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p ä ä t t i t e h d ä lääkintöhallitukselle uuden esityksen sotavammaisten hoitamista kau-
pungin sairaaloissa koskevan sopimuksen tekemisestä. 

Sotasairaalain irtaimiston varastointi. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa sairaala-
hallituksen luovuttamaan lääkintöhallituksen sotavammasairaalaosastolle vuokratta 
varastotilaa sotasairaalain irtaimiston säilyttämistä varten ehdoin, että sairaalat otet-
tiin huomioon ensisijaisina ostajina mainittua irtaimistoa kulutukseen luovutettaessa. 

Kalliosairaalan käyttö. Lääkintöhallituksen tiedusteltua millä ehdoilla kaupunki olisi 
valmis luovuttamaan Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston yhteyteen rakennetun 
kalliosairaalan mainitun kirurgisen osaston käyttöön, kaupunginhallitus päätti3) ilmoit-
taa, että kaupunki ei tule sanotusta kalliosuojasta vaatimaan valtiolta varsinaista vuok-
raa, mutta että valtion olisi suoritettava kaupungille korvauksena sähkövirran kulutuk-
sesta valaistus-, tuuletus- ym. tarkoituksiin 2 mk m2:ltä kuukaudessa tahi sähkötaksan 
edellyttämä määrä mittarin osoittamasta kulutuksesta, minkä lisäksi valtion olisi toi-
mitettava kaupungin halko toimistolle suojan lämmitykseen tarvittavat polttopuut, 
huolehdittava vuokraamansa suojan siivouksesta sekä suoritettava kaupungille puolet 
lämmittäjän palkasta, suojan alakerroksen vuokralaisen suorittaessa siitä toisen puolen. 

Valtionavut. Kaupunginlakimiestä päätettiin 4) kehoittaa laatimaan anomus val-
tionavun myöntämiseksi mielisairaalain ja tuberkuloosisairaalan kertomusvuoden käyttö-
kustannuksiin. 

Merkittiin5) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen tuberkuloosisairaalassa suori-
tetuista lisärakennuksista aiheutuneisiin perustamiskustannuksiin valtionapua 500 000 
mk, mistä 100 000 mk maksettaisiin valtion obligatioina. 

Lääkintöhallituksen ilmoitettua myöntäneensä Nikkilän sairaalan perustamiskustan-
nuksiin 2 000 000 mk, mistä 400 000 mk maksettaisiin lyhytaikaisina obligatioina kau-
punginhallitus päätti 6) antaa rahatoimistolle tehtäväksi periä myönnetyn avustuksen 
valtiolta. 

Sairaalahallituksen lähetettyä kaupunginhallitukselle selvityksen tähän asti saaduista 
valtionavuista kaupungin sairaalain perustamiskustannuksiin, kaupunginhallitus päätti7) 
pyytää lääkintöhallitusta kiirehtimään Nikkilän sairaalan osalta saatavan 6 303 000 
mk:n suuruisen valtionavun suorittamista. 

Kaupunginhallituksen esitettyä 8) lääkintöhallitukselle, että Nikkilän sairaalan pa-
viljonkien IV ja VIII ullakoille teetettäviksi suunniteltujen lääkärien ja henkilökunnan 
asuntojen sisustaminen otettaisiin sairaalain perustamiskustannuksiin suoritettavia 
valtion avustuksia koskevaan yleiseen suunnitelmaan, lääkintöhallitus ilmoitti marras-
kuun 9 p:nä hyväksyneensä kaupunginhallituksen esityksen ollen lääkintöhallitukselle 
valtion osuuden lopullista vahvistamista varten aikanaan lähetettävä täydellinen las-
kelma kustannuksista. Ilmoitus merkittiin 9) tiedoksi. 

Sairaanhoitajattarien lepokodin avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi10) 5 000 mk Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdis-
tyksen Tuurholmassa sijaitsevan kesäkodin ylläpitokustannusten peittämiseen^ 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus. Alueliitoksen huoltotoimelle aiheuttamia jär-
jestelyjä suunnittelemaan asetettu komitea oli tehtäväänsä suorittaessaan kiinnittänyt 
huomiota siihen, että valtioneuvoston päätökseen lokakuun 5 p:ltä 1944 Helsingin kau-
pungin ja Helsingin maalaiskunnan välisestä taloudellisesta välien selvityksestä sisäl-
tyvä köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden siirtymistä koskeva määräys aiheutti tul-
kintavaikeuksia. Pyydettyään komitean ehdotuksesta valtioneuvoston määräämän 
selvitysmiehen, kunnallisen keskustoimiston johtajan Y. A. Harvian lausuntoa asiasta, 
kaupunginhallitus päättix) selvitysmiehen ehdotuksen mukaisesti valtioneuvostolle 

!) Khs 24 p. toukok. 1 528 §. — 2) S:n 19 p. huhtik. 1 089 S. — 3) S:n 12 p. huhtik. 1 010 §. — 
4) S:n 25 p. tammik. 231 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 678 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 55 §. — 7) S:n 25 
p. tammik. 230 §. —8) Ks. tämän kert. I osan s. 177. —9) Khs 22 p. marrask. 16 193 §. —10) S:n 
26 p. huhtik. 1 211 §. 
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lähetettävässä kirjelmässään tehdä1) esityksen kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan 
taloudellista välien selvitystä koskevaan valtioneuvoston päätökseen sisältyvän koti-
paikkaoikeutta koskevan kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: »Sellaisten 
henkilöiden kotipaikkaoikeus, jotka nauttivat täyttä köyhäinhoitoa yksityiskodeissa tai 
laitoksissa, kunnalliskoti niihin luettuna, määräytyy sen perusteella, mihin kuntaan 
tulevalla alueella henkilö on ennen tällaiseen hoitoon joutumistaan asumisen tai henki-
kirjoituksen nojalla saavuttanut kotipaikkaoikeuden jakamattomassa kunnassa.» 

Koska kuitenkin sittemmin oli käynyt selville, että valtioneuvosto ei tulisi antamaan 
asiassa uutta päätöstä, näytti asianmukaisimmalta saada kysymys järjestetyksi kau-
pungin ja jakamattoman Helsingin maalaiskunnan välisen sopimuksen avulla. Huolto-
lautakunta ja kunnallinen keskustoimisto olivat kumpainenkin tehneet ehdotuksensa ky-
seisen kotipaikkaoikeuden siirtymistä koskevan kohdan tulkinnasta, joista kunnallisen 
keskustoimiston ehdotuksessaan esittämä sanamuoto oli yhdenmukainen selvitysmiehen 
aikanaan tekemän esityksen kanssa. Kaupunginhallitus päätti 2) tällöin hyväksyä HeL 
singin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välillä tehtävässä välien selvityksessä tul. 
kinnan kövhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden siirtymisestä alueliitoksen yhteydessä 
kunnallisen keskustoimiston antaman sanamuodon mukaisesti. 

Huoltovirasbo. Kansanedustajaksi valitulle huoltotoimen toimitusjohtajalle B. G. W. 
Sarlinille myönnettiin 3) osittaista virkalomaa kahdeksi kuukaudeksi sijaisenaan apulais-
johtaja J. G. A. Jakobsson, jonka tali hoitaa kiireelliset, välittömiä toimenpiteitä vaati-
vat asiat. Toimitusjohtajan palkasta päätettiin vähentää 2 000 mk kuukaudessa ja mak-
saa samansuuruinen korvaus hänen sijaiselleen. 

Asiamies I. Arpia määrättiin4) toistaiseksi oman toimensa ohella hoitamaan apulais-
asiamiehen tehtäviä marraskuun 8 p:stä lukien siksi kunnes toisin määrättiin, kuitenkin 
enintään siihen asti kun apulaisasiamiehen virka on täytetty ja virkaan nimitetty ryhty-
nyt sitä hoitamaan. 

Huoltoviraston sihteerin tehtäviä oman toimensa ohella marraskuun 16 p:stä lukien 
hoitamaan määrätylle asiamiestoimiston notaarille M. Leideniukselle päätettiin 5) näi-
den tehtävien hoitamisesta suorittaa sihteerin ja notaarin palkkojen välinen erotus sekä 
yleisen toimiston kirjaajalle L. Koivuselle 500 mk:n suuruinen lisäkorvaus kuukaudessa 
eräiden sihteerinvirkaan kuuluvien juoksevien virastoasiain hoitamisesta ollen mainitut 
palkkiot suoritettava huoltolautakunnan ja huoltoviraston yleisen toimiston määrärav 
hasta Sääntöpalkkaiset virat. 

Huoltolautakunta oikeutettiin6) maksamaan kodissakävijä S. A. Winterille kol-
mannes hänen peruspalkastaan ynnä. ikäkorotukset kalliinajanlisäyksineen hänelle 
helmikuun 12 p:stä huhtikuun 30 p:ään myönnetyn opintoloman ajalta sekä kodissa-
kävijöille G. E. Aleniukselle ja K. V. Klausille, toimistoapulaiselle T. Aratielle ja vahti-
mestari T. J. Aratielle puolet palkkaeduista heille yhden kuukauden ajaksi toukokuun 
15 p:stä lukien sosiaalihuoltajan tutkintoa varten vaadittavan harjoittelun suorittamiseen 
myönnetyn virkavapauden ajalta, kaikille tavanmukaisin ehdoin. 

Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan kenttäoikeus oli toukokuun 15 p:nä 1944 anta-
mallaan päätöksellä tuominnut sotapalvelustaan suorittavan huoltoviraston vanhem-
man kodissakävijän H. I. Elomaan levottomuutta herättävien huhujen levittämisestä 
vankeusrangaistukseen kesäkuun 2 p:stä lukien, josta joulukuun 4 p:nä vapauduttuaan 
hänet oli välittömästi pidätetty sotarikollisena ja siirretty Riihimäen keskusvankilaan. 
Koska huolto virastolle ei ollut ajoissa tehty asiasta mitään ilmoitusta, oli Elomaalle 
maksettu hänelle tuleva palkka koko vankeusrangaistuksen ajalta. Huoltolautakunnan 
tiedusteltua, miten hänen palkkansa maksamisessa oli meneteltävä, kaupunginhallitus 
päätti7), että kodissakävijä Elomaalle v:n 1944 kesäkuun 2 p:n ja joulukuun 2 p:n vä-
liseltä ajalta maksettu palkka peritään takaisin, mutta että hänelle suoritetaan sen sijaan 
täysi palkka viimeksi mainitusta päivästä lukien niin kauan kuin hän on tuomitsematta 
pidätettynä. 

Kanslianesimies E. J. Haapasalo8) oikeutettiin hoitamaan sivutointa syyskuun 20 p:sta 
joulukuun 5 p:ään ja nuorempi kodissakävijä S. E. Kivilinna9) v:n 1946 kesäkuun 1 p:ään. 

1) Khs 12 p. huhtik. 1 015 §.—2) S:n 20 p. jouluk. 16 477 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 278. — 
3) Khs 12 p. huhtik. 1 022 §. — 4) S:n 13 p. jouluk. 16 416 §. — 5) S:n 13 p. jouluk. 16 419 §. — 6) S:n 22 
p. helmik. 535 § ja 17 p. toukok. 1 424 §. —7) S:n 20 p. kesäk. 1 839 §. — 8) S:n 4 p. lokak. 2 606 §. — 
*) S:n 23 p. elok. 2 243 §. 
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Kaupunginhallituksen v:n 1944 käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin käytettiin x) 14 616 mk sekä kertomusvuoden vastaavista varoista yhteensä 
102 198 mk eräiden huolto viraston käytössä olleiden huoneistojen vuokrien tai vuokran-
korotusten suorittamiseen. 

Siltasaarenkadun ll:ssä sijaitsevassa viidennen huoltokanslian huoneistossa elokuun 
12 p:n yönä siivoojan huolimattomuuden johdosta syttynyttä tulipaloa koskeva ilmoitus 
merkittiin 2) tiedoksi. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 3) vapauttaa edellä mainit-
tuun tulipaloon syypään siivooja H. L. Virtasen suorittamasta korvausta tulipalossa 
kaupungin irtaimelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta sekä siitä korvauksesta, 
minkä kaupunki huoneiston haltijana voi joutua maksamaan asianomaiselle palovakuu-
tusyhtiölle. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa huoltolautakuntaa huolehti-
maan siitä, että siivooja Virtaselle annettiin virkasäännön 12 §:n mukainen varoitus. 

Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Huoltolautakunta oikeutettiin 4) maksamaan hoitaja-
tar T. Lavikaiselle eräisiin täydennyskursseihin osallistumista varten tammikuun 15 
p:stä toukokuun 31 p:ään myönnetyn virkavapauden ajalta ikäkorotuksia vastaava 
osa hänen palkastaan. 

Huoltolautakunta oikeut ettiin 5) maksamaan työlaitoksen toimistoapulaiselle L. A. 
Ripatille ja kunnalliskodin hoitajattarelle A. Bomanille puolet heidän palkkaeduis-
taan tavanmukaisin ehdoin heidän osallistuessaan helmikuun 15 p:n ja maaliskuun 
28 p:n välisenä aikana sosiaaliministeriön järjestämiin suljetun huollon pikakursseihin. 

Kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa huoltolautakunnan maksamaan hoitajatar M. 
Boreniukselle ikäkorotuksia kalliinajanlisäyksineen vastaavan osan hänen palkastaan 
hänen osallistuessaan maaliskuun 15 p:n ja heinäkuun 31 p:n välisenä aikana sairaan-
hoitajattarien täydennyskursseihin. 

Huoltolautakunta oikeutettiin7) suorittamaan kunnalliskodin johtajan kesälomasi jäi-
selle, saarnaaja P. R. Päivänsalolle lokakuun 22 p:n ja marraskuun 11 p:n väliseltä ajalta 
4 914 mk:n suuruinen lisäpalkkio. 

Kunnalliskodin sotasiirtolaisten osaston osastonhoitajatar A. Kääriäinen, joka heinä-
kuun 1 p:nä saavutti säädetyn eroamisiän, oikeutettiin8) toimimaan kunnalliskodin 
osastonhoitajattarien kesälomasijaisena heinäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä ai-
kana, minkä ohessa määrättiin, että hänen palkastaan ei ollut vähennettävä Viipurin 
kaupungin hänelle suorittamaa eläkettä. 

Kunnalliskodin urkurin v:n 1939 palkkio päätettiin9) sallia korottaa maaliskuun 
1 p:stä lukien 110 %:lla, joten se tuli olemaan 1 050 mk kuukaudessa. 

Pesuapulaiselle E. Röksälle suoritettava luontoisetukorvaus vahvistettiin 10) 1 027 
mk:ksi kuukaudessa v:n 1946 tammikuun 1 p:stä lukien. 

Merkittiin n ) tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus, että se ei vielä ollut voinut suos-
tua kaupunginhallituksen uusittuun anomukseen12) kunnalliskodin vapauttamisesta 
sotasairaalan käytöstä. 

Merkittiin 13) tiedoksi huoltolautakunnan ilmoitus, että työlaitoksen varastosta oli 
elokuun 23 p:n vastaisena yönä murtautumalla anastettu erilaisia vaatetustarvikkeita 
yhteensä 12 122: 85 mk:n arvosta. 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus päätti14) tutkittavakseen alistaa ja 
samalla hyväksyä Tervalammen työlaitoksen johtokunnan päätöksen, joka koski var-
tijain esimiehen N. Hautaviidan määräämistä osallistumaan palopäällystökoulussa 
pidettäviin palopäällystökursseihin sekä kurssimaksujen ja ruokailukustannusten kor-
vaamista. 

Huoltolautakunta oikeutettiin15) maksamaan naisvartijoille E. E. Hautaviidalle ja 
T. K. Karppiselle puolet heidän palkkaeduistaan tavanmukaisin ehdoin heille sosiaali-
ministeriön järjestämiin suljetun huollon pikakursseihin osallistumista varten helmikuun 
15 p:stä maaliskuun 28 p:ään myönnetyn opintoloman ajalta. 

*) Khs 25 p. tammik. 201 §, 26 p. huhtik. 1 192 §, 17 p. toukok. 1 433 §, 20 p. kesäk. 1 859 §, 
13 p. syysk. 2 452 §, 1 p. marrask. 2 935 § ja 8 p. marrask. 2 983 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 2 342 
§. — 3) S:n 1 p. marrask. 2 932 §. — 4) S:n 22 p. helmik. 536 §. — 5) S:n 15 p. maalisk. 750 §. — 
7) S:n i 15 p. maalisk. 751 §. — 6) S:n 25 p. lokak. 2 860 §. — 8) S:n 14 p. kesäk. 1 732 §. — 
·). S:n 26 p. huhtik. 1 175 §. — Khn jsto 5 p. jouluk. 4 696 §. — «) Khs 1 p. maalisk. 
589 §. — i2) s:n 11 p. tammik. 106 §. —13) S:n 20 p. syysk. 2 501 §. — 14) S:n 4 p. lokak. 2 573 — 
15) S:n 22 p. helmik. 537 §. 
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Tervalammen työlaitoksen johtokunta päätettiin1) oikeuttaa pitämään 15 000 mk:n 
suuruista käteiskassaa sekä saamaan huoltotoimen kassa- ja tilitoimistosta asianmukai-
sesti hyväksyttyjen palkkaluetteloiden osoittama määrä ennakkona, ollen tilitys näistä 
varoista annettava kolmen päivän kuluessa. 

Työajan lyhentämistä Tervalammen työlaitoksessa koskevan huoltolautakunnan esi-
tyksen johdosta kaupunginhallitus päätti2), että Tervalammen työlaitoksen niiden 
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevien viranhaltijain, jotka eivät kuulu kaupungin 
virkasäännön 13 §:n 1 momentissa lueteltuihin, tehokkaaksi työajaksi vahvistetaan 7 
tuntia päivässä lokakuun 1 p:n ja maaliskuun 31 p:n välisenä aikana ja 9 tuntia huhtikuun 
1 p:n ja syyskuun 30 p:n välisenä aikana, paitsi lauantaisin, jolloin työaika vastaavasti 
on 6 tai 8 tuntia, kuitenkin sillä poikkeuksella, että työnjohtajan asemassa olevat, ni-
mittäin vartijain esimies, maataloustöiden työnjohtaja, puutarhuri ja karjanhoitaja 
ovat velvolliset huolehtimaan alaansa kuuluvista tehtävistä siitä riippumatta tuleeko 
heidän tehokkaaksi työajakseen edellä määrätyt 7 tai 9 tuntia päivässä tahi enemmän. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnan huomautettua kaupunginhallitukselle jättä-
mässään kirjelmässä, että voimassa olevan matkustussäännön 17 § oli Tervalammen työ-
laitoksen viranhaltijain keskuudessa antanut aihetta erilaisiin tulkintoihin sekä esitettyä 
siitä oman ehdotuksensa, kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä johtokunnan esittämän 
tulkinnan, jonka mukaan: 

1) Tervalammella on siksi toimipaikaksi, jonka alueella päivärahoja ei makseta, 
katsottava Vihdin kunta kokonaisuudessaan; 

2) laitoksen autossa Helsinkiin suoritettavat matkat on katsottava sellaisiksi, joista 
päivärahaa ei makseta, mikäli matka ei edellytä matkalla yöpymistä, vaikka matka 
kestäisikin yli 6 tuntia; sekä 

3) junalla Ojakkalan aseman kautta matkustettaessa junan lähtöaika on katsottava 
matkan alkamisajaksi ja junan saapumisaika Ojakkalan asemalle matkan päättymisajaksi. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnan ilmoitus Tervalammen työlaitoksen tilalta 
vaaditusta siirtoväelle vuokrattavasta viljelys- ja heinämaasta hyväksyttiin4). 

Vihdin kunnan anottua 60 aarin suuruisen alueen luovuttamista Tervalammen 
tilasta kunnan kansakoululle kaupunginhallitus päätti 5) pyytää valtioneuvoston suostu-
musta kyseisen alueen vuokraamiseksi viideksi vuodeksi Tervalammen kansakoululle* 

Tervalammen työlaitoksen johtokunta oikeutettiin 6) järjestämään työlaitosten kes-
kusliiton vuosikokous laitoksella ja antamaan kokouspäivien ajaksi kokoukseen osallistur 
ville laitoksen puolesta vapaa ruoka ja asunto. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. K a u p u n g i n h a l l i t u s p ä ä t t i 7 ) k e h o i t t a a sai-
raalahallitusta suorittamaan Suomen huollolle 55 000 mk ensimmäisenä neljänneksenä 
kaupunginvaltuuston mainitun yhdistyksen siirtoväensairaalan avustamiseen myöntä-
mästä 8) määrärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti 9) myöntää Pelastusarmeijan kodittomien miesten lämmitte-
lytuvan ylläpitokustannuksiin kertomusvuoden alkupuoliskolla 20 000 mk käyttövarois-
taan työttömyyden varalta. 

Hyväksyen sittemmin tilityksen yllä mainitun avustusmäärärahan käytöstä kaupun-
ginhallitus myönsi10) samoista käyttövaroistaan 35000 mk mainitun lämmittelytuvan 
ylläpitoon kertomusvuoden syyskaudella. 

Kaupunginhallituksen päätöksen11) nojalla myönnettiin12) Helsingin seurakuntien 
diakoniakeskukselle 11 052 mk:n suuruinen avustus kaupunginhallituksen v:n 1944 
käyttövaroista väestönsuojelua varten maaseudulle perustettuihin siirtoloihin sijoitet-
tujen vanhusten ja lasten kaupunkiin palauttamisesta aiheutuneiden kustannusten 
peittämiseen. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. K a u p u n g i n h a l l i t u s p ä ä t t i 1 3 ) , 
että A. Uhlenin avustusrahastosta vuosiavustusta nauttivien A. Carlssonin ja A. Giescken 
avustukset korotetaan 4 000 mk:aan sekä että 8 tilapäistä 2 000 mk:n suuruista avus-
tusta julistetaan haettavaksi. 

Khs 20 p. syysk. 2 499 §. —' 2) S:n 14 p. kesäk. 1 736 §. — 3) S:n 7 p. kesäk. 1 675 §. — 
4) S:n 8 p. maalisk. 647 §. —5) S:n 20 p. jouluk. 16 469 §. —6) S:n 16 p. elok. 2 165 §. — 7) S:n 31 t>. 
toukok. 1 604 $. — ») Ks. tämän kert. I osan s. 55. — 9) Khs 18 p. tammik. 156 §. — 10) S:n 
11 p. lokak. 2 716 §. —-n) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 144. —12) Khn jsto 4 p. tammik. 3 030 
§. - 13) Khs 20 p. kesäk. 1 836 §. 
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Haettaviksi julistetut korkovarat päätettiin 1) sittemmin niitä hakeneiden 6 henki-
lön kesken jakaa siten, että myönnettiin 2 3500 mk:n, 3 2 500 mk:n ja 1 2 000 mk:n 
suuruinen avustus. 

Kaupunginhallitus päätti2) julistaa A. Liljebladin rahastosta kainoille köyhille haet-
tavaksi enintään 25 1 200 mk:n suuruista avustusta ja siirtää käyttämättä jäävät korko-
varat v:een 1946. 

Yllä mainituista korkovaroista avustusta hakeneelle 20 henkilölle kaupunginhallitus 
päätti 3) myöntää 1 500 mk:n suuruisen avustuksen kullekin, 

Kaupunginhallitus päätti 4) julistaa N. ja R. Forstenin avustusrahastosta kainoille 
köyhille haettavaksi 20 1 000 mk:n suuruista avustusta ja määrätä, että ylittävät korko-
varat, 230: 45 mk siirretään v. 1946 käytettäviksi. 

Mainituista korkovaroista avustusta hakeneille 12 henkilölle kaupunginhallitus 
päätti5) myöntää kullekin 1 000 mk:n suuruisen avustuksen sekä siirtää jäljelle jääneet 
korkovarat, yhteensä 8 230:45 mk v:een 1946. Samalla kaupunginhallitus päätti ke-
hoittaa sosiaali- ja opetusasiain johtajaa valmistelemaan sellaista muutosta rahaston 
sääntöihin, että vastedes voitaisiin jakaa rahamäärältään suurempia avustuksia. 

Työ ttömyyshuolto 

Paikkakuntien ryhmittely työttömyysavustuksen suuruuden määräämiseksi. Merkit t i in 6) 
tiedoksi sosiaaliministeriön tammikuun 29 p:nä vahvistaneen työttömyysavustuksesta 
tammikuun 18 p:nä annetussa valtioneuvoston päätöksessä edellytetyn paikkakuntien 
kalleusryhmityksen ja tällöin sijoittaneen Helsingin kaupungin toimeentuloavustukseen 
nähden III kalleusryhmään ja vuokra-avustukseen nähden V kalleusryhmään. 

Kuntien osallistuminen työttömyyden torjuntaan. Merki t t i in 7 ) t iedoksi kulkula i tos ten 
ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje kuntien velvollisuudesta osallistua työttömyy-
den torjuntaan. 

Työtuvat. Kaupunginhallituksen päätettyä8) korottaa toukokuun 7 p:stä lukien 
työtupien C-osaston työntekijäin tuntipalkkoja, työtupien johtokunta ehdotti mainit-
tujen työntekijäin anomuksesta, että kyseisessä palkankorotuksessa seurattaisiin valtio-
neuvoston antamaa suositusta tuntipalkkojen korottamisesta 5 mk:lla, jolloin mainitut 
palkat nousisivat vähän enemmän kuin mitä edellä mainittu korotus merkitsi. Samoin 
ehdotti johtokunta, että A- ja B-osastojen hoidokkien päiväpalkkioita, jotka oli pää-
tetty9) korottaa kesäkuun 18 p:n tilistä lukien, korotettaisiin 5 mk:lla tapahtuneen pie-
nemmän korotuksen asemasta. Hyväksyen työtupien johtokunnan esityksen kaupungin-
hallitus päätti 2), että toukokuun 7 p:stä lukien työtupien C-osaston alin tuntipalkka 
korotetaan 14 mk:aan, silittäjien tuntipalkka 15 mk:aan, luojan ja lähetin 15 mk:aan 
leikkaajan 19 mk:aan, napinreikäompelijan 16: 80 mk:aan, värjääjän 17: 35 mk:aan ja, 
kutomon apulaisen 17 mk:aan, jolloin urakkapalkat nousevat vastaavasti, sekä että 
työtupien A- ja B-osastojen hoidokkien päiväpalkkiot korotetaan 5 mk kesäkuun 18 
p:n tilistä lukien, jolloin alin päiväpalkkio hoidokkia kohden nousee 33 mk:aan ja keski-
määräinen päiväpalkkio hoidokkia kohden siten määräytyy 39 mk:ksi eli ruoka mukaan-
luettuna 53 mk:ksi. 

Sittemmin päätettiin10) työtupien johtokunnan tekemän uuden esityksen johdosta 
työtupien C-osaston työntekijäin kaikkia tuntipalkkoja edelleen korottaa syyskuun 
24p:n tilistä lukien 4 mk ja tarkistaa urakkapalkat vastaavalla prosenttimäärällä sekä 
A- ja B-osastojen hoidokkien päiväpalkkiot samasta ajankohdasta lukien 5 mk, jolloin 
keskimääräinen päiväpalkkio hoidokkia kohden määräytyisi 44 mk:ksi eli ruoka mukaan-
luettuna 63: 25 mk:ksi. 

Kaupunginhallitus päätti11), että työtuville ei suoriteta korvausta niiden huoneis-
ton väliaikaisesta luovuttamisesta huoltoviraston käyttöön aiheutuneista kustannuk-
sista. 

!) Khs 18 p. lokak. 2 763 §. — 2) S:n 18 p. lokak. 2 759 §. — 3) S:n 13 p. jouluk, 16 421 §. — 
4) S:n 20 p. kesäk. 1 870 §. — 5) S:n 1 p. helmik. 314 § ja 4 p. lokak. 2 682 §. — 6) S:n 1 p. 
maalisk. 590 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 20. — 7) Khs 14 p. kesäk. 1 730 §. — 8) S:n 24 p. 
toukok. 1 496 §. — 9) S:n 28 p. kesäk. 1 888 §. — 10) S:n 4 p. lokak. 2 623 §. — n ) S:n 11 p. 
tammik. 102 §. 
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V:n 1944 käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus myönsi1) 
129 398: 25 mk naistyöttömyyden lieventämistä tarkoittavien toimenpiteiden aiheutta-
mien kustannusten peittämiseen. 

Virastovaratyöntekijät. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitettua aset-
tavansa edelleen 19 ylimääräistä varastotyöntekijää kaupungin palvelukseen kesäkuun 
1 p:stä lukien ehdoin, että kaupunki osallistui näistä työttömyyshuoltotöistä aiheutuviin 
vastaisiin kustannuksiin 50 % :11a, kaupunginhallitus päätti 2) ministeriölle lähetettävässä 
kirjelmässään ilmoittaa suostuvansa edellä mainittuun ehtoon. 

Käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus sittemmin myönsi vi-
rastovaratyöntekijäin palkkaamiseksi huoltotoimistoon 207 526 mk, lastensuojeluvi-
rastoon 27 632 mk ja kaupungin muihin virastoihin 429 835: 95 mk. 

Viljelyspalstatoiminta. Viljelyspalstatoiminnasta v:n 1944 aikana aiheutuneiden 
kustannusten peittämiseen kaupunginhallitus myönsi3) 77 323: 65 mk v:n 1944 käyttö-
varoistaan työttömyyden varalta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että palstavilje-
lyä jatketaan edelleen kertomusvuonna entisillä alueilla Oulunkylässä ja Herttoniemessä 
sekä että aikaisempi viljelyspalstatoimikunta määrätään huolehtimaan viljelystoimin-
nasta ja varastoidun perunasadon jakelusta. 

Viljelyspalstatoiminnan tehostamista koskeva maatalousministeriön kiertokirje mer-
kittiin4) tiedoksi ja päätettiin asiasta ilmoittaa kiinteistölautakunnalle toimenpiteitä 
varten siinä laajuudessa kuin ne olivat mahdollisia. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön avustaminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 5 ) 
myöntää Helsingin ammatilliselle paikallisjärjestölle työttömyysasiain hoitamiseen, 
esitelmien, alustusten sekä ilmoitus-, painatus- ja kokoushuonekustannusten peittämi-
seen 3 000 mk kuukaudessa kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, kui-
tenkin enintään toukokuun 31 p:ään saakka ollen siitä aiheutuvat kustannukset suori-
tettava kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyyden varalta. 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluvirasto. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 6) palkkaamaan itselleen 
Ruotsista kotiutettujen lasten jälkihuollon tarkastusta varten tilapäisen työvoiman 
määrärahasta 35 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin terveyssisarkoulutuksen saanut 
henkilö kertomusvuoden joulukuun 1 p:stä v:n 1946 tammikuun 31 p:ään. 

Lastensuojelu viraston siivoojan peruspalkka päätettiin7) sallia korottaa maaliskuun 
1 p:stä lukien 1 350 mk:aan kuukaudessa. 

Virastovaratyöntekijäin palkkaamista varten lastensuojeluvirastoon kaupunginhalli-
tus myönsi8) 27 632 mk kertomusvuoden käyttövaroistaan työttömyyden varalta. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi9) 112 664: 75 mk lastensuojeluviraston huoneiston kertomusvuoden korotetun 
vuokran maksamista varten. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 10 870 mk lastensuojelulauta-
kunnan ja lastensuojeluviraston siirtymisestä Bulevardin 6:sta Unioninkadun 27:ään 
aiheutuneisiin muuttokustannuksiin. 

Lastenkodit. Sofianlehdon pikkulastenkotiin päätettiin tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta sallia palkata lisätyövoimaa seuraavasti: avustava sairaanhoitajatar lokakuun 
15 p:stä joulukuun 31 p:ään 37 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin n) ; 2 imettäjää huhti-
kuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1 540 mk:n kuukausipalkoin12); tilapäinen keittiöapu-
lainen huhtikuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1 950 mk:n kuukausipalkoin13); sekä apulais-
lämmittäjä marraskuun 1 p:stä v:n 1946 huhtikuun 30 p:ään14). 

Sofianlehdon pikkulastenkotiin palkattujen15) tilapäisten imettäjien rahapalkka 
päätettiin 16) sallia korottaa marraskuun 1 p:stä lukien 1 000 mk:aan kuukaudessa. 

!) Khs 22 p. maalisk. 821 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1 561 § ja 6 p. syysk. 2 335 §. — 3) S:n 15 
p. helmik. 432 §. — 4) S:n 3 p. toukok. 1 237 §. — 5) S:n 25 p. tammik. 200 §. — 6) S:n 29 p. 
marrask. 16 224 §. — S:n 15 p. maalisk. 755 §. — 8) S:n 4 p. lokak. 2 599 §. —9) S:n 29 p. 
marrask. 16 215 §. —10) S:n 8 p. helmik. 369 §. — 1 1 ) S:n 29 p. marrask. 16 225 §. — 1 2 ) S:n 19 
p. huhtik. 1 062 §. —13) S:n 19 p. huhtik. 1 061 §. —1 4) S:n 4 p. lokak. 2 598 §. —15) Ks. ylemp. 
*·) Khs 1 p. marrask. 2 927 §. 
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Myöntyen Helsingin kaupungin toimen- ja viranhaltijain yhdistyksen anomukseen 
kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 8 669: 50 mk korvauk-
sena Sofianlehdon pikkulastenkodissa viimeisenä kymmenenä vuotena itsenäisyyspäivän 
työstä ilman hyvitystä jääneille viranhaltijoille. 

Sofianlehdon pikkulastenkodin käteiskassa päätettiin 2) korottaa 1 500 mk:sta 10 000 
mk:n suuruiseksi. 

Kaupunginhallituksen alistettua3) tutkittavakseen lastensuojelulautakunnan pää-
töksen Sofianlehdon pikkulastenkodin henkilökunnan oikeuttamisesta käyttämään 
vastaanotto- ja ammattioppilaskodin saunaa, lastensuojelulautakunta oli esittänyt, 
että mainittu oikeus myönnettäisiin pikkulastenkodille yhtenä päivänä viikossa ehdoin, 
että henkilökunta itse huolehtisi saunan lämmittämisestä ja siivoamisesta eikä tuottaisi 
häiriötä samassa rakennuksessa sijaitsevan vastaanotto- ja ammattioppilaskodin toi-
minnalle. Kaupunginhallitus päätti4) suostua esitykseen, mutta samalla korottaa 
Sofianlehdon pikkulastenkodin henkilökunnan luontoisetukorvauksen 40 mk kuukau-
dessa sekä korottaa vastaavasti vastaanotto- ja ammattioppilaskodin henkilökunnan, joka 
tähän asti oli käyttänyt saunaa siitä korvausta suorittamatta, luontoisetukorvauksen 40 
mk kuukaudessa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi5) 12 400 mk hälytyslaitteen järjestämiseksi murtovarkauksien varalta 
Sofianlehdon pikkulastenkotiin. 

Kullatorpan lastenkotiin päätettiin 6) tilapäisen työvoiman määrärahasta sallia pal-
kata tilapäinen palvelija 53 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Kullatorpan lastenkodin käteiskassa päätettiin 7) korottaa 1 500 mk:sta 5 000 mk:aan. 
Reijolan lastenkodin ennakko varain määrä päätettiin8) korottaa 3 000 mk: aan 

tilitystä vastaan. 
Kaupunginhallitus päätti9) myöntää yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-

varoistaan 10 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi sähkötuulettajan asen-
tamista varten Reijolan lastenkotiin. 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 81 000 mk Reijolan lasten-
kodin ulkoparvekkeen ja ympärysaidan korjaamista varten. 

V:n 1944 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi Rei-
jolan ja Kullatorpan lastenkotien evakuointikustannusten peittämiseen 46 591:25 
mk11). 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa lastensuo-
jelulautakunnan palkkaamaan tilapäisen työvoiman määrärahasta 37 palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin vastaanottokotiin lämmittäjän apulaisen marraskuun 1 p:stä 
joulukuun 31 p:ään sekä merkitä v:n 1946 talousarvioehdotukseen määrärahan lämmittä-
jän apulaisen palkkaamiseksi v:n 1946 tammikuun 1 p:stä maaliskuun 31 p:ään. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä määrärahoistaan 
kaupunginhallitus myönsi13) 15 000 mk vaatteiden kuivatustelineen järjestämiseksi 
vastaanottokotiin. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi14) 14 800 mk hälytyslaitteen järjestämiseksi murtovarkaiden varalta vastaanotto-
ja ammattioppilaskotiin kehoittaen lastensuojelulautakuntaa hankkinjaan kustannus-
arvion samanlaisen laitteen järjestämiseksi Sofianlehdon pikkulastenkotiin. 

Koulukodit. Lastensuojelulautakunta oli esittänyt, että Ryttylän koulukodin kuu-
kausittain tilitystä vastaan saamien ennakko varojen enimmäismäärä korotettaisiin 
175 000 mk:aan. Asiaa harkittuaan kaupunginhallitus päätti15) esityksen evätä, mutta 
oikeuttaa Ryttylän koulukodin huoltotoimen kassa- ja tilitoimistosta saamaan asian-
omaisesti hyväksyttyjen palkkalistojen osoittaman määrän ennakkona, ollen tilitys 
näistä varoista annettava kolmen päivän kuluessa. Huoltotoimen kassa- ja tilitoimiston 
oli Ryttylän koulukotia ja tarpeen mukaan muitakin koulukoteja varten järjestettävä 
postisiirtotili menoja ja tuloja varten. 

M Khs 19 p. heinäk. 2 021 §. — 2) S:n 20 p. syysk. 2 498 §. — 3) S:n 18 p. lokak. 2 746 §. — 4) S:n 
7 p. jouluk. 16 301 §. — 5) S:n 31 p. toukok. 1 559 §. — 6) S:n 19 p. huhtik. 1 064 §. —7) S:n 15 
p. marrask. 16 093 §. —8) S:n 19 p. huhtik. 1 068 §. — 9) S:n 16 p. elok. 2 166 §. —10) S:n 19 p. 
heinäk. 2 010 §. — n ) S:n 8 p. helmik. 370 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 2 929 §. — 13) S:n 9 p. 
toukok. 1 294 §. — 14) S:n 8 p. helmik. 368 §. — «) S:n 2 p. elok. 2 092 §. 
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Ryttylän koulukotiin päätettiin1) toukokuun 1 pistä lukien sallia palkata karjan-
hoito- ja siivoustehtäviin osallistuva naispuolinen apulainen ollen hänelle Ryttylän 
ja Siltalan kustannusten määrärahasta, sitä ylittäen, suoritettava 1 100 mk:n suurui-
nen peruspalkka kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginhallitus päätti2) oikeuttaa Ryttylän koulukodin ottamaan tilan sattuessa 
enintään 20 kasvatuksellisesti laiminlyötyä poikaa muista kunnista ehdoin, että niistä 
suoritetaan lastensuoj elulautakunnalle asiakirjoissa mainittujen perusteiden mukainen 
korvaus. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan niitä ylittäen kaupungin-
hallitus myönsi3) 170 000 mk Toivoniemen koulukodissa suoritettavia sisustus- ja kor-
jaustöitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti4) myöntää lastensuojelulautakunnan käytettäväksi 10 160 
mk paloletkujen ja pikaliittimien hankkimista varten Tavolan koulukotiin. 

Lastensuoj elulautakunnan turvattomien lasten huoltotoimiston hoivassa olevien ja 
Toivolan koulukotiin toistaiseksi sijoitettujen 30 apukouluasteella olevan lapsen opetuk-
sen järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa lastensuoj elulautakunnan palk-
kaamaan Toivolan koulukotiin lastensuojelulaitosten tilapäisen työvoiman määrärahasta 
syyskuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi alakansakoulunopettajan 32 palkka-
luokan, lastenhoitajan 41 palkkaluokan ja siivoojan 53 palkkaluokan mukaisin perus-
palkoin niihin kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginhallitus päätti6), että sen tutkittavakseen alistamaa7) lastensuojelu-
lautakunnan päätöstä, jolla Toivolan koulukodin keittiöapulaiselle E. Kaasalaiselle, joka 
oli nauttinut synnytyslomaa tammikuun 29 prstä huhtikuun 22 p:ään ja sen jälkeen 
virkavapautta marraskuun 30 p:ään, oli myönnetty palkatonta virkavapautta 2 kuu-
kauden ajaksi joulukuun 1 p:stä lukien, ei saa panna täytäntöön. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 1 200 mk Toivolan koulu-
kodin suutarille Y. Hietaselle korvauksena hänen osallistumisestaan lastenhuolto-
laitosten toimihenkilöille sosiaaliministeriön toimesta j ärj estettyihin palontorj unta-
kursseihin. 

Toivolan koulukodin ennakko varojen määrä korotettiin 9) 4 000 mk:sta 10 000 mk:aan. 
Lastensuoj elulautakunnan alaiset maatilat. R y t t y l ä n k o u l u k o d i n a luee l t a s i i r toväel le 

vuokrattavaksi vaadittua viljelys- ja heinämaata koskeva lastensuoj elulautakunnan eh-
dotus hyväksyttiin10). 

Varatuomari V. Teivonen, jonka kaupunginhallitus oli valtuuttanut edustamaan 
kaupunkia Toivoniemen tilaa koskevassa maanhankintalain 73 §:n 1 momentin tarkoitta-
massa tilojen perustamistoimituksessa syyskuun 10 p:nä, oli jättänyt selostuksen maini-
tusta toimituksesta, joka merkittiin n ) tiedoksi. 

Erottaessaan Toivoniemen koulukodin tiluksista syksyllä 1940 kolme pika-asutus-
tilaa Lohjan pika-asutustoimikunta oli merkinnyt ja luetteloinut näille tiluksille erotetusta 
metsästä joukon arvopuita maanluovuttajan määräaikana poistettaviksi. Määräajan 
kuluttua nyt umpeen kaupunginhallitus päätti12) kehoittaa kiinteistötoimiston metsä-
talousosastoa hakkauttamaan puheena olevat puut ja vedättämään ne teiden varsille, 
jossa rakennustoimiston varasto-osaston oh ne otettava vastaan ja hyvitettävä Toivo-
niemen koulukotia käyvällä hinnalla. Puiden kaatoa ja ajoa sekä työnjohtoa varten 
kaupunginhallitus päätti osoittaa ennakkona kaupunginkassasta kiinteistötoimiston 
metsätalousosastolle 160 000 mk. 

Kaupunginhallituksen anottua, että Toivoniemen tilan maista muodostetut pika-
asutustilat edelleenkin vuokrattaisiin kaupungille siksi kunnes pika-asutuslaki oli ehti-
nyt tulla tarkistetuksi ja kysymys näiden tiluksien saamisesta takaisin kaupungin omis-
tukseen lopullisesti ratkaistaisiin, maatalousministeriön asutusosasto ilmoitti päättä-
neensä, että pika-asutustiloista kaksi vuokrattaisiin kertomusvuodeksi siirtoväkeen kuu-
luville ja yksi Helsingin kaupungille. Ilmoitus merkittiin 13) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti14) Bengtsäriin jääneiden öljyastioiden korvaamiseksi 

Khs 9 p. toukok. 1 295 §. — 2) S:n 22 p. maalisk. 822 §. — 3) S:n 5 p. heinäk. 1 947 §. — 
4) S:n 1 p. maalisk. 586 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 2 597 §. — 6) S:n 27 p. jouluk. 16 545 §. — 7) S:n 
15 p. marrask. 16 083 §. —8) S:n 15 p. maalisk. 752 S. — 9) S:n 2 p. elok. 2 093 §. — 10) S:n 8 p. 
maalisk. 647 §. — n ) S:n 20 p. syysk. 2 509 S. 12) S:n'15 p. maalisk. 757 §. —13) S:n 28 p. maa-
lisk. 882 §. — 14) Khn jsto 6 p. kesäk. 3 845 §. 
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myöntää 600 mk yleisistä käyttövaroistaan sekä samalla antaa kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi valtiolta vaatia korvausta kyseisistä astioista. 

Nuorisoleirin järjestäminen Bengt sariin. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1) luovut taa 
Bengtsärin koulukodin alueen Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten nuorisotyötoimikun-
tien käyttöön sinne perustettavaa nuorten kesäleiriä varten sekä myöntää koulukodin 
keittiörakennuksen kunnostamiseen 340 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

Äitiysavustukset. Sen johdosta, että äitiysavustuksen suuruus oli v:n 1944 alusta mää-
rätty korotettavaksi 400 mk, oli äitiysavustuksia suoritettaessa eräälle henkilölle ereh-
dyksessä maksettu mainittu 400 mk kahdesti. Kaupunginhallitus päätti 2) tällöin oi-
keuttaa lastensuojelulautakunnan suorittamaan liikaa maksetun 400 mk lastensuojelun 
avustusten tililtä sekä kehoittaa lautakuntaa ryhtymään sellaisiin tarkkailutoimenpitei-
siin, etteivät tämänluontoiset tapaukset, joista tämä oli toinen suhteellisen lyhyen 
ajan kuluessa, vastedes uusiutuisi. 

Lastenhoidonneuvolat. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 3) korottamaan lääkärien 
palkkiot Töölön ja Toukolan lastenhoidonneuvoloissa lokakuun 1 p:stä lukien 300 mk:aan 
kultakin tarkastuskäynniltä ja lastensairaalassa olevassa neuvolassa 3 850 mkraan kuu-
kaudessa. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi 4) 420 mk Toukolan neuvolan, 1 170 mk Töölön neuvolan ja 405 mk Savilankadun 
3:ssa olevan varastotilan vuokrankorotusten suorittamiseen. 

Toukolan leikkikenttä. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 26 000 mk käymälän rakentamiseksi 
Toukolan leikkikentälle. 

Avustusten myöntämisessä asetettu lisäehto. Revisiotoimisto oli huomau t t anu t , e t t ä 
tarkastettaessa myönnettyjen avustusten tilityksiä oli havaittu, että yhdistykset anoes-
saan kaupungilta avustusta eri tarkoituksiin usein suunnittelivat toiminnan määrä-
raha-anomuksissaan laajemmaksi kuin miksi se todellisuudessa osoittautui ja tulivat 
siten saamaan suuremman avustuksen kuin mitä ne olisivat saaneet, jos suunnitelma 
olisi ollut enemmän todellisuutta vastaava sekä ehdotti tämän johdosta, että avustusta 
tilitystä vastaan myönnettäessä olisi samalla määrättävä, että toiminnan supistuessa 
aryioitua pienemmäksi avustuksensaaja olisi velvollinen palauttamaan kaupungille 
vastaavan osan myönnetystä avustuksesta. Kaupunginhallitus päätti 6), että revisio-
toimiston ehdotus otetaan huomioon avustuksia vastedes tilityksiä vastaan myönnettä-
essä. 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen. V:n 1944 käyt tövarois taan väestön-
suojelua varten kaupunginhallitus myönsi7) Suomen lastenhoitoyhdistykselle 66 173: 50 
mk sen ylläpitämien Kallion lastenkodin, Töölön lastenkodin, Tallbon koululastenkodin 
ja Pippingsköldin hoitolan evakuointikustannusten peittämiseen. 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 8) 11 700 mk Maitopisarayhdistykselle yhdeksän raitiotievuosilipun hankki-
miseksi kertomusvuodeksi sen terveyssisarille. 

Pelastakaa lapset yhdistyksen avustaminen. Yleisistä käyt tövaro is taan kaupunginhall i-
tus myönsi9) tilitystä vastaan 50 000 mk Pelastakaa lapset yhdistykselle tilapäisen 
karanteeni- ja vastaanottolaitoksen järjestämiseksi pikkulapsia varten, jotka olivat 
joutuneet hoidottomiksi heidän äitiensä sairastuttua paratyyfukseen. 

Lastentyökotiyhdistyksen suoritettavat perusparannukset. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 10) 
myöntää Lastentyökotiyhdistykselle 400 000 mk pääasiallisesti perusparannuksia varten 
yhdistykselle varatusta 4 000 000 mk:n suuruisesta pääomasta. 

Ensi-kodin, piha-alueen kunnostaminen. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi11) Työläisäitien 
ja lasten kotiyhdistykselle 125 000 mk sen Salmentien 8:ssa ylläpitämän Ensi-kodin 
piha-alueen kunnostamiseksi ja istuttamiseksi. 

!) Khs 17 p. toukok. 1 426 §. — 2) S:n 2 p. elok. 2 083 §. —3) S:n 1 p. marrask. 2 92a 
§. — 4) S:n 9 p. toukok. 1 314 § ja 7 p. kesäk. 1 692 §. — 5) S:n 5 p. heinäk. 1 944 §. — 6) S:n 23 p. elok. 2 234 §. —7) S:n 18 p. tammik. 155 §. —8) S:n 1 p. maalisk. 625 §. — 9) S:n 13 p. 
syysk. 2 470 §. — 10) S:n 25 p. lokak. 2 866 §. —X1) S:n 9 p. toukok. 1 291 
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Lastenpäivät. Kaupunginhallitus päätti1) suostua Messukentän ja Stadionin etuken-
tän välisen tien sulkemiseen Urheilukadun ja Eläintarhantien kohdalta syyskuun 8—16* 
p:nä vietettävien lastenpäivien ajaksi edellytyksin, että juhlien järjestäjä Lasten päivä 
1945 niminen toimikunta suoritti rakennustoimistolle kustannukset liikennemerkkien ja: 
puomien asettamisesta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 2) myymään Lasten päivä 1945 nimiselle toimikunnalle 
600—1 000 levyä Enso-pahvia 179 mk:n hinnasta levyltä. 

Kaupunginhallitus päätti3) suostua Lasten päivä 1945 nimisen toimikunnan ano»-
mukseen kaupungin eri laitoksilta lainattujen ja huvikentällä käytettyjen penkkien, 
pöytien ja tuolien käyttämisestä vuokratta lastenpäivien hyväksi. 

Tukholman kaupungin lahjoitusvaroista myönnettiin 4) 5 855 037 mk eri lastensuojelu-
tarkoituksiin, 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston johtokunnalle, joka oli tehnyt kaupungin-
hallitukselle esityksen apulaisoikeusavustajan viransijaisen palkkaetujen määräämisestä, 
päätettiin 5) ilmoittaa, että johtokunta oli voimassa olevien sääntöjen mukaisesti oi-
keutettu määräämään apulaisoikeusavustajan sijaisen palkkion. 

Oikeusaputoimiston virka-aika päätettiin 6) sallia pysyttää ennallaan, eli klo 7.3 o—14 
sekä tiistaisin ja perjantaisin myös klo 19—20. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi7) 1 260 mk oikeusaputoimiston huoneiston korotetun vuokran suorittamiseen.. 

Kaupunkiin suuntautuvan muuttoliikkeen estäminen. Työvoimalautakunnan esityk-
sestä kaupunginhallitus päätti 8) valtioneuvostolle lähetettävässä kirjelmässään esittää, 
että valtioneuvosto tutkituttaisi, mitä mahdollisuuksia olisi ryhtyä toimenpiteisiin Hel-
sinkiin muuton estämiseksi. 

Työvoima-asiain hallinnon menot. Merkittiin 9) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön kiertokirje, joka koski kuntien velvollisuutta osallistua toimenpiteistä 
työttömyyden torjumiseksi marraskuun 9 p:nä 1944 annetun valtioneuvoston päätök-
sen 5 §:n mukaisesti työvoima-asiain hallinnon menoihin. 

Uudenmaan ensimmäinen työvoimapiiri oli sittemmin kääntynyt kaupunginhalli-
tuksen puoleen tiedustellen sen mielipidettä Helsingin kaupungin työvoimapäällikön 
toimiston kulujen suorittamisesta yllä mainitun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n mukai-
sesti, jonka nojalla kunta oli velvollinen hankkimaan työvoimapäällikön toimistoa ja 
mahdollisesti järjestettäviä työttömien muita ilmoittautumispaikkoja varten tarkoituk-
senmukaiset huoneistot sekä vastaamaan niiden vuokrasta, lämmityksestä, valaistuksesta 
ja siivouksesta kuin myös muista kustannuksista paitsi työvoimapäällikön ja hänen 
apulaistensa palkkauksesta. Kaupunginhallitus päätti10) tällöin, että työvoimapäällikön 
toimiston huoneiston vuokra, sekä vesi-, lämmitys-, valaistus- ja siivouskustannukset 
suoritetaan tammikuun 1 p:stä alkaen siten, että valtio suorittaa vuokran etukäteen 
kuukausittain rahatoimistoon sekä maksaa määräajoin ja kulutuksen mukaan suhteelli-
sesti laskettuina lämpö-, vesi-, valaistus- ja siivouskulut huoltolautakunnan alaisille 
työtuville ja perii ne takaisin kaupungilta neljännesvuosittain. Samalla hyväksyttiin 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osaston esitys työvoimapääl-
likön toimistohenkilökunnan palkkaamisesta, jonka mukaan valtio maksoi koko henkilö-
kunnalle palkan ja peri sen kaupungilta toimistoapulaisten osuudelta neljännesvuosittain. 

Vedoten kaupunginhallituksen yllä mainittuun päätökseen, Uudenmaan ensimmäinen 
työvoimapiiri oli lähettänyt kaupungille laskut kaupungin suoritettavista työvoimapäälli-
kön toimiston menoista ensimmäiseltä vuosineljännekseltä, joista 685 641 mk oli toimis-
ton virkailijain palkkausmenoja ja 27 118: 90 mk muita toimistokuluja. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö oli tulkinnut edellä mainitun työttömyyden torjumista 
koskevan valtioneuvoston päätöksen 5 §:n siten, että valtio vastasi työvoimapäälliköi-
den ja apulaistyövoimapäälliköiden sekä työpäälliköiden palkkauksesta, kun taas kau-

*) Khs 23 p. elok. 2 247 §. — 2) S:n 30 p. elok. 2 313 §. — 3) S:n 20 p. syysk. 2 491 §. — 4) Ks. 
tämän kert. I osan s. 197. — 5) Khs 8 p. maalisk. 643 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 1 282 §. — 
7) S:n 26 p. huhtik. 1 192 §. — S:n 4 p. tammik. 22 §. — 9) S;n 8 p. helmik. 372 §. — 10) S:n 
1 p. maalisk. 583 §. 


