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päätti1) sallia ylittää poliisilaitoksen yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Pidätettyjen 
henkilöiden ylläpito 77 000 mk. 

Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1942 määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää alla maini-
tun verran: Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 1 672 213: 30 mk, 
Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 59 931:40 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 
17 375 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 218: 10 mk sekä Sairaanhoitokustan-
nukset 7 000 mk. Kertomusvuoden sairashuoltomäärärahaa Sairaanhoitokustannukset 
päätettiin3) sallia ylittää 4 000 mk. 

Holhouslautakunta. Raastuvanoikeudelle annettavassa lausunnossa kaupunginval-
tuusto päätti 4) ehdottaa, että oikeusneuvos O. Möller määrättäisiin holhouslautakunnan 
puheenjohtaj aksi nelivuotiskaudeksi 1944—47. 

Holhouslautakunnan määrärahaa Kesälomasi jäiset päätettiin 5) sallia ylittää 1 733 mk. 
Henkikirjoittajan konttori. V:n 1942 määrärahaa henkikirjoittajalle päätettiin6) 

sallia ylittää 1 328: 20 mk. 
Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 7), että huoneen vuokralauta-

kuntain pöytäkirjanotteista peritään lunastuksena sama määrä kuin toimituskirjain 
lunastuksesta ja toimituspalkkioista kertomusvuoden syyskuun 17 p:nä annetussa ase-
tuksessa tarkoitetun, ensimmäiseen ryhmään kuuluvan viranomaisen pöytäkirjanotteista. 

Kaupunginvaltuusto epäsi 8) kaupunginhallituksen esityksen, että näitä palkkioita 
korottaen tammikuun 1 p:stä 1944 lukien suoritettaisiin huoneenvuokralautakuntien 
yhteiselle puheenjohtajalle 6 000 mk kuukaudessa, kahden vakinaisen lautakunnan pu-
heenjohtajalle 4 300 mk kuukaudessa sekä varapuheenjohtajille ja ylimääräisten lauta-
kuntien puheenjohtajille 375 mk kokoukselta. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin9) ylittämään seuraavia v:n 1942 määrä-
rahojaan alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 120 000 mk, Kesälomasijaiset 200 
mk, Vuokra 23 782: 50 mk, Painatus ja sidonta 4 000 mk sekä Tarverahat 30,000 mk. 

Valtuusto päätti10) sallia ylittää huoneen vuokralautakuntain kertomusvuoden määrä-
rahaa Palkkiot 383 800 mk ja Tilapäistä työvoimaa 174 980 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti11) oikeuttaa Raitiotie ja omni-
bus oy:n tasoittamaan matkalippujen hinnat siten, että kaikki hinnat, jotka päättyivät 
alle 50 p:n, alennettiin lähinnä alempaan täyteen markkamäärään ja hinnat, jotka päät-
tyivät 50 p:iin tai nousivat sen yli, korotettiin lähimpään täyteen markkamäärään. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Nuohoustariffin korottaminen. Merkittiin12; tiedoksi kansanhuoltolautakunnan joulu-
kuun 29 p:nä 1942 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen 13) Helsingin kaupungin 
nuohoustariffin perusmaksujen korottamisesta lokakuun 1 pistä 1942 lukien. Valtuusto 
päätti14) korottaa nuohoustariffin perusmaksut lokakuun 1 p:stä lukien toistaiseksi edel-
leen 6 %:lla eli siis yhteensä 38 %:lla. Maksujen korotukselle päätettiin hankkia kansan-
huoltolautakunnan vahvistus. 

Palolaitos. Palolaitoksen v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin sallia ylittää enin-
tään 10 000 mk15) sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasijaiset 45 207 mk16), 
Painatus ja sidonta 3 000 mk17), Tarverahat 12 950 mk18) ja Vakuutusmaksut 66 000 mk19). 

Pääpaloaseman autojen korjauspajan laajentamiseksi yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 20) ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
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mat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Pääpaloasema Kor-
keavuorenkatu n:o 26, autojen korjauspajan järjestäminen 21 000 mk. 

Vedenottopaikkojen järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päätti 2) merkitä v:n 1944 
talousarvioon 10 000 mk:n suuruisen määrärahan kahden vedenottopaikan järjestämiseksi 
palokunnalle sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään sen jo kertomus-
vuonna. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito. sekä sairaanhoito s aira ai ai n ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston tarverahoja päätettiin 2) sallia ylittää 
15 000 mk. 

Varattomien ja vähävaraisten lääkärinhoidosta suoritettavat palkkiot. Kaupungin-
valtuusto vahvisti3) ,aluelääkärien palkkiot lääkärinhoidosta sekä terveydenhoitolauta-
kunnan toimiston välittämän lääkärin palkkion kotikäynneistä äkillisissä sairaustapauk-
sissa väliaikaisesti v:n 1944 alusta lukien alistaen päätöksensä kansanhuoltoministe-
riön hyväksyttäväksi. 

Kaupunginlääkärit. Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman apulaislääkäri E. S. Joki-
vartio, jonka kaupunginhallitus oli määrännyt väliaikaisesti oman virkansa oheUa hoita-
maan avoinna olevaa toisen kaupunginlääkärin virkaa, oli tammikuun 21 p:nä joutunut 
sotapalvelukseen. Kaupunginvaltuusto määräsi 4) tällöin lääketieteenlisensiaatti A. S. E. 
Schwanckin hoitamaan toisen kaupunginlääkärin virkaa ja samalla sielullisesti sairaiden 
vastaanottoaseman apulaislääkärinvirkaa tammikuun 22 p:stä lukien toistaiseksi ja enin-
tään siihen saakka kuin virka vakinaisesti täytettiin, oikeuksin nostaa toisen kaupungin-
lääkärin viran pohjapalkka kalliinajanlisäyksineen. 

Lääketieteenlisensiaatti Schwanckin sittemmin pyydettyä vapautusta edellä maini-
tusta tehtävästään lokakuun 25 p:stä lukien, valtuusto määräsi 5) apulaislääkäri Joki-
vartion jälleen hoitamaan toisen kaupunginlääkärin virkaa mainitusta päivästä lukien 
toistaiseksi ja enintään siihen saakka kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Aluelääkärit. Lääketieteenlisensiaatti N. Leppälä määrättiin6) hoitamaan puolustus-
laitoksen palvelukseen kutsutun eteläisen alueen aluelääkärin E. C. K. A. Sillmanin vir-
kaa helmikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja kunnes viran vakinainen haltija voi ryhtyä 
sitä hoitamaan, oikeuksin nostaa aluelääkärin palkka kalliinajanlisäyksineen. 

Sotapalveluksessa olevan pohjoisen alueen aluelääkärin E. K. K. Lindströmin virkaa, 
jota siihen saakka oli hoitanut lääketieteenlisensiaatti A. S. E Schwanck 7), määrättiin 4) 
tammikuun 22 p:stä lukien hoitamaan lääketieteenlisensiaatti O. Silovuonne toistaiseksi 
ja enintään siihen saakka kuin viran vakinainen haltija jälleen ryhtyi sitä hoitamaan, 
oikeuksin nostaa viran peruspalkka kalliinajanlisäyksineen. Lääketieteenlisensiaatti 
Silovuonteen sittemmin erottua toimesta huhtikuun 8 p:nä, kaupunginvaltuusto mää-
räsi 8) lääketieteenlisensiaatti E. Salomaan hoitamaan pohjoisen alueen aluelääkärin 
virkaa huhtikuun 9 p:stä lukien toistaiseksi, kunnes viran vakinainen haltija voi ryhtyä 
sitä hoitamaan, oikeuksin nostaa viran peruspalkan kalliinajanlisäyksineen. 

Sörnäisten alueen aluelääkärin G. B. Bondestamin jouduttua sotapalvelukseen kau-
punginhallitus oli määrännyt lääketieteenlisensiaatti E. Morenin hoitamaan hänen vir-
kaansa joulukuun 5 p:stä 1942 helmikuun 15 p:ään 1943, ollen hän kuitenkin tosiasialli-
sesti hoitanut sitä helmikuun loppuun saakka, jolloin hänetkin oli kutsuttu sotapalveluk-
seen. Kaupunginhallituksen antaman määräyksen täydentämiseksi valtuusto päätti9) 
määrätä lääketieteenlisensiaatti Morenin hoitamaan Sörnäisten alueen aluelääkärin vir-
kaa helmikuun 15—28 p:n välisenä aikana oikeuksin nostaa aluelääkärin viran peruspal-
kan kalliinajanlisäyksineen sekä lääketieteentohtori O. Helveen ja lääketieteenlisensiaatti 
T. Kalajan yhteisesti hoitamaan kyseistä virkaa maaliskuun alusta lukien kunnes sen 
vakinainen haltija ryhtyi sitä hoitamaan, saaden kumpikin nostaa puolet aluelääkärin 
viran peruspalkasta ynnä kalliinajanlisäyksestä. 
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