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tukselle. Sittemmin merkittiin tiedoksi ministeriön vahvistaneen edellä mainitun val-
tuuston päätöksen 1). 

Nuohoustoimen järjestely. Sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus oli kumonnut 2) 
kaupunginvaltuuston päätöksen3) nuohoustoimen hoidon jättämisestä perustettavalle 
nuohousosakeyhtiölle, ottaen huomioon, ettei Helsingin kaupungille vielä ollut vah-
vistettu sellaista palojärjestystä, joka tekisi mahdolliseksi nuohousosakeyhtiön perus-
tamisen, palolautakunta otti uudelleen käsiteltäväksi kysymyksen nuohoustoimen jär-
jestelystä, minkä jälkeen valtuusto päätt i4): 

että Helsingin kaupungin nuohoustointa edelleenkin hoidettaisiin piirinuohousjär-
jestelmää noudattaen; 

että kaupunginhallituksen ehdotus Helsingin kaupungin nuohousohjesäännöksi5) 
samoin kuin Helsingin kaupungin nuohoustariffiksi5) hyväksyttäisiin noudatettavaksi 
kertomusvuoden huhtikuun 1 p:stä alkaen; sekä 

että milloin ohjesääntöön tai nuohoustariffiin haluttiin tehdä muutoksia, oli palo-
lautakunnan ennen ehdotuksen tekoa asian selvittämiseksi pyydettävä esitetystä muu-
toksesta lausunto Suomen asuntokiinteistöliittoon kuuluvilta Helsingissä toimivilta kiin-
teistöyhdistyksiltä, Helsingin piirinuohoojia edustavalta yhdistykseltä sekä Helsingin 
nuohoustyöntekijöitä edustavalta yhdistykseltä, joiden tuli antaa asiasta lausuntonsa 
14 päivän kuluessa. 

Nuohoustariffin korottaminen. Sen jälkeen kun maistraatti joulukuun 5 p:nä 1940 
tekemällään päätöksellä oli korottanut helmikuun 1 p:nä 1922 vahvistamaansa Helsingin 
kaupungin nuohoustariffiin otetut maksut 10 %:lla v:n 1941 loppuun, kaupunginval-
tuusto päätt i6) , että edellä mainittuun nuohoustariffiin merkityt maksut saatiin edel-
leen kertomusvuoden tammikuun 1 p:n ja maaliskuun 31 p:n väliseksi ajaksi korottaa 
10 %:lla sekä valtuuston vahvistamaan uuteen nuohoustariffiin 7) merkityt maksut 
20 %:lla toistaiseksi maaliskuun 31 p:stä alkaen. 

Sittemmin valtuusto vielä päätt i 8) korottaa nuohoustariffin perusmaksut lokakuun 
1 p:stä alkaen toistaiseksi 12 %:lla eli siis yhteensä 32 %:lla. Maksujen korotukselle pää-
tettiin hankkia kansanhuoltoministeriön vahvistus. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuo-
lella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston 
määrärahaa Painatus ja sidonta päätettiin 9) sallia ylittää 8 550 mk. 

Hyväksyen kaupunginhallituksen väliaikaisen toimenpiteen 10) asiassa kaupungin-
valtuusto päätti n ) , et tä terveydenhoitolautakunnan toimiston varattomille potilaille 
välittämistä lääkärinkäynneistä saatiin toistaiseksi ja niin kauan kuin sotatilaa kesti 
maksaa palkkiona 60 mk päivällä ja 100 mk yöllä tehdystä käynnistä. 

Tämän viran haltijalle kuuluvien tehtäväin laatuun ja vastuunalaisuuteen katsoen 
valtuusto heinäkuun 1 p:stä lukien päätti1 2) siirtää terveydenhoitolautakunnan toimiston 
33 palkkaluokkaan kuuluvan kanslianhoitajan viran 29 palkkaluokkaan sekä samalla 
muuttaa sen nimeltään kanslianesimiehenviraksi. Kertomusvuoden palkankorotuksen 
suorittamiseen myönnettiin 3 900 mk valtuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin 
sekä palkankorotuksiin. 

Kaupunginlääkärit. Ensimmäiseksi kaupunginlääkäriksi kaupunginvaltuusto valitsi13) 
lääketieteen- ja kirurgiantohtori T. W. Wartiovaaran. Sisäasiainministeriö nimitti hänet 
syyskuun 3 p:nä mainittuun virkaan 14). 

Toiselle kaupunginlääkärille O. E. Elolle myönnettiin 15) pyynnöstä virkaero heinä-

!) Kvsto 18 p. marrask. 3 §. — 2) Ks. v:n 1937 kert. s. 33. — 3) Ks. v:n 1935 kert. s. 71. — 
4) Kvsto 1 p. huhtik. 21 §. — 5) Kvston pain. asiakirj. n:o 1, ks. Kunnall. asetuskok. s. 144 ja 
176. — 6) Kvsto 1 p. huhtik. 22 §. — 7) Ks. ylemp. — 8) Kvsto 18 p. marrask. 9 §. — 9) S:n 
17 p. kesäk. 28 §. — 10) Ks. v:n 1941 kert. s. 181. — 1X) Kvsto 28 p. tammik. 29 §.% — 12) S:n 
3 p. kesäk. 7 §. — 13) S:n 17 p. kesäk, 6 §. — 14) S:n 7 p. lokak. 2 §. — «) S:n 13 p. tou-
kok. 5 §. 
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kuun 9 p:stä lukien. Kaupunginhallituksen määrättyä professori O. Elon virkaatoimitta-
vana hoitamaan toisen kaupunginlääkärin virkaa kertomusvuoden heinäkuun 9 p:stä 
syyskuun 9 p:ään, valtuusto määräsi*) hänet edelleen hoitamaan tä tä virkaa toistaiseksi, 
kuitenkin enintään joulukuun 31 p:ään 1942 saakka, edellyttäen, että asianomainen val-
tion viranomainen antoi siihen luvan. 

Aluelääkärit. Lääketieteenlisensiaatti N. Leppälä määrättiin 2) edelleen toukokuun 
1 p:stä lukien toistaiseksi hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun eteläisen alueen alue-
lääkärin E. Sillmanin virkaa toistaiseksi ja enintään siksi kuin viran vakinainen haltija 
vapautui puolustuslaitoksen tehtävistä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3) kaupunginhallituksen toimenpiteet määrätä lääke-
tieteenlisensiaatit A. Schwanckin hoitamaan pohjoisen alueen, O. Westerlundin Her-
mannin alueen ja T. Thorströmin Sörnäisten alueen aluelääkärinvirkoja vastaavasti 
syyskuun 18 p:stä 1941, helmikuun 1 p:stä 1942 ja syyskuun 18 p:stä 1941 lukien vaki-
naisten viranhaltijain ollessa sotapalveluksessa. 

Maidontarkastamo. Maidontarkastamon alempaan palkkaluokkaan kuuluvat nuorem-
man toimistoapulaisen virat päätettiin 4) tammikuun 1 p:stä 1943 lukien siirtää 41 palkka-
luokasta 40:nteen. 

Maidontarkastamon v:n 1941 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin sallia ylit-
tää 248:25 mk 5 ) sekä kertomusvuoden määrärahaa Kesälomasijaiset 14 300 mk 6 ) . 

Kaupungin ja sen lähiympäristön kuntain välinen yhteinen maidontarkastustoiminta. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti7) terveydenhoitolautakunnan tekemään sopimuksen Haa-
gan kauppalan, Kulosaaren ja Oulunkylän kunnan, Huopalahden kunnassa olevien 
Lauttasaaren ja Munkkiniemen yhdyskuntien sekä Helsingin maalaiskunnassa olevien 
Malmin y.m. yhdyskuntien kanssa yhteisen maidontarkastuksen järjestämisestä v:n 
1943 aikana siten, että kaupunki mainittuna vuonna suoritti maidontarkastuksen edellä 
mainituissa kunnissa perien niiltä kuukausittain määrätyn korvauksen sekä palkaten 
tarkoitusta varten maidontarkastamoonsa uuden tilapäisen näytteidenottajan8) . 

Ammattientarkastus. Avoimeksi julistettuun ammattientarkastajan virkaan valittiin 9) 
sen entinen haltija E. Heikkinen. 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy;n perustamiskustannukset. Sitten kun 
oli havaittu, että Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:lle, sen jälkeen kun sen 
osakkaat olivat osakepääoman suorittamisen lisäksi täyttäneet erikoissitoumuksensa ra-
kennusvelan maksamiseksi, vielä jäi yli 6 000 000 mk:n rakennusvelka, kaupunginval-
tuusto päätti10), että kaupunki v. 1943—46 suorittaa yhtiölle 600 000 mk kunakin 
vuonna kertakaikkisena kannatusmaksuna parantolan perustamiskustannusten peittä-
mistä varten, ollen kyseinen määrä merkittävä mainittujen vuosien talousarvioihin. 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskoti. Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin 
v:n 1941 määrärahaa Kesälomasijaiset päätettiin11) sallia ylittää 400 mk kesälomasijai-
sen palkkaamiseksi kahden viikon ajaksi keskuskodin sijaishoitajattarena eri otteisiin 
yhteensä n. 8 y2 kuukauden ajan toimineelle sairaanhoitajatar M. Olssonille. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan apulaisesimies W. M. Cederberg, 
joka ennen tuloaan kouluhammasklinikan palvelukseen helmikuun 15 p:nä 1925 oli toi-
minut sen edeltäjän, kaupungin avustaman, odontologiantohtori A. Aspelundin yksi-
tyisen kansakoululaisten hammasklinikan palveluksessa v. 1910—23, oikeutettiin12) 
eläkkeen saamiseksi laskemaan hyväkseen mainittu palvelusaikansa. 

Kouluhammasklinikan v:n 1941 tarverahoja päätettiin sallia ylittää 612:55 mk 5) 
sekä kertomusvuoden määrärahoja Kaluston hankinta ja Kaluston kunnossapito vastaa-
vasti enintään 7 000 mk 13) ja 18 000 mk 14). 

Veneeristen tautien poliklinikka. Veneeristen tautien poliklinikan v:n 1941 määrära-
hoja Vaatteiden pesu sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet päätettiin sallia ylittää 
vastaavasti 59 mk 5) ja 1 414: 80 mk 5) sekä kertomusvuoden määrärahaa Lääkkeet ja 
sairaanhoitotarvikkeet 60 000 mk1 5) . 

l) Kvsto 16 p. syvsk. 15 §. — 2) S:n 22 p. huhtik. 14 §; ks. tämän kert. I . s. 116. —3) Kvsto 
17 p. kesäk. 10 §. —"4) S:n 16 p. syysk. 18 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 26 §. — 6) S:n 17 p. ke-
säk. 29 §. — 7) S:n 16 p. jouluk. 30 §. — 8) Ks. tämän kert. I. s. 16 j a 24. — 9) Kvsto 22 p. 
Jiuhtik. 7 §. —• 10) S:n 18 p. helmik. 17 §. — S:n 11 p. maalisk. 36 §. — 12) S:n 26 p. elok. 
.37 §. — 13) S:n 22 p. huhtik. 28 §. — 14) S:n 22 p. huhtik. 28 § ja 18 p. marrask. 19 §. — 
15) S:n 7 p. lokak. 21 §. 
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Terveydenhoito järjestyksen väliaikainen muuttaminen. Merkittiin tiedoksi Uuden-
maan lääninhallituksen helmikuun 10 p:nä vahvistaneen asianomaisten noudatettavaksi 
kaupunginvaltuuston päätöksen 2) siitä, että Helsingin kaupungin terveydenhoito jär-
jestyksen 131 §:ään väliaikaisesti v:ksi 1940 ja 1941 vahvistettu muutos 3), jonka mukai-
sesti terveydenhoitolautakunta voi antaa lupia kotieläinten pitoon kaupungissa, oli edel-
leen oleva voimassa v. 1942 ja 1943. 

Sairaalat 

Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1941 määrärahaa Painatus ja sidonta 
päätettiin 4) sallia ylittää 1 000 mk. 

Sairaalain eräiden virkain siirtäminen ylempään palkkaluokkaan. Kaupunginval-
tuusto päät t i 5 ) tammikuun 1 pistä 1943 lukien siirtää sairaalain 44 palkkaluokkaan 
kuuluvat lämmittäjän virat 43 palkkaluokkaan, 46 palkkaluokkaan kuuluvat apumiehen-
ja portinvartijanvirat 45 palkkaluokkaan sekä 46 palkkaluokkaan kuuluvat yövartijan-
virat 45 palkkaluokkaan. 

Sairaaloissa toimineiden lääkintälottien lomat. Kaupunginvaltuusto päätti6) , että niille 
lääkintälotille, jotka olivat toimineet sotasairaaloina olevissa kaupungin sairaaloissa puo-
lustuslaitoksen palvelukseen kutsutun hoitohenkilökunnan tehtävissä, saatiin, mikäli he 
olivat tulleet sotasairaaloiden palvelukseen ennen v:n 1941 lokakuun 1 p:ää ja olivat maini-
tusta päivästä lukien yhtäjaksoisesti toimineet näissä sairaaloissa, myöntää 10 vuoro-
kauden pituinen talviloma, jonka aikana he olivat oikeutetut saamaan päivärahansa, 
sekä että heille lisäksi saatiin, mikäli he kertomusvuoden aikana tulivat olleiksi vähintään 
6 kuukautta sotasairaalain palveluksessa, myöntää seuraavan kesän aikana 10 vuoro-
kauden pituinen kesäloma päivärahoineen. 

Marian sairaala. Marian sairaalan johtaja ja sen kirurgisen osaston ylilääkäri H. 
Bardy oikeutettiin 7) täytet tyään kertomusvuoden tammikuun 22 p:nä 67 vuotta edel-
leen jäämään mainittuihin virkoihinsa yhdeksi vuodeksi edellä mainitusta päivästä 
lukien. 

Kaupunginvaltuusto myönsi8) lääketieteen- ja kirurgiantohtori T. Salmen puolustus-
laitoksen palvelukseen joutuneen Marian sairaalan lastenosaston ylilääkärin P. Heiniön 
viransijaiseksi huhtikuun 10 p:stä lukien siksi kuin tohtori Heiniö vapautui puolustuslai-
toksen tehtävistä. 

Seuraavia Marian sairaalan v:n 1941 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla maini-
tuin määrin: Siivoaminen 7 000 mk, Puhtaanapito 1 000 mk, Vaatteiden pesu 30 000 mk, 
Yleisten laitteiden kunnossapito 5 000 mk ja Kuljetus- ja matkakustannukset 5 000 mk. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto päätt i9) perustaa kulkutautisairaalaan 
kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien lasten poliklinikan ja lastenhoidonneuvolan 
sekä sitä varten 29 palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärinviran ja 36 palkkaluokkaan 
kuuluvan kiertävän hoitajattaren viran. Mainittujen virkain kertomusvuoden palk-
koihin valtuusto myönsi 43 600 mk käyttövaroistaan uusien virkain palkkoihin ja palkan-
korotuksiin sekä oikeutti sairaalahallituksen kaluston hankkimiseksi sinne ylit tämään 
kulkutautisairaalan määrärahaa Kaluston hankinta 46 387: 95 mk. 

Ottaen huomioon, että kulkutautisairaalan 42 palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman 
toimistoapulaisen viran haltijalle työmäärän huomattavan lisääntymisen vuoksi oli 
täytynyt alkaa uskoa vastuunalaisiakin tehtäviä, valtuusto v:n 1943 tammikuun 1 p:stä 
lukien päätt i 10) siirtää mainitun viran 41 palkkaluokkaan. 

Seuraavia kulkutautisairaalan v:n 1941 määrärahoja päätet t i in4) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 40 000 mk, Sairaslomasijaiset 10 000 mk, Sii-
voaminen 3 000 mk, Kaluston kunnossapito 65 000 mk, Painatus ja sidonta 4 500 mk, 
Tarverahat 2 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 8 000 mk, Kuljetus- ja matka-
kustannukset 80 000 mk ja Erilaatuiset menot 2 000 mk. 

Kivelän sairaala. Sairaalahallitus oli myöntänyt Kivelän sairaalan johtajalle P. R. 
Soisalolle sairaslomaa toukokuun 7 p:n ja 21 p:n väliseksi ajaksi sekä kaupunginhallitus 

Kvsto 11 p. maalisk. 4 §. — 2) Ks. v:n 1941 kert. s. 32. — 3) S:n v n 1940 kert. s. 33. — 
4) Kvsto 28 p. tammik. 46 §. —5) S:n 16 p. syysk. 19 §. — 6) S:n 11 p. maalisk. 25 §. — 7) S:n 
28 p. tammik. 16 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 6 §. — 9) S:n 1 p. huhtik. 26 §. — 10) S:n 3 p. 
kesäk. 8 §. 
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toukokuun 22 p:n ja elokuun 15 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan alilääkäri U. Ahava. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä mainitut kaupunginhallituksen toimenpiteet. 

Valtuusto määräsi 2) Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston alilääkärin S. Erkki-
län, joka kaupunginhallituksen määräyksestä oli hoitanut saman osaston puolustuslai-
toksen tehtäviin joutuneen ylilääkärin S. E. Donnerin virkaa syyskuun 19 p:stä marras-
kuun 19 p:ään 3), viimeksi mainitusta päivästä lukien edelleen oman toimensa ohella 
hoitamaan kyseistä virkaa toistaiseksi ja siksi kuin viran vakinainen haltija voi ryhtyä 
sitä hoitamaan. Alilääkäri Erkkilä oikeutettiin 2) tänä aikana nostamaan ylilääkärin 
viran pohjapalkka kalliinajanlisäyksineen ynnä omaan virkaansa kuuluvat ikäkorotukset 
kalliinaj anlisäyksineen. 

Seuraavia Kivelän sairaalan v:n 1941 määrärahoja päätetti in4) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Sairaslomasijaiset 30 000 mk, Siivoaminen 17 500 mk, Kaluston han-
kinta 50 000 mk, Tarverahat 5 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 230 000 mk 
ja Kuljetus- ja matkakustannukset 60 000 mk. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalan ylilääkärille ja johtajalle E. K. Backmanille 
myönnettiin 5) pyynnöstä virkaero helmikuun 15 p:stä 1943 lukien samalla määräten 
kyseisen sairaalan apulaisylilääkäri G. E. Svanljung toimimaan ylilääkärinä ja johta-
jana sekä ensimmäinen alilääkäri E. E. Harlahti oman virkansa ohella apulaisylilääkä-
rinä edellä mainitusta ajankohdasta lukien siksi kuin ensiksi mainittu virka oli täytet ty. 
Apulaisylilääkäri Svanljung ja alilääkäri Harlahti oikeutettiin 5) kyseisenä aikana nosta-
maan hoitamiensa virkain pohjapalkat kalliinajanlisäyksineen ynnä omiin virkoihinsa 
kuuluvat ikäkorotukset kalliinaj anlisäyksineen. 

Nikkilän sairaalan perhehoitcsiirtolan hoitajattarelle päätettiin6) hankkia virka-
asunto. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) yleisten töiden lautakunnan laadituttaman suunni-
telman Nikkilän sairaalan kasvihuoneiden laajentamiseksi sairaalahallituksen esittämin 
supistuksin ja muutoksin määräten lisäksi että kaikissa kysymykseen tulevissa töissä 
mahdollisuuksien mukaan käj/tettiin sairaalan omaa työvoimaa. Laajentamistöiden 
suorittamista varten valtuusto päätt i merkitä v:n 1943 talousarvioon 525 000 mk:n 
suuruisen määrärahan, jota kaupunginhallitus oikeutettiin käyttämään jo kertomus-
vuonna. 

Seuraavia Nikkilän sairaalan v:n 1941 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mai-
nituin määrin: Desinfioimisaineet 2 000 mk, Kaluston kunnossapito 30 000 mk, Painatus 
ja sidonta 3 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 110 000 mk, Erilaatuiset menot 
20 000 mk ja Perhehoitomaksut 150 000 mk. 

Nikkilän sairaalan kertomusvuoden määrärahaa Kaluston hankinta päätettiin8) 
sallia ylittää enintään 50 000 mk kahden hevosen ostamiseKsi. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan johtaja V. J . Seppänen oikeutettiin 9) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa helmikuun 13 p:ään 
1944. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10) yleisten töiden lautakunnan suorittamaan tuberku-
loosisairaalan hallintorakennuksen ynnä läntisen ja itäisen sairaspaviljongin ullakkojen 
välipohjain lämpöeristyksen parantamisen 10 cm:n paksuisia Betosel laattoja käyttäen 
sekä tarkoitusta varten ylittämään kiinteistöjen pääluokan lukuun Erinäisten hallinto-
kuntain rakennusten korjaukset sisältyvää määrärahaa Sairaalat 439 000 mk. 

Seuraavia tuberkuloosisairaalan v:n 1941 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 16 000 mk, Siivoaminen 2 500 mk, Kaluston 
kunnossapito 25 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 10 000 mk ja Kuljetus- ja matka-
kustannukset 33 000 mk. 

Tuberkuloosisairaalan kertomusvuoden määrärahaa Kaluston kunnossapito päätet-
tiin l:L) sallia ylittää enintään 27 600 mk. 

Yliopistollisen opetuksen antaminen tuberkuloosisairaalassa. Kaupunginvaltuusto 

!) Kvsto 17 p. kesäk. 9 § ja, 26 p. ejok. 16 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 13 §. — 3) Ks. tämän 
kert. I. s. 122. — 4) S:n 28 p. tammik. 46 §. — 5) Kvsto 16 p. jouluk. 14 §. — 6) S:n 26 p. 
elok. 31 § ja 18 p. marrask. 13 §; ks. tämän kert. I. s. 41. — 7) Kvsto 18 p. marrask. 14 §. •— 
8) S:n 11 p. maalisk. 37 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 7 ks. v:n 1941 kert. s. 36. — 10) Kvsto 22 
p. huhtik. 26 §; ks. v:n 1941 kert. s. 36. — n ) S:n 28 p. lokak. 22 §. 
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o i k e u t t i k a u p u n g i n h a l l i t u k s e n aikaisemmin suunnitellun lastenosaston2) asemesta 
luovuttamaan Helsingin yliopiston käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin annettavan 
opetuksen järjestämiseksi, sopimuksella, jonka yksityiskohdat kaupunginhallitus val-
tuutettiin määrittelemään valtuuston aikaisemman ja nyt puheena olevan päätöksen 
perusteluissa esitettyjen näkökohtien mukaisesti, tuberkuloosisairaalan miesten sairas-
paviljongin 31 sairaspaikkaa käsittävän I osaston, eli siis kaikkiaan 93 sairaspaikkaa. 

Samalla valtuusto päätt i aikaisintaan v:n 1943 alusta lukien perustaa tuberkuloosi-
huoltotoimistoon uuden 29 palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärin viran, jonka halti-
jan terveydenhoitolautakunta nimitti virkaansa tuberkuloosiopin professoria ja tuberku-
loosilääkäriä kuultuaan sekä jonka palkasta yliopisto suoritti toisen ja kaupunki toisen 
puolen. 

Suomen punaisen ristin sairaalan hoitopaikkain luovuttaminen kaupungin käytettä-
viksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi3) Suomen punaisen ristin sairaalan sairasosastojen 
käyttöä koskevan sopimusehdotuksen valtuuttaen kaupunginhallituksen lopullisesti 
sopimaan asiasta Suomen punaisen ristin kanssa 4). 

Invalii di säätiön huoltolaitoksen potilas- ja oppilaspaikkain luovuttaminen kaupungin 
käytettäviksi. Kaupunginvaltuusto valtuutti 5) kaupunginhallituksen tekemään Inva-
lidisäätiön kanssa sopimuksen säätiön X.VI kaupunginosan korttelissa n:o 729 omista-
malle tontille n:o 1 rakennettavan huoltolaitoksen potilas- ja oppilaspaikkain luovuttami-
sesta kaupungin käytettäviksi pääasiallisesti kaupunginhallituksen esittämien sopimus-
ehtojen 6) mukaisesti. 

Kaupungin käytettäviksi luovutetuista naistenklinikan potilaspaikoista suoritettava 
korvaus. Kaupunginhallituksen jouduttua suorittamaan valtiolle korvauksena kaupungin 
käytettäviksi luovutetuista naistenklinikan potilaspaikoista 10 112 736 mk eli 112 736 
mk enemmän kuin v:n 1939 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan luvun Talorakennukset momentille Korvauksen suorittaminen valtiolle aikaisem-
min rakennetuista sairaalarakennuksista oli merkitty, kaupunginvaltuusto hyväksyen 
kaupunginhallituksen toimenpiteen myönsi 7) yleisistä käyttövaroistaan tarvittavan 
suuruisen lisämäärärahan. 

Lastenklinikan rakennustöiden viivästyminen. Vastauksena lääkintöhallituksen ilmoi-
tukseen lastenklinikan rakennustöiden keskeytymisestä sodan johdosta kaupunginval-
tuusto päätt i8) ilmoittaa suostuvansa siihen, että lastenklinikan rakennustöiden valmistu-
minen viivästyi enintään kaksi vuotta paraillaan käytävän Suomen sodan päättymisestä. 

Kaupungille tehty lahjoitus. Insinööri L. W. Åbergin kuoltua kaupunginhallitus oli 
kertomusvuoden tammikuun 21 p:nä valvonut aviopuolisoiden S. ja L. W. Åbergin 
testamentin, jonka mukaisesti heidän jäämistöstään oli 50 000 mk määrät ty luovutet-
tavaksi kaupungin hoidossa olevaan Sylvi Antman-Äbergin rahastoon, jonka vuosi-
korko oli käytettävä lisävaroina jouluilon valmistamiseksi Marian sairaalan potilaille. 
Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen kaupunginvaltuusto merkitsi9) lahjoi-
tuksen tiedoksi. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesäännön täydentäminen. Huoltolauta-
kunta oli anonut, mikäli asianomaiset valtion tarkastusviranomaiset siihen suostuivat, 
oikeutta sijoittaa Tervalammen työlaitokseen myöskin köyhäinhoitolain edellyttämiä 
naispuolisia työlaitoshoidokkeja sekä, jos sosiaaliministeriö hyväksyi työlaitokseen 
tarkoitusta varten järjestettävän irtolaisosaston irtolaisten työlaitososastoksi, myöskin 
naispuolisia irtolaisia. Ministeriö antoikin sittemmin suostumuksensa naispuolisten irto-
laisten sijoittamiseen Tervalammen työlaitokseen. Jo t t a mainittu työlaitos voisi toimia 
myöskin irtolaisten työlaitoksena, kaupunginvaltuusto puolestaan hyväksyi10) joulukuun 
21 p:nä 1936 vahvistettuun huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesääntöön eräitä 

!) Kvsto 11 p. maalisk. 23 §. — 2) Ks. v:n 1941 kert. s. 36. — 3) Kvsto 13 p.toukok. 6 §. — 
4) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 130. — 5) Kvsto 1 p. huhtik. 25 §. — 6) Ks. Kunnall. asetuskok. 
s. . 132. —7) Kvsto 18 p. helmik. 23 §. — 8) S:n 28 p. tammik. 28 §. — 9) S:n 1 p. huhtik. 8 §. — 
10) S:n 22 p. huhtik. 21 §. 


