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Palolaitoksen v:n 1940 määrärahaa Kaluston hankinta päätettiin 
sallia ylittää 529,326:05 m k 1 ) ja määrärahaa Väestönsuojelutarpeet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 390,000 mk 2). 

Palolaitoksen kertomusvuoden määrärahaa Käyttövoimaa päätettiin 3) 
sallia ylittää enintään 4,500 mk. 

Hyväksyen palolautakunnan toimenpiteen tilata 10 palokelloa Käpylän 
kaupunginosaan valtuusto niiden maksamiseksi päät t i 4) merkitä v:n 
1942 talousarvioon 62,140 mk, oikeuttaen palolautakunnan käyttämään 
nämä varat jo kertomusvuonna. 

Uusi palojärjestys. Merkittiin 5) tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus, 
jolle kaupunginvaltuusto, oli antanut selityksensä6) asiassa, oli siirtänyt 
piirinuohooja O. F. Karlssonin y. m. valituksen, joka tarkoitti Uuden-
maan lääninhallituksen päätöstä vahvistaa kaupunginvaltuuston hyväksy-
män uuden palojärjestyksen, valtioneuvoston ratkaistavaksi, joka touko-
kuun 2 p:nä oli päättänyt hylätä valituksen. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ai n 
ulkopuolella 

Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 7) 
v:n 1942 ja 1943 ajaksi muuttaa Helsingin kaupungin terveydenhoitojär-
jestyksen 131 §:ään sisältyviä kotieläinten pitoa koskevia määräyksiä 
siten, että kaupungin alueella saatiin pitää myöskin sikoja. Päätös alistet-
tiin Uudenmaan lääninhallituksen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Rottien hävittäminen. Rottien hävittämistä tutkimaan asetettu komi-
tea 8) oli antamassaan mietinnössä esittänyt, että Helsingissä ja sen naapuri-
kunnissa olisi toimeenpantava säännöllisesti vuosittain uusiutuva rottien 
hävittäminen seuraavia periaatteita noudattaen: 

Sairaaloihin kuulumattomaan lääkäri-, sairaanhoito- ja terveydenhoito-
henkilökuntaan lukeutuvat katsastajat antaisivat vuosittain maaliskuussa 
ja lokakuussa raportin rottatilanteesta piirissään. 

Myrkkysyötit asetettaisiin yleensä paikoilleen kerran vuodessa, joko 
keväällä maalis—huhtikuussa tai syksyllä loka—marraskuussa. Alueilla 
ja kiinteistöissä, missä rottia oli paljon, olisi niitä kuitenkin tarvittaessa 
asetettava useamminkin terveydenhoitoviranomaisten määräysten mukai-
sesti. 

Terveydenhoitolautakunta hankkisi myrkyt, syötit ja syöttilaatikot. 
Myrkkysyöttien asettaminen paikoilleen tapahtuisi kiinteistöjen hal-

tijain toimesta, jotka saisivat ostaa ne terveydenhoitolautakunnalta sen 
todellisia kustannuksia Vastaavin hinnoin. Tapporahana terveydenhoito-
lautakunta saisi suorittaa kustakin kuolleesta rotasta 1 mk hännältä. 
Kaupunki huolehtisi myrkkyjen asettamisesta asumattomille tonteille ja 
julkisille paikoille. Valtio huolehtisi omista taloistaan ja tonteistaan ku-
ten yksityiset talonomistajatkin. 

l) Kvsto 15 p. tammik. 41 §. — 2) S:n 12 p. maalisk. 26 §. — 8) S:n 29 p. 
lokak. 23 §. — 4) S:n 4 p. kesäk. 40 §. — 6) S:n 4 p. kesäk. 2 §. — ·) Ks. v:n 
1940 kert.s. 31. — 7) Kvsto 17 p. jouluk. 40 §; ks. v:n 1940 kert. s. 33 ja 135.— 
·) Ks. v:n 1940 kert. s. 111. 
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Terveydenhoitolautakunnan toimesta painatettaisiin yksityiskohtaiset 
ohjeet siitä, miten syötit oli asetettava, ja olisi katsastajain avustettava 
kiinteistöjen haltijoita neuvoillaan sekä tarkastuskäynneillään todettava, 
että syötit oli oikein asetettu. 

Jollekin katsastajalle annettaisiin tehtäväksi lähinnä huolehtia kaikista 
tehoisan rottienhävityksen järjestelyyn kuuluvista toimenpiteistä. 

Helsingin naapurikuntien kanssa olisi sovittava siitä, että ne ryh-
tyivät samankaltaisiin rottienhävitystoimenpiteisiin kuin Helsingin kau-
punki. 

Yleisen rottien hävittämisen toimeenpanemiseksi kaupungin alueella 
edellä mainittuja periaatteita noudattaen kaupunginvaltuusto päätti 
merkitä terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi terveydenhoidon pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 50,000 mk ja yleisistä käyttöva-
roistaan niitä ylittäen lisäksi enintään 150,000 mk sekä merkitä v:n 1942 
talousarvioon 250,000 mk mainitun vuoden vastaaviin menoihin. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin virka. Tämän viran tehtäviin katsoen 
kaupunginvaltuusto päätti 2) siirtää edellisen haltijansa kuoltua avoimeksi 
tulleen ensimmäisen kaupunginlääkärin viran tammikuun 1 pistä 1942 
lukien 7 palkkaluokasta 4:nteen. 

Valtuusto määräsi3) terveydenhoidontarkastaja C. G. Schwanckin 
hoitamaan entisen haltijansa F. Hisingerin kuoltua avoimeksi tullutta 
ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaa heinäkuun 15 p:stä lukien toistai-
seksi, kuitenkin enintään siksi kuin viran uusi haltija voi ottaa sen vas-
taan, oikeuksin nostaa hoitamansa viran pohjapalkan ynnä omat ikä-
korotuksensa. Tohtori Schwanckille myönnettiin samalla virkavapautta 
terveydenhoidontarkastajan toimesta edellä mainituksi ajaksi. 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhallituksen 
toimenpiteet määiätä seuraavassa mainittujen terveydenhoitolautakun-
nan alaisten lääkärinvirkain sotapalvelukseen kutsuttujen haltijain viran-
sijaisiksi seuraavat henkilöt alla mainituista ajankohdista lukien 5): 

Hermannin aluelääkärin, alilääkäri A. J. Nikulan kesäkuun 24 p:stä 
lukien; 

Sörnäisten aluelääkärin, lääketieteenlisensiaatti M. Harjaman kesäkuun 
14 p:stä lukien; 

pohjoisen alueen aluelääkärin, koululääkäri A. Ruotsalaisen kesäkuun 
30 p:stä lukien; sekä 

eteläisen alueen aluelääkärin, lääketieteenlisensiaatti T. Thorströmin 
heinäkuun 1 p:stä lukien. 

Maito- ja leipämyymäläin aukioloaika. Kaupunginvaltuusto päätti6), 
että maito- ja leipämyymälät saatiin syyskuun 1 p:stä 1941 alkaen pitää 
avoinna arkipäivisin klo 7:stä alkaen. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Terveydellisten tutkimusten 
laboratorion tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 7) sallia ylittää 
2,500 mk kaupunginhallituksen päätöksen s) nojalla otetun tilapäisen apu-
laisen palkkaamiseksi sekä määrärahaa Kaluston kunnossapito päätet-
tiin 9) sallia ylittää 2,000 mk. 

!) Kvsto 18 p. kesäk. 51 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 10 §. — 3) S:n 18 p. kesäk. 
13 §. __ *) S:n 3 p. syysk. 19 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 181 ja 182. — 6) Kvsto 
4 p. kesäk. 47 §. — 7) S:n 1 p. lokak. 28 §. — 8) Ks. tämän kert. s. 183. — 9) Kvsto 
18 p. kesäk. 60 §. 
Kunnall. kert. 1941 3 
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Kaupungineläinlääkäri. Sotapalvelukseen kutsutun kaupungineläin-
lääkärin sijaiseksi määrättiin professori O. von Hellens elokuun 4 p:stä 
lukien. 

Asuntojentarkastusvirasto. Asuntojentarkastusviraston määrärahaa Pai-
natus ja sidonta päätettiin 2) sallia ylittää 217 mk. 

Ammattientarkastus. Avoimeksi julistettuun ammattientarkastajan-
virkaan valittiin3) edelleen 5 vuoden ajaksi sen entinen haltija F. H. 
Tornberg. 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahaa Kesälo-
masijaiset päätettiin4) sallia ylittää 1,610 mk. 

Seuraavia v:n 1940 tuberkuloosihuoltomäärärahoja päätettiin5) sallia 
ylittää alla mainitun verran: asuntolain tarverahoja 34: 75 mk ja ruoka-
avustusmäärärahaa 162: 15 mk sekä Oulunkylän kesäpäiväparantolan 
määrärahaa 199: 10 mk. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Sielullisesti sairaiden huoltotoimistoon 
päätettiin6) maaliskuun alusta lukien perustaa 38 palkkaluokkaan kuu-
luva nuoremman toimistoapulaisen virka, jonka haltijan tehtäväksi tulisi 
pitää rekisteriä kaikista kaupungin mielisairaista ja laatia heitä koskevat, 
mielisairasasetuksessa säädetyt vuosittaiset luettelot sekä huolehtia sie-
lullisesti sairaiden huoltotoimiston kirjanpidosta. Tarkoitukseen myön-
nettiin 20,000 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen 
palkkoihin sekä palkankorotuksiin. 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin määrärahaa Lämpö päätet-
tiin 7) sallia ylittää 7,000 mk sekä määrärahoja Kaluston hankinta ja 
Kaluston kunnossapito kumpaakin 1,000 mk. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin v:n 1940 määrärahaa Vaat-
teiden pesu päätettiin 8) sallia ylittää 39 mk sekä seuraavia kertomusvuoden 
määrärahoja alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 500 mk, 
Kaluston hankinta 1,000 mk, Kaluston kunnossapito 500 mk, Tarverahat 
500 mk ja Vaatteiden pesu 500 mk. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan v:n 1940 määrärahaa 
Kaluston hankinta päätettiin 9) sallia ylittää 4,606: 05 mk. 

Terveystoimiston sotapalvelukseen kutsutun lääkärin sijaiseksi määrät-
tiin *) lääketieteenlisensiaatti R. Hämäläinen. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Veneeristen tautien poliklinikan määrä-
rahoja Tilapäistä työvoimaa sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
päätettiin 10) sallia ylittää vastaavasti 1,878 mk ja 50,000 mk. 

Desinfioimislaitos. Desinfioimislaitoksen määrärahaa Lämpö pää-
tettiin u ) sallia ylittää 9,000 mk. 

Sairaalat 
Marian sairaala. Marian sairaalaan päätettiin12) v:n 1942 alusta lukien 

perustaa kolme 41 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajattaren virkaa, 
kaksi 42 palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa ja 53 palkkaluok-
kaan kuuluva pesuapulaisenvirka. 

Kvsto 3 p. syysk. 19 §. — 2) S:n 1 p. lokak. 28 §. —- 3) S:n 4 p. kesäk. 
18 §. — *) S:n 19 p. kesäk. 61 §. — 6) S:n 12 p. maalisk. 28 §. — 6) S:n 15 p. 
tammik. 17 §. — 7) S:n 17 p. jouluk. 47 §. — 8) S:n 2 p. huhtik. 36 § ja 17 p. 
jouluk. 47 §. — 9) S:n 15 p. tammik. 39 §. — 10) S:n 1 p. lokak. 28 §. — 1X) S:n 
17 p. jouluk. 47 §. — 12) S:n 1 p. lokak. 14 §. 
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Marian sairaalan määrärahaa Erilaatuiset menot päätettiin ^ sallia 
ylittää 85,890 mk sodan puhjetessa Kiljavannummen parantolaan siirre-
tyn Marian sairaalan lastenosaston potilaiden hoitokustannusten suoritta-
miseksi mainitulle parantolalle. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2), että v:n 1940 talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvä 
sairaanhoitomääräraha Marian sairaala, muutos- ja korjaustöitä talous-
rakennuksessa saatiin merkitä siirtomäärärahaksi. 

Sittemmin valtuusto oikeutti3) yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään Marian sairaalan leipomon korjaus- ja muutostöihin 390,000 mk v:n 
1939 talousarviossa mainitun sairaalan talousrakennuksen korjaustöihin 
varatusta 708,500 mk:n määrärahasta, ollen sen loppuosa palautettava kau-
punginkassaan. 

V:n 1942 talousarvioon päätettiin 4) merkitä 1,372,800 mk uuden höyry-
kattilan sekä sen sijoituksen kautta saatavan uuden perunakellarin rakenta-
mista varten Marian sairaalaan. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti5) merkitä v:n 1942 
talousarvioon 270,000 mk:n määrärahan kahden uuden pesukoneen hankki-
mista varten kulkutautisairaalaan oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan 
jo kertomusvuonna käyttämään sen. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan johtajan ja sisätautien osaston yli-
lääkärin P. R. Soisalon sekä mielisairaiden osaston ylilääkärin S. E. Donne-
rin jouduttua sotapalvelukseen kaupunginhallitus oli heinäkuun 3 p:nä 
määrännyt6) alilääkäri K. U. Ahavan hoitamaan edellisen ja lääketieteen-
lisensiaatti G. E. A. Rothströmin jälkimmäisen tehtäviä, joutuen ali-
lääkäri Ahava kuitenkin sittemmin hoitamaan ainoastaan sisätautien osas-
ton johtajan virkaa ylilääkäri Soisalon voidessa sotilasvirkansa ohella hoi-
taa sairaalan johtajan tehtäviä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) kaupun-
ginhallituksen edellä mainitun toimenpiteen. 

Kivelän sairaalaan päätettiin 8) v:n 1942 alusta lukien perustaa 41 
palkkaluokkaan kuuluva laboratorioapulaisenvirka ja 39 palkkaluokkaan 
kuuluva obduktioapulaisenvirka. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalaan päätettiin 9) v:n 1942 alusta 
lukien perustaa kaksi 39 palkkaluokkaan kuuluvaa lämmittäjä-mekaanikon-
virkaa. 

Nikkilän sairaalan hevosmies-autonkuljettajan vapauduttua hevosmie-
hen töistä sairaalan hevosten lukumäärän vähennyttyä, kaupunginvaltuusto 
päätti 10) v:n 1942 alusta lukien lakkauttaa sairaalan 43 palkkaluokkaan 
kuuluvan hevosmies-autonkuljettajan viran sekä samasta ajankohdasta 
lukien perustaa sen tilalle 41 palkkaluokkaan kuuluvan autonkuljettajan-
viran. 

Ollen Nikkilän sairaalan puhelinhoitajat palkkauksellisesti jääneet mui-
den sairaalain vastaavia viranhaltijoita epäedullisempaan asemaan, val-
tuusto päätti11) siirtää mainitun sairaalan 51 palkkaluokan puhelinhoitajan-
viran 45 palkkaluokkaan ja kaksi 53 palkkaluokan puhelinhoitaj an virkaa 
47 palkkaluokkaan, kaikki kolme tammikuun 1 p:stä 1942 lukien. 

Kvsto 17 p. jouluk. 48 §. — 2) S:n 29 p. tammik. 24 §. — 3) S:n 19 p. 
marrask. 18 §. — 4) S:n 29 p. lokak. 16 §. — 5) S:n 23 p. huhtik. 40 §. — «) Ks. 
tämän kert. s. 192. — 7) Kvsto 3 p. syysk. 18 §. —- 8) S:n 1 p. lokak. 14 §. — 
9) S:n 1 p. lokak. 14 §. — 10) S:n 1 p. lokak. 15 §. — n ) S:n 4 p. kesäk. 13 §. 
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Valtuusto p ä ä t t i p e r u u t t a a v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa 
tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvän käyt-
tämättä jääneen siirtomäärärahan Nikkilän sairaala, lääkärinasuntoraken-
nus kokonaisuudessaan. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalaan päätettiin 2) v:n 1942 
alusta lukien perustaa 41 palkkaluokkaan kuuluva nuoremman toimisto-
apulaisenvirka samalla lakkauttaen edellä mainitusta ajankohdasta lukien 
yksi saman sairaalan 41 palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka. 

Tuberkuloosisairaalan ylilääkäri ja johtaja V. J. Seppänen oikeutettiin 3) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa helmikuun 
13 p:ään 1943. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti 4) yleisten töiden lautakunnan suoritta-
maan tuberkuloosisairaalassa lämpötilan parantamista tarkoittavia töitä 
lisäten ullakkoa vastaan olevien välipohjien lämpöeristystä 5 cm:n siporex-
eristystä käyttämällä sekä ylittämään kiinteistöjen pääluokan lukuun Eri-
näisten hallintokuntain rakennusten korjaukset sisältyvää sairaalaraken-
nusten korjauserää tarvittavin 259,500 mk:n määrin. 

Kaupungin ja Boijen sairaalan välinen sopimus. Kaupunginhallituksen 
hyväksyttyä sairaalahallituksen laatiman, kertomusvuoden heinäkuun 1 
p:nä voimaan tulevan uuden sopimuksen 5) 18 Boijen sairaalan ja synnytys-
laitoksen hoitopaikan luovuttamisesta edelleen kaupungin käytettäviksi 
vallitsevaa hintatasoa vastaavin korotetuin korvausmaksuin, kaupungin-
valtuusto päätti6) oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan ylittämään kysei-
sen sairaalan kertomusvuoden avustuserää tarvittavin 27,875 mk:n määrin 
sekä merkitä v:n 1942 talousarvioon 278,750 mk vastaavaan tarkoitukseen. 

Yliopistollinen opetus kaupungin sairaaloissa. Kaupunginvaltuusto 
päätti7) ilmoittaa yliopiston konsistorille periaatteellisesti hyväksyvänsä 
konsistorin ehdotuksen 15 amanuenssinpaikan perustamisesta kaupungin 
sairaaloihin lääketieteellisen tiedekunnan esittämällä tavalla ja kaupungin-
hallituksen tarkemmin määrättävin ehdoin. 

Kun yliopiston toiminta sodan takia oli ollut keskeytyneenä, kaupungin-
valtuusto päätti8), että yliopiston Kivelän sairaalalle yliopisto-opetuksen 
järjestämisestä sairaalassa suoritettava kertomusvuoden viimeinen neljän-
nes vuosimaksu saatiin jättää suorittamatta siltä ajalta, jonka yliopiston 
toiminta mainitun vuosineljänneksen aikana oli ollut keskeytyneenä, sekä 
että viimeiseltä vuosineljännekseltä tällä tavoin mahdollisesti suoritetta-
vasta maksusta kaupunginhallitus sai sopia yliopiston kanssa vuosineljän-
neksen lopussa. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti9) kaupunginhallituksen viideksi vuodeksi 
tehtävällä sopimuksella luovuttamaan Helsingin yliopiston käytettäväksi 
tuberkuloosiopin professorin annettavan opetuksen järjestämiseksi Helsin-
gin kaupungin tuberkuloosisairaalan miesten sairaspaviljongin osaston II, 
naisten sairaspavilj ongin osaston VII ja lastenosaston VIII eli yhteensä 102 
sairaspaikkaa, sekä luentosaliksi sairaalan luentosalin, kandidaattilabora-
torioksi tuberkuloosihuoltotoimiston laboratoriohuoneen, jota ei käytetty 
bakteerien viljelykseen, samoin kuin oikeuden käyttää tuberkuloosihuolto-
toimistoa opetustarkoituksiin, kun taas yliopisto suorittaisi kaupungille 

!) Kvsto 19 p. marrask. 17 §. — 2) S:n 1 p. lokak. 14 §. — 8) S:n 1 p lo-
kak. 13 §. — 4) S:n 1 p. lokak. 24 §; ks. tämän kert. s. 195. — 5) Ks. tämän kert 
s. 197. — 6) Kvsto 1 p. lokak. 25 §. — 7) S:n 19 p. helmik. 12 §. — 8) S:n 17 p 
jouluk. 41 §. — 9) S:n 18 p. kesäk. 47 §. 
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vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään 
sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston 
kanssa sovittu korvaus, sekä tuberkuloosihuoltotoimiston osalta 6,000 mk. 

Suomen huollon avustaminen. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 48,000 mk siirtoväen kes-
kuudessa vallitsevan potilaspaikkapuutteen poistamistarkoituksessa Suo-
men huollon yleissairaalaksi n:o 1 vuokratun Sanitas-sairaalan kertomus-
vuoden ensi puoliskon vuokran maksamiseen x) sekä yleisistä käyttövarois-
taan, niitä ylittäen, samoin 48,000 mk kertomusvuoden jälkipuoliskon vas-
taaviin menoihin 2). 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi3) 139,200 mk 
Suomen huollon Meritullinkadun 16:ssa toimivan poliklinikan, Lauttasaa-
ren kartanossa toimivan I I I yleissairaalan ja Toukolan rantahuvilassa n:o 4 
toimivan IV yleissairaalan kertomusvuoden vuokran maksamiseen siinä 
tapauksessa, että näissä laitoksissa annettiin hoitoa ensisijaisesti Helsin-
gissä henkikirjoissa olevalle siirtoväelle. 

Kaupunginvaltuusto päät t i 4) myöntää v:n 1942 aikana Suomen huol-
lon Lauttasaaren kartanossa ylläpitämän siirtoväen sairaalan kustannuksia 
varten sairaalarakennuksen vuokramenoihin 8,000 mk ja henkilökunnan 
asuntojen vuoKra- ja lämmitysmenoihin 1,750 mx kuukausittain sekä sai-
raalarakennuksen lämmitysmenoihin 12,000 mk ja valaistusmenoihin 
1,200 mk neljännesvuosittain ja esitettyä tilitystä vastaan sekä merkitä 
v:n 1942 talousarvioon tätä varten 169,800 mk, ehdoin että sairaalassa hoi-
dettiin neljännesvuosittain päivää kohden keskimäärin vähintään 35 
potilasta ja että potilaiden tuli olla ensisijaisesti Helsingissä henkikirjoissa 
olevaa siirtoväkeä. 

7. Huoltotointa koskevat asia 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltomäärärahat. Kaupunginvaltuusto päät t i5) sallia ylittää huolto-
lautakunnan ja huoltoviraston v:n 1940 määrärahaa Siivoaminen 1,500 
mk sekä huoltotoimen pääluokan lukuun Hoito huoltolautakunnalle kuulu-
mattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia 
sisältyviä määrärahoja Suoranaiset avustukset 2,850,000 mk ja Hautaus-
kustannukset 2,916: 40 mk. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kertomusvuoden käyttövarois-
taan kaupunginvaltuusto myönsi6) 2,279,000 mk:n suuruisen lisäyksen 
saman pääluokan lukuun Hoito huoltolautakunnalle kuulumattomissa lai-
toksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia sisältyvään 
määrärahaan Suoranaiset avustukset. 

Kunnalliskoti. Pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto myönsi 100,000 mk:n suuruisen lisäyksen 7) kunnallis-
kodin ynnä siihen liittyvien laitosten yhteiseen määrärahaan Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet, jota käytettiin myöskin siirtoväen hoitokustan-
nusten suorittamiseen, sekä 121,000 mk:n määrärahan 8) siirtoväkeä varten 

Kvsto 15 p. tammik. 25 §; ks. v:n 1940 kert. s. 39. — 2) Kvsto 17 p. jou-
luk. 42 §. — 3) S:n 2 p. huhtik. 31 §. — 4) S:n 19 p. marrask. 20 §. — 5) S:n 
15 p. tammik. 37 § ja 12 p. maalisk. 27 §. — 6) S:n 19 p. marrask. 24 §. — 7) S:n 
1 p. lokak. 29 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 31 §. 


