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Yliopiston klinikat. Kaupunginvaltuusto päätti1), että kertomusvuoden talousarvioon 
vahvistettavassa muutoksessa otetaan huomioon 5 269 490 mk:n suuruinen lisämäärä-
raha sairaanhoidon pääluokan luvun Erinäiset sairaanhoitomenot momentille Yliopiston 
klinikat ja oikeutettiin sairaalalautakunta käyttämään määrärahaa jo ennen talousarvion 
muutoksen vahvistamista. 

Yliopiston klinikkain kertomusvuoden määrärahaa päätettiin 2) sallia ylittää 1 049 377 
mk. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja päätettiin 
sallia ylittää v:n 1947 osalta 13 615 mk3) ja kertomusvuoden osalta 82 720 mk 2). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltolautakunta ja huoltovirasto. Huoltolautakunnan ja huoltoviraston yleisen toimis-
ton v:n 1947 määrärahaa Painatus ja sidonta päätettiin 4) sallia ylittää 80 000 mk. 

Huoltomäärärahat. V:n 1947 talousarvion pääluokan Huoltotoimi lukuun Hoito 
huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia 
avustuksia sisältyviä seuraavia määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainitun ver-
ran: Sairaalahoito 2 700 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 300 000 mk, Matka-
kustannukset 100 000 mk ja Hautauskustannukset 100 000 mk. 

Kunnalliskoti. Lakkautetun 5) kunnalliskodin työlaitoksen henkilökunnan virkojen 
uudelleenjärjestelyä silmällä pitäen kaupunginvaltuusto päätti6): 

lakkauttaa kunnalliskodissa yhden 25 palkkaluokkaan kuuluvan esimiehen viran, 
yksitoista 36 palkkaluokkaan kuuluvaa vartijan virkaa, yhden 36 palkkaluokkaan kuulu-
van varastonhoitajan viran, yhden 32 palkkaluokkaan kuuluvan työnjohtajan viran ja 
kolme 40 palkkaluokkaan kuuluvaa portinvartijan virkaa kertomusvuoden helmikuun 
1 p:stä lukien; 

perustaa samasta ajankohdasta lukien yhden uuden 25 palkkaluokkaan kuuluvan 
työtoiminnan valvojan viran, yhden 37 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
viran ja kahdeksan 36 palkkaluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa sekä yhden 36 
palkkaluokkaan kuuluvan puusepän viran; 

muuttaa kunnalliskodin työhuoneiden 35 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
viran varastokirjanpitäjän viraksi; 

myöntää huoltolautakunnalle oikeuden nimittää perustettaviin virkoihin niitä haetta-
viksi julistamatta vastaavat lakkautettujen virkojen vakinaiset haltijat; 

sallia perustettavaan toimistoapulaisen virkaan nimitettävälle vartijalle suoritetta-
vaksi hänen entisen 36 palkkaluokan mukaisen palkkansa; sekä 

oikeuttaa huoltolautakunnan käyttämään lakkautettujen virkojen palkkamäärärahoja 
uusien virkojen palkkojen maksamiseen. 

Koska Tervalammen työlaitoksen ajanmukainen sikala nyttemmin oli täydessä toi-
minnassa huoltolautakunta oli ilmoittanut olevansa sitä mieltä, että kunnalliskodin sika-
lan toiminta voitaisiin haitatta lopettaa, semminkin kun sikalan toiminta joka tapauksessa 
lakkaisi läheisyyteen rakennettavan lastentarharakennuksen ja läheisen asuntoalueen 
vuoksi. Sikalan lakkauttamiseen liittyi myös kysymys maanviljelysioiminnan jatkami-
sesta, sillä maanviljelys oli saanut tähän asti lantavaransa pääasiassa sikalasta. Huolto-
lautakunta oli huomauttaen, että kunnalliskodin työvoima oli siksi heikkoa, ettei sillä 
kunnolla kyetä maanviljelystä juurikasvi- ja vihannesviljelyn muodossa harjoittamaan, 
esittänyt, että kunnalliskodin maanviljelystoiminta pääasiassa lopetettaisiin. Kaupungin-
valtuusto päätti 7) 

että kunnalliskodin sikala lakkautetaan syyskuun 1 p:stä 1948 lukien; 
että kunnalliskodin maanviljelys lopetetaan syyskuun 1 p:stä 1948 lukien lukuun 

ottamatta n. 7 ha:n alueella tapahtuvaa heinän ja kauran viljelystä laitoksen hevosten 
tarpeiksi; 

!) Kvsto 12 p. toukok. 283 §. — 2) S:n 15 p. jouluk. 653 §. — 3 ) S:n 10 p. maalisk. 153 § . — 
4) S:n 28 p. tammik. 68 § ia 18 p. helmik. 116 §. — 5 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 187.— 
6) Kvsto 28 p. tammik. 34 §. — 7 ) S:n 21 p. huhtik. 213 §. 



1. Kaupungi nvaltuusto 53 

että täten vapautuvat viljelysalueet luovutetaan kiinteistötoimiston käyttöön; sekä 
että kunnalliskodin sikalan 11 palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjän virka lakkaute-

taan syyskuun 1 pistä 1948 lukien. 
Koska kunnalliskodin sikala oli päätetty lakkauttaa ja maanviljelystä supistaa, kaur 

punginvaltuusto päätti1): 
lakkauttaa kunnalliskodin sikalan 21 palkkaluokkaan kuuluvan rehumestarin viran 

tammikuun 1 p:stä 1949 lukien; 
lakkauttaa kunnalliskodin maanviljelyksen 20 palkkaluokkaan ja V kielitaitoluok-

kaan kuuluvan työnjohtajan viran; 
perustaa kunnalliskotiin tammikuun 1 p:stä 1949 lukien 20 palkkaluokkaan ja V 

kielitaitoluokkaan kuuluvan työnjohtajan viran; 
oikeuttaa huoltolautakunnan nimittämään perustettavaan virkaan sitä haettavaksi 

julistamatta kunnalliskodin lakkautetun sikalan rehumestarin viran vakinaisen haltijan 
ja suostua siihen että perustettavaan työnjohtajan virkaan nimitettävälle rehumestarille 
saadaan suorittaa hänen entinen 21 palkkaluokan mukainen palkkansa; sekä 

alistaa päätöksen sosiaaliministeriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. 
V:n 1947 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Talo-

rakennukset momentille Kunnalliskoti Koskelassa, erinäisiä töitä merkityn määrärahan 
1 779 229 mk:n suuruinen säästö päätettiin 2) muuttaa siirtomäärärahaksi kolmen vuoden 
ajaksi tammikuun 1 p:stä 1948 lukien. 

V:n 1947 talousarvion pääluokan Huoltotoimi lukuun Kunnalliskoti laitoksineen sisäl-
tyviä seuraavia määrärahoja päätettiin 3) sallia ylittää alla mainitun verran: yhteisten 
kustannusten määrärahoja Kesälomasijaiset 58 558 mk ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-
keet 100 000 mk; kunnalliskodin määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 1 730 000 mk, Kesä-
lomasijaiset 266 055 mk, Valaistus 78 000 mk, Vedenkulutus 11 500 mk, Vaatteiden pesu 
266 055 mk ja Ruokinta 4 665 893 mk; työlaitoksen määrärahoja Valaistus 10 400 mk 
ja Vedenkulutus 1 750 mk; tuotantolaitosten maanviljelyksen määrärahaa Vuokra 
62 340 mk, sikalan määrärahoja Valaistus 1 750 mk ja Vedenkulutus 1 500 mk sekä 
pesulaitoksen määrärahoja Valaistus 6 940 mk, Vedenkulutus 10 625 mk ja Muut kulut 
15 600 mk. 

Kunnalliskodin viihtyisyyden lisäämistä koskeva vtn Päivänsalon ym. aloite päätet-
tiin 4) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kunnalliskotikysymyksen järjestämistä koskeva vtn Saastamoisen ym. aloite päätettiin 5) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Tervalammen työlaitos. Tervalammen työlaitoksen v:n 1947 määrärahoja Siivoaminen 
ja Kuljetus- ja matkakustannukset päätettiin 6) sallia ylittää vastaavasti 5 000 mk ja 
220 000 mk. 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto päätti7) lakkauttaa työtuvissa yhden 16 palkkaluok-
kaan kuuluvan myymälänhoitajan viran tammikuun 1 p:stä 1949 lukien, perustaa samasta 
ajankohdasta lukien työtupiin yhden 16 palkkaluokkaan kuuluvan varastonhoitajan 
viran sekä oikeuttaa huoltolautakunnan nimittämään perustettavaan virkaan sitä haet-
tavaksi julistamatta viran nykyisen haltijan. 

Seuraavia työtupien v:n 1947 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää alla mainitun 
verran: Vedenkulutus 6 000 mk, Siivoaminen 5 000 mk, Kaluston hankinta 120 000 mk, 
Kaluston kunnossapito 10 000 mk, Painatus ja sidonta 15 000 mk ja Työaineet 2 392 000 
mk. 

Työttömyyden torjuminen. Vt Saastamoinen ym. olivat tehneet aloitteen, jossa ehdotet-
tiin ̂ ryhdyttäväksi kiireellisiin toimenpiteisiin nyt vallitsevan työttömyyden torjumiseksi 
sekä vastaisestikin toimimaan siten, että jo etukäteen kun työttömyys, varsinkin talvisin 
on uhkaamassa, valmistaudutaan sen varalle. Kaupunginvaltuuston lähetettyä 8) aloit-
teen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi kaupunginhallitus oli viitannut useihin eri 
päätöksiinsä9), j oita kertomusvuonna oli tehty työmahdollisuuksien varaamiseksi halko-
toimiston metsätöissä, yleisten töiden lautakunnan esittämissä varat öissä ja satamat öissä 

!) Kvsto 17 p. marrask. 577 §. — 2) S:n 18 p. helmik, 114 §. — 3 ) S:n 28 p. tammik. 68 § ja 18 p. 
helmik. 116 §. — 4) S:n 6 p. lokak. 527 §. — 5 ) S:n 2 p. kesäk. 323 §. — 6 ) S:n 28 p. tammik. 68 §. — 
7) S:n 25 p. elok. 411 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 123 §. — 9) Ks. tämän kert. I osan s. 175 
ja 232. 
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työttömyyskortistossa oleville henkilöille. Kaupunginvaltuusto päätti 1), ettei aloite 
antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Invalidihuolto. Tammikuun 1 p:nä 1947 voimaan tullut invalidihuoltolaki siirsi kaikki 
invalidihuollon eri muodot lastensuojelulautakunnan työhuoltotoimistolle, jonka v:n 1947 
alusta lukien tuli huolehtia mainitun huollon antamisesta, kulujen suorittamisesta ja niiden 
takaisinperimisestä sosiaaliministeriöltä. Jos sosiaaliministeriön myöntämä avustus oli 
todellisia kustannuksia pienempi tai jos sosiaaliministeriön päätös huollon myöntämisestä 
oli hylkäävä, jäivät kustannukset kaupungin kannettavaksi. Kaupunginhallitus olikin 
kehoittanut lastensuojelulautakuntaa merkitsemään invalidihuollosta aiheutuvat kus-
tannukset samoin kuin sosiaaliministeriön siitä suorittamat korvaukset talousarvion ulko-
puoliselle tilille ja aikanaan anomaan määrärahaa tämän tilin tasoitukseksi. Lastensuojelu-
lautakunnan ilmoitettua, että työhuoltotoimisto oli v:n 1947 aikana myöntänyt avustuk-
sia invalideille talousarvion ulkopuolella olevalta tililtä sekä että tämän tilin tasoitukseksi 
tarvittaisiin 108 719 mk kaupunginvaltuusto päätti 2) myöntää yleisistä käyttövarois-
taan, niitä ylittäen mainitun suuruisen rahamäärän invalidihuollosta v. 1947 aiheutunei-
den kustannusten tasoitukseksi. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti 3) myöntää yleisistä käyttövaroistaan 50 000 
mk Helsingin työvalmiusnaiset yhdistykselle avustukseksi kodinhoitajien palkkaamiseen 
«ehdoin, että yhdistys sitoutui antamaan ilmaista kodinhoitoapua yhteensä 145 päivänä 
huoltolautakunnan osoittamille tai hyväksymille kotiavun tarpeessa oleville perheille. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin 4) Helsingin vapaan huollon keskukselle 500 000 
mk käytettäväksi yhdistyksen kertomusvuoden juokseviin menoihin sekä 600 000 mk 
Kansanavun Helsingin paikallistoimikunnalle samaan tarkoitukseen. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin5), niitä ylittäen, 200000 
mk Sotainvaliidien veljesliitolle avustuksena sen hoidossa olevan lastenseimen ylläpitä-
mistä varten kertomusvuonna. 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluohjesäännön muuttaminen. Vt Leivo-Larsson oli tehnyt aloitteen, jossa 
ehdotettiin ryhdyttäväksi toimenpiteisiin helsinkiläisten asumus- ja avioerolasten hoidon 
ja kasvatuksen sekä taloudellisten etujen valvomisen määräämiseksi kuulumaan kaupun-
gin lastenvalvojan tai jonkun muun mahdollisesti sopivammaksi katsotun kunnallisen 
viranomaisen tehtäviin. Sen jälkeen kun asiasta oli hankittu lastenvalvojan, lastensuojelu-
lautakunnan ja kaupunginlakimiehen lausunnot, kaupunginvaltuusto päätti6) tehdä las-
tensuojeluohjesäännön 26 §:ään sellaisen muutoksen, että asumus- ja avioerolasten hoidon, 
kasvatuksen ja taloudellisten tulojen valvominen uskotaan lastensuojelu viraston aviotto-
mien lasten huoltotoimiston tehtäväksi. Sosiaaliministeriö vahvisti7) kesäkuun 18 p:nä 
päätöksen. 

Lastensuojeluvirasto. Lastensuojelu viraston toimitusjohtajan R. Liukkosen siirryttyä 
eläkkeelle valittiin 8) täten avoimeksi tulleeseen toimitusjohtajan virkaan lastenvalvoja 
A. E. Heiskanen. Lastenvalvojaksi valittiin 9) sittemmin varatuomari A. J. Koskenkylä. 

Lastensuojelumäärärahat. Seuraavia v:n 1947 lastensuojelumäärärahoja päätettiin 10) 
sallia ylittää alla mainitun verran: lastensuojelulautakunnan määrärahoja Tilapäistä työ-
voimaa 39 668 mk, Siivoaminen 3 654 mk ja Tarverahat 82 314 mk; lastenhuoltolaitosten 
määrärahoja Lämpö 300 000 mk, Vedenkulutus 37 235 mk, Puhtaanapito 15 000 mk, 
Kaluston kunnossapito 50 000 mk, Tarverahat 35 000 mk, Vaatteiden pesu 55 437 mk, 
Ruokinta 856 980 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 98 078 mk, Käyttövoima 53 112 
mk, Kirjat ja uutteruusrahat sekä oppilaskirjasto 30 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossa-
pito 100 000 mk ja Sekalaista 100 000 mk; luvun Sijoitus yksityishoitoon, apumaksut ym. 
määrärahoja Yksityishoito ja jatko-opetus 2 500 000 mk, Suojelukasvatuksen alaisten 
hoidokkien sijoittaminen valtion laitoksiin ja yksityishoitoon 500 000 mk, Aviottomat 
lapset 95 306 mk, Matkakulut 75 380 mk ja Suojelukasvatuksessa olevien siirrot sekä ala-
ikäisten irtolaisten lähettäminen kotikuntiinsa 25 000 mk; sekä Lastenhuoltolaitosten 

Kvsto 2 p. kesäk. 312 §. — 2 ) S:n 12 p. toukok. 263 §. — 3) S:n 28 p. tammik. 41 §. — 4) S:n 
31 p. maalisk. 172 §. -~ 5 ) S:n 21 p. huhtik. 215 §. — 6 ) S:n 21 p. huhtik. 216 §. — 7) S:n 25 p. elok. 
398 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 128. 8) Kvsto 21 p. huhtik. 205 §. — 9 ) S:n 16 p. kesäk. 332 §. — 
10) S:n 28 p. tammik. 68 § ja 31 p. maalisk. 193 §. 
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tilat nimiseen lukuun sisältyvää Toivoniemen tilan kustannusten määrärahaa 174 260 mk 
ja Ryttylän ja Siltalan tilain kustannusten määrärahaa 783 622 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion lastensuojelun pääluokan lukuun Sijoitus yksityis-
hoitoon, apumaksut ym. sisältyvää määrärahaa Lasten kesävirkistys päätettiin *) sallia 
ylittää 271 327 mk. 

Toivolan koulukoti. Kaupunginvaltuusto päätti2) perustaa Toivolan koulukotiin ker-
tomusvuoden elokuun 1 p:stä lukien 2 kansakoulunopettajan virkaa, joista toinen ylä-
ja toinen alakansakoulussa samoin palkkaeduin kuin ylä- ja alakoulun opettajat kaupun-
gin kansakouluissa, oikeuttaa lastensuojelulautakunnan nimittämään perustettaviin 
virkoihin niitä haettavaksi julistamatta vastaavien tilapäisten virkojen haltijat sekä 
myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 174 250 mk 
uusien viranhaltijain palkkaamista varten kertomusvuonna. 

Nukarin lastenkoti. Kaupunginvaltuusto päätti3) eräin muutoksin hyväksyä lasten-
suojelulautakunnan ehdotukset Nukarin lastenkodin työohjelmaksi ja ohjesäännöksi. 
Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli lokakuun 13 p:nä vahvistanut 
Nukarin lastenkodin työohjelman sekä edelleen samana päivänä Nukarin lastenkodin 
ohjesäännön toistaiseksi noudatettavaksi, kuitenkin ehdoin, että mikäli mainitulle lai-
tokselle haetaan valtionapua, laitoksen johtajan vaalille on saatava sosiaaliministeriön 
hyväksyminen ja laitoksen hoidokkeja otettaessa samoin kuin laitoksen toiminnassa muu-
toinkin noudatettava, mitä tylsämielisten hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallis-
teti ja yksityisten laitosten valtionavusta annetussa laissa ja mainituista laitoksista anne-
tussa asetuksessa näistä laitoksista ja niiden toiminnasta lähemmin on säädetty. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin5) ylittämään kertomusvuoden talousarvion 
pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvää 
määrärahaa Nukarin lastenkoti Nurmijärvellä, korjaus- ja uudistöitä 1 843 000 mk lisä-
korjaustöiden suorittamista varten Nukarin lastenkodissa. 

Leikkikenttien ja kahlaamon rakentaminen Vallilaan. Vallilan alueen lasten leikkipaik-
kojen puutteen poistamista varten kaupunginvaltuusto päätti6) hyväksyä kiinteistölauta-
kunnan laadituttaman piirustuksen nro 2 675 mukaisen suunnitelman kahlaamon rakenta-
misesta Kangasalantien ja Rautalammintien välissä olevalle leikkikentälle ja kahden 
uuden leikkikentän rakentamisesta Hollolantien ja Hattulan tien väliseen puistikkoon 
sekä myöntää edellä mainittujen töiden suorittamista varten 1 000 000 mk:n suuruisen 
määrärahan yleisistä käyttövaroistaan. 

Lastenhuoltolaitosten rakentamista koskeva vtn Ilvesviidan ym. aloite päätettiin 7) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Lasten päiväkotien järjestäminen. Viitaten kaupungissa vallitsevaan päiväkotien puut-
teeseen vt Heinonen oli tehnyt aloitteen, jossa ehdotettiin ryhdyttäväksi toimenpiteisiin 
tilapäisten lasten päiväkotien järjestämiseksi kunnes vakinaiset päiväkodit saadaan perus-
tetuiksi, jolloin olisi myöskin otettava huomioon liitosalueen tarve, suunnittelemaan lyhyt-
aikaisen kurssin järjestämistä hoitajatarpulan poistamiseksi sekä annettavaksi lastensuo-
jelulautakunnan tehtäväksi järjestää valvontansa alaisiksi päiväsijoituspaikoiksi sopiviksi 
katsomiaan perheitä. Sen jälkeen kun asiasta oli hankittu lastentarhain johtokunnan, 
lastensuojelulautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausunnot kaupunginvaltuusto päätti8) 
antaa lastensuojelulautakunnan tehtäväksi väliaikaisesti järjestää lasten sijoittamista 
päivähoitoon lautakunnan valvonnan alaisiin, sopiviksi katsottuihin yksityiskoteihin 
sekä antaa lastentarhain johtokunnalle tehtäväksi järjestää tilapäisiä lasten päiväkoteja 
sikäli kuin kiinteistölautakunta voi osoittaa tarkoitukseen soveltuvia huoneistoja. 

Lasten ja nuorten hengellisen huollon tehostamista koskeva aloite. Kaupunginvaltuusto 
päätti9) , ettei vtn Päivänsalon ym. aloite lastenhuoltolaitoksissa olevien lasten ja nuorten 
hengellisen huollon tehostamisesta antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Lasten fyysillisen kunnon kohottamista koskeva vtn Saastamoisen ym. aloite päätettiin10) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Leikkialueen järjestämistä Helsingin perheasunnot oy:n omistamien talojen välittömään 

Kvsto 12 p. toukok. 290 §. — 2) S:n 30 p. kesäk. 373 §. — 3) S:n 25 p. elok. 417 §. — 
4) S:n 17 p. marrask. 570 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 265. — 5) Kvsto 21 p. huhtik. 236 §. — 
«) Sm 28 p. tammik. 57 §. — 7) S:n 6 p. lokak. 528 §. — 8 ) S:n 21 p. huhtik. 217 § ja 15 p. jouluk. 
630 §. — 9 ) S:n 26 p. toukok. 300 § ja 25 p. elok. 416 §. —1 0) S:n 12 p. toukok. 296 §. 
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läheisyyteen koskeva vtn Salmela-Järvisen ym. aloite päätettiin x) lähettää kaupungin-
hallituksen valmisteltavaksi. 

Avustukset. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin2) ylittämään kertomusvuoden 
talousarvioon merkittyä Maitopisarayhdistyksen avustusmäärärahaa yhteensä 1 000 000 
mk lisäavustuksen myöntämiseksi Maitopisarayhdistyksen lastenhuoltotoiminnan yllä-
pitoon. 

Kaupunginvaltuusto päätti 3) myöntää yleisistä käyttövaroistaan 200 000 mk kerta-
kaikkisena avustuksena Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Oulunkylässä avatulle 
ongelmalasten tarkkailu- ja hoitokodille. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin 4), niitä ylittäen, 2 000 000 mk:n suuruinen avus-
tus Helsingin diakonissalaitoksen ylläpitämään Pitäjänmäen tuberkuloottisten lasten las-
tenkodin toiminnan aiheuttaman tappion peittämiseen. 

Kaupunginvaltuusto myönsi5) yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 2 206 566: 30 
mk Helsingin lastenruokinta toimikunnalle ilmaisen ruokinnan aiheuttamien keitto- ja 
jakelukustannusten peittämiseen ehdoin, että ruoka jaettiin toimikunnan ehdottamin 
tavoin sekä että ruoka-avustusta saaneet perheet toimikunnan toimesta ilmoitettiin 
huoltolautakunnan keskusavustuskortistoon. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätt i6) myön-
tää samoista käyttövaroistaan, niitä ylittäen Helsingin lastenruokintatoimikunnalle 
1 888 830 mk edellä mainittujen kustannusten peittämiseen v. 1949 ehdoin, että ruoka 
jaettiin toimikunnan ehdottamalla tavalla. 

Kaupunginvaltuusto päätt i7) myöntää yleisistä käyttövaroistaan 1 960 095 mk:n 
suuruisen avustuksen Hyvösen lastenkodin kertomusvuoden arvioidun tappion peittämi-
seen sekä sittemmin samoista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 408 740 mk:n suuruisen 
lisäavustuksen Hyvösen lastenkodin henkilökunnan palkkojen korotuksesta kertomus-
vuonna aiheutuvan lisätappion peittämiseen. 

G. W. ja M. Hyvösen rahastosta avustusta nauttivalle, testamenttilahjoituksen kau-
pungille tehneen kauppias G. W. Hyvösen sokealle sisarelle, rouva E. Koskiselle kaupungin 
myöntämä 2 500 mk:n suuruinen kuukausiavustus päätettiin 8) korottaa 3 500 mk:aan 
v:n 1947 lokakuun 1 p:stä lukien. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitystoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 9) perustaa tammikuun 1 p:stä 1949 
lukien työnvälitystoimiston nuoriso-osastolle yhden 30 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan 
kuuluvan apulaispsykologin viran ja kolme 28 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa 
apulaisen virkaa. 

Työnvälityslautakunnan ja sen toimiston v:n 1947 kaluston hankintamäärärahaa 
päätettiin 10) sallia ylittää 4 842 mk. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle pää-
tettiin antaa puoltavat lausunnot seuraavien yhdistysten anomuksista saada harjoittaa 
työnvälitystä: 

Medicinarklubben Thorax yhdistyksen anomuksesta saada edelleen harjoittaa maksul-
lista työnvälitystä jäsenilleen n ) ; 

Työväen ohjelmapalvelu yhdistyksen anomuksesta saada maksullisesti välittää 
kotimaisia ja mahdollisesti myös ulkomaalaisia esittävän taiteen eri alojen työntekijöitä 
jäsenjärjestöjensä palvelukseen n ) ; 

Kontorens platsförmedling yhdistyksen anomuksesta saada edelleen v:een 1952 har-
joittaa maksutonta työnvälitystä jäsenilleen, kuitenkin ehdoin, että toimilupa käsittää 
pelkästään kauppakorkeakoulututkinnon suorittaneiden ruotsinkielisten työnhakij ain 
välittämisen11); 

Suomen muusikkojen liiton anomuksesta saada edelleenkin harjoittaa paikan välitystä 
liittonsa jäsenille, jolloin paikansaajalta perittäisiin n. 2 % ensimmäisen kuukauden pali-
kasta12); 

Kvsto 6 p. lokak. 530 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 354 § ja 27 p. lokak. 550 §. — 3 ) S:n 28 p. 
tammik. 39 §. — 4 ) S:n 21 p. huhtik. 232 §. — 5 ) S:n 28 p. tammik. 38 § ja 15 p. syysk. 467 §. — 
«) S:n 15 p. jouluk. 631 §. — 7 ) S:n 28 p. tammik. 40 § ja 12 p. toukok. 261 §. — 8) S:n 12 p. tou-
kok. 291 §; ks. v:n 1947 kert. I osan s. 55. —9) Kvsto 25 p. elok. 412 §. —1 0) S:n 28 p. tammik. 
68 §. — n ) S:n 31 p. maalisk. 163 §. —1 2) S:n 25 p. elok. 403 §. 


