok. 3 527 §, 28 p. toukok. 3 563 §, 4 p. kesåk. 3 602 §, 
11 p. kesåk. 3 623 § ja 17 p. jouluk. 4 205 §. — 23) S:n 23 p. jouluk. 4 241 §. — 24) S:n 26 p. maa-
lisk. 3 344 §, 2 p. huhtik. 3 359 §, 23 p. huhtik. 3 432 §, 1 p. lokak. 3 908 §, 29 p. lokak. 4 029 § 
ja 26 p. marrask. 4 135 §. — 25) S:n 29 p. tammik. 3 119 §, 19 p. helmik. 3 186 §, 26 p. helmik. 
3 230 §, 5 p. maalisk. 3 251 § ja 26 p. maalisk. 3 345 §. —26) S:n 2 p. huhtik. 3 358 § ja 30 p. 
huhtik. 3 449 §.—2 7) S:n 19 p. marrask. 4 112 §. —28) S:n 1 p. lokak. 3 909 §. — 29) S:n 19 p. 
helmik. 3 188 §. —30) S:n 5 p. marrask. 4 048 §. —31) S:n 19 p. helmik. 3 187 §. —32) S:n 30 p. 
jouluk. 4 264 §. — 33) S:n 30 p. jouluk. 4 263 §. — 34) S:n 20 p. elok. 3 787 § ja 10 p. jouluk. 4 178 §. — 
35) S:n 23 p. jouluk. 4 240 §. — 36) S:n 26 p. marrask. 4 135 §. —37) S:n 8 p. tammik. 3 023 §. 
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos Virkavapaa 
viranhaltija Virka Virkavapaus 

kesti 
myönnetty 

palkkio, 
mk 

Kiinteistötoiuiisto Sallinen, T. Siivooja 4 / i i - 2 8 / n 725 
S:n Wahlberg, L. 2) » 25/5 -

25 / : 1 704 — 

Rakennustoimisto Heininen, P. 3) Toimistoapulainen 7 / 31 / Il / 3 4 488 — 

S:n Olander, E.4) » 1 / 31 / / 3 / 3 2 430 — 

S:n Homi, I. I. 5) Rakennusmestari V» - 1 5 / u 11 630 — 

S:n Kekonen, T. 6) » 15le -31./, 6 592 — 

S:n Nyholm, O. 7) » «/„41 - 2 2 / 2 7 884 45 
S:n Raita, P. 8) Konemestari 7U -14/5 4 340 — 

S:n Vaarna, K.9) Työnjohtaja 1U~91U 43 15 896 — 

S:n Pettersson, K. A. 10) Vahtimestari 17/8 -
17/12 3 307 — 

Puhtaanapitolaitos Sjöblom, E. S. n ) Toimistoapulainen V5 —
30/e 41 3 000 — 

S:n Vento, H. H. " ) » i/7 —30/9 41 4 500 — 

Puhtaanapitolaitoksen tili-
i/7 —30/9 41 

virasto Nyström, V.32) Kirjanpitäjä 21/3 -
25/S 9 420 — 

S:n Niku-Paavola, M.13) Toimistoapulainen 2.'U-20/12 \ 3 991 S:n Ståhlberg, A.13) » 2 / 20 / f lll /12 ) 
3 991 

S:n Sundberg, K.14) » 9 / 31 / / 2 ! 8 13 101 — 

Satamah allintotoimisto Nyberg, N. 15) Ilmoitusosaston esimies V. 22 / s 3 029 — 

S:n Ruin, O.16) Toimistoapulainen 1 / 2 - l / 3 1 900 — 

Viransijaisuusftalkkiot muun syyn kuin sairauden takia myönnetyn virkavapauden 
ajalta. Talousarvion pääluokkaan Yleinen kunnallishallinto sisältyvästä määrärahasta 
Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa myönnettiin alla mainituille virastoille ja laitok-
sille seuraavat rahamäärät 17): 

asia-
Kaupunginkanslia 18) . 
Kaupunginhallituksen 

miesosasto 19) 
Rahatoimisto 
Tilastotoimisto 20) 
Revisiotoimisto 21) 
Maistraatti 
Raastuvanoikeus 22) 
Syyttäjistö23) .. 
Poliisilaitos 24) 
Holhouslautakunta25) 
Terveydenhoitolautakunnan 

toimisto 26) 

Mk 

39 057: — 

249 
13 539 — 

19 530 50 
20 661 — 

88 149 50 
356 467 25 

484 — 

2 221 — 

7 467 — 

296 028: -

Mk 

Terveydellisten tutkimusten 
laboratorio27) 22 860:50 

Terveydenhoitolautakunnan 
eläinlääkintäosasto 2S) 40 572: — 

Maidontarkastamo 24) 18 813: — 
Tuberkuloosihuoltotoimisto29) 129 649: 25 
Sielullisesti sairaiden vastaan-

ottoasema30) 356:— 
Sielullisesti sairaiden huolto-

toimisto24) 936: — 
Sielullisesti sairaiden miesten 

keskuskoti26) 28 933: 75 
Kouluhammasklinikka 3 *) ... 74 812: — 

x) Khn jsto 26 p. marrask. 4 135 § ja 3 p. jouluk. 4 158 §. — 2) S:n 11 p. kesäk. 3 622 §. — 
8) S:n 22 p. tammik. 3 080 §. — 4) S:n 26 p. maalisk. 3 340 §. —5) S:n 24 p. syysk. 3 885 §. — 
6) S:n 16 p. heinäk. 3 731 §. — 7) S:n 5 p. maalisk. 3 253 §. — 8) S:n 7 p. toukok. 3 484 §. — 9) S:n 24 
p. syysk. 3 884 §. —10) S:n 22 p. lokak. 3 963 § ja 10 p. jouluk. 4 174 §. — S:n 22 p. tammik. 
3 093 §. — 12) S:n 10 p. jouluk. 4 177 §. — 13) S:n 8 p. lokak. 3 929 §. — 14) S:n 22 p. lokak. 3 961 §. — 
15) S:n 4 p. kesäk. 3 600 § ja 27 p. elok. 3 810 §. — 16) S:n 19 p. helmik. 3 203 §. —1 7) Luette-
loon on otettu kaikki v:n 1942 määrärahasta myönnetyt palkkiot huolimatta siitä, että määrän 
suorittamista koskeva päätös mahdollisesti on teh ty vasta v. 1943; vr t . v:n 1941 ja 1943 kertomuksen 
vastaavaan luetteloon. —18) Khn jsto 8 p. tammik. 3 002 § ja 3 p. syysk. 3 818 §. —19) S:n 20 p. 
kesäk. 3,637 §. —. 20) S:n 8 p. tammik. 3 007 ja 3 026 §, 29 p. tammik. 3 100 §, 16 p. huht ik . 
3 406 §, 16 p. heinäk. 3 728 §, ja 8 p. lokak. 3 925 §. — 21) S:n 15 p. tammik. 3 042 §, 21 p. 
toukok. 3 519 § ja 12 p. marrask. 4 090 §. —22) S:n 8 p. tammik. 3 020 §, 16 p. huhtik. 3 403 §, 
2 p. heinäk. 3 691 § ja 29 p. lokak. 4 031 §. — 23) S:n 8 p. tammik. 3 021 § ja 29 p. tammik. 
3 114 §. — 24) S-n 8 p. tammik. 3 011 § ja 16 p. huhtik. 3 408 §. —25) S:n 22 p. tammik. 3 082 § 
ja 2 p. heinäk. 3 670 §. —26) S:n 8 p. tammik. 3 011 §, 16 p. huhtik. 3 408 §, 16 p. heinäk. 
3 733 § ja 29 p. lokak. 4 016 §. — 27) S:n 16 p. heinäk. 3 733 § ja 29 p. lokak. 4 016 §. — 28) Khs 
22 p. tammik. 193 §, 8 p. tammik. 3 011 §, sekä khn jsto 16 p. huhtik. 3 408 § ja 16 p. heinäk. 
3 733 §. — 29) Khn jsto 16 p. huhtik. 3 408 §, 16 p. heinäk. 3 733 § ja 29 p. lokak. 4 016 §. — 
30) S:n 10 p. syysk. 3 851 §. —31) S:n 16 p. huhtik. 3 408 § ja 16 p. heinäk. 3 733 §. 
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Mk 

Veneeristen tautien polikli-
nikka i) 88 148: 60 

Desinfioimislaitos2) 5 748: — 
Marian sairaala 3) 1 432 179:75 
Kulkutautisairaala 4) n.. 711 789: 25 
Kivelän sairaala 4) 2 019 093: — 
Nikkilän sairaala 4) 940 317: 10 
Tuberkuloosisairaala 4) 665 058: — 
Huoltovirasto5) 225 212:50 
Kunnalliskoti laitoksineen5) 176 042: — 
Tervalammen työlaitos ja 

maatila 97 906:30 
Lastenhuoltolaitokset6) 2 900: — 
Kansanhuoltotoimisto 7) 49 410: — 
Suomenkielinen työväenopis-

to 8) 14 880: — 

Mk 
Valmistava tyttöjen ammat-

tikoulu9) 11400 
Kaupunginkirjasto 10) 24 158 
Kaupunginorkesteri 32 643 
Kiinteistötoimisto n ) 17 860 
Kaupungin talot 28 432 
Poliisihuoneistot 12 500 
Kunnalliset työväenasunnot 1 466 
Kauppahallit 29 177 
Rakennustoimisto 12) 4 200 
Puhtaanapitolaitos 13) 25 970 
Satamalaitos 14) 84 316 
Teurastamo15) 17812 

Yhteensä 7 879 407: 35 

40 

75 

80 
65 

50 

Eläkesäännön tulkinta. Kaupunginhallitus päätti1 6), että niissä tapauksissa, jolloin 
viranhaltijan virka oli siirretty alempaan palkkaluokkaan mut ta hän kuitenkin sai nostaa 
entiset palkkaetunsa, eläke oli laskettava viranhaltijan viimeksi saaman palkan mukai-
sesti. 

Myönnetyt eläkkeet. Voimassa olevien eläkesääntöjen määräysten mukaisesti myönnet-
tiin alla mainituille viranhaltijoille ja työntekijöille elinkautiset eläkkeet, joiden kuukausi-
määrät olivat seuraavat: 

Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaaj an 
siihenastinen 

virka tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke makse-

taan 

Eläkemäärä 
kuukautta 

kohden, 
mk 

Revisiotoimisto Lindborg S. 17) Revisioapulainen v 7 
1942 1 122 

Verot as valmistelu virasto Stenbäck, I. 18) Toimistoapulainen 1/io 1942 973 
Toisen kaupunginvoudin Holmberg, K. E. 19) Apulaiskaupunginvouti Ve 1942 2 654 

konttori 
Apulaiskaupunginvouti 

Raastuvanoikeus Wahlberg, L. 20) Siivooja Vio 1942 383 
Palolaitos Yrjölä, P. M. 21) Palokersantti X/7 1942 1 914 
Terveydenhoitolautakunta Bruun, C. W. 22) Katsastaja 1/io 1942 1 003 

ja sen toimisto 
Kouluh ammasklinikka Cederberg, W. 23) A pulaisesi mies Vs 1942 2 688 
Terveystoimisto Sjöström, E. 24) Sairaanhoitaj atar 1943 1 430 
Marian sairaala Halldin, S.25) Hieroja Vi 1943 868 

S:n Laurell, A. 26) Siivooja V. 1942 660 

-1) Khn jsto 8 p. tammik. 3 011 §,* 16 p. huhtik. 3 408 §, 16 p. heinåk. 3 733 § ja 29 p. lokak. 
4 016 §. — 2) S:n 29 p. lokak. 4 016 §. —3) Khs 24 p. syysk. 1 612 § ja khn jsto 29 p. tammik. 
3 112 §, 30 p. huhtik. 3 458 §, 19 p. marrask. 4 111 ja 4 130 §. — 4) Khs 24 p. syysk. 1 612 § ja 
khn jsto 29 p. tammik. 3 112 §, 30 p. huhtik. 3 458 § ja 19 p. marrask. 4 111 §. —5) Khn jsto 
22 p. tammik. 3 077 §, 23 p. huhtik. 3 439 §, 16 p. heinåk. 3 742 § ja 29 p. lokak. 4 011 §. — 
6) S:n 5 p. helmik. 3 142 § ja 12 p. maalisk. 3 285 §. — 7) S:n 22 p. tammik. 3 098 § ja 19 p. maa-
lisk. 3 306 §. — s) S:n 30 p. huhtik. 3 466 § ja 16 p. heinåk. 3 712 §. — 9) S:n 15 p. tammik. 
3 056 §. — 10) S:n 15 p. tammik. 3 049 §, 9 p. huhtik. 3 394 §, 16 p. heinåk. 3 743 § ja 22 p. 
lokak. 3 976 §. — Khs 24 p. syysk. 1 612 § ja khn jsto 15 p. tammik. 3 054 ja 3 060 §, 29 p. 
tammik. 3 116 §, 9 p. huhtik. 3 381 ja 3 383 §, 23 p. huhtik. 3 431 §, 8 p. lokak. 3 926 § ja 30 p. 
jouluk. 4 264 §. — 12) K h n jsto 15 p. tammik. 3 067 § ja 7 p. toukok. 3 493 §. — 13) S:n 22 p. 
tammik. 3 093 § ja 8 p. lokak. 3 930 §. — 14) S:n 30 p. huhtik. 3 453 §, 16 p. heinåk. 3 740 § 
ja 22 p. lokak. 3 987 §. — 15) S:n 8 p. tammik. 3 018 ja 3 019 §, 12 p. helmik. 3 179 §, 16 p. 
huhtik. 3 411 ja 3 421 §, 28 p. toukok. 3 586 § ja 29 p. lokak. 4 032 — 16) Khs 5 p. marrask. 
1 880 §. — 17) Khn jsto 16 p. heinåk. 3 700 §. — 18) S:n 10 p. syysk. 3 839 §. — 19) S:n 16 p. heinåk. 
3 704 §. — 20) S:n 1 p. lokak. 3 907 §. — 21) S:n 16 p. huhtik. 3 401 §. — 22) S:n 29 p. lokak. 
4 014 §. — 23) S:n 17 p. syysk. 3 869 §. — 2*) S:n 29 p. lokak. 4 017 §. — 25) S:n 12 p. marrask. 
4 081 §. —26) S:n 30 p. huhtik. 3 464 §. 
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Kulkutautisairaala Fagerlund, C.1) Liinavaatevaraston Vio 1942 1 178 Fagerlund, C.1) 
apulaishoitaja 

Vio 

S:n Forsström, T. 2) Vahtimestari V6 1942 1 302 
Kivelän sairaala Malmström, H. 3) Sairaanhoitaj atar Vio 1942 1 302 

S:n Salo, H.4) » V12 1942 1 069 
S:n Siiskonen, B. 5) » V9 1942 1 302 
S:n Pöysti, M. 6) Keittäjä Vi 1943 623 

Nikkilän sairaala Lankinen, H. 7) Sairaanhoitaj atar V4 1942 1 151 
S:n Lindholm, A. 8) » Vi 1943 1 302 
S:n Lyytikäinen, E. 9) » Vs 1942 706 
S:n Unha, S.10) » Vs 1942 1 302 
S:n Väätämöinen, E. n ) » V 3 1942 1 265 
S:n Herlin, F. E.12) Sairaanhoitaja v 2 1942 1 474 
S:n Lankinen, P. 13) » Vt 1942 1 492 
S:n Malmberg, J .E . 1 4 ) Puutarhuri V u 1942 952 
S:n Backman, G. A.15) Puuseppä Vi 1943 1 335 

Tuberkuloosi sairaala Kinnunen, M. 16) Sairaanhoitajatar V7 1942 710 
S:n Uotila, T. 17) » • v 2 1943 • 1 541 

Huoltovirasto Mellberg, P2. 18) Kanslianhoitaja V u 1942 1 490 • 
S:n Ek, I. 19) Kodissakävijä V4 1942 1 272 

Kunnalliskoti Jaatinen, A. 20) Hoitajatar V7 1942 612 
S:n Sarjas, S. 21) » \ / 5 

1942 1 205 
S:n Varpainen, S. 22) » Ve 1942 879 
S:n Mäki, J. 23) Keittäjä Vi 1943 717 

Työtuvat Eloranta, M. 24) Räätälityöntekij ä 13/5 1942 373 
S:n Syrjä, O. 25) Ompelija 13/5 1942 284 

Toivolan koulukoti Mäkelä, M. 26) Lastenhoitaja 1U 1942 709 
Ryttylän koulukoti Aflecht, M.27) » Vs 1942 1 339 
Työ välitystoimisto Sundström, E. 28) Osatonhoitaja Ve 1942 1 754 
Suomenkieliset kansakoulut Ojanne, S. 29) Taloudenhoitaj a V9 1942 2 688 

S:n Hirn, S. 30) Opettaja V12 1942 31) 2 148 
S:n Koskinen, A. 32) » V9 . 1942 31) 1 484 
S:n Poutiainen, H. 33) » V n 1942 31) 2 203 
S:n Repo, R. 34) » V9 1942 31) 1 914 
S:n Salola, H. 35) » V/io 1942 31) 2. 148 
S:n Kuusisto, J -J . 3 6 ) Veistonopettaja Vio 1942 31) 2 203 
S:n Salin, A.37) Siivooja Vi 1942 385 

Ruotsinkieliset kansakoulut Renfors, I. 38) Opettaja Vs 1942 81) 1 914 
S:n Nordström, S.39) Siivooja » Vi 1943 126 
S:n Sandholm, I. 40) 

Siivooja » 
Vi 1942 299 

Lastentarhat Rudbäck, L. 41) Apulaistarkastaj a Vn 1942 1 669 
S:n Wuorenheimo, T. 42) Johtaja V 8 1942 1 874 
S:n Sirola, A.43) Opettaja 1h 1943 1 670 
S:n Winter, L. 44) » V 3 1942 1 820 
S:n Tuomala, A.45) Talousapulainen V10 1942 756 

i) Khn jsto 27 p. elok. 3 809 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 3 371 §. — 3) S:n 17 p. syysk. 3 862 § — 
4) S:n 12 p. marrask. 4 080 §. — 5) S:n 16 p. heinäk. 3 702 §. — 6) S:n 17 p. syysk 3 861 S* — 
7) S:n 19 p. maalisk. 3 313 §. — 8) S:n 22 p. lokak. 3 974 §. — 8) S:n 16 p. heinäk 3 744 s' — 
10) S:n 26 p. helmik. 3 224 §. - 1 1 ) S:n 19 p. helmik. 3 192 §.— 1 2 ) S:n 5 p. helmik. 3 144 8 ia 
19 p. helmik. 3 196 §. — 13) S:n 28 p. toukok. 3 555 §. —14) S:n 12 p. marrask.4 082 § — ") S-n 
17 p. jouluk. 4 202 §. — i«) S:n 16 p. heinäk. 3 701 §. —17) S:n 22 p. lokak. 3 975 §. — 18 S!n 
22 p. lokak. 3 965 §. — 19) Khs 23 p. huhtik. 786 § ja khn jsto 30 p. huhtik. 3 468 § — 20) Khn 
jsto 16 p. heinäk. 3 705 §. — 21) S:n 12 p. maalisk. 3 291 §.— 2 2 ) S:n 21 p. toukok. 3 535 § — 
23) S:n 22 p. lokak. 3 986 §. — 24) S:n 16 p. heinäk. 3 707 §. — 25) S:n 16 p. heinäk. 3 706 §' — 
26) S:n 19 p. helmik. 3 207 §.—2 7) S:n 16 p. huhtik. 3 402 §. —28) S:n 28 (p. toukok. 3 556 § — 
29) S:n 28 p. toukok. 3 571 §. — 30) S:n 17 p. jouluk. 4 204 §. — -3*) Tästä vähennetään asian-
omaiselle valtion varoista myönnetyn eläkkeen määrä. — 32) Khn jsto 21 p. toukok 3 540§ 
33) S:n 17 p. jouluk. 4 203 §. —34) S:n 21 p. toukok. 3 539 §. —35) S:n 29 p. lokak. 4 019 § — 
36) S:n 16 p. heinäk. 3 711 §. — 37j S:n 8 p. tammik. 3 025 §. — 38) S:n 16 p. heinäk. 3710 § — 
39) S:n 17 p. jouluk. 4 200 §. — 40) S:n 5 p. helmik. 3 147 §. — 41) S:n 10 p. syysk. 3 843 § — 
42) S:n 28 p. toukok. 3 572 §. — 43) Sm 5 p. marrask. 4 049 §. — 44) S:n 5 p. helmik. 3 143 §. — 
45) S:n 10 p. syysk. 3 842 §. 
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Kaupunginkirjasto Honkanen, V.1) Siivooja Vi 1943 462 
Kaupunginorkesteri Heino, A. 2) Jäsen V» 1942 1 048 

S:n Hellman, K. N. 3) » Vs 1942 2 277 
S:n Kalbek, R. J. 4) » Vio 1942 1 145 
S:n Leander-Weisman, A. 5) » V 8 1942 2 148 

Kiinteistötoimisto Malmi, A. 6) Mittamies . V, 1942 1 469 
S:n Lavila, R. 7) Hallikaitsija V4 1942 1 302 
S:n Ilmonen, O. 8) Metsänvartija Vio 1942 840 
S:n Juslin, H. 9) Muonamies V8 1942 506 
S:n Rönnberg, E. 10) » v 5 1942 602 

Rakennustoim isto Barman, A. H. n ) Laivuri 1942 1 182 
S:n Jaakkola, E. R. 12) Ajuri 16/5 1941 523 
S:n Kiviranta, K. I. 13) Kadun] aski ja 25/io 1941 1 227 
S:n Auer, E. 14) Työntekijä 3/,o 1942 1 370 
S:n Friman, K. A. 15) » 13/e 1942 1 123 

S:n Hellgren, G. E. 16) Työntekijä 16/„ 1942 890 
S:n Henriksson, K. -}7) » V4 1942 598 
S:n Hirvonen, S. 18) » 9/l0 1942 834 
S:n Kalliomaa, E. l9) » 23/2 1942 727 
S:n Koivisto, K.2 0) » 1942 21) 801 
S:n Koski, J. O. 22) » 22 / /11 1942 855 
S:n Kurki, K. J. 23) » 

6 / 1 Q 1942 627 
S:n Lindahl, J. 24) » 6/ /12 1941 915 
S:n Lindström, J. E. 25) » 29 / / 9 1942 1 081 
S:n Merivirta, J. K. 26) 6 / / 11 1942 546 
S:n Mäntynen, N. 27) » 28 /. 1942 587 
S:n Palonen, K. A. 28) » 6/8 1942 1 139 
S:n Pesonen, A. 29) » 16/, 1942 1 095 
S:n Sandström, H. 30) » Vi 1942 416 
S:n Svedholm, K. V. 31) » 24/9 1942 562 
S:n Uuranen, J. V.32) » 16/2 1942 964 

Puhtaanapitolaitos Ahlqvist, E. K. 33) Työnjohtaja v 9 1942 1 400 
S:n Kauppinen, V. 34) Autonkul j etta j a M/» 1942 1 310 
S:n Puttonen, V. 35) Yövartija 6/5 1942 899 
S:n Heinonen, J. H. 36) Kadunlakaisija 22 / 12 1942 1 223 
S:n Helenius, V. 37) » 5 / l 2 1941 1 228 
S:n Juvonen, M. 38) » 3 k 1942 679 
S:n Jussila, V. 39) Työntekijä V u 1942 1 093 
S:n Nyman, K.40) Siivooja 15 U 1942 670 

Satamahallintotoi misto Höckerstedt, E. 41) Kirjanpitäjä V4 1942 1 304 
• S:n Salminen, E. 42) Parmaaja Vs 1942 807 

Vesijohtolaitos Ekman, A. F. 43) Apulaisasemapäi vystä] ä V , 1942 1 553 
Kaasulaitos Sainio, J . H . 4 4 ) Työntekijä » 

30 / / 8 1942 1 311 
S:n Suhonen, H. 45) 

Työntekijä » 15/io 1942 1 089 
Sähkölaitos Ekberg, G. A. 46) Yliasentaja Vi 1942 1 607 

Klm js to 17 p. jouluk. 4 199 §. — 2) S:n 16 p. he inäk . 3 703 §. — 3) S:n 2 p. he inäk . 
3 685 §. — 4) S:n 17 p. syysk. 3 867 §. — 5 ) S:n 2 p. he inäk. 3 686 §. — 6) S:n 2 p. he inäk. 3 683 §. — 
7) S:n 28 p. t oukok . 3 564 §. — 8) S:n 5 p. mar rask . 4 047 §. — 9) S:n 3 p. syysk. 3 825 § — 
10) S:n 3 p. syysk . 3 824 §. —1X) S:n 16 p. he inäk . 3 708 §. — 1 2 ) S:n 16 p. huh t ik . 3 398 §. — 
13) S:n 15 p. t a m m i k . 3 053 §. — 14) S:n 24 p. syysk. 3 882 §. — 15) S:n 2 p. he inäk . 3 684 §. — 
16) S:n 24 p. syysk. 3 883 §. — 17) S:n 23 p. huh t ik . 3 428 §. — 18) S:n 17 p. jouluk. 4 197 §. — 
19j S:n 5 p. maal isk. 3 255 §. — 20) S:n 17 p. jouluk. 4 195 §. —-21) Täs t ä mää rä s t ä vähenne tään 
eläkkeensaajal le m y ö n n e t t y el inkorko. — 22) K h n js to 17 p. jouluk. 4 196 §. — 23) S:n 27 p. elok. 
3 801 § . — 2 4 ) S : n 19 p. maal isk. 3 315 §. — 25) S:n 5 p. mar ra sk . 4 046 §. — 26) S:n 17 p. jouluk. 
4 198 §. — 27) S:n 3 p. syysk. 3 819 §. — 28) S:n 12 p. mar rask . 4 092 §. — 29) S:n 16 p. he inäk . 
3 709 §. — 30) S:n 5 p. helmik. 3 145 §. — 3 1 ) S:n 22 p. lokak. 3 984 §. — 3 2 ) S:n 12 p. helmik. 
3 165 §. — 33) S:n 3 p. syysk. 3 827 §. — 34) S:n 22 p. lokak. 3 985 §. — 35) S:n 4 p. kesäk. 3 603 §. — 
36) S:n 19 p. maal isk. 3 322 §. — 37) S:n 8 p. t a m m i k . 3 030 §. — 38) S:n 19 p. helmik. 3 206 §. — 
39j S:n 17 p. jouluk. 4 201 §. — 40) S:n 1 p. lokak. 3 902 §. — 41) S:n 29 p. t a m m i k . 3 115 §. — 
42) S:n 28 p. t oukok . 3 576 §. — 43) S:n 28 p. t oukok . 3 558 §. —4 4) S:n 10 p. syysk . 3 841 §. — 
45) S:n 29 p . lokak. 4 027 §. — 46) S:n 8 p. t a m m i k . 3 010 §. 
Kunnall. kert. 1942 
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Sähkölaitos Nyberg, S. 1) Näyttely apulainen i/9 1942 662 
S:n Lyden, N. K. 2) Työnjohtaja i/6 1942 2 148 
S:n Grönroos, G. A. 3) Lämmittäjä • v 7 1942 1 538 
S:n Kinnunen, A. 4) Hiilenajaja Via 1942 1 162 
S:n Heikkilä, M. 5) Kirvesmies 15/8 1942 1 202 

Elintarvike keskus Villman, M. 6) Keittiöapulainen 1 ! i 1942 646 

Rakennustoimiston työntekijälle K. V. Laaksolle7) päätettiin 8) huhtikuun 1 p:stä 
alkaen suorittaa 1 092 mk:n suuruinen kuukausieläke, josta oli vähennettävä hänelle 
myönnetty elinkorko. 

Nikkilän sairaalan puusepälle G. A. Backmanille9) myönnetty eläke päätettiin 10) 
peruuttaa, koska hänet oli oikeutettu jäämään toimeensa v:n 1943 alkuun saakka. 

Puhtaanapitolaitoksen lakaisijalle E. Helanderille11) myönnetty 480 mk:n kuukausi-
eläke päätettiin 12) korottaa 528 mk:n suuruiseksi. 

Kun eläkkeellä ollut rakennustoimiston työntekijä H. O. Kalliokoski, jonka eläke 
hänen ollessaan valtion kustannuksella hoidettavana Pitkäniemen mielisairaalassa oli 
pidätetty13), oli lääkintöhallituksen päätöksellä yhden vuoden koeajaksi poistettu maini-
tusta sairaalasta, kaupunginhallitus päätti14), että hänen eläkkeensä oli suoritettava uudel-
leen kertomusvuoden joulukuun 1 p:stä lukien. 

Elinkoron vähentäminen työntekijän palkasta. Kaupungin työssä ollessaan tapatur-
man uhriksi joutunut rakennustoimiston ulkotyöntekijä K. Orasmaa oli tapaturman seu-
rauksena siirretty yövartijaksi, ja kaupungin hänelle suoritettavan elinkoron tultua mää-
rätyksi alennettiin hänen palkkansa lokakuun 10 p:stä 1931 tämän uuden ammatin mu-
kaiseksi, sillä katsottiin tämän vastaavan elinkoron vähentämistä hänen aikaisemmasta 
palkastaan. Kun rakennustoimisto tästä huolimatta heinäkuun 10 p:stä 1942 lukien oli 
ryhtynyt vähentämään hänen palkastaan elinkorkoa vastaavaa osuutta, aluksi 1 mk 
mut ta syyskuun 4 p:stä lukien 70 p tunnilta, kaupunginhallitus päätti1 5) tulkita kaupun-
gin kustantaman elinkoron vähentämistä työntekijäin palkasta koskevia määräyksiä 
siten, että elinkoron vähentäminen kyseisessä tapauksessa oli katsottava tapahtuneeksi 
asianomaisen työntekijän jouduttua alempipalkkaiseen ammattiin, sekä että hänelle 
tämän perusteella oli suoritettava takaisin häneltä heinäkuun 10 p:stä 1942 alkaen peritty 
elinkorkoa vastaava palkan vähennys. 

Eläkkeen epäämistä koskevat valitukset. Kaupunginlakimiestä päätettiin 16) kehoittaa 
laatimaan selitys kaasulaitoksen kirvesmiehen N. Peuralan valituksen johdosta, joka tar-
koitti hänen eläkeanomuksensa epäämistä. 

Sen jälkeen kun kaupungin puolesta oli valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Uudenmaan lääninhallituksen päätöksestä raastuvanoikeuden entisen neuvosmiehen B. 
Äkermanin eläke anomuksen epäämistä koskevassa asiassa17) korkein hallinto-oikeus tam-
mikuun 7 p:nä kumosi lääninhallituksen päätöksen ja palautti asian lääninhallituksen 
laillisesti uudelleen käsiteltäväksi18). Lääninhallituksen sittemmin maaliskuun 28 p:nä 
hylättyä neuvosmies Äkermanin valituksen, tämä valitti päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen19), jolle asiassa annettava selitys kaupunginlakimiestä päätettiin20) 
kehoittaa laatimaan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi syyskuun 15 p:nä valituksen21). 

Merkittiin22) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen lokakuun 25 p:nä 1941 hylänneen 
Marian sairaalan yövartijan J . F. Bergströmin valituksen, joka tarkoitti hänen eläkeano-
muksensa epäämistä. 

V Khn jsto 10 p. syysk. 3 840 §. — 2) S:n 30 p. huhtik. 3 454 §. — 3) S:n 28 p. toukok. 
3 557§. — 4) S:n 12 p. marrask. 4 091 §. — 5) S:n 16 p. heinäk. 3 739 § .— 6 ) S:n 16 p. huhtik. 
3 404 §. — 7) Ks. v:n 1941 kert. s. 133. —8) Khn jsto 19 p. maalisk. 3 320 §.— 9 ) Ks. v:n 1941 
kert. s. 143 . — 10) Khn jsto 20 p. kesäk. 3 648 §. — n ) Ks. v:n 1940 kert. s. 105. — 12) Khn jsto 
12 p. marrask. 4 095 §. — 13) Ks. v:n 1941 kert. s. 146. — 14) Khs 23 p. jouluk. 2 213 §. —15) S:n 
29 p. lokak. 1 824 §. — 16) Khn jsto 4 p. kesäk. 3 605 §. — 17) Ks. v:n 1941 kert. s. 145. — 18) Khs 
19 p. helmik. 366 §. — 19) Khn jsto 16 p. huhtik. 3 412 §. —20) S:n 15 p. toukok. 3 507 §. —21) Khs 
5 p. 'marrask. 1 878 §. — 22) Khn jsto 12 p. maalisk. 3 294 §. 
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Rakennustoimiston työntekijän G. Sohlbergin ja satamahallintotoimiston tarkastus-
konstaapelin J . M. Helinin valitettua korkeimpaan hallinto-oikeuteen Uudenmaan läänin-
hallituksen päätöksistä, jotka tarkoittivat heidän käsiteltyjä eläkeanomuksiaan, korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi valituksen1). 

Ilmapommituksissa surmansa saaneiden hautaaminen. Kaupunginhallitus päät t i 2 ) , 
että mahdollisissa Helsingin ilmapommituksissa surmansa saaneet varattomat tai vähä-
varaiset henkilöt, joiden omaiset sitä anovat tai joilla ei ole omaisia, saadaan kaupungin 
kustannuksella haudata yhteishautaan Malmin hautausmaalle. 

Hautauskulujen suorittamiseen kaupunginhallitus sittemmin myönsi2) 26 384 mk. 
Hautausapua koskevien määräysten tulkinta. Vastauksena yleisten töiden lautakunnan 

tekemään tiedusteluun kaupungin työntekijäin sairas- ja hautausapua koskevien määräys-
ten 4 §:n tulkitsemisesta kaupunginhallitus päätt i3) vastata, että hautausapua voidaan 
suorittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että kuolintapaus sattuu asianomaisen palkallisen 
tai palkattoman sairasloman aikana. 

Myönnetyt hautausavut. Hautausapua myönnettiin talousarvioon tätä tarkoitusta var-
ten merkitystä määrärahasta, eräässä tapauksessa edellisen vuoden vastaavalta tililtä, 
seuraavien henkilöiden kuolinpesille alla mainitut määrät: 

Mk 
Kaupunginkanslian ylivahtimestarin 

O. L. Fahlströmin 4) 4 130 
Rahatoimiston toimistoapulaisen S. 

Erikssonin 5) 3 330 
Tilastotoimiston laskuapulaisen S. 

Hedlundin G) 1 500 
Verotusvalmisteluviraston asiainval-

vojan B. Holmuddin 7) 7 587 
Verotusvalmisteluviraston käsitteli-

jän K. A. Nordströmin 8) 5075 
Maistraatin kanslistin E. Ahlmanin 9) 1 676 
Maistraatin kaupunginpalvelijan U. 

U. Nuotion 5) 4 527 
Toisen kaupunginvoudin konttorin 

ulosottoapulaisen P. Tatin 10) 3 444 
Rikostuomioiden toimeenpanijan 

konttorin toimistoapulaisen A. J . 
Laguksen * 2 764 

Raastuvanoikeuden rikosasiain notaa-
rin U. F. Johanssonin12) 4 250 

Kaupunginviskaali J . V. Sadenie-
men1 1) . 6 380 

Raatihuoneen arkiston arkistoapulai-
sen H. Landgrenin 33) 2 916 

Palokorpraali T. Hytösen 14) 2 583 
Palokorpraali K. J. Äijälän 15) 3 556 
Palosotilas K. O. Karjalan 16) 1 843 
Tuberkuloosilääkäri A. Rosqvistin 17) 3 916 
Terveystoimiston kaitsijan A. L. Lun-

dellin 18) 3 910 
Veneeristen tautien poliklinikan vah-

timestarin T. Kuusisaaren 19) 1 500 
Kulkutautisairaalan alihoitaj attaren 

A. Jääskeläisen20 ) 1 924 
Kulkutautisairaalan vahtimestarin A. 

T .Forss t römin 21) 2 864 

Mk 
Kulkutautisairaalan apumiehen A. A. 

Pitkäsen4) . 2 158 
Kivelän sairaalan sairaanhoitajatta-

ren E. Kakon 22) 1 585 
Kivelän sairaalan yövarti jan J . T. 

Penkarin 18) 1 500 
Kivelän sairaalan portinvartijan O. 

Lämpiön 23) 2 696 
Nikkilän sairaalan sairaanhoitajatta-

ren S. Pirhosen 10) 2 220 
Nikkilän sairaalan palvelijan S. Kah-

laksen 22) 1 729 
Huoltoviraston toimistoapulaisen A. 

O. Teikarin 21) 2 210 
Huoltoviraston vahtimestarin A. K. 

Nymanin1 1) 1500 
Huoltolautakunnan alaisten työtupien 

työnteki jän H. A. Lindströmin 13) 1 500 
Huoltolautakunnan alaisten työtu-

pien ompelijan H. Pesosen 24) 1 500 
Naisten työtuvan työntekijän L. Tur-

van 25) 1500 
Työnvälitystoimiston osastonhoitaj an 

R. Hännisen 26) 3 420 
Työnvälitystoimiston toimentajan U. 

E. Virtasen 20) 3 903 
Suomenkielisten kansakoulujen opet-

t a jan A. Jaakkolan 27) 3 845 
Suomenkielisten kansakoulujen opet-

t a j an N. Linnan 9) 2 873 
Suomenkielisten kansakoulujen opet-

ta jan jD. Miillerin.5) 1 500 
Suomenkielisten kansakoulujen opet-

t a j an T. Puhakan 28) 1 968 
Suomenkielisten kansakoulujen opet-

tajan I. Vaaran 5) 2 853 

3) Khs 19 p 
khn jsto 12 p. 
jouluk. 2 222 §. 
syysk. 3 832 §. 
huhtik. 3 473 §. 
helmik. 3 208 § 
helmik. 3 239 i 
heinäk. 3 749 § 
kesäk. 3 608 §. 
helmik. 3 209 §. 
huhtik. 3 442 §. 

. helmik. 359 ja 360 §; ks. v:n 1939 kert. s. 134 
helmik. 3 158 §, 11 p. kesäk. 3 620 § ja 3 p 

— 4) Khn jsto 2 p. heinäk. 3 692 §. — 5) S:n 1 
— 7) S:n 3 p. jouluk. 4 164 §. — 8) """ ~ 
— 10) S:n 5 p. maalisk. 3 261 §. 
. —13) S:n 19 p. marrask. 4 125 § 

— 16) S:n 2 p. huhtik. 3 374 
. — 19) S:n 29 p. tammik. 3 126 
— 22) S:n 7 p. toukok. 3 491 §. 

— 25) S:n 29 p. lokak. 4 034 §. 
—28) S:n 17 p. jouluk. 4 219 §. 

— 2) Khs 5 p. 
jouluk. 4 153 i 

p. lokak. 3 913 
Khs '6 p. elok. 1 347 §. — 

1J) S:n 12 p. helmik. 3 175 
14) S:n 26 p. marrask. 4 143 5 
- 17) S:n 8 p. lokak. 3 936 §. 
-20) S:n 12 p. marrask. 4 098 
23) S:n ' ' 
26) S:n 

helmik. 249 § ja 
. —3) Khs 23 p 
§. — 6) S:n 3 p 

») Khn jsto 30 p 
§. — 12) S:n 19 p 
§. — 15) S:n 26 p 
, — 18) S:n 16 p 

§• - 21) S : n 4 p 
30 p. jouluk. 4 267 §. — 24) S:n 19 p 
30 p. heinäk. 3 774 §. — 28) S:n 23 p 
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Mk 
Suomenkielisten kansakoulujen opet- # 

t a j an A. von Wrightin x) ... 2 132 
Suomenkielisten kansakoulujen veis-

to kalustonhoitaj an J . Kiven 2) 1 500 
Suomenkielisten kansakoulujen sii-

voojan K. Saastamoisen 3) 1 500 
Ruotsinkielisten kansakoulujen opet-

t a j an A. Frelanderin 4) 3 610 
Ruotsinkielisten kansakoulujen opet-

t a j an F. Malmin 5) ..! 1 779 
Ruotsinkielisten kansakoulujen vahti-

mestarin H. A./Englundin 6) 2 940 
Ruotsinkielisten kansakoulujen vah-

timestarin V. Karlssonin 7) 1 500 
Kaupunginorkesterin intendentin E. 

Pingoudin 8) 4 758 
Kaupunginorkesterin konserttimesta-

rin A. Hannikaisen 9) 5 980 
Kiinteistö toimiston talonmiehen F. 

E. Laineen10) 1 500 
Kiinteistötoimiston talonmiehen J . E. 

Laurilan lx) 1 500 
Kiinteistötoimiston yövarti jan P. Bog-

danoffin 12) 2 457 
Kiinteistötoimiston siivoojan S. Hint-

san 13) 1 500 
Metsänvarti ja K. G. Sipilän 14) 1 500 
Muonamies H. Juslinin 15) 1 500 
Muonamies J . Niemisen l6) 1 500 
Traktorinkuljet taja L. A. Saarisen17) 1 575 
Rakennustoimiston insinöörin J . I . 

Röösgrenin 18) 7 600 
Rakennustoimiston varastoapulaisen 

V. T. V. Lehtosen 19) 4 640 
Rakennustoimiston sukeltajan K. 

Rantasen 20) 1 540 
Rakennustoimiston yövarti jan J . J . 

Sjöbergin 2 1 500 
Rakennustoimiston muurarin A. F. 

Lindgrenin 22) 1 500 
Rakennustoimiston kirvesmiehen F. 

A. Lindblomin 23) 1500 
Rakennustoimiston työntekijän A. 

Aallon 16) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän J . K. 

Antmanin 24) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän K. A. 

Aution 25) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän J . P. 

Heleniuksen 26) .... 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän K. 

Kilpisen 27) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän J. P. 

Korhosen 26) 1 500 

Mk 
Rakennustoimiston työntekijän M. 

Mannerinx) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän K. V. 

Mollin 28) " 3 2C0 
Rakennustoimiston työntekijän E. V. 

Raunion 29) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän A. 

Salmisen12) 1 500 
Rakennustoimiston työntekij än J . Sa-

losen 30) 1500 
Rakennustoimiston työntekijäin H. 

Säikän 31) 1 500 
Rakennustoimiston työntekijän J . A. 

Wilenin31) 1500 
Rakennustoimiston siivoojan H. Pet-

terssonin 21) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen johtajan J . A. 

Sjöholmin 32) 2 750 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän K. 

V. Karlssonin 23) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän V. 

Laajan 33) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän J . 

E . Lehdon 34) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän J. 

F. Nyströmin 35) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän R. 

Ojasen 26) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän J . 

Sjöströmin 36) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän M. 

Strangin 7) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän K. 

J . Stahlströmin 35) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän A. 

Tulosen3) 1 500 
Puhtaanapitolaitoksen työntekijän J. 

Vilon 32) 1 500 
Satamahallintotoimiston ilmoitusosas-

ton esimiehen N. Nybergin 3) 4 527 
Satamahallintotoimiston laskuttaj an 

J . Gummeruksen31) 4 788 
Satamahallintotoimiston toimentaj an 

R. W. I. Lindbergin 16) 3 124 
Satamahallintotoimiston vahtimesta-

rin T. J . S. Söderströmin 24) 1 500 
Satamakonstaapeli H. A. Malm-

bergin13) 3 695 
Satamahallintotoimiston parmaajan 

F .F .Nousia isen 34) 1 500 
Satamahallintotoimiston talonmiehen 

E. M. Cedervallin 3 ' ) 3 058 
Vesijohtolaitoksen käyttöosaston pääl-

likön K. Alfthanin 38) 8 170 

i) Khn jsto 24 p. syysk. 3 896§. — 2) S:n p. 20 kesåk. 3 649 §. — 3) S:n 3 p. syysk. 3 832 §. — 
4) S:n 16 p. heinåk. 3 749 § ja 20 p. elok. 3 791 §. —5) S:n 23 p. huhtik. 3 442 §. — 6) S:n 15 p. 
toukok. 3 509 §. — 7) S:n 8 p. tammik. 3 034 §. — 8) S:n 4 p. kesåk. 3 608 §. — 9) S:n 29 p. tam-
mik. 3 126 §. — 10) S:n 20 p. elok. 3 791 § . — n ) S:n 15 p. tammik. 3 063 §. —12) S:n 20 p. ke-
såk. 3 649 §. — 13) S:n 17 p. jouluk. 4 219 §. — 14) Khs 6 p. elok. 1 349 §. — 15) Khn jsto 8 p. lokak. 
3936 §. __ i«) S:n 12 p. helmik. 3 175 §. — 17) S:n 19 p. maalisk. 3 324 §. — 18) S:n 16 p. heinåk. 
3749 §. _ 19) s : n 3 p< syysk. 3 822 §. — 20) S:n 22 p. lokak. 3 994 §. — 21) S:n 12 p. marrask. 
4 098 §. — 22) S:n 29 p. lokak. 4 034 §. — 23) S:n 2 p. huhtik. 3 374 §. —24) S:n 12 p. maalisk. 
3 297 §. — 25) S:n 7 p. toukok. 3 491 §. — 26) S : n 3 0 p> heinåk. 3 774 §. — 27) S:n 23 p.jouluk. 
4 245§. — 28) S:n p.' toukok. 3 526 §. — 29) S:n 28 p. toukok.3 577 §. — 30) Khs 6 p. elok. 
1 348 §. — 3i) Khn jsto 19 p. marrask. 4 125 §. —32) S:n 5 p. helmik. 3 153 §. —33) S:n 30 p. 
huhtik. 3 473 §. — 34) S:n 26 p. marrask. 4 143 §. — 35) S:n 19 p.helmik. 3 209 §. — 36) S:n 5 p. 
maalisk. 3 261 §. — 37) S:n 22 p. lokak. 3 994 §. —3 8) S:n 8 p. tammik. 3 034 §. 
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Mk 
Vesijohtolaitoksen kemiallisen päivys-

tä jän A. A. Johanssonin 3 290 
Vesijohtolaitoksen apulaisvaraston-

hoi ta janO.E.Hel ls tenin 2) 3 212 
Vesijohtolaitoksen työntekijän V. V. 

Eklundin 2) 1 500 
Vesijohtolaitoksen työntekijän S. 

Stoltin 3) 1500 
Kaasulaitoksen ylikaasumestarin V. 

B. Forsströmin 4) 6 450 
Kaasulaitoksen rahastajan O. V. Vii-

kin 5) 2 430 
Kaasulaitoksen asennusmestarin K . 

Kiukkolan 6) 4 730 
Kaasulaitoksen työntekijän D. Paa-

lasen 7) 1 542 

Mk 
Kaasulaitoksen työntekijän T. E. Toi-

vosen 8) 1 500 
Sähkölaitoksen kassa- ja tiliviraston 

toimistoapulaisen K. Auerin 9) 2 580 
Sähkölaitoksen painurin B. O. Lind-

strömin 10) 4 200 
Sähkölaitoksen yliasentajan A. Laak-

sosen 2 714 
Sähkölaitoksen ajurin K. V. Koti-

virran 12) 1 500 
Sähkölaitoksen työntekijän E. E. 

Lindqvistin9) 1500 
Teurastaja A. Nymanin 13) 2 286 
Työntekijä H. V. Lindbergin 14) 2 320 

Virastojen kaluston y.m. hankinta ja kunnossapito 

Kaluston y.m. hankinta sekä erinäiset korjaukset. Talousarvion pääluokan Yleinen 
kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä kaluston hankintamäärä-
rahasta osoitettiin seuraavat rahamäärät: 

V:n 1941 
Virasto tai laitos, johon määrärahasta, 

kalusto hankittiin mk 

Rahatoimisto 15) 2,339:50 
Oikeusaputoimisto 16) 725: — 

V:n 1942 
Virasto ta> laitos, johon määrärahasta, 

kalusto hankittiin mk 

Kaupunginhallitus 17) 2 977: — 
Kaupunginkanslia 18) 39 035: — 
Kaupunginhallituksen asiamies-

osasto 19) 13 700: — 
Rahatoimisto 20) 10 560: — 
Maistraatti 21) 2 974: — 

V:n 1942 
Virasto tai laitos, johon määrärahasta, 

kalusto hankittiin mk 

Ensimmäisen kaupunginvoudin 
konttori22) 8 250: — 

Raatihuone23) 20 000: — 
Huoneenvuokralautakunnat24) 21 557: 10 
Huoltovirasto 25) 4 396: — 
Työnvälitystoimisto 26) 18 700: — 
Kansanhuoltotoimisto 27) 62 100: — 
Väestönsuoj elutoimisto 28) 37 175: — 
Majoituslautakunta29) 2 365: — 
Kiinteistötoimisto 30) 35 430: 25 
Rakennustoimisto 31) 3 655: — 
Puhtaanapitolaitos32) 35 652: 35 
ElintarvikekeskusS3) 10 600: — 

Edellä mainitusta talousarvion v:n 1942 määrärahasta käytettiin tilien mukaan yh-
teensä 291 478: 80 mk. " 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin34) 2 519: 95 mk hyllyjen sisustamiseksi painatustöiden valvojan työhuoneistoon. 

Pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä 
kaluston kunnossapitomäärärahasta osoitettiin 789: 50 mk35) kaupunginvaltuuston istun-

!) Khn jsto 30 p. huhtik. 3 455 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 3 084 §. — 3) S:n 12 p. maalisk. 
3 297 §. — 4) S:n 15 p. toukok. 3 509 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 3 374 §. — 6) Khs 12 p. maalisk. 
547 §. — 7) Khn jsto 10 jouluk. 4 180 §. — 8) S:n 2 p. heinåk. 3 692 §. — 9) S:n 16 p. heinåk. 
3 749 §. — 10) S:n 21 p. toukok. 3 538 §. — n ) S:n 23 p. huhtik. 3 442 §. — 12) S:n 22 p, lokak. 
3 994 §. 13) S:n 4 p. kesåk. 3 608 §. — 14) S:n 7 p. toukok. 3 491 §. — 15) S:n 15 p. 
tammik. 3 044 §. — 16) S:n 22 p. tammik. 3 074 §. — 17) S:n 19 p. helmik. 3 182 § 
ja 2 p. huhtik. 3 375 §. — 18) S:n 12 p. helmik. 3 161 ja 3 162 §, 15 p. toukok. 3 499 §, 4 p. 
kesåk. 3 606 § ja 20 p. elok. 3 784 §. — 19) S:n 15 p. lokak. 3 944 §. — 20) Khs 6 p. elok. 1 338 § ja 
khn jsto 30 p. huhtik. 3 447 §. — 21) Khn jsto 19 p. marrask. 4 101 §. — 22) S:n 12 p. helmik. 
3 160 §. — 23) S:n 26 p. marrask. 4 131 §. — 24) S:n 26 p. maalisk. 3 332 §, 15 p. toukok. 3 500 §, 
10 p. jouluk. 4 169 § ja 23 p. jouluk. 4 233 §. — 25) S:n 15 p. tammik. 3 048 § ja 16 p. huhtik. 
3 400 §. — 26) S:n 20 p. kesåk. 3 642 §. — 27) S:n 5 p. toukok. 3 479 § ja 10 p. syysk. 3 855 §. — 
28) S:n 17 p. syysk. 3 856 § ja 29 p. lokak. 4 010 §. —- 29) S:n 4 p. kesåk. 3 591 §. —30) S:n 30 p. 
huht ik . 3 474 § ja 4 p. kesåk. 3 609 §. — 31) S:n 22 p. lokak. 3 998 §. —32) S:n 5 p. maalisk. 
3 264 §, 7 p. toukok. 3 494 § ja 4 p. kesåk. 3 614 §. — 33) S:n 11 p. kesåk. 3 633 §. — 34) S:n 17 p. 
jouluk. 4 189 §. — 35) S:n 17 p. jouluk. 4 190 §. 
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tosalin kaluston korjaustöiden maksamiseen sekä 1 800: 45 mk kaupunginhallituksen 
1 000 mk2) kaupunginhallituksen asiamiesosaston ja 373 mk 3) kaupunginkanslian vastaa-
vanlaisiin menoihin. Kertomusvuoden määrärahasta käytettiin yhteensä 2 278: 95 mk. 

Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa kaupungin virastoja ja laitoksia noudattamaan 
mahdollisimman suurta säästäväisyyttä paperin käytössä sekä välttämään kirjekuorien 
käyttämistä sellaisessa kirjeenvaihdossa, jossa asiakirjat toimitettiin vastaanottajalle 
lähetin avulla ilman postin välitystä. 

Puhelimet. Keskusperunavarastoon päätettiin 5) sallia asentaa 3 keskusjohtoa, 3 
varsinaista puhelinta ja 2 sivupuhelinta käsittävä puhelinjärjestelmä, jonka kustannukset 
oli ilmoitettu kertamaksun osalta 16 010: 25 mk:ksi ja vuosimaksun osalta arviolta 3 280 
mk:ksi. Edelleen päätettiin, että kyseiset puhelinkustannukset oli kertamaksun osalta 
maksettava pääluokan Yleinen kunnallishallinto erinäisiin hallintomenoihin sisältyvästä 
määrärahasta Puhelinmaksut sekä että Osuusliike Elannolta oli perittävä korvaus niistä 
kustannuksista, jotka tulivat sen käyttöön asennettavan puhelimen osalle. 

Helsingin puhelinyhdistykselle päätettiin 6) suorittaa 27 670 mk kaupungin puhelin-
numeroiden painattamisesta kertomusvuoden puhelinluetteloon erillisenä vihkona sekä 
7 416 mk samaan puhelinluetteloon sisältyvistä, kaupungin puhelimet käsittävistä yli-
määräisistä riveistä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi7) lisäksi joukon puhelimien hankkimista ja siirtoja, puhe-
linmaksujen suorittamista y.m. koskevia esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tar-
vittavat varat kertomusvuoden talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto erinäi-
siin hallintomenoihin sisältyvästä määrärahasta Puhelinmaksut tai saman talousarvion 
pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot määrärahasta Puhelinosuuksia. Kaikkiaan käy-
tettiin määrärahoista Puhelinmaksut ja Puhelinosuuksia kertomusvuonna vastaavasti 
819 639 mk ja 86 600 mk. 

Valiokunnat, komiteat ja opinto, matkat 
Valiokunnat, komiteat y m. Luontoisetukorvausten tarkistamiskysymystä valmistele-

maan kaupunginhallitus päätti8) asettaa komitean määräten sen jäseniksi kaupungin-
johtajan ja kaikki kolme apulaiskaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen jäsenet 
Modeenin ja Railon ja sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimon. 

Kaupunginhallitus päätti9), että kysymys Nikkilän sairaalan viranhaltijoilta asunto-
edusta perittävän korvauksen tarkistuksesta sairaalan lääkärien ja, sikäli kuin siihen oli 
aihetta, muidenkin sen viranhaltijain osalta siirretään luontoisetukorvausten tarkista-
miskysymystä valmistelemaan asetetun komitean valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päätt i1 0 ; aset taa komitean, jonka tehtäväksi annettiin selvittää, 
mihin toimenpiteisiin lainsäädäntö julkisista arkistoista ja valtionarkiston sen nojalla 
antamat ohjeet kaupungin arkistojen osalta antoivat aihetta ja samassa yhteydessä m.m. 
laatia ehdotukset kaupungin virastojen ja laitosten diaarinpidon järjestämisestä sekä nii-
den arkistoihin siirrettyjen asiakirjain luetteloimiskaavoiksi ja asiakirjain hävittämisoh-
jeiksi. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin kaupunginsihteeri E. J . Waronen sekä jäse-
niksi kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimistopäällikkö O. Bruun ja filosofiantohtorit J . E. 
Roos ja Y. Nurmio. 

Rakennusjärjestystä valmistelemaan asetettiin u ) toimikunta [äseninään kaupungin-
johtaja A. A. Tulenheimo, v.t. kiinteistöjohtaja E. O. Mantere, teknillinen johtaja A. E. 
Moring, kaupunginhallituksen jäsen P. Railo ja kaupunginlakimies E. R. Cavonius; sih-
teerinään toimikunta oikeutettiin käyttämään toimisto arkkitehti V. Tuukkasta. 

Khn jsto 20 p. kesäk. 3 638 §, 16 p. heinäk. 3 699 §, 27 p. elok. 3 798 §, 29 p. lokak. 
4 006 § ja 10 p. jouluk. 4 171 §. — 2) S:n 15 p. lokak. 3 944 §. —3) S:n 5 p. helmik. 3 137 § sekä 
29 p. lokak. 4 006 ja 4 007 §. — 4) Khs 5 p. marras k. 1 870 §. —5) Khn jsto 1 p. lokak. 3 915 § ja 
5 p. marrask. 4 052 §. — 6) S:n 16 p. huhtik. 3 396 §. — 7) Khs 6 p. elok. 1 350 ja 1 351 § sekä 
khn jsto 15 p. tammik. 3 045 §, 2% p. tammik. 3 071 ja 3 094 §, 26 p. helmik. 3 245 §, 5 p. 
maalisk. 3 268 ja 3 269 §, 2 p. huhtik. 3 378 §, 7 p. toukok. 3 497 §, 21 p. toukok. 3 541 §, 28 p. 
toukok. 3 588 ja 3 590 §, 4 p. kesäk. 3 612 §, 30 p. heinäk. 3 764 §, 3 p. syysk. 3 834 §, 10 p. 
syysk. 3 846 §, 17 p. syysk. 3 878 §, 24 p. syysk. 3 887 §, 1 p. lokak. 3 910 §, 8 p. lokak. 3 940 ja 
3 941 §, 2% p. lokak. 3 982 §, 29 p. lokak. 4 038 §, 12 p. marrask. 4 067 §, 19 p. marrask. 4 103 §, 
3 p. jouluk. 4 156 §, 10 p. jouluk. 4 187 § ja 17 p. jouluk. 4 230 §. — 8) Khs 5 p. marrask. 1 879 
ja 1894 §. — ») S:n 2 p. huhtik. 685 §. — 10) S:n 23 p. jouluk. 2 209 §. — u ) S:n 9 p. toukok. 
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Sairaalahallitus oikeutettiin asettamaan komitea valmistelemaan kaupungin sai-
raalani hankintakysymyksiä. 

Työttömyyskomiteaan määrättiin2) kertomusvuodeksi puheenjohtajaksi kaupungin-
johtaja A. A. Tulenheimo sekä jäseniksi rahatoimenjohtaja, teknillinen johtaja, vt t 
Salovaara ja Tulenheimo, kaupungininsinööri A. G. Linnavuori ja toimitusjohtajat B. G. 
W. Sarlin ja E. S. Seppälä. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten, raittiusseurain ja -järjestöjen sekä partio-
järjestöjen avustusmäärärahani jakamista valmistelevaan valiokuntaan määrättiin3) 
puheenjohtajaksi sosiaali- ja opetusasiain johtaja J . W. Keto sekä jäseniksi rahatoimen-
johtaja E. von Frenckell ja vtt Nybergh, Salmela-Järvinen ja Tulenheimo. 

Kaupunginhallitus päätti4) asettaa komitean laat imaan ehdotusta lausunnoksi väki-
juomien anniskeluoikeus anomuksien johdosta sekä määrätä sen puheenjohtajaksi sosiaali-
ja opetusasiain johtajan J . W. Kedon ja jäseniksi vtn Tulenheimon, liittosihteeri J . Kivis-
tön ja toimituspäällikkö G. M. Modeenin. 

Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunnan esitys raittiuslautakunnan asettamisesta ei sillä 
kertaa antanut 5) kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 

V.t. kiinteistöjohtajaa päätettiin6) kehoittaa suunnittelemaan tulevan kulutuskauden 
perunan y.m. juurikasvien viljelyn tehostamista kaupungin maatiloilla samalla kuin evät-
tiin elintarvikekeskuksen toimitusjohtajan esitys komitean asettamisesta mainittua kysy-
mystä valmistelemaan. 

Rouva A.-L. Suomala päätettiin7) vapaut taa ammatinvalintakomitean jäsenyydestä 
sekä määrätä neiti C. Henriksson hänen tilalleen. 

Kaupunginhallitus päätti lakkaut taa 8 ) kaupungin sekä Degerön ja Korkeasaaren 
välisiä kulkuyhteyksiä harkitsemaan asettamansa komitean. 

Erot ta jan kaunistamista varten järjestetyn aatekilpailun palkintolautakuntaan valit-
tiin9) toimitusjohtaja K. Hyvärisen tilalle katurakennuspäällikkö R. J . M. Granqvrist. 
Kyseisen aatekilpailun pöytäkirja merkittiin10) tiedoksi.. 

Merkittiin11) tiedoksi kauppaneuvos A. I. Lindforsin palauttaneen Helsingin—Risteen 
rautatiehanketta varten asetetulle toimikunnalle 12) myönnetyn avustuksen, koska sen 
käyttäminen alkuperäiseen tarkoitukseensa vallitsevissa oloissa ei ollut ajateltavissa. 

Komitea- y. m. palkkiot. Valiokunta- ja komiteamenoja varten kertomusvuoden 
talousarvioon merkitystä määrärahasta, joissakin tapauksissa v:n 1941 vastaavalta ti-
liltä, maksettiin seuraavat komitea- y. m. palkkiot: 

Mk 
Lausuntoa kaupungin ja Stenius konsortiet nimisen yhtymän välienselvittelystä 

antamaan asetettu komitea 13) 1,950 
Rakennusjärjestyskomiteat 14) 1,900 
Pitäjänmäen teollisuusalueen rakennusjärjestystä laativa komitea 15) 2 100 
Palokunnan ohjesääntöä laativa komitea 16) 1 600 
Katselmuksia teattereissa toimittavat palokunnan jäsenet 17) 400 
Lausuntoa ensimmäisen kaupunginlääkärin viran hakijoista laativa terveydenhoito-

lautakunnan jaosto18) 750 
Valtionavun saantia kaupungin mielisairaalain ja tuberkuloosisairaalan laajentamis-

kustannuksiin ja peruskorjauksiin valmisteleva komitea 19) 1 500 
Ympäristöalueiden liittämisestä kaupunkiin johtuvaa huoltotoimen järjestelyä var-

ten asetettu komitea2C) 2 900 
Viljelyspalstatoimikunta21) 2 000 
Sosiaalisten johtosääntöjen tarkistuskomitea 22) - 100 
Työttömyyskomitea 22) 400 
Polttoainetoimikunt a x l) 6 400 

Khn jsto 29 p. tammik. 3 129 §. — 2) Khs 22 p. tammik. 151 §. — 3) S:n 12 p. maalisk. 
549 §. — 4) S:n 19 p. marrask. 2 014 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 684 §. — 6) S:n 16 p. huhtik. 
751 §. — 7) S:n 5 p. helmik. 275 §. —8) S:n 20 p. elok. 1 450 §. —9) S:n 8 p. tammik. 11 §.— 
10) S:n 29 p. tammik. 209 §. — «) S:n 15 p. tammik. 51 §. — 12) Ks. v:n 1929 kert. s. 87. — 
13) Khn jsto 8 p. lokak. 3 924 §. — 14) S:n 9 p. huhtik. 3 391 § ja 30 p. jouluk. 4 256 §. — 
15) S:n 28 p. toukok. 3 582 §. — 16) S:n 30 p. jouluk. 4 270 §. — 17) S:n 15 p. toukok. 3 512 §. — 
18) S:n 20 p. elok. 3 794 §.—1 9) S:n 19 p. helmik. 3 217 §. —20) S:n 15 p. tammik. 3 046 §. — 
21) S:n 24 p. syysk. 3 892 §. — 22) S:n 15 p. tammik. 3 040 §. — 23) S:n 22 p. tammik. 3 096 § 
ja 16 p. heinäk. 3 758 §. 
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Mk 
Halkotoimikunta *) 1 350 
Ammattikoulut aion rakennuskomitea 2) 5 600 
Ammatinvalintakomitea 3) 2 600 
Kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelykomitea 4) 100 
Katujen jalkakäytävien päällystämisestä ja johtojen asentamisesta jalkakäytä-

viin annettujen määräysten täydentämistä harkitseva komitea 5) 300 
Teurastamon jäähdytyslaitoskomitea 6) 4 200 

Maaherra G. Ignatiuksen 6 000 mk:n suuruinen lasku kaupungin ja Ab. M. G. Ste-
nius nimisen yhtiön entisten osakkaiden keskeistä välienselvittelyä koskevan selvityksen 
laatimisesta hyväksyttiin7) maksettavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttöva-
roista. 

Rahatoimistoa päätettiin 8) kehoittaa suorittamaan professori A. Aallolle 30 000 mk:n 
. palkkio Erot ta jan väestönsuojan sisäänkäytävän suunnittelutyöstä. 

Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin9) kehoittaa palkkiomäärärahoistaan suoritta-
maan 250 mk v. t. poliisimestarille W. K. Halmeelle hänen osanotostaan sen jaoston työ-
hön, jonka lautakunta oli asettanut laatimaan ehdotusta lausunnoksi majoitus- ja ravit-
semisliikkeistä annettavasta asetuksesta sekä valtioneuvoston mainitun asetuksen sovel-
tamista koskevasta päätöksestä. 

Helsingin kaupungin virkamiesyhdistyksen hallitus oli esittänyt, että virkamiehelle 
suoritettaisiin palkkio hänen osanotostaan lähimmän hallintoelimen asettaman komitean 
kokoukseen, milloin sellainen pidettiin muulloin kuin virka-aikana, sekä että virkamiehelle 
ainakin hänen osallistuessaan toisen hallintoelimen toimintaan suoritettaisiin kokouspalk-
kio siinäkin tapauksessa, että kokous pidettiin virka-aikana. Esitys ei antanut 10) kau-
punginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 

Matka-apurahat. Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Yleinen kunnallishal-
linto sisältyvien erinäisten hallintomenojen määrärahasta Opintomatkastipendit myön-
nettiin seuraaville henkilöille alla mainitut rahamäärät: kaupunginkamreeri P. J . Björkille 
Sveriges statskamerala förening nimisen yhdistyksen elokuun 25—27 p:nä Trollhätta-
nissa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä suoritettavia tutkimuksia varten 5 000 
mk1 1); kansanhuoltotoimiston toimistopäällikölle T. Auralle kuusi vuorokautta kestävän 
opintomatkan tekemiseksi kesällä Tukholman kansanhuoltohallinnon organisatioon ja 
sikäläiseen äskettäin uusittuun ostokorttien jakelujärjestelmään tutustumista varten 
2 000 mk12); kaupunginarkkitehti G. H. Ekelundille opintomatkan tekemiseksi Ruotsiin 
toukokuun 7—16 p:nä 2 500 mk13); sekä apulaiskaturakennuspäällikkö W. A. Starckille 
Svenska kommunaltekniska föreningen nimisen yhdistyksen Tukholmassa järjestettävään 
kaupunkirakennusviikkoon osallistumista varten 6 000 mk1 4) . 

Kertomusvuoden yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi seuraaville 
henkilöille alla mainitut rahamäärät: niille kaupungin palveluksessa oleville Suomen 
kaupunkien tilivirkamiesten yhdistyksen jäsenille, jotka osallistuivat yhdistyksen syys-
kuun 26—27 p:nä Tampereella pidettävään vuosikokoukseen, 554 mk kullekin eli yhteensä 
enintään 10 526 mk15); väestönsuojelutoimiston toimistopäällikölle T. Hannukselle 
Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten 7 000 mk1 6); väestönsuojelutoimiston toimisto-
insinöörille C.-H. T. Nyströmille Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten 7 000 mk ja 
300 Ruotsin kruunua17); sekä suomenkielisten kansakoulujen apulaistarkastajalle A. V. 
Saarensivulle matkan tekemiseksi Ruotsiin siellä lähiaikoina aloitettavan suomenkielisen 
kansakoulunopetuksen järjestämiseksi 2 000 mk1 8). 

Suomenkielisen työväenopiston johtajalle T. I. Wuorenrinteelle myönnettiin19) Työ-
väenopistojen liiton työväen akatemiassa heinäkuun 4—6 p:nä pidettäviin luento- ja 

Khn jsto 10 p. jouluk. 4 186 §. — 2) S:n 5 p. helmik. 3 156 § ja 5 p. maalisk. 3 266 §. — 
3) S:n 20 p. kesäk. 3 659 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 3 040 §. — 5) S:n 22 p. tammik. 3 090 §. — 
6) S:n 19 p. marrask. 4 129 §. — 7) Khs 12 p. helmik. 319 §. — 8) S:n 28 p. toukok. 1 031 §; ks. 
tämän kert. I . s. 183. — 9) Khn jsto 15 p. lokak. 3 951 §. — 10) Khs 10 p. jouluk. 2 138 §. — 
n ) S : n 6 p . elok. 1 341 §. —12) S:n 11 p. kesäk. 1 156 §. —13) S:n 30 p. huhtik. 861 §; ks. tämän 
kert. I. s. 105 ja 180. — 14) Khs 26 p. maalisk. 641 §. — 15) S:n 24 p. syysk. 1 613 §. — 16) S:n 
12 p. marrask. 1 939 §. — 17) S:n 12 p. marrask. 1 939 § ja 17 p. jouluk. 2 173 §. — 18) S:n 15 p. 
lokak. 1 753 §. — 19) S:n 28 p. toukok. 1 059 §. 
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neuvottelupäiviin osallistumista varten matka- ja päivärahaa 500 mk kertomusvuoden 
talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto erinäisiin hallintomenoihin sisälty-
västä määrärahasta Matkakustannukset. Joh ta ja Wuorenrinteelle edellisenä vuonna sa-
maan tarkoitukseen myönnetty apuraha1) oh jäänyt käyt tämättä sen vuoksi, ettei ky-
seisiä luento- ja neuvottelupäiviä silloin lainkaan ollut pidetty. 

Vastaanotto- ja koulukotien valvontalääkärille U. S. Muromalle v. 1941 opintomatkan 
tekemiseksi Ruotsiin myönnetty 3 000 mk:n matka-apuraha päätettiin 2) sallia siirtää 
v. 1943 käytettäväksi. 

Matkakertomukset. Tilastotoimiston arkistoon lähetettiin säilytettäviksi ne matka-
kertomukset, joita kaupungin myöntämin matka-apurahoin tekemistään matkoista oli-
vat laatineet kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund3) ja suomenkielisten kansakoulujen 
apulaistarkastaja A. V. Saarensivu4). 

Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y. m. 

Seppeleiden laskeminen haudoille. Kaupunginhallitus myönsi tarvi t tavat varat sep-
peleiden laskemiseksi kaupungin puolesta Vanhan kirkon puistossa j a Hietaniemellä oleville 
suomalaisten ja saksalaisten sankarihaudoille5); ilmapommituksissa surmansa saaneiden 
yhteishaudalle6); Turun kaupunginjohtajan A. Hällforsin ja vtn professori S. A. Bro-
feldtin haudoille 7); sekä kaupunginkanslian ylivahtimestarin O. Fahlströmin hau-
dalle 8). Tilastotoimisto oikeutettiin9) käyttämään tarverahojaan seppeleen tilaamiseksi 
eläkkeellä olleen laskuapulaisensa K. Hoffströmin haudalle; samalla päätettiin huomaut-
taa, että kaupunginhallitukselta oli pyydettävä lupa, ennenkuin laskettiin seppeleitä eläk-
keellä olleiden viranhaltijain haudoille, koska kaupungin puolesta yleensä ainoastaan 
poikkeustapauksissa laskettiin seppeleitä tämänlaatuisissa tilaisuuksissa. 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Yleisistä käyttövaroistaan tai käyttövarois-
taan kaupungin edustustilaisuuksia varten kaupunginhallitus myönsi tarvi t tavat varat 
erilaisten edustustilaisuuksien järjestämiseen alla mainituille yksityisille henkilöille, 
kokouksille y. m. s.: kaupunginjohtajien neuvottelukokouksen osanottajille 10); Kaupun-
ginsihteerien yhdistyksen kokouksen osanottajille u ) ; esikaupunkiliitoksen toteuttamista 
koskevaan neuvottelutilaisuuteen osallistuville1?); kaupungin tilintarkastajille 13); kaupun-
gin metsiä tarkastamaan kutsutuille asiantuntijoille14); Suomen sähköinsinööriliiton ja 
Suomen sähkölaitosten yhdistyksen jäsenille15!); virastaan eroavalle v. t. kiinteistöjohta-
jalle ja kansanhuoltotoimiston entiselle päällikölle E. O. Mantereelle 16); virastaan eroa-
valle kansanhuoltotoimiston toimistopäällikölle T. E. Auralle17); virastaan eroavalle 
huoltoviraston asiamiestoimiston asiamiehelle A. E. Simoselle18); 50 vuotta täyttävälle 
kaupunginhallituksen jäsenelle M. Salmela-Järviselle 19); hallitussihteeri E. O. Mante-
reelle 20); Tukholman kaupungin ylikäskynhaltij alle T. Nothinille 21); Tukholman kaupun-
gin tilastokonttorin aktuaarille F. Angerille 22); Boräsin kaupungin kiinteistöjohtajalle 23); 
eräille ruotsalaisille sanomalehtimiehille 24); eräille tanskalaisille sanomalehtimiehille25); 
sveitsiläiselle väestönsuojelutoimihenkilölle von Sahlisille 26); Saksan valtakunnan tervey-
denhoidon johtajalle Contille 27); saksalaisten naisjärjestöjen edustajille G. Scholtz-Klinc-
kille28); unkarilaisten naisjärjestöjen edustajille29); naisten kunnallispäivien osanotta-

!) Ks. v:n 1941 kert. s. 156. — 2) Khs 17 p. jouluk. 2 195 §; ks. v:n 1941 kert. s. 156. — 
3) Khs 29 p. tammik. 215 §, 5 p. helmik. 267 §, 19 p. helmik. 375 § ja 23 p. jouluk. 2 250 §. — 
4) S:n 19 p. marrask. 2 011 J . — «) Khs 9 p. huhtik. 694 § ja 15 p. toukok. 927 § sekä khn 
jsto 21 p. toukok. 3 516 § ja 17 p. jouluk. 4 192 §. — 6) Khs 12 p. marrask. 1 942 § ja khn jsto 
17 p. jouluk. 4 191 §. — 7) S:n 19 p. maalisk. 562 § sekä khn jsto 26 p. maalisk. 3 336 § ja 12 p. 
marrask. 4 069 §. — 8) S:n 2 p. heinäk. 1 213 §. — 9) Khn jsto 26 p. helmik. 3 219 §. — 10) Khs 
19 p. helmik. 357 § ja khn jsto 19 p. maalisk. 3 303 §. — xi) Khs 17 p. syysk. 1 566 § sekä khn 
jsto 22 p. lokak. 3 955 ja 3 957 §. — 12) Khs 19 p. helmik. 358 § ja khn jsto 5 p. maalisk. 3 247 §. — 
13) Khn jsto 20 p. kesäk. 3 639 §. — *4) S:n 22 p. lokak. 3 956 § ja 29 p. lokak. 4 004 S. — 15) Khs 
4 p. kesäk. 1 067 § ja 20 p. kesäk. 1 161 §. — 16) S:n 20 p. elok. 1 421 § ja khn jsto 5 p. hel-
mik. 3 155 §. —17) Khn jsto 26 p. marrask. 4 150 §. — 18) S:n 26 p. marrask. 4 138 §. — 19) S:n 
2 p. huhtik. 3 357 §. — 20) S:n 20 p. elok. 3 783 §. — 21) S:n 19 p. helmik. 3 183 §. — 22) S:n 
12 p. maalisk. 3 275 § ja 26 p. maalisk. 3 334 §. — 23) S:n 15 p. lokak. 3 946 §. — 24) S:n 20 p. 
elok. 3 781 §. — 25) Khs 30 p. huhtik. 824 § ja khn jsto 28 p. toukok. 3 550 §. — 26) Khn jsto 
30 p. heinäk. 3 760 §. — 27) Khs 15 p. lokak. 1 733 §. — 28) S:n 12 p. marrask. 1 941 § ja khn 
jsto 3 p. jouluk. 4 154 §. — 29) Khs 10 p. syysk. 1 543 §. 
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jille ja valtuustojen ja kunnallisten lautakuntain naisjäsenille Suomen kunnantyön-
tekijäin retkeilypäivien osanottajille2); sekä itä-karjalaisen retkikunnan jäsenille3). 

Edellä mainittuihin tarkoituksiin käytettiin tilien mukaan kaupunginhallituksen 
v:n 1942 yleisiä käyttövaroja 69 571:25 mk ja saman vuoden edustusmäärärahoja 
86 505: 25 mk. 

Kaupunkien viranhaltijain kokous. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 4) Helsingin virkamiesyhdistykselle 4 000 mk:n suuruinen avustus kaupun-
kien viranhaltijain kokouksen järjestämiseksi maaliskuun 23 p:nä. 

Liputus. Puolustusvoimille luovutetuista 50 Suomen lipusta päätettiin5) vaatia 
yhteensä 16 815:90 mk:n suuruinen korvaus. 

Liputuksen järjestämiseksi eri tilaisuuksissa myönnettiin yleisten töiden pää-
luokan lukuun Varasto sisältyvistä määrärahoista Liput ja lipputangot sekä Lippu-
tankojen pystyttäminen kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 6) vastaavasti 
3 196: 60 mk ja 516 mk. 

Svenska Fmlands folktings fullmäktige nimisen järjestön esitys liputuksen järjestämi-
sestä marraskuun 6 p:nä päätettiin7) evätä. 

Muut asiat 

Nimikirjoitukset virallisissa asiakirjoista. Nimikirjoituksia virallisissa asiakirjoissa 
koskeva valtioneuvoston päätös merkittiin8) tiedoksi. 

Eräiden kaupungin viranomaisten postirahavapaus ja vapaakirjeoikeus. Posti- ja len-
nätinhallitukselle lähetettävässä kirjelmässä kaupunginhallitus päätti9) ' ilmoittaa yhty-
vänsä Suomen kaupunkiliiton hallituksen sille jo m. m. Helsingin kaupungin puolesta 
tekemään anomuksen postirahavapauksien ja vapaakirjeoikeuksien myöntämisestä 
eräille kaupungin viranomaisille. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 10) hyväksyä v:n 1941 tilinpäätöksen sekä 
samalla kehoittaa rahatoimenjohtajaa ryhtymään toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi 
siitä, että tilinpäätöksen valmistumisaika siirrettäisiin myöhemmäksi. 

Raha-asiain järjestelyä koskeva virkamatka. Kaupunginhallitus oikeutti n ) rahatoi-
menjohtajan tekemään virkamatkan Tukholmaan neuvot eli akseen siellä Stockholms 
enskilda bank nimisen pankin kanssa eräiden kaupungin raha-asiain järjestelystä. 

Ruotsista tuotuja obligatioita koskeva ilmoitus. Merkittiin12) tiedoksi Ruotsista tuotuja 
obligatioita koskeva rahatoimen johtajan ilmoitus. 

Kruunuluoton pidentäminen. Kaupunginhallitus päätti13) hyväksyä rahatoimen joh-
ta jan Helsingin kaupungin antamien kruunumääräisten velkakirjain haltijain edustajana 
Stockholms enskilda bank nimisen pankin kanssa tekemän alustavan sopimuksen kaupun-
gin kruunuluoton pidentämiseksi. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1942 marraskuun 2 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1909 
4 %:n obligat iol ain a s t a 59 obligatiota ä 2 515 mk, joulukuun 1 p:nä v:n 1935 toisesta 
5 y2 %:n lainasta 106 obligatiota ä 10 000 mk ja 126 obligatiota ä 25 000 mk, elokuun 
31 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 5 obligatiota ä 50 000 mk, toukokuun 
30 p:nä v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 57 obligatiota ä 10 000 mk sekä elokuun 31 
p:nä v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 52 obligatiota ä 25 000 mk, joulukuun 
29 p:nä v:n 1941 ensimmäisestä 6 %:n lainasta 699 obligatiota ä 5 000 mk ja 591 
obligatiota ä 10 000 mk sekä syyskuun 9 p:nä v:n 1941 toisesta 6 %:n lainasta 22 
obligatiota ä 5 000 mk, 18 obligatiota ä 10 000 mk, 26 obligatiota ä 25 000 mk, 26 
obligatiota ä 50 000 mk ja 35 obligatiota ä 100 000 mk. Arvottavaksi määrätyn 
obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin obligatiolainoihin 

V Khs 10 p. jouluk. 2 141 §. — 2) S:n 20 p. elok. 1 422 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 780 § ja 
klm jsto 21 p. toukok. 3 515 §. — 4) Khs 19 p. maalisk. 560 §. — 5) S:n 23 p. jouluk. 2 251 §. — 
6) Khn jsto 15 p. lokak. 3 947 §. — 7) Khs 5 p. marrask.l 875 §. — 8) S:n 10 p. jouluk. 2 139 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 192. — 9) Khs 15 p. lokak. 1 731 §. — 10) S:n 2 p. huhtik. 661 §. — 
n ) S:n 2 p. heinäk. 1 222 §. — 12) S:n 16 p. heinäk. 1 267 §. — 13) S:n 16 p. heinäk. 1 266 §. 


