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5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulko-
puolella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Koska rottien hävittämistyön, jota toistai-
seksi oli hoidettu tilapäisin työvoimin, oli todettu jatkuvastikin olevan tarpeellista, 
kaupunginvaltuusto päätti *) tähän kuuluvien tehtävien hoitamista varten perustaa 
v:n 1946 alusta lukien terveydenhoitolautakuntaan uuden 32 palkkaluokkaan kuuluvan 
katsastajan viran. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1944 määrärahaa Valaistus päätet-
tiin 2) sallia ylittää 600: 10 mk. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston kertomusvuoden tarverahoja päätet-
tiin 3) sallia ylittää 40 000 mk. 

Aluelääkärit ja aluelääkäripiirit. Pohjoisen sekä Sörnäisten ja Hermannin piirien 
aluelääkäreiden työtaakan helpottamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 4) perustaa uuden 
aluelääkäripiirin, johon kuului rautatien, Fleminginkadun ja Helsinginkadun välinen 
alue sekä Pasila, ja perustaa tätä piiriä varten v:n 1946 alusta lukien uuden 26 palkka-
luokkaan kuuluvan aluelääkärin viran sekä kaksi 36 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaan-
hoitajattaren virkaa. Edelleen päätettiin perustaa v:n 1946 alusta lukien yksi 36 palkka-
luokkaan kuuluva sairaanhoitajattaren virka Käpylän aluelääkäripiiriä varten. 

Samoin päätettiin 5) pohjoisen aluelääkäripiirin lisääntyneeseen työhön katsoen pe-
rustaa v:n 1946 alusta lukien terveydenhoitolautakunnan alainen uusi 36 palkkaluok-
kaan kuuluva sairaanhoitajattaren virka ja oikeutettiin lautakunta palkkaamaan tilapäi-
sen työvoiman määrärahasta kyseinen hoitajatar jo kertomusvuoden kesäkuun alusta 
lukien. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti6) aluelääkärien palkkiot vähävaraisten lääkärinhoi-
dosta väliaikaisesti kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien. Kansanhuoltoministeriö 
hyväksyi7) lokakuun 15 p:nä valtuuston päätöksen. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupung inva l tuus to p ä ä t t i 8) ko ro t t aa te r -
veydellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut kaksinkertaisiksi alis-
taen päätöksensä kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1944 tilapäisen työvoiman määrärahaa 
päätettiin9) sallia ylittää 5 912: 15 mk sekä määrärahaa Kesälomasi jäiset 5 575 mk. 

Seuraavia terveydellisten tutkimusten laboratorion kertomusvuoden määrärahoja 
päätettiin 10) sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 45 000 mk, Lämpö 
12 000 mk, Kaluston kunnossapito 7 500 mk, Vaatteiden pesu 1 000 mk, Laboratorio-
tarvikkeet 40 000 mk ja Näytteiden osto 7 500 mk. 

Eläinlääkintäosaston v:n 1944 määrärahaa Kesälomasi jäiset päätettiin sallia ylittää 
11 814: 50 mk n ) ja kertomusvuoden vastaavaa määrärahaa 2 300 mk12). 

Eläintenhuoltoaseman taksan muuttaminen. Kaupung inva l tuus to pää t t i 1 3 ) h y v ä k s y ä 
terveydenhoitolautakunnan ehdotuksen Helsingin kaupungin eläintenhuoltoasemalle 
hoidettavaksi otettuja eläimiä koskevaan taksaan tehtäviksi muutoksiksi alistaen pää-
töksensä Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Maidontarkastamo. Maidontarkastamon v:n 1944 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 
päätettiin14) sallia ylittää 7 641: 50 mk, määrärahaa Kesälomasi jäiset 12 663: 75 mk sekä 
tarverahoja 31:80 mk. 

Seuraavia maidontarkastamon kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 15) sallia 
ylittää alla mainituin määrin: Kesälomasi jäiset 30 819 mk, Kaluston kunnossapito 
3 000 mk, Painatus ja sidonta 15 000 mk, Tarverahat 70 000 mk ja Laboratoriotarvik-
keet 60 000 mk. 

Maidontarkastusmaksujen korottaminen. Terveydenhoi to lau takunta o ikeu te t t i i n i 6 ) 

Kvsto 21 p. maalisk. 168 §. — 2) S:n 28 p. helmik. 136 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 444 §. — 
4) S:n 19 p. syysk. 543 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 426 §. — 6) S:n 29 p. elok. 510 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 171. — 7) Kvsto 27 p. marrask. 672 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 763 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 314. — ») Kvsto 28 p. helmik.. 136 §. — 10) S:n 27 p. kesäk. 444 § ja 19 p. jouluk. 774 §. — 
u ) S:n 2 p. toukok. 296 §. — 12) S:n 23 p. toukolc. 352 §, — 13) S:n 11 p. huhtik. 236 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s 136. — Kvsto 28 p. helmik. 136 § ja 2 p. toukok. 296 §. — 15) S:n 23 p. toukok. 352 §, 
19 p. syysk. 568 § ja 19 p. jouluk. 774 §. — *6) S:n 27 p. kesäk. 453 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 171. 
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sopimaan Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kanssa maidontarkas tus maksujen ko-
rottamisesta kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä lukien 100 %:lla v. 1928 sovituista mak-
suista. 

Asuntojentarkastus. Eräitä liitosalueita tarkoittavan valmistavan asuntotiedustelun 
jatkamiseen tarvittavan lisätyövoiman palkkaamiseksi asuntojentarkastuskonttoriin 
kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää asuntojentarkastuksen kertomusvuoden 
määrärahoja Tilapäistä työvoimaa, Painatus ja sidonta sekä Tarverahat vastaavasti 
196 210 mk, 4 600 mk ja 12 740 mk. 

Edellisen lisäksi päätettiin 2) asuntojentarkastuksen kertomusvuoden tarverahoja 
sallia ylittää 7 000 mk. 

Ammattientarkastus. Avoimiksi julistettuihin ammattientarkastajanvirkoihin valita 
tiin3) edelleen 5 vuoden ajaksi niiden entiset haltijat S. H. Lehmuskallio, A. Levanto, 
H. M. Orrenoja ja E. M. Sundbäck. 

Ammattientarkastuksen v:n 1944 tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin sallia 
ylittää 364 mk4) sekä kertomusvuoden määrärahoja Painatus ja sidonta 3 000 mk5) 
sekä Tarverahat 5 000 mk 5). 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto päätti6) perustaa kertomusvuoden kesäkuun 
3 p:stä lukien tuberkuloosihuoltotoimistoon 47 palkkaluokkaan kuuluvan laboratorio- ja 
röntgenapulaisen viran sekä 45 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran ja 
myöntää tarkoitusta varten kertomusvuodeksi 18 200 mk käyttövaroistaan uusien vir-
kojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Seuraavia v:n 1944 tuberkuloosihuoltomäärärahoja päätettiin7) sallia ylittää alla 
mainitun verran: tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahoja Kesälomasi jäiset 11 600 
mk, Painatus ja sidonta 5 900 mk ja Tarverahat 2 500 mk sekä tuberkuloottisten asunto-
lain määrärahaa Ruoka-avustukset 9 600 mk. 

Kertomusvuoden alla mainittuja tuberkuloosihuoltomäärärahoja päätettiin8) sallia 
ylittää seuraavasti: tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 
190 000 mk, Kesä] omasi jäiset 44 000 mk, Siivoaminen 3 000 mk, Kaluston hankinta 
15 000 mk, Kaluston kunnossapito 7 000 mk, Painatus ja sidonta 27 500 mk, Tarverahat 
50 000 mk ja Vaatteiden pesu 3 000 mk; sekä tuberkuloottisten asuntolain määrärahoja 
Tilapäistä työvoimaa 5 000 mk, Kesälomasijaiset 17 000 mk, Valaistus 5 000 mk, Tarve-
rahat 5 000 mk ja Ruoka-avustukset 100 000 mk. 

Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:n uusien osakkeiden merkitseminen. Kiljavan-
nummen keuhkotautiparantola oy:n suunnitellun osakepääoman korottamisen johdosta 
kaupunginvaltuusto päätti9) oikeuttaa kaupunginhallituksen merkitsemään yllä maini-
tussa yhtiössä uusia osakkeita niin monta kuin kaupungilla on oikeus niitä saada. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman 
v:n 1944 määrärahoja Valaistus, Vaatteiden pesu sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
päätettiin4) sallia ylittää vastaavasti 887:20 mk, 1 945:60 mk ja 5 443:45 mk. 

Vastaanottoaseman alla mainittuja kertomusvuoden määrärahoja päätettiin8) 
sallia ylittää seuraavasti: Tilapäistä työvoimaa 20 000 mk, Vuokra 3 024 mk, Valaistus 
2 000 mk, Siivoaminen 4 000 mk, Kaluston hankinta 33 000 mk, Tarverahat 18 000 mk, 
Vaatteiden pesu 27 000 mk sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 20 000 mk. 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston v:n 1944 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja 
Tarverahat] päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 400 mk ja 1 500 mk. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti. Seuraavia sielullisesti sairaiden miesten kes-
kuskodin v:n 1944 määrärahoja päätettiin 10) sallia ylittää alla mainitun verran: Tila-
päistä työvoimaa 4 112 mk, Vuokra 5 604 mk, Valaistus 1 500 mk, Kaluston kunnossa-
pito 1 700 mk, Tarverahat 525: 40 mk ja Vaatteiden pesu 2 400 mk. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan v:n 1944 määrärahaa Tilapäistä työ-
voimaa päätettiin 4) sallia ylittää 2 867 mk. 

Seuraavia kouluhammasklinikan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin5) sallia 
ylittää alla mainituin määrin: Valaistus 2 000 mk, Siivoaminen 2 000 mk, Kaluston 

!) Kvsto 23 p. toukok. 353 §. —- 2) S:n 27 p. kesäk. 444 §. — *) S:n 23 p. toukok. 319 § ja 19 p. 
jouluk. 745 §. — 4) S:n 28 p. helmik. 136 §. — 5) S:n 19 p. jouluk. 774 §. — «) S:n 23 p. toukok. 
315 §. — ') S:n 21 p. maalisk. 197 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 444 § ja 19 p. jouluk. 774 §. — S:n 
31 p. lokak. 650 §. — 10) S:n 28 p. helmik. 136 § ja 2 p. toukok. 296 §. 
Kntknail. kert. 1945, I osa 4 
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kunnossapito 6 000 mk, Tarverahat 4 000 mk, Vaatteiden pesu 5 000 mk ja Käyttövoima 
2 000 mk. 

Veneeristen tautien poliklinikat. Kaupunginvaltuuston päätettyä x) v:n 1946 alusta 
lukien lakkauttaa ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan lääkärin viran ja perustaa 
kaupunginvenerologin viran, päätettiin 2) lakkautetun viran haltija Y. V. Salminen sallia 
nimittää kaupunginvenerologin virkaan sitä haettavaksi julistamatta. 

Sen jälkeen kun ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan potilasmäärä oli kas-
vanut siinä määrin, että siellä oli katsottu välttämättömäksi avata myöskin aamupäivä-
vastaanotto, kaupunginhallitus oli asian kiireellisyyteen nähden oikeuttanut terveyden-
hoitolautakunnan palkkaamaan tarkoitusta varten tarpeellisen lisätyövoiman. Kaupun-
ginvaltuusto päätti3) hyväksyä kaupunginhallituksen toimenpiteen 4) ja oikeuttaa ter-
veydenhoitolautakunnan ylittämään ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan tila-
päisen työvoiman määrärahaa 175 240 mk. 

Ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan v:n 1944 tarverahoja päätettiin 5) 
sallia ylittää 5 000 mk. 

Ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan kertomusvuoden määrärahaa Lämpö 
päätettiin6) sallia ylittää 5 000 mk sekä määrärahaa Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
800 000 mk. 

Seuraavia toisen veneeristen tautien poliklinikan v:n 1944 määrärahoja päätettiin •*) 
sallia ylittää alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 1 200 mk, Kesälomasi jäiset 
750 mk, Vedenkulutus 600 mk, Painatus ja sidonta 3 500 mk, Tarverahat 1 000 mk sekä 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 70 000 mk. 

Alla mainittuja toisen veneeristen tautien poliklinikan kertomusvuoden määrärahoja 
päätettiin 7) sallia ylittää seuraavasti: Lämpö 2 000 mk, Siivoaminen 500 mk, Veden-
kulutus 1 000 mk ja Painatus ja sidonta 4 000 mk. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto päätti8) merkitä v:n 1946 talousarvioon 
600 000 mk:n suuruisen määrärahan väliaikaisen desinfioimislaitoksen rakentamista var-
ten Viipurin- ja Kotkankadun risteyksen lounaispuolella olevaan puistikkoon sekä myönsi 
yleisistä käyttövaroistaan 600 000 mk terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi laitok-
sen käyttökustannuksiin kertomusvuonna. 

Desinfioimislaitoksen seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin9); sallia 
ylittää alla mainitun verran: Valaistus 1 422: 20 mk, Tarverahat 948: 20 mk ja Tarve-
aineet 10415:35 mk. 

Potilasmaksujen korottaminen korvapoliklinikalla. Kaupunginvaltuusto päätti10) vahvis-
taa vähävaraisten perheiden jäsenten käynneistä korvapoliklinikalla kannettavat maksut 
ensimmäiseltä käynniltä 40 mk:ksi ja seuraavilta saman taudin aiheuttamilta käynneiltä 
20 mk:ksi kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi. Kansanhuoltoministeriä 
hyväksyi n ) lokakuun 15 p:nä valtuuston päätöksen. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan avustaminen. Terveydenhoitolautakunta 
oikeutettiin12) ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan Terveydenhoito 
lukuun Avustukset korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikkaa varten merkittyä määrä-
rahaa 10 000 mk lisäavustuksen myöntämiseksi mainitulle poliklinikalle. 

Kunnallisen hammashoitolaitoksen perustamista koskeva vtn Wikströmin aloite päätet-
tiin 13) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Sairaalat 

Sairaalahallitus oikeutettiin ylittämään v:n 1944 tarverahojaan 6 138: 60 mk u } 
sekä kertomusvuoden tarverahojaan 15 000 mk15). 

Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1944 tarverahoja päätettiin sallia 
ylittää 735: 45 mk14) sekä kertomusvuoden lämpömäärärahaa ja tarverahoja vastaavasti 
539 mk16) ja 4 000 mk15). 

Ks. tämän kert. I osan s. 13. —- 2) Kvsto 19 p. jouluk. 746 §. — ») S:n 2 p. toukok. 269 §. — 
*) Ks. tämän kert. I osan s. 170. — 5) Kvsto 28 p. helmik. 136 §. —, ·) S:n 13 p. kesäk. 404 § ja 19* 
p. jouluk. 774 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 444 § ja 19 p. jouluk. 774 §. — *) S:n 21 p. maalisk. 191 §. — 
») S:n 28 p. helmik. 136 § ja 27 p. kesäk. 444 §. — 10) S:n 29 p. elok. 511 §. — l l ) S:n 27 p. marrask. 
672 §. — ") S:n 27 p. marrask. 710 §. — i a ) S:n 10 p. lokak. 607 — 14) S:n 28 p. helmik. 137 §. — 
i») S:n 27 p. kesäk. 445 §. — 16) S:n 27 p. marrask. 711 §. 
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Sairaalataksan muuttaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi 1) sairaalahallituksen eh-
dottamat muutokset voimassa olevaan taksaan Helsingin kaupungin kunnallissairaa-
loissa suoritettavista hoitomaksuista ja alisti päätöksensä lääninhallituksen vahvistetta-
vaksi. 

Kahdeksan tunnin työajan kaytäntöönotto kaupungin sairaaloissa. Valtioneuvosto oli 
helmikuun 18 p:nä 1944 päättänyt, että mm. sairaalat olivat vapautettuja kahdeksan 
tunnin työaikalain soveltamisesta kertomusvuoden kesäkuun loppuun. Tämä merkitsi 
sitä, että mainitun lain työaikamääräyksiä oli ryhdyttävä heinäkuun 1 pistä lähtien nou-
dattamaan myöskin niihin kaupungin sairaalain viranhaltijoihin nähden, jotka olivat 
rinnastettavissa valtion sairaalain palveluskuntaan, mikä taasen edellytti mainitun henki-
lökunnan lisäämistä. Vaikka kahdeksan tunnin työaikalaki ei suoranaisesti koskenutkaan 
sairaalain hoitohenkilökuntaa, oli useimmissa valtion sairaaloissa kuitenkin jo otettu 
käytäntöön kahdeksan tunnin työaika myös hoitohenkilökuntaan nähden ja tulisi se 
lähiaikoina toteutettavaksi kaikissa valtion sairaaloissa. Tämän johdosta sairaalahallitus 
oli katsonut välttämättömäksi ryhtyä noudattamaan sitä myös kaupungin sairaaloissa 
ja sitä silmälläpitäen laatinut esityksen vastedes tarvittavan lisätyövoiman palkkaami-
sesta. Kaupunginvaltuusto päätti 2) tällöin: 

että kaupungin sairaaloissa on noudatettava kahdeksan tunnin työaikalakia kertomus-
vuoden heinäkuun 1 p:stä lukien talous- ja ruokalahenkilökuntaan sekä tammikuun 1 
p:stä 1946 lukien hoitohenkilökuntaan nähden; 

tämän toteuttamiseksi perustaa kertomusvuoden heinäkuun 1 pistä lukien 79 uutta 
talous- ja ruokalahenkilökunnan virkaa ja tammikuun 1 pistä 1946 lukien 97 uutta hoito-
henkilökunnan virkaa; 

myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 545 400 
mk sairaalahallituksen käytettäväksi heinäkuun 1 pistä alkaen perustettavien uusien 
virkojen peruspalkkoja varten; sekä 

oikeuttaa ne hoitohenkilökuntaan kuuluvat viranhaltijat, jotka ovat astuneet virkoi-
hinsa ennen kertomusvuoden lokakuun 1 p:ää, vielä v. 1946 nauttimaan ns. talviloman, 
mutta muutoin lakKauttaa hoitohenkilökunnalle tähän saakka kuuluneen oikeuden sanot-
tuun lomaan. 

Yliopiston amanuenssinvirkojen lisääminen kaupungin sairaaloissa. Sitten kun 
kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt3) yliopiston konsistorin ehdotaksen amanuenssin-
virkojen perustamisesta kaupungin sairaaloihin lääketieteellisen tiedekunnan esittämin 
tavoin ja kaupunginhallituksen lähemmin määrättävin ehdoin, päätettiin 4) suostua sii-
hen, että kaupungin sairaaloihin saadaan perustaa aikaisempien 18 amanuenssinvirkojen 
lisäksi vielä yksi yliopiston amanuenssinvirka entisin ehdoin. 

Sairaalain talous- ja konehenkilökunnan päivystyspalkkiot päätettiin 5) korottaa ker-
tomusvuoden heinäkuun alusta lukien nelinkertaisiksi siitä, mitä ne olivat kertomusvuo-
den talousarviossa. 

Sairaalain kylvettäjien ja ompeli jäin palkkojen tarkistus. Sairaalain kylvettäjien virat 
päätettiin6) siirtää kertomusvuoden alusta lukien 48 palkkaluokkaan sekä ompelijain 
virat samasta ajankohdasta lukien 49 palkkaluokkaan ja myönnettiin tarkoitusta varten 
sairaalahallituksen käytettäväksi 37 200 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien 
virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Marian sairaala. Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottamisesta kaupungin 
sairaaloissa johtuen samoin kuin sairaalain yhä lisääntyneen työtaakan vuoksi kaupun-
ginvaltuusto päätti7) perustaa Marian sairaalaan joukon uusia virkoja. Samassa yhtey-
dessä päätettiin v:n 1946 alusta lukien lakkauttaa yksi Marian sairaalan röntgenosaston 
41 palkkaluokkaan kuuluva sairaanhoitajattaren virka. 

Marian sairaalassa vallitsevaan palveluskunnan asuntojen puutteeseen katsoen kau-
punginvaltuusto päätti8) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laatiman muutospiirus-
tuksen Marian sairaalan desinfioimisrakennuksen muuttamisesta palveluskunnan asunto-

*) Kvsto 31 p. lokale. 646 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 211. — 2) Kvsto 13 p. kesåk. 379 §; ks. Kun-
nall asetuskok. s. 328—329. — 8) Ks. v:n 1941 kert. s. 187 ja v:n 1944 kert. I osan s. 32. — 4) Kvsto· 
21 p. maalisk. 188 §. — 5) S:n 19 p. syysk. 540 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 26 §. — 7) S:n 23 p. 
toukok. 320 ja 321 §, 13 p. kesåk. 379 § ja 29 p. elok. 478 §;ks. Kunnall. asetuskok. s, 328—-329. —8) Kvst6 
31 p. lokak. 648 §. 
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läksi siten, että rakennukseen järjestetään lisäksi keittokomero sekä merkitä v:n 1946 
talousarvioon 441 000 mk:n suuruisen määrärahan kyseisiä töitä varten. 

Kaupunginvaltuusto päätti *) merkitä v:n 1946 talousarvioon 212 750 mk:n suuruisen 
määrärahan Marian sairaalan talousrakennuksen pääkaapelin ja sähkötaulun uudista-
mista varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kerto-
musvuonna. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) siirtää Marian sairaalan v:n 1944 kalustonhankintatilille 
miespalveluskunnan asuntolarakennukseen hankittavaa kalustoa varten varatun ja käyt-
tämättä jääneen 100 550 mk:n suuruisen määrärahan kertomusvuonna käytettäväksi. 

Seuraavia Marian sairaalan v:n 1944 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää alla mai-
nitun verran: Siivoaminen 28 830: 35 mk, Kaluston hankinta 127 273: 30 mk, Kaluston 
kunnossapito 40 650: 55 mk, Painatus ja sidonta 607: 90 mk, Vaatteiden pesu 14 710: 70 
mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 56 602:40 mk, Käyttövoima 49 405:75 mk ja 
Erilaatuiset menot 399 499: 50 mk. 

Seuraavia Marian sairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Lämpö 200 000 mk, Siivoaminen 100 000 mk, Desinfioimisaineet 
1 000 mk, Kaluston kunnossapito 350 000 mk, Painatus ja sidonta 65 000 mk, 
Tarverahat 35 000 mk, Vaatteiden, pesu 300 000 mk, Ruokinta 4 250 000 mk, Lääk-
keet ja sairaanhoitotarvikkeet 740 000 mk, Käyttövoima 40 000 mk ja Erilaatuiset menot 
20 000 mk. 

Kulkutautisairaala. Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottamisesta kaupungin 
sairaaloissa johtuen samoin kilin niiden yhä lisääntyneen työtaakan helpottamista sil-
mällä pitäen kaupunginvaltuusto päätti 5) perustaa kulkutautisairaalaan joukon uusia 
virkoja. Tässä yhteydessä perustettujen kahden kvl vettä jän viran palkkoihin kertomus-
vuonna valtuusto myönsi 28 800 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja 
palkankorotuksiin. 

Sen jälkeen kun Tukholman kaupunki oli päättänyt rakennuttaa lapsia varten tarkoi-
tetun tarkastuspaviljongin Helsingin kaupungin kulkutautisairaalan yhteyteen, kaupun-
ginvaltuusto päätti6) hyväksyä mainitun uuden tarkastuspavilj ongin paikaksi laaditulle 
kartalle merkityn paikan sairaala-alueen lounaisosassa sekä esittää Tukholman kaupun-
gille kiitollisuutensa sen osoittamasta avuliaisuudesta. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7) merkitä v:n 1946 talousarvioon 181 000 mk:n suuruisen 
määrärahan kulkutautisairaalan laboratorion laajentamista varten oikeuttaen yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Valtuusto päätti 8) merkitä v:n 1946 talousarvioon 325 000 mk:n suuruisen lisämäärä-
rahan röntgenosaston järjestämistä varten kulkutautisairaalaan sekä oikeuttaa yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Kulkutautisairaalan v:n 1944 kalustonhankintatilille uuden röntgenkoneen hankki-
mista varten varattu ja käyttämättä jäänyt 700 000 mk:n suuruinen määräraha päätet-
tiin9) siirtää kertomusvuonna sekä sittemmin v. 1946 käytettäväksi. 

Seuraavia kulkutautisairaalan v:n 1944 määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 263 060 mk, Sairaslomasijaiset 85 667 mk, 
Valaistus 28 435: 60 mk, Siivoaminen 17 881 mk, Vedenkulutus 11 668: 60 mk, Kaluston 
hankinta 56 078: 50 mk, Kaluston kunnossapito 41 883: 20 mk, Painatus ja sidonta 
6 476: 50 mk, Tarverahat 5 063: 60 mk, Ruokinta 528 868: 60 mk, Lääkkeet ja sairaan-
hoitotarvikkeet 144 327: 10 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 22 837: 35 mk, Kulje-
tus- ja matkakustannukset 97 257: 95 mk ja Erilaatuiset menot 48 154: 50 mk. 

Kulkutautisairaalan seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin4) sallia 
ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 5 900 000 mk, Kesälomasi jäiset 360 000 
mk, Sairaslomasijaiset 325 000 mk, Valaistus 60 000 mk, Siivoaminen 80 000 mk, Desin-
fioimisaineet 9 000 mk, Vedenkulutus 50 000 mk, Puhtaanapito 4 000 mk, Kaluston kun-
nossapito 300 000 mk, Painatus ja sidonta 20 000 mk, Tarverahat 50 000 mk, Vaatteiden 
pesu 370 000 mk, Ruokinta 7 500 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 400 000 mk, 

Kvsto 3i p . lokak. 647 §. — 2) S:n 17 p. tamraik. 38 §. — 3) S:n 28 p. helmik. 137 §. — 4) S:n 
27 p. kesäk 445 § ja 27 p. marrask. 711 §. — 5) S:n 28 p. helmik. 123 §, 23 p. toukok. 320 § ja 13 
p. kesäk. 37g §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 327—329. — 6) Kvsto 23 p. toukok. 340 §. — 7) S:n 11 p. 
huhtik. 237 §. —. 8) S:n 21 p. maalisk. 190 §. - 9 )S:n 17 p. tammik. 38 § ja 19 p. jouluk. 773 §. 
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Yleisten laitteiden kunnossapito 32 000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 525 000 mk, 
Käyttövoima 80 000 mk ja Erilaatuiset menot 150 000 mk. 

Kivelän sairaala. Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottamisesta kaupungin sai-
raaloissa johtuen samoin kuin niiden yhä lisääntyneen työtaakan helpottamista silmällä 
pitäen kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kivelän sairaalaan joukon uusia virkoja. 

Kaupunginhallituksen otettua2) sairaalahallituksen esityksen mukaisesti v:n 1946 
talousarvioon määrärahan korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston järjestämiseksi Kive-
län sairaalaan kaupunginvaltuusto päätti3) perustaa mainittua osastoa varten v:n 1946 
alusta lukien 18 palkkaluokkaan kuuluvan ylilääkärin viran, 23 palkkaluokkaan kuuluvan 
alilääkärin viran sekä kaksi 29 palkkaluokkaan kuuluvaa apulaislääkärin virkaa. 

Kivelän sairaalan johtaja-ylilääkärille P. R. Soisalolle päätettiin 4) myöntää jatkettua 
sairaslomaa maaliskuun 1 p:stä huhtikuun 15 p:ään oikeuksin nauttia tältä ajalta 2/3 
peruspalkastaan ynnä ikäkorotuksensa kalliinajanlisäyksineen ja määrättiin ylilääkäri 
S. E. Donner sanottuna aikana hoitamaan Kivelän sairaalan johtajan virkaa sekä alilää-
käri K. U. Ahava sisätautien osaston ylilääkärin virkaa, kumpainenkin oikeuksin nauttia 
hoitamansa viran peruspalkka sekä oman virkansa ikäkorotukset kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) myöntää talousarvion pääluokkaan Sairaanhoito sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan 47 614 mk sairaalahallituksen käytettäväksi Kivelän sairaalan 
mielisairasosaston ullakolta murtovarkauden kautta hävinneen potilaiden omaisuuden 
korvaamista varten. 

Seuraavia Kivelän sairaalan v:n 1944 määrärahoja päätettiin6) sallia ylittää alla mai-
nitun verran: Tilapäistä työvoimaa 38 611: 20 mk, Sairaslomasijaiset 13 330 mk, Siivoa-
minen 34 746:35 mk, Kaluston hankinta 242 199:10 mk, Kaluston kunnossapito 
116 752: 70 mk, Painatus ja sidonta 9 560: 70 mk, Tarverahat 4 428: 85 mk, Vaatteiden 
pesu 46 464: 45 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 244 779: 70 mk, Yleisten laittei-
den kunnossapito 6 559: 25 mk sekä Kuljetus- ja matkakustannukset 151 929: 55 mk. 

Seuraavia Kivelän sairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 7) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 460 000 mk, Valaistus 50 000 mk, Siivoami-
nen 80 000 mk, Puhtaanapito 10 000 mk, Kaluston hankinta 200 000 mk, Kaluston 
kunnossapito 350 000 mk, Painatus ja sidonta 30 000 mk, Tarverahat 15 000 mk, Vaat-
teiden pesu 500 000 mk, Ruokinta 6 000 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
800 000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 180 000 mk ja Erilaatuiset menot 40 000 mk. 

Nikkilän sairaala. Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottamisesta kaupungin 
sairaaloissa johtuen samoin kuin niiden yhä lisääntyneen työtaakan helpottamista sil-
mällä pitäen, kaupunginvaltuusto päättib) perustaa Nikkilän sairaalaan joukon uusia 
virkoja. Samassa yhteydessä päätettiin lakkauttaa heinäkuun 1 p:stä lukien Nikkilän 
sairaalan yksi 37 palkkaluokkaan kuuluva perhehoitajan virka sekä yksi 44 palkka-
luokkaan kuuluva apumiehen virka. 

Nikkilän sairaalan avoinna olevaan johtaja-ylilääkärin virkaan valittiin 9) lääketie-
teen lisensiaatti J. K. Runeberg. Lääkintöhallitus vahvisti10) vaalin tammikuun 31 p:nä. 

Nikkilän sairaalan apulaisylilääkärin viran oltua haettavaksi julistettuna oli sanottua 
virkaa hakenut vain kaksi hakijaa, joita kumpaakaan ei voitu pitää virkaan sopivana. 
Kaupunginvaltuusto päättin) tällöin oikeuttaa sairaalahallituksen julistamaan Nikkilän 
sairaalan apulaisylilääkärin viran uudelleen haettavaksi. Sittemmin valittiin12) apulais-
ylilääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti A. J. Anttila. 

Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuntopulan muodostuttua vuosien kuluessa yhä 
vaikeammaksi, kaupunginvaltuusto päätti13) hyväksyä sairaalan ullakoille järjestettäviä 
asuntoja tarkoittavat, Nikkilän sairaalan IV ja VIII paviljonkien ullakkojen sisusta-
mista koskevat yleisten töiden lautakunnan laatimat piirustukset ja kustannusarviot 
sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon 2 274 000 mk:n suuruisen määrärahan tarkoitusta 
varten suoritettaviin töihin oikeuttaen kaupunginhallituksen käyttämään sitä jo kerto-
musvuonna. 

Kvsto 23 p. toukok. 320 § ja 13· p. kesäk. 379 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 328—329. —- 2) Ks. 
tämän kert. I osan s. 37 ja 176. — 3) Kvsto 27 p. marrask. 683 §. — 4) S:n 21 p. maalisk. 162 § ja 2 p. 
toukok. 272 §. - 5) S:n 23 p. toukok. 341 §J — «) S:n 28 p. helmik. 137 §. —J 7) S:n 27 p. kesäk. 445 § 
ja 27 p. marrask. 711 §. — 8) S:n 23 p.toukok. 320 §, 13 p. kesäk. 379 § ja 31 p. lokak. 619 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 327. — 9) Kvsto 17 p. tammik 24 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 216 §. — U) S:n 29 p. elok. 
479 §. — 12) S:n 19 p. jouluk. 744 §. — ") S:n 19 p. syysk. 563 §. 
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Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövarois-
taan kaupunginvaltuusto myönsi sairaalahallituksen käytettäväksi 78 218 mk Nikkilän 
sairaalasta karanneen potilaan T. E. Salmisen sytyttämien tuhopolttojen aiheuttamien 
vahinkojen korvaamiseen asianomaisille. 

Nikkilän sairaalan v:n 1944 määrärahaa Kaluston kunnossapito päätettiin 2) sallia 
ylittää 137 008: 90 mk. 

Seuraavia Nikkilän sairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 168 000 mk, Siivoaminen 15 000 mk, Kalus-
ton hankinta 200 000 mk, Tarverahat 30 000 mk ja Ruokinta 3 400 000 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Kahdeksan tunnin työpäivän käytäntöönottamisesta kaupungin 
sairaaloissa johtuen sekä niiden yhä lisääntyneen työtaakan helpottamiseksi kaupungin-
valtuusto päätti 4) perustaa tuberkuloosisairaalaan joukon uusia virkoja. 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) siirtää v:n 1946 alusta lukien tuberkuloosisairaalan 
röntgenosaston tuberkuloosihuoltotoimiston yhteyteen ja hallintaan, jolloin sanotun osas-
ton kuitenkin oli palveltava edelleen myös tuberkuloosisairaalan tarpeita. Samalla val-
tuusto päätti samasta ajankohdasta lukien lakkauttaa tuberkuloosisairaalan röntgeno-
login viran sekä perustaa tuberkuloosihuoltotoimistoon uuden 23 palkkaluokkaan kuulu-
van alilääkärin viran, jonka haltijan tuli hallita röntgenologiaa. 

Tuberkuloosisairaalan avoinna olevaan ja haettavaksi julistettuun johtaja-ylilää-
kärin virkaan kaupunginvaltuusto valitsi6) ylilääkäri A. Sepän. Lääkintöhallitus vah-
visti 7) vaalin huhtikuun 4 p:nä. 

Koska kuitenkin ylilääkäri Seppä ei voinut ryhtyä hoitamaan uutta virkaansa vielä 
huhtikuun 13 p:nä, jolloin kaupunginhallituksen professori H. G. Haahdelle antama8) 
kyseisen viran hoitoa koskeva määräys päättyi, kaupunginvaltuusto määräsi9) professori 
Haahden hoitamaan tuberkuloosisairaalan johtaja-ylilääkärin virkaa kaupunginhalli-
tuksen hänelle antaman määräyksen päättymisestä alkaen toistaiseksi, kunnes viran 
vakinainen haltija voi ryhtyä sitä hoitamaan ja oli professori Haahti oikeutettu nautti-
maan virkaan kuuluvan peruspalkan kalliinajanlisäyksineen ynnä oman virkansa ikä-
korotukset samoin kalliinajanlisäyksineen. 

Seuraavia tuberkuloosisairaalan v:n 1944 määrärahoja päätettiin2) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Siivoaminen 10 389: 60 mk, Kaluston hankinta 146 104: 30 mk, Tarve-
rahat 6 229: 25 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 1 065: 70 mk, ja Erilaatuiset menot 
25 318:80 mk. 

Seuraavia tuberkuloosisairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin10) sallia 
ylittää alla mainituin määrin: Sairaslomasijaiset 65 000 mk, Siivoaminen 40 000 mk, 
Desinfioimisaineet 3 000 mk, Kaluston hankinta 350 000 mk, Kaluston kunnossapito 
378 000 mk, Ruokinta 1 800 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 35 000 mk, Kulje-
tus- ja matkakustannukset 25 000 mk ja Erilaatuiset menot 30 000 mk. 

Sairaanhoitajatar koulu. Sairaanhoitajatarkoulun v:n 1944 tarverahoja päätettiin 
sallia ylittää 798:90 2) mk sekä kertomusvuoden tarverahoja 5 000 mk 3) ja määrärahaa 
Ruokinta 250 000 mk3). 

Helsingin yleisen sairaalan rakennuskustannusten suorittaminen. V : n 1944 t a l o u s a r v i o n 
pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset kaupungin 
osuutta varten Helsingin ylehen sairaalan rakennuskustannuksiin varattu 9 176 047 
mk:n suuruinen määräraha päätettiin n ) siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

Suomen punaisen ristin sairaala. Koska kertomusvuoden alkupuoliskolta Suomen pu-
naisen ristin sairaalalle kaupungin paikoilla hoidettujen potilaiden hoidosta suoritettu12) 
180 mk:n suuruinen korvaus hoitopäivältä vuoden puolivälissä tapahtuneen yleisen palk-
kojen ja hintojen nousun johdosta ei tulisi vuoden jälkipuoliskolla korvaamaan kaupungin 
potilaiden hoidosta sairaalalle aiheutuvia kustannuksia, kaupunginvaltuusto päätti13) 
suostua siihen, että Suomen punaisen ristin sairaalalle saadaan maksaa korvausta kerto-
musvuoden jälkipuoliskolta 260 mk:n mukaisesti hoitopäivältä sekä oikeuttaa sairaala-

i) Kvsto 21 p. maalisk. 189 §. — 2) S:n 28 p. helraik. 137 §. — 8) S:n 27 p. marrask. 711 §. — 
4) S:n 23 p. toukok. 320 § ja 13 p. kesäk. 379 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 328—3^9. — 5) Kvsto 31 p. 
lokak. 649 §. — 6) S:n 28 p. helmik. 122 §. — ') S:n 2 p. toukok. 256 §. — 8) Ks. tämän kert. I 
osan s. 178. — 9) Kvsto 21 p. maalisk. 163 §. — 10) S:n 27 p. kesäk. 445 §, 31 p. lokak. 655 § ja 27 
p. marrask. 711 §. — «) S:n 7 p. helmik. 100 §. — 12) Ks. tämän kert. I osan s. 180. — 13) Kvsto 19 p. 
jouluk. 764 §. 
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hallituksen tarkoitusta varten ylittämään pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sai-
raanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin sairaa-
laan enintään 1 950 000 mk. 

Edellä mainittua määrärahaa kaupunginvaltuusto päätti *) sallia ylittää 1 600 000 mk. 
Kellokosken piirimielisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää v:n 1944 

talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää 
määrärahaa Kellokosken piirimielisairaala 200 000 mk 2) sekä kertomusvuoden vastaavaa 
jnäärärahaa 1 332 675 mk1). 

Naistenklinikka. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää v:n 1944 talousarvion pää-
luokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Naisten-
klinikka 269 653: 25 mk 2) sekä vastaavaa kertomusvuoden määrärahaa 133 581: 50 mk 3). 

Kaupungin ja Boijen sairaalan välisen sopimuksen uusiminen. Sen jälkeen kun Boijen 
sairaalan ja kaupungin välinen sopimus 4) synnytyspaikkojen luovuttamisesta kaupun-
gin käyttöön oli sairaalan taholta irtisanottu, kaupunginvaltuusto päätti 5) oikeuttaa 
sairaalahallituksen tekemään Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen kanssa kertomusvuo-
den lokakuun 1 p:nä voimaantulevan ja 3 kuukauden irtisanomisajoin jatkuvan uuden 
sopimuksen 18 hoitopaikan luovuttamisesta edelleen kaupungin käytettäväksi sairaalan 
esittämin ehdoin, joiden mukaan kaupunki suoritti sairaalalle hoitopaikasta 100 mk 
vuorokaudessa eli vuosittain 648 000 mk, minkä lisäksi sairaala oli oikeutettu kantamaan 
potilailta 75 mk:n suuruisen hoitomaksun vuorokaudessa ja keisarileikkaustapauksissa 
lisäksi vielä 200 mk leikkaussalin käytöstä ym. Tarkoitusta varten kaupunginvaltuusto 
päätti oikeuttaa sairaalahallituksen ylittämään kertomusvuoden Sairaanhoidon lukuun 
Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Boijen sairaala ja synnytyslaitos 
92 500 mk sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon tarkoitusta varten 648 000 mk:n suuruisen 
määrärahan. 

Poistot ja palautukset. V:n 1944 talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun 
Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Poistot ja palautukset, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi, päätettiin 2) sallia ylittää 1 388: 75 mk. 

Suomen huollon ylläpitämän sairaalan avustaminen. Yleisistä käyt tövaro is taan val tuus-
to myönsi6) sairaalahallituksen käytettäväksi 220 000 mk Suomen huollon Lauttasaa-
ressa ylläpitämän siirtoväen sairaalan avustamiseksi edellyttäen, että mainitussa sairaa-
lassa oli hoidettavana keskimäärin vähintään 35 potilasta päivää kohden ja että helsinki-
läiseen siirtoväkeen kuuluvien potilaiden hoitopäivien määrä nousi vähintään neljännek-
seen sairaalan hoitopäivien kokonaismäärästä sekä että mainittu sairaala lähetti sairaala-
hallitukselle vuosineljänneksittäin selvityksen edellä mainituista seikoista. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Kaupunginvaltuusto päätti7) v:n 1946 tammikuun 1 p:stä lukien lak-
kauttaa huolto viraston nuoremman kodissakävijän viran ja perustaa samasta ajankoh-
dasta alkaen mainittuun virastoon uuden 34 palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan 
kuuluvan vanhemman kodissakävijän viran. 

Kansanedustajaksi valitulle huoltoviraston toimitusjohtajalle B. G. W. Sarlinille 
päätettiin8) myöntää osittaista jatkettua virkavapautta huoltoviraston toimitusjohtajan 
viran hoidosta kertomusvuoden kesäkuun 10 p:stä marraskuun 8 p:ään niiksi ajoiksi, 
joina eduskunta on koolla, kaupunginhallituksen määräämin 9) perustein ja edellytyksin, 
ja määrättiin huoltoviraston apulaisjohtaja J . G. A. Jakobsson toimimaan vastaavana 
aikana oman virkansa ohella huoltotoimen toimitusjohtajan osittaisena viransijaisena 
eduskunnan koossaollessa kaupunginhallituksen samoin määräämin palkkioin ja velvolli-
suuksin. 

!) Kvsto 27 p. marrask. 711 §. — 2) S:n 28 p. helmik. 137 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 445 §. — 
*) Ks. v:n 1941 kert. s. 36. — 5) Kvsto 31 p. lokak. 651 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 33 §. 7) S:n 19 p. 
syysk. 546 §. — 8) S:n 13 p. kesäk. 377 §. — 9) Ks. tämän kert. I osan s. 182. 


