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8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Kansakoulut. Merkittiin x) tiedoksi kouluhallituksen joulukuun 7 p:nä 1945 vahvista-

neen kaupunginvaltuuston päätöksen 2) kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 19 §:n 
muuttamisesta. 

Kaupunginvaltuusto päätti3) hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen4) kau-
pungin kansakoulujen ohjesäännön muuttamisesta ja alistaa muutoksen kouluhallituksen 
vahvistettavaksi. 

Koululääkärit N. E. Alho ja A. Ruotsalainen oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkoihinsa toistaiseksi kuitenkin enintään kertomusvuoden lop-
puun. 

Koululääkäri N. A. H. Sundeliukselle myönnettiin 6) säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan virkaero kesäkuun 1 p:stä lukien. Sittemmin kaupunginvaltuusto ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnan esityksestä päätti 7) määrätä koululääkäri Sundeliuksen hoi-
tamaan koululääkärin virkaa toistaiseksi ja kunnes kouluterveydenhoito oli uudelleen-
järjestetty, kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun saakka oikeuksin nostaa palk-
kiona eläkkeen lisäksi virkaan kuuluvien palkkaetujen ja eläkkeen välinen erotus. 

Komitea, jonka kaupunginhallitus oli asettanut 8) valmistelemaan koululääkärintoi-
men järjestelyä, mainitsi antamassaan mietinnössä, ettei se ollut voinut rajoittua käsittele-
mään vain mainittua kysymystä, vaan että sen oli ollut pakko kosketella ja tutkia koko 
kouluterveydenhoitoa koskevaa kysymystä. Tämä johtui lähinnä siitä, että parhaillaan 
oli kulumassa se 5-vuotiskausi, jonka aikana heinäkuun 1 p:nä 1944 voimaan astuneet 
lait kunnallisista terveyssisarista, kunnankätilöistä sekä äitiys- ja lastenhoidonneuvoloista 
oli pantava täytäntöön ja joiden lakien järjestämään yleiseen terveydenhoitoon myös 
kysymys kouluterveydenhoidostakin läheisesti liittyi. Näiden lakien mukaan keskittyi 
koko ennakkoestävä terveydenhoito äitiys- ja lastenhoidonneuvoloihin, joista käsin myös 
kouluterveydenhoitotyö olisi suoritettava. Nämä lait eivät kuitenkaan estäneet terveyden-
hoitotyön järjestelyä kaupungeissa niiden erikoisten olojen mukaisesti, jotka niissä ja 
etenkin suuremmissa kaupungeissa vallitsivat. Kaupunginhallitus puolestaan katsoi 
komitean mietinnössä tehdyt esitykset hyvin perustelluiksi ja asianmukaisiksi. Kaupun-
ginvaltuusto päätti 9) tällöin: 

että kouluterveydenhoito kaupungin liitosalueella pysytetään terveydenhoitolauta-
kunnan alaisena, mutta niissä kansakouluissa, jotka sijaitsevat ennen joulukuun 31 p:ää 
1945 voimassa olleiden kaupungin rajain sisäpuolella, kansakoulujen asianomaisen johto-
kunnan alaisena; 

vahvistaa ehdotuksen Helsingin kaupungin kansakoulujen terveydenhoidon johto-
säännöksi ja määrätä sen astumaan voimaan v:n 1947 alusta; 

että suomenkielisten kansakoulujen nykyiset kaksi koululääkärin virkaa siirretään 
21 palkkaluokasta 18 palkkaluokkaan ja ruotsinkielisten kansakoulujen koululääkärin 
virka 23 palkkaluokasta 20 palkkaluokkaan, kaikki v:n 1947 alusta lukien; 

että suomenkielisiin kansakouluihin v:n 1947 alusta lukien perustetaan uusi koululää-
kärin virka 18 palkkaluokkaan; 

että I koululääkärille maksetaan lisäpalkkiota 2 000 mk kuukaudessa; 
että liitosalueen kansakouluja varten perustetaan v:n 1947 alusta lukien 18 palkka-

luokkaan kuuluva terveydenhoitolautakunnan alainen koululääkärin virka, jonka haltijan 
tulee soveltuvin kohdin noudattaa kansakoulujen terveydenhoidon johtosäännön mää-
räyksiä ja joka nimitetään virkaansa samalla tavoin kuin muut koululääkärit; sekä 

että kouluhoitajattaren virat jäävät edelleen 33 palkkaluokkaan, jolloin näiden virko-
jen haltijoille maksetaan puuttuvien luontoisetujen korvauksena enintään 1 000 mk 
kuukaudessa niin kauan kuin kaupungin maksama palkka ei vastaa lain mukaan terveys-
sisarille tulevien palkka- ja luontoisetujen arvoa. 

Kvsto 16 p. tammik. 15 §. — 2) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 62. — 3) Kvsto 6 p. mar-
rask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. v:n 1947 Kunnall. asetuskök. 
s. 33. — 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 5) Kvsto 28 p. toukok. 392 §. — 6) S:n 17 p. 
huhtik. 270 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 464 §. — 8) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 141. — 9) Kvsto 
25 p. syysk. 616 § ja 16 p. lokak. 666 § sekä kvston pain. asiakirj. n:o 10; ks. Kunnall. ase-
tuskök. s. 234. 
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Kansakoululaisten psykiatrinen huolto oli v:sta 1938 lähtien ollut lähinnä kokeilu-
mielessä väliaikaisesti järjestetty siten, että tätä tehtävää oli hoidettu sivutoimisesti ja 
että se oli kohdistettu yksinomaan suomenkielisten kansakoulujen oppilaisiin. Ruotsin-
kielisten kansakoululaisten psykiatrinen huolto taas oli ollut sopimuksen nojalla Folk-
hälsan i svenska Finland järjestön mentaalihygieenisen toimiston tehtävänä. Kun tämän 
asian lopulliseen järjestelyyn tarvittava kokemus oli nyt pääasiassa saatu, kaupungin-
hallitus oli tammikuussa 1945 asettanut1) komitean harkitsemaan lastenpsykiatrin 
viran vakinaistamista ja uudelleen järjestämistä. Komitean mietintö oli valmistunut jo 
toukokuussa 1945 ja oli siitä sen jälkeen hankittu asianomaisilta viranomaisilta lausunnot. 
Mietinnössään komitea erikoisesti korosti sitä, miten tärkeätä oli kohdistaa erikoista 
huomiota sellaisiin lapsiin ja nuoriin, joiden henkinen kehitys oli puutteellisen lahjakkuu-
den tai jonkin rajoitetun sairauden tai defektin takia tai jostain muusta syystä ehkäisty-
nyt tai suuntautumassa epänormaalisti sekä että tällaisen varhaisen huomionkohdista-
minen lasten henkisiin ominaisuuksiin ja erikoisesti siinä esiintyviin abnormiteetteihin 
oli omiaan edistämään varsinaisten sielullisten ja hermostollisten sairauksien havaitse-
mista varhaisessa vaiheessa, mikä oli erittäin edullista niiden parantamisen kannalta. 
Lisäksi komitea oli huomauttanut siitä epäkohdasta, että kansakoulujen lastenpsykiatrin 
toiminta Helsingissä oli keskittynyt melkein yksinomaan kansakoululapsiin, joten niin 
tärkeä ala kuin lastensuojelulautakunnan toimiala oli ollut vailla vakituista psykiatrista 
apua. Kaupunginhallitus oli komitean mietinnössä esitettyjen ehdotusten perusteella 
tehnyt esityksen 2) kansakoulujen lastenpsykiatrin viran uudelleenjärjestelyksi, jonka 
mukaan kaupunginvaltuusto päätti 3): 

että tammikuun 1 p:stä 1947 lukien perustetaan 15 palkka- ja II kielitaitoluokkaan 
kuuluva kaupungin lastenpsykiatrin virka se"kä 29 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuu-
luva lastenpsykiatrin toimistonhoitajan virka; 

että edellä mainitut virat ovat terveydenhoitolautakunnan alaisia ja että niiden toimi-
alaan kuuluu lasten psykiatrinen huolto suomenkielisissä kansakouluissa ja lastentar-
hoissa sekä lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa lukuunottamatta liitosalueen 
kansakoulu j a; 

että terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi annetaan ehdotuksen tekeminen sopimuk-
seksi Folkhälsan i svenska Finland järjestön kanssa lasten psykiatrisen huollon järjeste-
lystä ruotsinkielisissä kansakouluissa ja lastentarhoissa; sekä 

että terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi annetaan ehdotuksen tekeminen kaupun-
gin lastenpsykiatrin johtosäännöksi. 

Suomenkielisten kansakoulujen kansliaan päätettiin4) v:n 1947 alusta perustaa uusi 
40 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) perustaa v:n 1947 alusta lukien oppivelvollisten lasten 
luettelotoimistoon 40 palkkaluokkaan kuuluvan kodissakävijän viran. Virkaan saatiin 
sitä haettavaksi julistamatta nimittää sen nykyinen haltija yhteiskuntatieteiden kandi-
daatti R. U. Särkijärvi. 

Kaupunginvaltuusto päätti6) myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin 
sekä palkankorotuksiin 137 500 mk ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettä-
väksi 10 uuden alakoulun opettajan palkkaamista varten kertomusvuoden elokuun 1 
p:stä lukien. 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin 7) perustaa kaksi uutta 37 palkkaluokkaan 
kuuluvaa veistokalustojen kunnostajan virkaa tammikuun 1 p:stä 1947 lukien. 

Kaupunginvaltuusto päätti8) perustaa suomenkielisiin kansakouluihin syyskuun 1 
pistä 1947 lukien kahdeksantoista 49 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa ruoan-
jakajan virkaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti9) perustaa v:n 1947 alusta lukien Lauttasaaren kansakou-
lutaloon yhden talonmiesvahtimestarin viran ja kaksi siivoojan virkaa, Munkkiniemen 
kansakoulutaloon yhden talonmiesvahtimestarin viran ja kolme siivoojan virkaa, Haa-
gan kansakoulutaloon yhden talonmiesvahtimestarin viran ja yhden siivoojan viran, 
Oulunkylän suomenkieliseen kansakouluun yhden talonmiesvahtimestarin ja yhden sii-
voojan viran, Pitäjänmäen suomenkieliseen kansakouluun yhden siivoojavahtimestarin 

•:i)' Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 141. —2) Kvston pain. asiakirj. n:o 12. — 3) Kvsto 16 p. lokak. 
667 ••§. — 4) S:n 16 p. lokak. 642 §. — 5) S:n 4 p. syysk. 524 §. — 6) S:n 6 p. helmik. 96 §. — 

S:n 4 p. syysk. 522 §. — 8) S:n 16 p. lokak. 643 §. — 9) S:n 8 p. toukok. 328 §. 
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viran, Metsolan kansakouluun yhden talonmies vahtimestarin ja siivoojan yhdistetyn 
viran, Pakilan kansakouluun yhden talonmiesvahtimestarin ja yhden siivoojan viran, 
Malmin eteläiseen suomenkieliseen kansakouluun yhden talonmiesvahtimestarin ja siivoo-
jan yhdistetyn viran, Malmin pohjoiseen suomenkieliseen kansakouluun yhden talonmies-
vahtimestarin ja yhden siivoojan viran, Malmin jatkokoulutaloon yhden talonmiesvahti-
mestarin ja yhden siivoojan viran, Tapanilan suomenkieliseen kansakouluun yhden talon-
miesvahtimestarin viran ja kaksi siivoojan virkaa, Puistolan kansakouluun yhden talon-
miesvahtimestarin ja yhden siivoojan viran, Herttoniemen suomenkieliseen kansakouluun 
yhden siivoojavahtimestarin viran ja Pukinmäen kansakouluun yhden siivoojavahtimes-
tarin viran. Edellä mainituista viroista määrättiin talonmiesvahtimestarin sekä talonmies-
vahtimestarin ja siivoojan yhdistetyt virat kuuluviksi 39 palkkaluokkaan, siivoojavahti-
mestarin virat 49 palkkaluokkaan ja siivoojan virat 52 palkkaluokkaan. 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1947 lukien 39 palkkaluok-
kaan .kuuluvan vahtimestari-lämmittäjä-siivoojan viran. Tapanilan ja Pitäjänmäen ruot-
sinkielisiin kansakouluihin, 49 palkkaluokkaan kuuluvan siivooja-vahtimestarin viran 
Herttoniemen, Kaarelan, Malmin, Tapaninkylän ja Oulunkylän ruotsinkielisiin kansakou-
luihin sekä 52 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran Mellunkylän ruotsinkieliseen 
kansakouluun ja Malmin veistokouluun. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) vahvistaa oppilasluvun keskimäärän kaupungin kansa-
kouluissa lukuvuonna 1946/47 30:ksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti3), että v:n 1947 alusta lukien oli vierailta kunnilta velot-
tava korvauksena sellaisten oppilaiden koulunkäynnistä kaupungin kansakouluissa, joiden 
koulunkäynnin vieras kunta oli velvollinen kustantamaan, ala- ja yläkoulussa koko luku-
vuodelta 5 400 mk, syyslukukaudelta 2 400 mk ja kevätlukukaudelta 3 000 mk oppilasta 
kohden. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4) oikeuttaa suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
järjestämään supistetun kansakoulun Isosaaren linnakkeelle Suomenlinnassa toimivan 
koulun alaisena edellytyksin, että puolustuslaitos luovutti koulua varten vuokratta tai 
nimellistä vuokraa vastaan sopivan huoneiston niin kunnostettuna, että koulutoiminta 
siinä voi kuluvana syksynä alkaa, että kouluhuoneistoissa tarvittava valovirta sekä lämmi-
tys- ja keittopuut luovutettiin linnakkeella olevista varastoista maksutta käytettäviksi 
sekä että kouluun nimitettävälle opettajalle varattiin tyydyttävä vuokra-asunto saa-
ressa samoin ehdoin kuin linnakkeen kantahenkilöstölle ja hänelle myönnettiin vapaat 
matkat kaupunkiin ja Suomenlinnaan. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) syyslukukauden 1946 alusta lukien perustaa ruotsin-
kielisen alakansakoulun Privata svenska flickskolan nimiseltä koululta Apollokadun 10— 
12:sta vuokrattavaan huoneistoon sekä oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnan siitä aiheutuvia kustannuksia varten ylittämään seuraavia mainittujen kansakou-
lujen määrärahoja alla mainituin määrin: Vuokra 14 800 mk, Valaistus 1 000 mk, Siivoa-
minen 12 000 mk ja Kaluston hankinta 20 750 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 6) perustaa syyslukukauden 1946 alusta lukien Kulosaa-
reen ruotsinkielisen alakansakoulun, oikeuttaa kiinteistötoimiston vuokraamaan tarkoi-
tusta varten huoneiston Kulosaarentien 8: st a sekä oikeuttaa ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan ylittämään edellä mainittua tarkoitusta varten mainittujen koulujen 
kertomusvuoden määrärahoja Vuokra 10 000 mk, Siivoaminen 2 000 mk ja Kaluston 
hankinta 20 200 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti7) hyväksyä molla 228—229 merkityt ja maaliskuun 4 
p:lle 1946 päivätyt piirustukset Mellunkylään rakennettavaa kansakoulutaloa varten 
1 989 000 mk:aan päättyvine kustannusarvioineen, merkitä v:n 1947 talousarvioon 
yllä mainitun suuruisen määrärahan tätä rakennustyötä varten ja oikeuttaa yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

N:olla 77—84 merkityt luonnospiirustukset Tehtaankadun kansakoulutalon korjaus-
ja muutostöitä varten hyväksyttiin 8) ja annettiin yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi 
laadituttaa pääpiirustukset kustannusarvioineen. 

Kvsto 4 p. syysk. 523 § ja 6 p. marrask. 696 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 349 §. — 3) S:n 
27 p. marrask. 763 §. — 4) S:n 25 p. syysk. 617 §. — 5) S:n 4 p. syysk. 552 §. — 6) S:n 4 p. 
syysk. 553 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 350 §. — 8) S:n 6 p. marrask. 718 §. 
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi1) molla 163—169 varustetut luonnospiirustukset Kä-
pylän kansakoulun lisärakennusta varten kortteliin n:o 867 sekä päätti antaa pääpiirus-
tusten laatimisen yleisten töiden lautakunnan ja tarpeellisen asemakaavan muutos-
ehdotuksen laatimisen kiinteistölautakunnan tehtäväksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti2) myöntää yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
40 000 mk:n lisämäärärahan suomenkielisissä kansakouluissa suoritettua raittiusvalis-
tustyötä varten. 

Seuraavia v:n 1945 talousarvion pääluokkaan Opetustoimi sisältyviä kansakoulujen 
määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla mainitun verran: suomenkielisten kansakoulu-
jen määrärahoja 3) Sairaslomasijaiset 125 430 mk, Siivoaminen 11 652: 20 mk, Painatus 
ja sidonta 39 425: 45 mk, Vaatteiden pesu 2 766: 90 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-
keet 3 094: 80 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 26 857: 80 mk. Koulutarvikkeet, 
537 285: 75 mk ja Oppilaiden voimistelu- ja urheiluharrastusten edistäminen 2 190: 45; 
ruotsinkielisten kansakoulujen määrärahoja4) Sairaslomasijaiset 15 000 mk, Lämpö 
350 000 mk, Siivoaminen 40 000 mk, Kaluston hankinta 40 000 mk, Kaluston kunnossa-
pito 50 000 mk, Painatus ja sidonta 20 000 mk, Tarverahat 45 000 mk, Vaatteiden pesu 
2 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 2 000 mk, Matka- ja kuljetuskustannukset 
5 260 mk, Koulutarvikkeet 370 000 mk ja Suoranaiset avustukset 280 000 mk; sekä kansa-
koulujen yhteisten menojen määrärahoja5) Sääntöpalkkaiset virat 913: 25 mk ja Koulu-
puutarhat 113 800 mk. 

Seuraavia kansakoulujen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla 
mainituin määrin: suomenkielisten kansakoulujen määrärahoja6) Sairaslomasijaiset 
400 000 mk, Lämpö 6 000 000 mk, Siivoaminen 120 000 mk, Vedenkulutus 60 000 mk, 
Yleisten laitteiden kunnossapito 30 000 mk, Koulutarvikkeet 3 700 000 mk ja Oppilaiden 
voimistelu- ja urheiluharrastusten edistäminen 80 000 mk; sekä ruotsinkielisten kansakou-
lujen määrärahoja Sääntöpalkkaiset virat 336 800 mk7) ja Tilapäistä työvoimaa45 000 
mk8). 

Kaupunginvaltuusto päätt i9) siirtää v:n 1945 talousarvion pääluokan Opetustoimi 
lukuun Suomenkieliset kansakoulut merkitystä määrärahasta Kaluston hankinta synty-
vän säästön kertomusvuonna käytettäväksi koneiden ja työvälineiden hankkimista var-
ten puu- ja metallityöpajoihin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin10) siirtämään Cygnaeuksen kou-
lun kirjastohuoneen kalustamista varten v. 1945 myönnetty 136 700 mk:n suuruinen mää-
räraha sekä ruotsinkielisten kansakoulujen saman vuoden ylitetystä määrärahasta Kalus-
ton hankinta syntynyt 47 230 mk:n suuruinen säästö kertomusvuonna käytettäviksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti11) siirtää v:n 1945 talousarvion pääluokan Opetustoimi 
lukuun Kansakoulujen yhteiset menot sisältyvän 70 000 mk:n suuruisen määrärahan 
Ammatinvalinnan oppaiden julkaiseminen kertomusvuonna käytettäväksi. 

Työväenopistot. Kaupunginvaltuusto päätti12) eräin muutoksin hyväksyä kaupungin-
hallituksen ehdotuksen 13) Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston ohjesään-
nön muuttamisesta ja alistaa päätöksensä kouluhallituksen vahvistettavaksi. Helsingin 
kaupungin ruotsinkielisen työväenopiston ohjesäännön, joka sisällöltään oli yhdenmukai-
nen suomenkielisen työväenopiston ohjesäännön kanssa, vastaaviin pykäliin päätettiin 
tehdä yllä mainitun mukaiset muutokset. 

V:n 1947 talousarvioon päätettiin 14) merkitä 30 300 mk apulaislämmittäjän palkkaa-
miseksi suomenkielisen työväenopiston taloon. 

Sen jälkeen kun Työväenopistojen liiton edustajakokouksessa mainitun liiton jäsen-
opistojen jäsenmaksut oli päätetty korottaa, kaupunginvaltuusto päätti15) merkitä maini-
tun jäsenmaksun v:n 1947 talousarvioon 10 000 mk:n suuruisena. 

Suomenkielisen työväenopiston v:n 1945 määrärahoja Valaistus sekä Painatus ja sidon-
ta päätettiin 16) sallia ylittää vastaavasti 15 000 mk ja 10 000 mk. 

!) Kvsto 16 p. lokak. 668 §. — 2) S:n 27 p. marrask. 764 §. —3) S:n 6 p. helmik. 109 § ja 
27 p. maalisk. 248 §. — 4) S:n 16 p. tammik. 55 §. — 5) S:n 16 p. tammik. 55 §; 17 p. huhtik. 
301 § ja 8 p. toukko. 356 §. — 6) S:n 25 p. syysk. 625 §, 16 p. lokak. 679 § ja 27 p. mar-
rask. 771 §. — 7) S:n 6 p. marrask. 727 §. — 8) S:n 4 p. syysk. 569 — 9) S:n 16 p. tam-
mik. 54 §. — 10) S:n 6 p. helmik. 98 §. — n ) S:n 16 p. tammik. 56 §. — 12) S:n 6 p. marrask, 
700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. v:n 1947 kunnall.asetuskok. s. 17. — 
13) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 14) Kvsto 25 p. syysk. 591 §. — 15) S:n 25 p. syysk. 626 §. — 
16) S:n 16 p. tammik. 57 §. 
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Seuraavia suomenkielisen työväenopiston kertomusvuoden määrärahoja päätettiinx) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 89 390 mk, Vuokra 5 850 mk, 
Painatus ja sidonta 10 000 mk ja Tarverahat 8 000 mk. 

Ruotsinkielisen työväenopiston v:n 1945 määrärahoja Painatus ja sidonta sekä Tarve-
rahat päätettiin 2) sallia ylittää vastaavasti 3 477: 60 mk ja 20 168: 45 mk. 

Ammattiopetuslaitosten ohjesääntö. Kaupunginvaltuuston alistettua3) v. 1944 kauppa-
ja teollisuusministeriön vahvistettavaksi ehdotuksen ammattiopetuslaitosten ohjesään-
nöksi ministeriö oli huhtikuun 4 p:nä 1946 vahvistanut4) mainitun ohjesäännön. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen6) am-
mattiopetuslaitosten ohjesäännön muuttamisesta ja alistaa päätöksensä kauppa- ja 
teollisuusministeriön vahvistettavaksi. 

Ammattiopetuslaitosten tarkastajan viran uudelleenjärjestäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti7) siirtää ammattiopetuslaitosten tarkastajan viran syyskuun 1 p:stä lukien 16 
palkkaluokkaan ja myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkankoro-
tuksiin 9 300 mk mainitun korotetun peruspalkan maksamiseksi kertomusvuonna. 

Yleinen ammattikoulu. Yleisen ammattikoulun v:n 1945 määrärahoja Painatus ja sidon-
ta sekä Tarverahat päätettiin sallia ylittää vastaavasti 350 mk8) ja 4 500 mk8) ja kerto-
musvuoden määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Tarverahat vastaavasti 62 000 mk9) 
ja 4 000 mk9). 

Kirjapainokoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin ylittämään kirja-
painokoulun kertomusvuoden määrärahaa Palkkiot enintään 7 700 mk10) kirjapaino-
koulun rehtorin palkkion korottamista varten heinäkuun 1 p:stä lukien sekä määrärahaa 
Valaistus 1 000 mk 9) ja määrärahaa Opetusvälineet ja työtarvikkeet 10 400 mk 9). 

Valmistava poikain ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti n ) perustaa tammikuun 
1 p:stä 1947 lukien valmistavaan poikain ammattikouluun kaksi 29 palkkaluokkaan kuu-
luvaa ammattiopettajan virkaa ja yhden varaston ja työkalujen hoitajan viran sekä kolme 
52 palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti12) perustaa syyskuun 1 p:stä 1946 lukien valmistavaan 
poikain ammattikouluun 23 palkkaluokkaan kuuluvan opettajan viran, 27 palkkaluok-
kaan kuuluvan voimisteluopettajan viran ja kaksi 29 palkkaluokkaan kuuluvaa työ-
mestarin virkaa sekä myöntää näiden virkojen peruspalkkojen maksamiseen kertomus-
vuonna 58 000 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Valmistavassa poikien ammattikoulussa kannettavat lukukausimaksut päätettiin 13) 
korottaa 100 mk:aan helsinkiläisiltä ja 200 mk:aan ulkopaikkakuntalaisilta. 

Kaupunginvaltuusto päätti14) merkitä v:n 1947 talousarvioon 2 315 795 mk:n suurui-
sen määrärahan koneiden ja työkalujen hankkimista varten valmistavaan poikain ammat-
tikouluun sekä oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan käyttämään määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

Seuraavia valmistavan poikain ammattikoulun kertomusvuoden määrärahoja päätet-
tiin sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 6 656 mk 15), Kaluston han-
kinta 35 000 mk15),Tarverahat 20 000 mk16), Työaineet 100 000 mk 16) ja Oppilasruokala 
300 000 mk 17). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti18) perustaa tammikuun 
1 p:stä 1947 lukien valmistavaan tyttöjen ammattikouluun 35 palkkaluokkaan kuuluvan 
tarjoilunopettajan viran, 35 palkkaluokkaan kuuluvan pesunopettajan viran, 38 palkka-
luokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran ja 40 palkkaluokkaan kuuluvan leipurin 
viran oikeuttaen ammattiopetuslaitosten johtokunnan nimittämään yllä mainittuihin 
virkoihin niiden nykyiset haltijat virkoja haettaviksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto päätti19) perustaa kertomusvuoden alusta lukien valmistavaan 
tyttöjen ammattikouluun uuden 46 palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin viran, myön-

!) Kvsto 4 p. syysk. 554 §, 25 p. syysk. 591 ja 626 § sekä 27 p. marrask. 772 §. — 2 ) S:n6p. 
lielmik. 110 §. — 3) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 38. — 4) Kvsto 8 p. toukok. 319 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 82. — 6) Kvsto 6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; 
ks. v:n 1947 Kunnall. asetuskok. s. 9. — 6) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 7) Kvsto 28 p. 
toukok. 390 §. — 8) S:n 16 p. tammik. 58 §. — 9) S:n 6 p. marrask. 728 §. — 10) S:n 28 p. toukok. 
391 §. — S:n 16 p. lokak. 644 §. — 12) S:n 8 p. toukok. 329 §. ja 28 p. toukok. 411 §. — 
15) S:n 4 p. syysk. 555 §. — 14) S:n 6 p. maalisk. 183 §. — 15) S:n 28 p. toukok. 411 §. — 
16) S:n 6 p. marrask. 728 — 17) S:n 28 p. toukok. 425 §. — 18) S:n 16 p. lokak. 644 §. —19) S:n 
6 p. helmik. 80 §. 
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tää sitä varten 14 400 mk:n suuruisen määrärahan käyttövaroistaan uusien virkojen palk-
koihin ja palkankorotuksiin sekä oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan täyttä-
mään viran sitä haettavaksi julistamatta. 

Valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa kannettavat lukukausimaksut päätettiin1) 
korottaa 100 mk:aan helsinkiläisiltä ja 200 mk:aan ulkopaikkakuntalaisilta. 

Koulun v:n 1945 tarverahoja päätettiin 2) sallia ylittää 7 500 mk. 
Kaupunginvaltuuston kertomusvuoden käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin 

ja palkankorotuksiin myönnettiin 3) 5 640 mk:n suuruinen lisämääräraha valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun sääntöpalkkaisten virkain tilille. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin4) ylittämään valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun kertomusvuoden määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 33 456 mk yhden 
harjoittelijaoppilaan palkkaamiseksi koulun leipomoon. 

Ammattioppilaslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti 5) perustaa v:n 1947 alusta 
lukien ammattioppilaslautakuntaan 47 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan toimis-
toapulaisen viran sekä oikeuttaa lautakunnan nimittämään virkaan sitä haettavaksi 
julistamatta vastaavan tilapäisen viran nykyisen haltijan. 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallituksen ehdotukset 6) kotitalouslautakunnan joh-
tosäännön muuttamisesta'hyväksyttiin 7). 

Kaupunginvaltuusto päätti8) perustaa tammikuun 1 p:stä 1947 lukien kotitalous-
lautakuntaan neljä 32 palkkaluokkaan kuuluvaa kotitalousneuvojan virkaa ja 42 palkka-
luokkaan kuuluvan kerhonohjaajan viran sekä oikeuttaa kotitalouslautakunnan täyttä-
mään virat niitä haettaviksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen, myönnettiin 9) 250 000 
mk koneiston hankkimiseksi kotitalouslautakunnan opetuspesulaan. 

Seuraavia kotitalouslautakunnan v:n 1945 määrärahoja päätettiin10) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Lämpö 4 761 mk, Valaistus 4 789 mk, Tarverahat 7 656 mk ja Tarve-
aineet talous-, havainto- ja käsityönopetusta varten 62 630 mk. 

Lastentarhat. Kaupunginhallituksen ehdotukset n ) Helsingin kaupungin lastentarhain 
ja niihin liittyvien laitosten ohjesäännön, ent. johtosäännön, muuttamiseksi hyväksyt-
tiin 12) ja muutokset alistettiin sosiaaliministeriön vahvistettaviksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti13) perustaa lastentarhain kansliaan syyskuun 1 p:stä 
1946 lukien 41 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran ja myöntää tarkoitusta 
varten kertomusvuonna 6 800 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkan-
korotuksiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti14) perustaa v:n 1947 alusta lukien lastentarhain kansliaan 
59 palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran, Ebeneserkodin lastenseimeen 46 palkka-
luokkaan kuuluvan lastenhoitajan viran ja Toukolan lastenseimeen 50 palkkaluokkaan 
kuuluvan talousapulaisen viran. 

Kaupunginvaltuusto päätti15) korottaa lastentarhain johtajien palkkiot huhtikuun 1 
p:stä 1946 lukien 50 %:lla niiden silloisistä määristä sekä myöntää tarkoitusta varten 
115 326 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Lastentarhain toiminnan tilapäistä laajentamista varten lastentarhain johtokunta 
oikeutettiin 16) ylittämään lastentarhain kertomusvuoden määrärahoja Tilapäistä työvoi-
mat 185 415 mk ja Kaluston hankinta 191 500 mk sekä muilla lastentarhain tileillä olevia 
määrärahoja yhteensä 74 150 mk. 

Seuraavia lastentarhain v:n 1945 määrärahoja päätettiin 17) sallia ylittää alla mainitun 
verran: nimikkeen Lastentarhat laitoksineen määrärahoja Sairaslomasijaiset 235 000 mk, 
Lämpö 359 295 mk, Valaistus 15 598 mk, Siivoaminen 19 269 mk, Kaluston kunnossa-
pito 20 000 mk, Tarverahat 20 000 mk, Vaatteiden pesu 8 154 mk, Ruokinta 356 724 
mk ja Askarteluvälineet ja -aineet 20 000 mk. 

i) Kvsto 4 p. syysk. 555 §. —2) S:n 16 p. tammik. 58 §. — 3) S:n 6 p. marrask. 728 §. — 4) S:n 
6 p. helmik. 97 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 465 §. — 6) Kvston pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. —7) Kvsto 
6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 330 
ja tämän kert. I osan s. 4. — 8) Kvsto 6 p. marrask. 697 §. —9) S:n 17 p. huhtik. 297 §. — 
10) S:n 6 p. maalisk. 196 § ja 27 p. maalisk. 249 §. — n ) Kvston pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. — 

Kvsto 6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. tämän kert. I osan 
s. 4. — i3) Kvsto 27 p. maalisk. 229 §. —14) S:n 28 p. toukok. 389 §. —15) S:n 17 p. huhtik. 276 §. 
16) S:n 16 p. lokak. 669 §. — 17) S:n 16 p. tammik, 59 § ja 6 p, maalisk. 197 §. 
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Seuraavia lastentarhain kertomusvuoden määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla 
mainituin määrin: lastentarhain johtokunnan määrärahaa Painatus ja sidonta 20 000 mk1) 
sekä Lastentarhat laitoksineen nimikkeen määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 500 000 mk 2) 
Sairaslomasijaiset 650 000 mk 3), Lasten kesävirkistys 165 000 mk4) ja Munkkiniemen 
lastentarha 263 800 mk5) lastenseimen ylläpitämistä varten siellä. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin v:n 1945 ja 1946 tilejä 
tarkastamaan valittiin 6) lehtori O. A. Eklund ja ekonomi A.-L. Borgman sekä heidän 
varamiehikseen liikennetarkastaja O. H. Träskvik ja ekonomi P.-E. J. Flomansekä v:n 
1947 tilintarkastajiksi ekonomi A.- L. Borgman ja sosiaalitarkastaja S. Jacobson ja heidän 
varamiehikseen ekonomi P.-E. J. Floman ja neuvoja O. H. Träskvik. 

Avustukset. Taideteollisuuskeskuskoulun v:n 1945 avustusmäärärahaa päätettiin 7) 
sallia ylittää enintään 88 841 mk. 

Kultaseppäkoulun vuokramenojen kohoamisen vuoksi kaupunginvaltuusto päätti 8) 
sallia ylittää kyseisen koulun kertomusvuoden avustusmäärärahaa 7 000 mk. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Oulunkylän osaston lastentarhan kertomusvuoden 
avustusmäärärahaa päätettiin 9) sallia ylittää enintään 21 780 mk lisäavustuksen myöntä-
miseksi kyseiselle lastentarhalle. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) oikeuttaa lastentarhain johtokunnan ylittämään Hel-
singin nuorten naisten kristillisen lastentarhan avustusmäärärahaa 30 000 mk lisäavus-
tuksen myöntämiseksi yhdistykselle sen ylläpitämän lastentarhan laajentamista varten. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin, niitä ylittäen, 175 000 
mk n ) Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistykselle mainitun koulun ylläpitoa var-
ten ja 75 000 mk12) Samfundet Folkhälsan nimiselle yhdistykselle kesäsiirtolan ylläpitä-
miseen n. 40 helsinkiläiselle lastentarhaiässä olevalle lapselle. 

Lauttasaaren kunnallinen yhteiskoulu. Lauttasaaren kunnallisen yhteiskoulun johto-
kunnan anomus mainitun koulun ottamisesta kaupungin kunnalliseksi yhteiskouluksi 
hylättiin13). 

Kaupunginvaltuuston päätettyä 14) valittaa Uudenmaan lääninhallitukseen Huopa-
lahden kunnanvaltuuston päätöksestä joulukuun 12 p:ltä 1944, jolla kunnanvaltuusto oli 
päättänyt perustaa Lauttasaareen kunnallisen yhteiskoulun ja joka päätös oli saatettu 
kaupunginvaltuuston tietoon elokuun 29 p:nä 1945, lääninhallitus oli päätöksellään loka-
kuun 26 p:ltä 1945 harkinnut oikeaksi poistaa Huopalahden kunnanvaltuuston valituk-
senalaisen päätöksen. Huopalahden kunnanvaltuuston puolesta oli sittemmin valitettu 
lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa valituksessa väi-
tettiin, että kaupunginvaltuuston valitus oli tehty liian myöhään. Kaupunginvaltuusto 
päätti15) tällöin korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavassa selityksessään mm. viitata 
siihen, että kaupunkien kunnallislain 25 §:n ja maalaiskuntain kunnallislain 29 §:n vii-
meisen kappaleen säännöksen mukaan alkaa valitusaika tällaisissa tapauksissa siitä, kun 
toisen kunnan valtuuston päätös, josta toisella kunnalla on oikeus valittaa, on saatettu 
jälkimmäisen kunnan valtuuston puheenjohtajan tietoon ja esitelty kunnanvaltuustolle; 
valittajan väite valituksen liian myöhään tekemisestä oli näin ollen lakiin perustumaton; 
mitä asiallisiin syihin tuli, viitattiin vain siihen, mitä kaupunginvaltuusto lääninhalli-
tukselle tekemässään valituksessa oli esittänyt. Sittemmin merkittiin 16) tiedoksi korkeim-
man hallinto-oikeuden huhtikuun 2 p:nä 1946 antamalla päätöksellään hylänneen Huopa-
lahden kunnanvaltuuston valituksen. 

Sivistystoimi 
Kaupunginkirjasto. Kaupunginkirjaston johtosäännön muutosehdotus 17) hyväksyt-

tiin18). 
Kaupunginvaltuusto päätti19), ettäkaupungin kirjastoon perustetaan v:n 1947 alusta 

lukien Marian sairaalaa varten sairaalahaarakirjasto, että sairaalan nykyinen potilaskir-

!) Kvsto 27 p. maalisk. 252 §. —2) S:n 17 p. huhtik. 309 §. — 3) S:n 4 p. syysk. 570 §. — 4) S:n 
28 p. toukok. 426 §. — 5) S:n 16 p. tammik. 49 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 269 § ja 18 p. jouluk. 
790 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 198 §. — 8) S:n 28 p. toukok. 413 §. — 9) S:n 6 p. marrask. 720 §. — 
10) S:n 19 p. kesäk. 485 §. — ") S:n 28 p. toukok. 412 §. —12) S:n 28 p. toukok. 414 §. —13) S:n 
6 p. maalisk. 182 §. — 14) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 63. — 15) Kvsto 6 p. helmik. 94 §. — 
16) S:n 28 p. toukok. 379 §. — 17) Kvston pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. — 18) Kvsto 6 p. mar-
rask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. Kunnall. a s e t u s k o k . s. 332 ja tämän 
kert. I osa-i s. 4. — 19) Kvsto 8 p. toukok. 346 §. 
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jasto siirretään kaupunginkirjaston omistukseen, että haarakirjastoa varten perustetaan 
kaksi 35 palkkaluokkaan kuuluvaa kirjastoapulaisen virkaa ja 43 palkkaluokkaan kuuluva 
lähetin virka sekä että v:n 1947 talousarvioon merkitään tätä tarkoitusta varten yhteensä 
465 700 mk:n suuruiset määrärahat. 

Kaupunginkirjastoon päätettiin1) v:n 1947 alusta lukien perustaa kolme uutta 41 
palkkaluokkaan kuuluvaa järjestelyapulaisen virkaa ja kaksi uutta samaan palkkaluok-
kaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2): 
että Töölön haarakirjastoon järjestetään tammikuun 1 p:stä lukien nykyiseen sano-

ma lehtisaliin yhteinen opinto- ja sanomalehtisali; 
että lasten lainausosasto siirretään lasten lukusalin yhteyteen siten, että muodostuu 

yhteinen lasten lainaus- ja lukusaliosasto; 
että opinto- ja sanomalehtisalin aukioloaika on klo 10—22 sekä lasten lainaus- ja luku-

saliosaston klo 10—20, ollen kummankin osaston aukioloaika pyhäpäivisin klo 16—19; 
että edellä mainittujen uusien osastojen hoitamista varten perustetaan neljä uutta 

35 palkkaluokkaan kuuluvaa kirjastoapulaisen virkaa ja yksi 41 palkkaluokkaan kuulu-
va järjestelyapulaisen virka; sekä 

että v:n 1947 talousarvioon merkitään 275 000 mk:n suuruinen määräraha kaluston 
hankkimista varten uusille osastoille, 100 000 mk:n suuruinen määräraha käsikirjaston 
hankkimista varten ja 40 000 mk kirjojen sidontaa varten eli siis yhteensä 415 000 mk. 

Seuraavia kaupunginkirjaston v:n 1945 määrärahoja päätettiin 3) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 954 mk, Valaistus 48 020 mk, Siivoaminen 12 000 
mk, Puhtaanapito 8 000 mk, Painatus ja sidonta 86 536 mk, Tarverahat 44000 mk ja 
Kirjallisuus 500 000 mk. 

Seuraavia kaupunginkirjaston kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Kesälomasijaiset 149 760 mk, Siivoaminen 15 000 mk, Puhtaana-
pito 20 000 mk ja Tarverahat 70 000 mk. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallituksen ehdotukset 5) Helsingin kaupunginmuseon 
johtosäännön, ent. ohjesäännön, muuttamisesta hyväksyttiin6). 

Kaupunginmuseon kertomusvuoden tarverahoja päätettiin7) sallia ylittää 6 000 mk. 
Musiikkilautakunta ja kaupunginorkesteri. Kaupunginhallituksen ehdotus 8) musiikki-

lautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston johtosäännön 3 §:n muuttamiseksi hy-
väksyttiin. 

Kaupunginhallituksen ehdotus 9) musiikkilautakunnan johtosäännön muuttamisesta 
hyväksyttiin 10). 

Musiikkilautakunnan v:n 1945 tarverahoja päätettiin n ) sallia ylittää 21 000 mk ja 
kaupunginorkesterin määrärahaa Konserttikustannukset 90 000 mk. 

Suomen työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirin avustaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti12) myöntää yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 150 000 mk:n suuruisen avus-
tuksen Suomen työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestölle käytettäväksi matka-
apurahana liittoon kuuluvien helsinkiläisten kuorojen, orkesterien ja soittokuntien matka-
kulujen peittämiseksi Kotkassa pidettäviin laulujuhliin ehdoin, että avustuksen saaja 
jätti apurahan käytöstä tilityksen musiikkilautakunnalle. 

Suomen musiikkiliiton Uudenmaan piirin anomus 50 000 mk:n suuruisen lisäavustuk-
sen saamisesta hylättiin13). 

Konserttitalon aikaansaamista koskeva vtn Ahon aloite päätettiin 14) lähettää kaupun-
ginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupungin historiateoksen toimittaminen ja painattaminen. Kaupungin historiatoimi-
kunnan jätettyä kaupunginhallituksen kehoituksesta 15) laskelman niistä kustannuk-
sista, jotka kaupungin historiateoksen toimittaminen kaupunginvaltuuston hyväksy-

*) Kvsto 19 p. kesäk. 466 §. — 2) S:n 4 p. syysk. 525 §. — 3) S:n 6 p. helmik. 111 §, 6 p. 
maalisk. 199 § ja 17 p. huhtik. 302 §. — 4) S:n 19 p. kesäk. 489 § ja 4 p. syysk. 571 §.— 
s) Kvston pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. —6) Kvsto 6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § 
ja 27 p. marrask. 754 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 335 ja tämän kert. I osan s. 4. — 7) Kvsto 25 p. 
syysk. 627 §. — 8) Ks. tämän kert. I osan s. 4. —9) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 10) Kvsto 6 p. 
marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 337. — 

Kvsto 16 p. tammik. 60 §. — 12)S:n 19 p. kesäk. 484 §. —13) S:n 8 p. toukok. 351 §. — 14) S:n 4 p. 
syysk. 581 §. — 15) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 229. 
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, män 1) suunnitelman mukaisesti nykyisen hintatason vallitessa aiheutti, kaupungin-
valtuusto päätti 2) oikeuttaa historiatoimikunnan v:n 1946 alusta lukien maksamaan 
historiateoksen toimittamisesta aiheutuvat palkkiot 200%:11a korotettuina, hyväksyä 
kaupunkia koskevan historian aikaansaamiseksi asetetun toimikunnan tarkistaman 
kaupungin historiateoksen toimitus- ja painatuskustannusten arviolaskelman sekä mer-
kitä suunnitelman toteuttamista varten 2 000 000 mk:n suuruisen siirtomäärärahan 
v:n 1947 talousarvioon. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Eräiden taksain vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 3), että valtuuston kesä-
kuun 22 p:nä 1938 hyväksymän ja sisäasiainministeriön lokakuun 1 p:nä 1938 vahvista-
man taksan, jonka mukaan Helsingin kaupungissa suoritetaan maksut jakolaitoksesta, 
tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekisteröimisestä kaupungissa heinäkuun 17 p:nä 
1931 annetun lain ja maaliskuun 6 p:nä 1936 annetun asetuksen mukaisista toimituksista, 
sisältämiä maksuja, lukuunottamatta taksan 2 §:n 1 momentissa mainittuja, korotetaan 
200 %:lla. Päätös alistettiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. 

Kaupunginvaltuusto pää t t i 4 ) , että kaupunginvaltuuston kesäkuun 22 p:nä 1938 
hyväksymän, kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavia maksuja, jotka eivät sisälly 
jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekisteröimisestä kaupungissa maa-
liskuun 6 p:nä 1936 annetun asetuksen edellyttämään taksaan, koskevan taksan mukai-
sia maksuja korotetaan 200 %:lla, lukuunottamatta taksan 3 §:n a) kohdassa mainittua 
maksua, joka korotetaan 50 %:lla. 

Katumaan aitaamisesta perittävän maksun korottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti5), että oikeudesta rakennustyötä varten eristää katualuetta on suoritettava mak-
suna vähintään 1 mk ja enintään 4 mk neliömetriltä viikossa kaupunginhallituksen 
vahvistaman taksan mukaan, vähimmän maksun ollessa 400 mk. Päätös alistettiin 
kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi. 

Kiinteistölautakunnan johtosäännön muuttaminen. Kaupunginhallituksen ehdotukset 6) 
kiinteistölautakunnan johtosäännön muuttamisesta hyväksyttiin7). 

Kiinteistötoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti8) , että kiinteistötoimiston maan-
mittaus- ja kartastotöiden osastolle tammikuun 1 p:stä 1947 lukien perustetaan seuraa-
vat V kielitaitoluokkaan kuuluvat virat: yksi 31 palkkaluokkaan kuuluva kartoittajan 
virka sekä yksi 36, yksi 38, yksi 40 ja kolme 41 palkkaluokkaan kuuluvaa piirtäjän vir-
kaa. Sen ohessa kiinteistölautakunta oikeutettiin nimittämään kartoittajan virkaan ja 
36 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan vastaavien tilapäisten toimien nykyiset 
haltijat virkoja haettaviksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto päätti 9) siirtää kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien kiin-
teistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 31 ja 32 palkkaluokkiin kuuluvat 
piirtäjien virat 30 palkkaluokkaan, 33 palkkaluokkaan kuuluvan piirtäjän viran 31 
palkkaluokkaan, muuttaa mainitut virat kartoittajien viroiksi sekä osoittaa 6 400 mk:n 
suuruisen määrärahan korotettujen peruspalkkojen suorittamista varten kertomusvuonna 
käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kiinteistöniäärärahat. Seuraavia v:n 1945 kiinteistömäärärahoja päätettiin 10) sallia 
ylittää alla mainitun verran: kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston määrärahoja 
Muiden kuin varsinaisten toimistovirkailijoiden sairaslomasijaiset 42 278 mk, Painatus 
ja sidonta 31 917 mk, Tarverahat 195 008 mk, Kaupungin omistamien rakentamatto-
mien tonttien ja alueiden tutkiminen, hoito ja siistiminen 109 284 mk, Kolmio-, moni-
kulmio- ja yksityiskohtien mittaukset 22 368 mk, Geodeettisten kojeiden hankinta ja 
hoito 2 131 mk ja Matkakulut 346 199 mk, maatalousosaston määrärahoja Tilapäistä 

Ks. v:ri 1931 kert. s. 104. —2) Kvsto 6 p. maalisk. 158 §. — 3) S:n 17 p. huhtik. 291 §;. ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 100. — 4) Kvsto 17 p. huhtik. 292 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 100. — 
s) Kvsto 8 p. toukok. 335 §; ks. tämän kert. I osan s. 231 ja Kunnall. asetuskok. s. 104. —6) Kyston 
pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. — 7) Kvsto 6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 
754 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 364 ja tämän kert. I osan s. 3. — 8) Kvsto 4 p. syysk. 526 §. — 
9) S:n 17 p. huhtik. 271 §. — 10) S:n 16 p. tammik. 61 §, 6 p. helmik. 112 §, 6 p. maalisk. 200 
ja 201 § sekä 17 p. huhtik. 303 §. 


