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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. 

!) Kvsto 10 p. marrask. 473 — 2) S:n 1 p. jouluk. 498 §. - 3) S:n 1 p. jouluk. 492 §; ks. 
Kunnall . asetuskok. s. 313 ja 314. — 4) Kvsto 17 p. helmik. 78 §. — 5) S:n 10 p. marrask. 459 §. — 
6) S:n 10 p. maalisk. 135 §. — 7) Ks. tämän kert . I osan s. 27. — 8) Kvsto 12 p. toukok. 232 §. — 
9) S:n 31 p. maalisk. 167 §. 
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Kaupunginkätilon johtosääntö. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä sekä alistaa 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi terveydenhoitolautakunnan laatiman ehdotuksen 
kunnallisesta kätilöntoimesta kesäkuun 18 p:nä 1937 annetun lain 4 §:ssä säädetyksi 
Helsingin kaupunginkätilon johtosäännöksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Heinäkuun 3 p:nä 1941 annetun elintarvikelain 
7 §:n mukaisesti valtioneuvosto määrää ne valtion tai kunnan tutkimuslaitokset, jotka 
ovat oikeutettuja toimittamaan mainitun lain ja sen nojalla annettujen määräysten edel-
lyttämiä tutkimuksia ja antamaan niistä virallisia lausuntoja, sekä hyväksyy, tarpeelli-
siksi katsotuista ehdoista sopimisen jälkeen, tutkimustoimintaa koskevan, kunnan kanssa 
tehtävän sopimuksen, ollen edellä mainitunlainen tutkimuslaitos oikeutettu saamaan val-
tionapua. Tämän johdosta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 2) ehdottaa valtioneu-
vostolle, että kaupungin terveydellisten tutkimusten laboratorion kemiallinen osasto 
julistettaisiin elintarvikelain edellyttämäksi viralliseksi elintarvikelaboratorioksi ja että 
siitä tehtäisiin mainitun lain 7 §:ssä edellytetty sopimus valtion ja kaupungin kesken, 
samoin kuin anoa laboratoriolle sen entisten menojen mukaisesti valtionapua 100 000 mk 
vuodessa. 

Koska terveydellisten tutkimusten laboratorion voimassa oleva taksa sekä nimik-
keiltään että maksujen suuruuden suhteen oli perin vanhentunut, terveydenhoitolauta-
kunta oli laadituttanut ehdotuksen uudeksi taksaksi, minkä valtuusto päätti3) hyväksyä 
ja kansanhuoltoministeri heinäkuun 14 p:nä vahvisti4). 

Terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto 
myönsi 5) 20 000 mk:n suuruisen lisäyksen terveydellisten tutkimusten laboratorion mää-
rärahaan Laboratoriotarvikkeet. Laboratorion kertomusvuoden määrärahaa Tilapäistä 
työvoimaa päätettiin sallia ylittää 5 812 mk6), ja määrärahaa Laboratoriotarvikkeet 
27000 mk 7 ) . 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti8) syyskuun 1 p:stä lukien lakkauttaa 
maidontarkastamon 37 palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen viran 
sekä samasta ajankohdasta lukien perustaa sen tilalle 33 palkkaluokkaan kuuluvan van-
hemman toimistoapulaisen viran. Tarkoitusta varten valtuusto käyttövaroistaan uusien 
virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin myönsi 2 000 mk:n suuruisen lisäyksen mai-
dontarkastamon määrärahaan Sääntöpalkkaiset virat. 

Maidontarkastamon v:n 1942 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa, Valaistus ja Tarve-
rahat päätettiin9) saEia ylittää vastaavasti 4 500 mk, 5 000 mk ja 7 500 mk. 

Ammattientarkastus. Ammattienylitarkastajanvirkaan valittiin10) viiden vuoden ajaksi 
syyskuun 1 p:stä lukien viran entinen haltija K. K. Suhonen. -

Tuberkuloosihuoltotoimisto. Tuberkuloosihuoltotoimiston tuberkuloosilääkäri A. V. 
Wirralle, jolle kaupunginhallitus oli myöntänyt sairaslomaa maaliskuun 15 p:n ja huhti-
kuun 15 p:n väliseksi ajaksi11), kaupunginvaltuusto edelleen myönsi12) sairaslomaa huhti-
kuun 15 p:stä hänen toukokuun 7 p:nä tapahtuneeseen kuolemaansa saakka oikeuksin 
nostaa täyden palkkansa. Toimiston toinen alilääkäri P. Hj. Tallberg määrättiin hoita-
maan hänen virkaansa huhtikuun 15 p:n ja kesäkuun 30 p:n välisenä aikana. Sittemmin 
alilääkäri Tallberg määrättiin13) hoitamaan avoinna olevaa tuberkuloosilääkärinvirkaa 
toistaiseksi ja kunnes se vakinaisesti täytettiin oikeuksin nostaa hoitamansa viran perus-
palkka kalliinajanUsäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa niihin kuuluvine kalliinajan-
lisäyksineen. 

Tuberkuloottisten asuntolat. Tuberkuloottisten asuntolain v:n 1942 määrärahoja Va-
laistus ja Ruoka-avustukset päätettiin9) sallia ylittää vastaavasti 3 500 mk ja 55 000 mk. 

Mjölbollstadin parantolan v:n 1941 ja 1942 käyttötappion korvaaminen. Mjölbollstädin 
parantolan omistavien kuntain kuntainliiton liittovaltuusto oli päättänyt, että sodan ja 
siitä johtuneiden epätavallisten olosuhteiden aiheuttama parantolan käyttötappio v:lta 
1941 ja 1942, yhteensä 1 219 391: 22 mk, peitetään siten, että jäsenkunnat suorittavat 
niiden käytettävissä olevien paikkojen lukumäärän perusteella 5 300 mk osuudelta, jol-
loin kuitenkin Bromarvin kunta ja Tammisaaren maalaiskunta vapautetaan kokonaan 

Kvsto 26 p. toukok. 261 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 302 §. — 3) S:n 16 p. kesäk. 303 §. — 
4) S:n 8 p. syysk. 342 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 105. —5) Kvsto 16 p. kesäk. 309 §. —6) S:n 
22 p. iouluk. 529 §. — 7) S:n 29 p. syysk. 412 § ja 1 p. jouluk. 498 §. — 8) S:n 16 p. kesäk. 
281 §. — 9) S:n 27 p. tammik. 54 §. — 10) S:n 16 p. kesäk. 275 §. — n ) Ks. tämän kert . I osan 
s. 11. — 12) Kvsto 12 p. toukok. 233 §. —13) S:n 16 p. kesäk. 276 §. 
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sekä Tenholan maalaiskunta osittain osallistumasta mainitun tappion peittämiseen, 
koska ne ovat joutuneet sodan johdosta kärsimään suhteellisesti enemmän kuin muut 
jäsenkunnat. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti ^ puolestaan hyväksyä liittovaltuus-
ton päätöksen ja myöntää kaupungin osuuden maksamiseen määrärahasta Parantola-
hoitoa tuberkuloottisille, sitä ylittäen, 265 000 mk. 

Diakonissalaitoksen Pitäjänmäellä olevan tuberkuloottisten lasten kodin avustaminen. 
Kaupunginvaltuusto myönsi 2) terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttöva-
roistaan niitä ylittäen Helsingin diakonissalaitokselle 356 141: 70 mk:n suuruisen yli-
määräisen avustuksen sen tappion peittämiseksi, minkä kaupungin tuberkuloosihuolto-
toimiston huoltoon kuuluvien heikkojen ja sairaiden lasten hoitaminen Diakonissalaitok-
sen Pitäjänmäellä ylläpitämässä tuberkuloottisten lasten kodissa v. 1941 ja 1942 oli 
aiheuttanut laitokselle. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman apu-
laislääkärin E. S. Jokivartion jouduttua sotapalvelukseen tammikuun 21 p:nä kaupungin-
valtuusto määräsi3) lääketieteenlisensiaatti A. S. E. Schwanckin 4) hoitamaan hänen vir-
kaansa. 

Vastaanottoaseman määrärahaa Sairaiden kuljetus päätettiin 5) sallia ylittää 1 000 
mk. 

Sielullisesti sairaiden keskuskodit. Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin määrä-
rahaa Valaistus päätettiin 5) sallia ylittää 500 mk. 

Seuraavia sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahoja päätettiin sallia 
ylittää alla mainitun verran: v:n 1942 määrärahoja6) Tilapäistä työvoimaa 500 mk, 
Siivoaminen 500 mk, Tarverahat 1 500 mk, Vaatteiden pesu 500 mk ja Ruokinta 16 900 
mk sekä kertomusvuoden määrärahoja 5) Valaistus 1 500 mk, Kaluston kunnossapito 
500 mk, Tarverahat 5 000 mk ja Vaatteiden pesu 500 mk. 

Kouluhammasklinikka. Koska kouluhammasklinikan johtosäännön 3 §:n määräys 
siitä, että kouluhammaslääkäri otetaan toimeensa kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ei enää 
vastannut tarkoitustaan, kaupunginvaltuusto päätti7) muuttaa kouluhammasklinikan 
johtosäännön 3 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti: Kouluhammaslääkäri otetaan 
toimeensa ensimmäisellä kerralla kolmeksi vuodeksi. Kouluhammaslääkäri, joka ensim-
mäisen kolmivuotiskauden kuluttua uudelleen otetaan toimeensa, nimitetään siihen mää-
räämättömäksi aj aksi. 

Syyskuun 1 p:stä 1936 alkaen kouluhammasklinikan palveluksessa ollut kouluham-
maslääkäri E. M. Aspelund, joka vuosina 1909—19 oli toiminut sen edeltäjän, kaupungin 
avustaman odontologiantohtori A. Aspelundin yksityisen kansakoululaisten hammas-
klinikan palveluksessa 10 vuoden ajan, oikeutettiin 8) eläkkeen saamiseksi laskemaan 
hyväkseen mainittu palvelusaikansa. 

Kouluhammasklinikan kertomusvuoden määrärahaa Kaluston kunnossapito päätet-
tiin 9) sallia ylittää 18 166: 10 mk ilmapommituksessa vaurioituneiden keskusklinikan 
hammaslääkärinvarusteiden korjauskustannusten peittämiseksi. 

Terveystoimisto. Terveystoimiston v:n 1942 määrärahaa Lääkkeet ja sairaanhoito-
tarvikkeet päätettiin 6) sallia ylittää 5 000 mk. 

Terveystoimiston muuttaminen veneeristen tautien poliklinikaksi. Kertomusvuoden 
alusta voimaan tulleen, kesäkuun 9 p:nä 1939 annetun sukupuolitautilain määräyksiin 
katsoen sekä koska entinen veneeristen tautien poliklinikka ei yksin pystynyt suoritta-
maan kaikkia mainitun lain kaupungille asettamia tehtäviä, kaupunginvaltuusto päätti10), 
että terveystoimisto lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi eli toinen veneeristen 
tautien poliklinikka, sekä tästä johtuen: 

a) että terveystoimiston lääkärin ja apulaislääkärin virat siirretään toiseen veneeris-
ten tautien poliklinikkaan, lääkärinvirka korotettuna 25 palkkaluokasta 21:nteen ja apu-
laislääkärinvirka muutettuna ensimmäisen apulaislääkärin viraksi ja korotettuna 33 
palkkaluokasta 29:nteen, ja että mainittuun poliklinikkaan perustetaan 31 palkkaluok-
kaan kuuluva toisen apulaislääkärin virka; 

!) Kvsto 8 p. syysk. 361 §. — 2) S:n 29 p. syysk. 407 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 78 §. — 4) Ks. 
tämän kert. I osan s. 25. —5) S:n 22 p. jouluk. 530 §. — 6) Kvsto 27 p. tammik. 54 §. —7) S:n 
29 p. syysk. 408 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 172. — *) Kvsto 8 p. syysk. 351 §. — 9) S:n 20 p. 
lokak. 442 §. —10) S:n 27 p. tammik. 41 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 90. 
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b) että toiseen veneeristen tautien poliklinikkaan siirretään terveystoimiston 35 palk-
kaluokkaan kuuluva vanhemman toimistoapulaisen virka ja 39 palkkaluokkaan kuuluva 
sairaanhoitajattarenvirka, muutettuna edellinen 39 palkkaluokkaan kuuluvaksi ja jäl-
kimmäinen 42 palkkaluokkaan kuuluvaksi sairaanhoitajattarenviraksi, sekä 42 palkka-
luokkaan kuuluva nuoremman toimistoapulaisen virka ja 41 palkkaluokkaan kuuluva 
vahtimestarinvirka, viimeksi mainittu muutettuna 46 palkkaluokkaan kuuluvaksi mies-
vahtimest arin viraksi, ja että samaan poliklinikkaan perustetaan uusi 46 palkkaluokkaan 
kuuluva naisvahtimestarinvirka; ja 

c) että b) kohdissa mainittujen virkojen entiset haltijat lääkäri C. R. Thesleff, van-
hempi toimistoapulainen M. S. Wilen, nuorempi toimistoapulainen R. M. Twerin ja vahti-
mestari A. Himberg saadaan siirtää vastaaviin virkoihin tähän poliklinikkaan, toimis-
toapulainen Wilenin ja vahtimestari Holmbergin kuitenkin saadessa pitää entiset palkka-
etunsa; 

että terveystoimiston 42 palkkaluokkaan kuuluva apulais en virka siirretään 39 palkka-
luokkaan kuuluvaksi nuoremman toimistoapulaisen viraksi ja siirretään ensimmäiseen 
veneeristen tautien poliklinikkaan ja että tämän viran entinen haltija E. Konni siirretään 
tähän virkaan; 

että ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan 52 palkkaluokkaan kuuluva sai-
raanhoitajattarenvirka muutetaan 42 palkkaluokkaan kuuluvaksi sairaanhoitajattaren-
viraksi sekä että sen vahtimestarin virat muutetaan toinen mies- ja toinen naisvahtimes-
tarin viraksi, jotka kumpikin kuuluvat 46 palkkaluokkaan; 

että terveystoimiston kuusi 35 palkkaluokkaan kuuluvaa kaitsijanvirkaa lakkautetaan; 
että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan kertomusvuoden alusta lukien; sekä 
että terveydenhoitolautakunta oikeutetaan uuden järjestelyn aiheuttamalla tavalla 

käyttämään kertomusvuoden talousarvioon sisältyviä veneeristen tautien poliklinikan 
määrärahoja ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan menoihin sekä siihen sisältyviä 
terveystoimiston määrärahoja toisen veneeristen tautien poliklinikan menoihin. 

Veneeristen tautien poliklinikat. Terveydenhoitolautakunnan määrättyä ensimmäisen 
veneeristen tautien poliklinikan lääkärin Y. V. Salmisen hoitamaan sukupuolitautilain 
edellyttämän virkalääkärin tehtäviä, kaupunginvaltuusto myönsi1) terveydenhoidon 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 25 000 mk 2 500 mk:n suuruisen 
kuukausipalkkion suorittamiseksi virkalääkärille maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan määrärahoja päätettiin sallia ylittää 
alla mainitun verran: v:n 1942 määrärahoja2) Tilapäistä työvoimaa 5 000 mk ja Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet 25 000 mk sekä v:n 1943 vastaavia määrärahoja3) 83 127 mk 
ja 150 000 mk. Kertomusvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa ylitettiin kahden 
apulaislääkärin, kolmen sairaanhoitajattaren sekä nais- ja mies vahtimestarin palkkaami-
seksi sekä 2 000 mk:n suuruisen kuukausittaisen lisäpalkkion suorittamiseksi toukokuun 
15 p:stä lukien poliklinikan virkaatoimittavalle mies vahtimestarille J. E. Tähtiselle, joka 
varsinaisen virkansa ohella, johon kuului vain iltatyötä, oli työskennellyt täydet työpäi-
vät tartunnan lähteiksi ilmoitettujen ja hoitonsa keskeyttäneiden henkilöiden etsimi-
sessä sekä sukupuolitautilain tarkoittamana veneeristen tautien virkalääkärinä toimivan 
ensimmäisen poliklinikan lääkärin kirjelmien toimittamisessa heille* Poliklinikan v:n 1944 
talousarvion tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 4) korottaa 272 508 mk. 

Toisen veneeristen tautien poliklinikan kertomusvuoden tarverahoja päätettiin5) 
sallia ylittää 5 000 mk ja sen määrärahaa Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 150 000 mk. 

Desinfioimislaitos. Desinfioimislaitoksen v:n 1942 määrärahaa Lämpö päätettiin6) 
sallia ylittää 2 864: 95 mk. 

Eräiden poliklinikkain avustaminen. Pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä käyttö-
varoistaan kaupunginvaltuusto myönsi 7) 8 000 mk korva-, nenä- ja kurkkutautien po-
liklinikan sekä 4 800 mk Unioninkadun silmäpoliklinikan avustusmäärärahan korotta-
mista varten kertomusvuoden heinäkuun alusta. Samalla valtuusto päätti, että mainittu-
jen poliklinikkain avustusmäärärahoja v:n 1944 talousarviossa korotetaan, edellistä 16 000 
mk:lla ja jälkimmäistä 9 600 mk:lla. 

*) Kvsto 29 p. syysk. 413 §. —2) S:n 27 p. tammik. 54 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 369 § sekä 29 p. 
syysk. 385 ja 414 §. — 4) S:n 29 p. syysk. 385 §. —5) S:n 29 p. syysk. 414 §. — 6) S:n 17 p. hei-
mik. 100 §; ks. myös tämän kert . I osan s. 115. — 7) Kvsto 29 p. syysk. 405 §. 



29 1. Kaupungin valtuusto 

Sairaalat 

Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1942 määrärahaa Painatus ja sidonta 
päätettiin x) sallia ylittää 2 405: 85 mk. 

Sairaalataksojen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) sairaalahallituksen 
ehdotuksen uudeksi taksaksi Helsingin kaupungin kunnallissairaaloissa suoritettavista 
hoitomaksuista. Uudenmaan lääninhallituksen lokakuun 22 p:nä, vahvistettua taksan 
valtuusto määräsi3) sen tulemaan voimaan v:n 1944 tammikuun 1 p:stä. 

Valtionapua nauttivien sairaaloiden palovakuuttaminen. Kunnallisille mielisairaaloille 
sekä tuberkuloosia sairastavien huoltolaitoksille myönnettävästä valtionavusta touko-
kuun 31 p:nä 1929 annetun lain toimeenpanoasetukseen, jossa m.m. määrätään, että 
on palo vakuutettava ne rakennukset ja kalusto, joita varten valtionapua on annettu, 
kertomusvuoden huhtikuun 21 p:nä tehdyn lisäyksen säännösten nojalla kaupunginval-
tuusto päätti 4) pyytää sisäasiainministeriöltä vapautusta palo vakuutus velvollisuudesta 
siihen sairaalain omaisuuteen nähden, jonka hankkimiseen kaupunki saa valtionapua, 
sekä samalla ilmoittaa kaupungin sitoutuvan viivytyksettä asettamaan mahdollisesti 
tuhoutuvan tällaisen omaisuuden täyteen käyttökuntoon, lisäksi ilmoittaen, ettei kau-
punki yleensä palovakuuta omaisuuttaan. 

Sairaalain potilaiden työskentelyn ohjaajien työaika. Kaupunginvaltuusto päätti 5), 
että kaupungin sairaaloiden hoitohenkilökuntaan kuuluvien potilaiden työskentelyn 
ohjaajien työaika v:n 1944 alusta lukien määrätään 48 viikkotunniksi, mikäli heille ei 
sopivasti voida järjestää 54 viikkotunnin työaikaa, sekä että niille, joiden työaika siten 
tulee olemaan 48 viikkotuntia, ei enää v:n 1944 alusta lukien myönnetä talvilomaa, 
kuitenkin siten, että mikäli asianomaiset kertomusvuonna ovat noudattaneet työaikaa, 
joka ylittää 48 viikkotuntia, niin on heille vielä v:n 1944 alussa myönnettävä tavanmu-
kainen talviloma. 

Yliopistollisen opetuksen antaminen kaupungin sairaaloissa. Helsingin yliopiston lää-
ketieteellinen tiedekunta oli käsitellessään kysymystä tiedekunnan vaihtuvan ruotsin-
kielisen professorinviran opetusalan muuttamisesta synnytys- ja naistautiopista joksikin 
toiseksi aineeksi, ensi sijassa sisätautiopiksi, todennut tällaisen opetusalan muutoksen 
klinikoiden puutteesta johtuen olevan mahdollinen ainoastaan, jos kaupunki suostui 
Marian sairaalan jonkun osan luovuttamiseen sisätautiopin opetuksen antamiseen käy-
tettäväksi. Tiedekunnan edustajien ja kaupungin viranomaisten välillä tämän johdosta 
käydyissä neuvotteluissa laadittiin luonnos kaupungin ja yliopiston kesken tehtäväksi 
sopimukseksi yliopistollisen opetusklinikan järjestämisestä Marian sairaalaan, minkä 
suunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi6) oikeuttaen kaupunginhallituksen teke-
mään yliopiston kanssa pääasiallisesti mainitun luonnoksen sisältöisen sopimuksen sekä 
vahvistaen yliopiston kyseisestä oikeudesta suoritettavan vuotuisen korvausmaksun 
100 000 mk:ksi. 

Koska kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen nojalla tehty kaupungin ja 
Helsingin yliopiston välinen, lääketieteellisen opetuksen antamista Kivelän sairaalassa 
koskeva sopimus 7) oli päättynyt joulukuun 31 p:nä 1942, kaupunginhallitus oikeutettiin 8) 
tekemään yliopiston kanssa sopimus eräiden Kivelän sairaalan sisätautien osaston uu-
dessa potilaspaviljongissa olevien hoito-osastojen y.m. sekä ruumishuoneen luovuttami-
sesta yliopistoklinikaksi pääasiallisesti niillä ehdoilla, jotka olivat sisältyneet edellä mai-
nittuun sopimukseen, kuitenkin niin, ettei sopimus enää käsittäisi opetusosaston hallussa 
aikaisemmin ollutta yksityisosastoa, ja että yliopiston oli huolehdittava siitä, että myös-
kin sen ollessa suljettuna ainakin yksi pätevä lääkäri toimi kliinillisellä opetusosastolla. 
Sopimus oli tehtävä viideksi vuodeksi tammikuun 1 p:stä 1943 alkaen sekä yliopiston 
maksettava korvaus pysytettävä 600 000 mk:na vuodessa. 

Marian sairaala. Marian sairaalan johtaja ja sairaalan kirurgisen osaston ylilääkäri 
H. G. A. Bardy oikeutettiin 9) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään vir-
kaansa v:n 1944 loppuun. 

!) Kvsto 17 p. helmik. 101 §. — 2) S:n 21 p. huhtik. 208 §. — 3) S:n 10 p. marrask. 454 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 204. — 4) Kvsto 16 p. kesäk. 304 §. — 5) S:n 20 p. lokak. 434 §; 
ks. Kun n ali. asetuskok. s. 304. — 6) Kvsto 27 p. tammik. 40 §; ks. tämän kert . I osan s. 117. — 
7) Ks. v:n 1937 kert. s. 38. — 8) Kvsto 27 v. tammik. 39 §; ks. tämän kert. I osan s. 119. — 
9) Kvsto 20 p. lokak. 429 §. 
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Marian sairaalan leikkausosaston toisen sairaanhoitajattaren viran muuttamiseksi 
osastonhoitajattarenviraksi kaupunginvaltuusto päätti x) v:n 1944 alusta lukien perustaa 
sairaalan leikkausosastolle uuden 37 palkkaluokkaan kuuluvan osastonhoitajattarenviran 
ja samalla lakkauttaa toisen edellä mainituista 41 palkkaluokkaan kuuluvista sairaanhoi-
ta j attaren viroista. 

Valtuusto päätti 2) v:n 1944 alusta lukien perustaa Marian sairaalaan 37 palkka- ja 
IV kielitaitoluokkaan kuuluvan farmaseutinviran. 

Seuraavia Marian sairaalan v:n 1942 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää alla mai-
nitun verran: Siivoaminen 24 993: 80 mk, Kaluston kunnossapito 6 932: 75 mk, Vaattei-
den pesu 25 874: 20 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 1 820: 05 mk ja Erilaatuiset 
menot 9 701 mk. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 4) merkitä v:n 1944 talousarvioon 
56 000 mk syöttöveden esilämmittimen hankkimiseksi kulkutautisairaalan lämpökeskuk-
seen sallien tämän määrärahan käyttämisen jo kertomusvuonna. 

Seuraavia kulkutautisairaalan v:n 1942 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 105 545:75 mk, Sairaslomasijaiset 76 319:25 
mk, Valaistus 1 204: 65 mk, Siivoaminen 7 704: 60 mk, Puhtaanapito 394 mk, Kaluston 
kunnossapito 16 136: 90 mk, Painatus ja sidonta 9 804: 25 mk, Tarverahat 8 018: 35 mk, 
Vaatteiden pesu 13 697 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 105 413: 75 mk, Yleisten 
laitteiden kunnossapito 17 996: 25 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 128 562: 45 mk, 
Käyttövoimaa 13 422: 75 mk ja Erilaatuiset menot 8 757: 95 mk. Sairaalan kertomus-
vuoden määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin 5) sallia ylittää enintään 800 000 mk. 

Kivelän sairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti6) kaupunginhallituksen tekemään 
kansaneläkelaitoksen kanssa v:ksi 1943—47 sopimuksen Kivelän sairaalan sisätautien 
osaston 3—7 hoitopaikan luovuttamisesta kansaneläkelaitoksen tutkimustapauksia var-
ten. Koska puolustusvoimien tehtäviin kutsuttu Kivelän sairaalan sisätautien osaston 
ylilääkäri P. R. Soisalo ei enää kuten siihen asti 7) ollut tilaisuudessa hoitamaan sairaa-
lan johtajan tehtäviä valtuusto määräsi8) sairaalan mielisairaiden osaston ylilääkärin 
S. E. Donnerin hoitamaan johtajantehtäviä kertomusvuoden helmikuun 23 p:stä lukien 
toistaiseksi kunnes viran vakinainen haltija voi ryhtyä niitä hoitamaan. 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkärin P. R. Soisalon ja alilääkärin K. U. 
Ahavan ollessa edelleen puolustuslaitoksen palveluksessa valtuusto päätti8) määrätä 
lääketieteenlisensiaatti M. Elovuoren hoitamaan sisätautien osaston ylilääkärin virkaa 
kaupunginhallituksen vahvistamin palkkaeduin kertomusvuoden helmikuun 18 p:stä 
lukien toistaiseksi ja enintään kunnes joko ylilääkäri Soisalo tai alilääkäri Ahava vapautui 
puolustuslaitoksen palveluksesta. 

Valtuusto päätti10) v:n 1944 alusta lukien perustaa Kivelän sairaalaan 37 palkka- ja 
IV kielitaitoluokkaan kuuluvan farmaseutinviran sekä uuden 53 palkkaluokkaan kuulu-
van siivoojanviran. 

Valtuusto päät t i n ) merkitä v:n 1944 talousarvioon 20 000 mk:n määrärahan istutusten 
järjestämiseksi Kivelän sairaalan uuden kappelin ja ruumishuoneen ympäristölle sekä 
29 200 mk:n määrärahan kappelin ympäristön tasoitustöitä ja paikalle rakennettavan 
pergolan töitä varten sallien edellä mainittujen määrärahain käyttämisen jo kertomus-
vuonna. 

Seuraavia Kivelän sairaalan v:n 1942 määrärahoja päätettiin12) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Sairaslomasijaiset 47 889: 95 mk, Siivoaminen 37 195: 30 mk, Puhtaana-
pito 189:25 mk, Kaluston kunnossapito 12 630:55 mk, Painatus ja sidonta 7 421:60 
mk, Tarverahat 7 594:05 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 13 456:75 mk ja Eri-
laatuiset menot 30 917: 10 mk. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalan apulaisylilääkäri G. E. Svanljung oikeutettiin 13) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa helmikuun 8 p:ään 1945. 

Kaupunginvaltuusto päätti14) merkitä v:n 1944 talousarvioon 177 555 mk:n suuruisen 

Kvsto 29 p. syysk. 386 §. — 2) S:n 29 p. syysk. 387 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 101 §. — 
4) S:n 8 p. syysk. 365 §. — 5) S:n 8 p. syysk. 370 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 186 §; ks. tämän 
kert . I osan s. 120. — 7) Ks. v:n 1941 kert. s. 35 ja 192. — 8) Kvsto 10 p. maalisk. 136 §. — 9) S:n 
10 p. maalisk. 137 §; ks. tämän kert . I osan s. 118. — Kvsto 29 p. syysk. 387 ja 389 §. — «) S:n 
30 p. kesäk. 325 §. — 12) S:n 17 p. helmik. 101 §. — 13) S:n 1 p. jouluk. 485 §. —14) S:n 17 p. 
helmik. 92 §. 
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määrärahan Nikkilän sairaalan karjarakennuksen muutostöitä varten oikeuttaen sai-
raalahallituksen käyttämään sen jo kertomusvuonna. 

Seuraavia Nikkilän sairaalan v:n 1942 määrärahoja päätettiin1) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Lämpö 164 729: 20 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 21 266: 10 mk 
ja Erilaatuiset menot 46 109: 65 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan ylilääkäri ja johtaja V. J . Seppänen 
oikeutettiin 2) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1945 
helmikuun 13 p:ään. 

Seuraavia tuberkuloosisairaalan v:n 1942 määrärahoja päätettiin1) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Kaluston kunnossapito 15 752: 85 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-
keet 25 331: 95 mk ja Erilaatuiset menot 3 688: 85 mk. 

Sairaanhoitajatar koulun oppilasmäärän lisääminen. Kaupunginvaltuusto päätti3) 
oikeuttaa sairaalahallituksen tarpeen mukaan korottamaan sairaanhoitajatarkoulun 
kurssin oppilasluvun 30:sta 36:een sekä hankkia lääkintöhallituksen suostumuksen tähän. 

Helsingin yleisen sairaalan rakennuskustannusten suorittaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti 4) merkitä v:n 1944 talousarvioon 176 046: 35 mk kaupungin osuuden maksamiseksi 
Helsingin yleisen sairaalan v:n 1942 rakennuskustannuksista oikeuttaen kaupungin-
hallituksen käyttämään nämä varat jo kertomusvuonna. 

Lastenklinikan rakennustöissä syntyneen keskeytyksen jatkuminen. Merkittiin 5) tie-
doksi Helsingin yleisen sairaalan rakennustoimikunnan ilmoitus, että vallitsevan sota-
tilan lastenklinikan rakennustöihin aiheuttama keskeytys edelleen jatkui. 

jBoijen sairaalan hoitomaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti6) Boi-
jen sairaalan ja synnytyslaitoksen korottamaan kaupungin potilaille varattujen laitcki en 
hoitopaikkain päivämaksun marraskuun 1 p:stä lukien 25 mk:sta 35 mk:aan hoitopäivältä. 

Kellokosken piirimielisairaala. Sen johdosta, että Kellokosken piirimielisairaalan liitto-
valtuusto oli päättänyt korottaa jäsenkuntien kannatusmaksun 3 000 mk:sta 6 000 
mk:aan sairaspaikalta, josta kaupungin osuus oli 480 000 mk, sekä v:n 1942 vajauksen 
peittämiseksi kantaa jäsenkunnilta 4 000 mk sairaspaikalta, josta kaupungin osuus oli 
320 000 mk, kaupunginvaltuusto päätti7) sallia ylittää Sairaanhoidon pääluokan lukuun 
Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Kellokosken piirimielisairaala 
560 000 mk. 

Invaliidisäätiön huoltolaitoksen sairaalan luovuttaminen sotasairaalana käytettäväksi. 
Vastauksena Invalidisäätiön asiasta tekemään tiedusteluun kaupunginvaltuusto päätti8) 
ilmoittaa suostuvansa säätiön huoltolaitoksen lähiaikoina avattavan sairaalan luovutta-
miseen sotasairaalana käytettäväksi enintään kertomusvuoden loppuun. 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti9) v:n 1944 alusta lukien korottaa Sielunter-
veysseuran ylläpitämän Veikkolan parantolan avustuksen 75 000 mk:sta 112 500 mk:aan 
ehdoin, että parantolan edellisen vuoden hoitopäivistä vähintään 5 000 kohdistui Helsin-
gissä kotipaikkaoikeuden omaaviin potilaisiin ja että parantola toimitti sairaalahallituk-
selle sen pyytämän selvityksen helsinkiläisille potilaille annetusta hoidosta; avustus mak-
sett aisiin vuosinelj änneksittäin. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi]0) sairaalahallituksen käytettäväksi 
215 520 mk Suomen huollon Lauttasaaressa ylläpitämän siirtoväen sairaalan avustami-
seksi edellyttäen, että mainitussa sairaalassa oli hoidettavana keskimäärin vähintään 35 
potilasta päivää kohden ja että helsinkiläiseen siirtoväkeen kuuluvien potilaiden hoito-
päivien määrä nousi vähintään neljännekseen sairaalan hoitopäivien kokonaismäärästä 
sekä että mainittu sairaala kuukausittain lähetti sairaalahallitukselle selvityksen edellä, 
mainituista seikoista. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 
Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltoviraston sihteerin virka päätettiin n ) tammikuun 1 p:stä 1944 
lukien siirtää 21 palkkaluokasta 20:nteen. 

!) Kvsto 17 p. helmik. 101 §. — 2) S:n 20 p. lokak. 430 §. — 3) S:n 22 p. jouluk. 525 §. — 
4) S:n 10 p. maalisk. 147 §. — 5) S:n 27 p. tammik. 16 §. — «) S:n 20 p. lokak. 435 §. — 7) S:n 
20 p. lokak. 443 §. —- 8) S:n 17 p. helmik. 91 §. — 9) S:n 10 p. marrask. 471 §. — 10) S:n 27 p„ 
tammik. 38 §. — n ) S:n 16 p. kesäk. 282 §. 


