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Koiravero. Koiraverosta annetun asetuksen 1 §:n mukaisesti, nim kuin se on huhtikuun 
30 p:nä 1942 annetussa laissa muutettu, ovat verosta vapaat m. m. valtion ja suojelus-
kuntajärjestön omistamat koirat sekä invaliidien ja aistiviallisten apu- ja opaskoirat 
samoin kuin palveluskoirat, jotka todistettavasti koulutetaan maanpuolustustehtäviin 
sodan aikana tähän tarkoitukseen luovutettaviksi. Siihen katsoen, ettei laissa ollut 
määrätty muutoksen voimaantuloaikaa, kaupunginhallitus päätti 1), että verovapaudet 
huomioonotetaan kertomusvuonna tapahtuvassa koiraveron kannannassa siten, että 
verosta vapaat koirat jätetään verottamatta tammikuun 1 p:stä 1942 lukien, kuitenkin 
niin, että aistiviallisten apukoirien ollessa kyseessä, kukin yksityistapaus oli alistettava 
kaupunginhallituksen harkittavaksi. 

Kansaneläkevakuutusmaksujen määrääminen ja kanto. Kaupunginhallitus päätti2) 
antaa kansaneläkelaitokselle selityksensä laitoksen tekemän tiedustelun johdosta, joka 
koski sille tehtyjä v:n 1939—40 kansaneläkevakuutusmaksujen määräämistä ja kantoa 
Helsingissä tarkoittavia valituksia, sekä huomauttaa verotusvalmisteluvirastolle ja raha-
toimistolle, että niiden oli ryhdyttävä toimenpiteisiin tehtyjen virheiden välttämiseksi 
vastaisuudessa. 

Talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin halli-
tuksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kiertokirjeeksi hyväksyt-
tiin3) ja talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 4) tapahtuvaksi kolmessa lukemi-
sessa. 

Korvauksina talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä myönnettiin 5) 21 000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus virkaeron myöntämisestä sen 
nuoremmille toimistoapulaisille M. E. Fyrqvistille 6) kesäkuun 1 p:stä ja H. E. Landeuille 7) 
elokuun 15 p:stä lukien. 

Kaupparekisteri-ilmoituslomakkeiden ostoon myönnettiin8) maistraatille ennakolta 
kaupunginkassasta 2 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Merkittiin 9) tiedoksi, että ulosottoapulaiselle J . F. 
Svanbäckille oli sairauden vuoksi myönnetty ero virasta toukokuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti10) suostua siihen, että eläkkeellä oleva entinen ulosottoapu-
lainen H. Lassila määrättiin hoitamaan avoinna olevaa toisen kaupunginvoudin kontto-
rin ulosottoapnlaisenvirkaa siihen kuuluvin palkkaeduin, ehdoin, että hän edelleen sai 
nostaa hänelle myönnetyn eläkkeen kalliinajanlisäyksineen, ollen tämä määrä kuitenkin 
vähennettävä hänen hoitamansa viran peruspalkasta siihen kuuluvine kalliinajanlisäyk-
sineen. Päätöstä muutettiin11) myöhemmin siten, että ulosottoapulainen Lassila mää-
rättiin hoitamaan kyseistä virkaa laskua vastaan, jolloin laskujen määrät eivät saaneet 
ylittää virkaan kuuluvaa peruspalkkaa kalliinajanlisäyksineen. 

Maistraatti oikeutettiin12) myöntämään toimistoapulaiselle L. Reisille jatkettua sai-
raslomaa lokakuun 12 p:stä marraskuun 15 p:ään virkasäännön mukaisin palkkaeduin. 

Ulosottoapulainen A. Engman oikeutettiin13) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 
1944 loppuun. 

Rakennustoimintaa koskevan ohjelman laatiminen. V. 1944 sallittavan rakennustoi-
minnan ohjelman laatimista koskevan kunnallisen keskustoimiston kiertokirjeen johdosta 
kaupunginhallitus päätti14) kuulutuksella kehoittaa rakennuttajia rakennustarkastus-
konttorin kansliasta noutamaan täytettävät kaavakkeet sekä aikanaan palauttamaan 
ne täytettyinä rakennustarkastuskonttoriin, jonka tuli lähettää ne kaupunginhallituk-
selle. 

Raastuvanoikeus. Yhteisen raastuvanoikeuden asiasta tekemän tiedustelun johdosta 
päätettiin 15) ilmoittaa, ettei ylimääräinen neuvosmies B. A. A. Candolin ollut oikeutettu 
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saamaan korvausta sotapalveluksessa olonsa vuoksi menettämästään palkkiosta yli-
määräisestä pöytäkirjanpidosta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 2 366: 30 mk raastu-
vanoikeuden arkiston siirtämisestä kalliosuojaan aiheutuneiden kustannusten suoritta-
miseksi. 

Syyttäjistö. Kaupunginviskaalinvirasto oikeutettiin 2) palkkaamaan ylimääräinen 
kaupunginviskaali 19 palkkaluokan mukaisin peruspalkoin kalliinajanlisäyksineen sekä 
käyttämään tarkoitukseen syyttäjistön tilapäisen työvoiman määrärahaa ja v. 1944 
anomaan tarpeellista tämän määrärahan ylitysoikeutta. 

Oikeuskanslerin määrättyä poliisilaitoksen virkaatoimittavat nuoremmat komi-
sariot T. O. Syrjälän ja M. Raatikaisen toimimaan rangaistusmääräyksestä toukokuun 
25 p:nä 1934 annetun lain 12 §:n tarkoittamina apnlaisyyttäjinä komisarioiden G. S. H. 
Schönberg-Stählin ja A. E. Lindströmin jälkeen, kaupunginhallitus päätti3), että kaksi 
syyttäjistön tilapäisen työvoiman määrärahasta suoritettavaa 900 mk:n suuruista kuu-
kausipalkkiota apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta kertomusvuoden lokakuun 1 
p:stä alkaen oli maksettava edellä mainituille. 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkisto. Kaupunginhallitus päätti 4) v:n 1944 alusta 
lukien tilitysvuokrin luovuttaa n. 32 m2:n suuruisen alan raastuvanoikeuden talon kel-
laritilaa raastuvanoikeuden arkistoa varten sekä myöntää kellarin sisustamista varten 
mainittuun tarkoitukseen yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 29 200 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Raatihuone. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus, niitä ylittäen, myönsi 5) 19 715 mk uuden lämmityskattilan hankkimiseksi van-
haan raatihuoneeseen. 

Poliisilaitos. Poliisilaitos oikeutettiin palkkaamaan pidätettyjen henkilöiden ruoan 
keittäjäksi ja jakajaksi syyskuun 1 p:stä lukien rouva L. Eskelinin6) sekä tämän pyy-
dettyä eroa joulukuun 15 p:stä lukien rouva A. E. Oksasen 7). 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuk-
siin myönnettiin 8) yhteensä 56 176: 70 mk erään Fabianinkadun talon n:o 23 huoneiston 
vuokraamiseksi poliisilaitokselle sekä eräiden laitoksen entisten huoneistojen vuokran-
korotusten suoiittamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 9) antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laatia 
tarpeellisen piirustuksen ja kustannusarvion kuuden kuulusteluhuoneen järjestämisestä 
Sofiankadun talossa n:o 4 olevaan poliisilaitoksen rikospoliisiosaston säännöstelyryh-
män huoneistoon eristämällä ne väliseinällä keskuspolisiosaston miehistön makuu-
huoneista. Sittemmin kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa 
suorittamaan kuulusteluhuoneiden rakentamisen rakennustoimiston talorakennusosas-
ton laatiman piirustuksen n:o 57 mukaisesti sekä myöntää lautakunnan käytettäväksi 
kyseiseen tarkoitukseen 53 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan. Kaupunginhallituksen samalla tekemän rakennuslupa-anomuksen kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosasto sittemmin hyväksyi, kuitenkin ehdoin, 
että rakennustoimiston vakinainen työvoima suoritti työt, mikä merkittiin11) tiedoksi. 

Merkittiin12) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toistaiseksi hylän-
neen kaupunginhallituksen tekemän anomuksen saada suorittaa poliisilaitoksen keskus-
poliisiosaston huoneistossa eräitä muutostöitä lisähuonetilan järjestämiseksi. 

Rakennustoimistoa päätettiin13) kehoittaa rakennuttamaan väliseinä poliisilaitoksen 
keskuspoliisiosaston kansliahuoneeseen n:o 102 sekä suorituttamaan huoneen seinien 
peseminen, ollen mainittujen töiden kustannukset suoritettava kertomusvuoden korjaus-
määrärahoista. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin14) kehoittaa rakennuttamaan panssariverkko-
väliseinä ovineen poliisilaitoksen Aleksanterinkadun talossa n:o 24 olevaan poliisilai-
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toksen rikospoliisiosaston huoneeseen n:o 104, ollen lautakunta oikeutettu tästä aiheu-
tuviin kustannuksiin käyttämään 5 000 mk rakennustoimiston kertomusvuoden korjaus-
määrärahasta. 

Uuden lämpöjohtokattilan hankkimiseen Pengerkadun 5:ssä olevaan poliisilaitoksen 
taloon kaupunginhallitus myönsi 40 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti 2) sallia, että Ratakadun taloa n:o 10, jonka pohjakerrok-
sessa osaksi maanpinnan alapuolella sijaitsivat toisen poliisiaseman pidätettyjen henki-
löiden säilytyskopit, saatiin lokakuun 20 p:stä lukien toistaiseksi lämmittää joka päivä 
klo 16—22. 

Poliisilaitoksen kalustomäärärahasta myönnettiin3) laitokselle kaluston hankintaa 
ja korjauksia sekä pidätettyjen henkilöiden makuuv aatteiden y. m. ostoa varten ensim-
mäiseksi vuosineljännekseksi tilitysvelvollisuuksin 12 500 mk sekä oikeutettiin raha-
toimisto vastedes vuosineljännekset äin tilitysvelvollisuuksin maksamaan poliisilai-
tokselle saman suuruinen määrä edellä mainittuun tarkoitukseen. 

Rahatoimistoa päätettiin 4) kehoittaa ennen heinäkuun 31 p:ää maksamaan valtiolle 
kaupungin osuus poliisilaitoksen v:n 1942 rahallisista menoista, yhteensä 13 372 953: 25 
mk, asianomaista määrärahaa ylittäen. 

Suomen punainen risti oikeutettiin 5) käyttämään poliisilaitoksen koiratarhaa sota-
sokeiden opaskoirain kouluttamista varten ehdoin, että poliisilaitos edelleenkin tarpeen 
mukaan sai säilyttää ja harjoittaa siellä omia poliisikoiriaan. 

Helsingin poliisien yhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin 6) Helsingin poliisien yhdistykselle 25 000 mk:n suuruinen avus-
tus yhdistyksen ja Suomen poliisien liiton heinäkuun 7—9 p:nä pidettävän 20-vuotis-
juhlan järjestämistä varten. 

Varo varasta niminen näyttely. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myön-
nettiin 7) 20 000 mk:n suuruinen määräraha Varo varasta nimisen näyttelyn järjestämi-
seksi syyskuussa ja oikeutettiin maistraatin kunnallisneuvosmies Y. N. Similä nosta-
maan ja kuittaamaan mainittu summa. 

Näyttelyn johdosta järjestetyn liputuksen kustannukset, 1 129: 60 mk, päätettiin 8) 
suorittaa kaupunginhallituksen käyttövaroista lipputankojen pystyttämiseen. 

Henkikirjoitus. Merkittiin9) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen julkaisemat 
kuulutukset henkikirjoituksen toimittamisesta v. 1943 ja 1944. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi10) 6 000 mk:n lisäyksen henkikirjoittajan määrärahaan henkikirjoittajan 
konttorin huoneiston kertomusvuoden vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus oikeuttin) huoneenvuokralautakun-
nat ottamaan asunnonvälitys asiain esittelyä varten palvelukseensa sihteerin 4 625 mk:n 
kuukausipalkoin ja kulloinkin voimassa olevin kalliinajanlisäyksin. Samalla kaupungin-
hallitus lakkautti asunnonvälitysasiain esittelijän tehtäviä päävirkansa ohella hoitavan 
kolmen apulaissihteerin virat. 

Kaupunginhallitus oikeutti12) huoneenvuokralautakunnat määrärahojaan käyttäen 
palkkaamaan kertomusvuoden aikana seuraavan lisätyövoiman: mahdollisesti tarvitse-
mansa sihteerin 4 625 mk:n, kaksi asunnontarkastajaa 4 000 mk:n, kolme ylimääräistä 
asunnontarkastajaa 3 000 mk:n, yhden toimistoapulaisen 1 700 mk:n ja neljä toimisto-
apulaista 1 500 mk:n kuukausipalkoin, ollen sihteerille ja toimistoapulaisille lisäksi suo-
ritettava kulloinkin voimassa olevat kalliinajanlisäykset. 

Aleksanterinkadun talossa n:o 21 olevan huoneenvuokralautakuntain huoneiston 
vuokrankorotuksen suorittamiseen kesäkuun 1 p:stä lukien kaupunginhallitus käyttö-
varoistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin myönsi13) 3 500 mk:n li-
säyksen huoneenvuokralautakuntain määrärahaan Vuokra. 
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