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tamisesta saatetaan maistraatin tietoon sekä että maistraattia pyydetään vahvista-
maan taksa kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa. Samalla päätettiin antaa 
teknillisen johtajan tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan kysymystä palojärjestyksen 35 
§:n 2 momentin nuohoustaksan hyväksymistä koskevien määräysten saattamisesta 
elinkeinolain mukaisiksi. 

Esikaupunkien liittämisestä kaupunkiin aiheutuvia toimenpiteitä palotoimen alalla 
koskevien kysymysten käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti 1) kehoittaa 
palolautakuntaa kiireellisesti laatimaan ehdotuksen liitosalueen jakamisesta nuohous-
piireihin samoin kuin suunnitelman nouhoustoimen hoitamisesta liitosalueella v:n 1946 
alusta lukien. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

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

Ensimmäinen kaupunginlääkäri. Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin 2) 
ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle helmikuun 19 pistä maaliskuun 
4 p:ään Ruotsiin tehtävää esitelmä- ja opintomatkaa varten. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri oikeutettiin 3) hoitamaan sivutointa v:n 1947 loppuun 
saakka. 

Kaupunginhallituksen anottua 4) lääkintöhallitukselta valtion v:n 1943 osuutta en-
simmäisen kaupunginlääkärin peruspalkkaan sekä kehoitettua terveydenhoitolautakun-
taa hakemaan valtion varoista ikäkorotuksia ensimmäiselle kaupunginlääkärille, ter-
veydenhoitolautakunta oli lähettänyt kaupunginhallitukselle jäljennöksen lääkintö-
hallituksen päätöksestä mainitun ikäkorotuksen myöntämisestä, ollen se 2 400 mk vuo-
dessa marraskuun 1 p:stä 1943 lukien, ilmoittaen samalla, että lääkintöhallitus ei ollut 
vielä suorittanut mainittua ikäkorotusta samoin kuin ei myöskään v:n 1943 valtionapua 
kaupunginlääkärin peruspalkasta syystä, että kaupunginhallituksen lääkintöhallitukselle 
lähettämät mainittua valtionapua koskevat asiakirjat olivat pommituksessa hävinneet. 
Kaupunginhallitus päätti5) tämän johdosta lähettää lääkintöhallitukselle uudelleen 
kyseistä valtionapua koskevat asiakirjat v:lta 1943 sekä pyytää myönnetyn ikäkorotuk-
sen maksamista kaupungille. 

Käyttämättä jääneiden kesälomien korvaaminen. Paratyfusepidemian johdosta käyt-
tämättä jääneiden kesälomien korvaamiseksi rahassa terveydenhoitolautakunta oikeu-
tettiin 6) suorittamaan ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle 21 240 
mk elokuun 28 p:n ja syyskuun 20 p:n väliseltä ajalta, terveydenhoitolautakunnan toi-
miston sairaanhoitajattarelle E. Öhmanille 3 210 mk syyskuun 1 p:n ja 10 p:n väliseltä 
ajalta sekä desinfioitsijain esimiehelle M. Snellmanille 9 398 mk syyskuun 16 p:n ja loka-
kuun 13 p:n väliseltä ajalta. 

Aluelääkärit. Pasilan ja Käpylän alueen aluelääkäri J. O. Blomstedt, jolle oli myön-
netty 7) ero virastaan helmikuun 9 pistä lukien määrättiin 8) mainitusta ajankohdasta 
lähtien edelleen hoitamaan täten avoimeksi tullutta aluelääkärinvirkaa toistaiseksi ja 
kunnes virka vakinaisesti täytettiin. 

Pasilan ja Käpylän alueen aluelääkärinvirkaan valittiin9) sittemmin lääketieteen 
lisensiaatti K. H. Blomberg. 

Perustetun uuden Alppilan alueen aluelääkärinvirkaan valittiin10) tammikuun 1 
pistä 1946 lukien lääketieteen lisensiaatti E. T. Moren. 

Kaupunginhallitus pää t t i n ) nimittää liitosalueilla toimivat kunnanlääkärit aluelää-
kärinvirkoihin siten, että Malmin alueen aluelääkäriksi nimitettiin lääketieteen ja kirur-
gian tohtori G. H. Nyman, Oulunkylän alueen aluelääkäriksi lääketieteen lisensiaatti 
E. G. Lindroos ja Haagan alueen aluelääkäriksi lääketieteen lisensiaatti C. J. L. Ahlberg. 

Töölön alueen aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin12) sairaslomaa vin 1944 joulu-

Khs 4 p. lokak. 2 557 §. — 2) S:n 8 p. helmik. 409 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 16 440 §. — 
4) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 109—110. — 5) Khs 22 p. maalisk. 866 §. — 6) S:n 4 p. lokak. 
2 696 § ja 27 p. jouluk. 16 569 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 185 §. —8) S:n 8 p. helmik. 413 §. — 

S:n 22 p. maalisk. 860 §. — 10) S:n 27 p. jouluk. 16 560 §. — 1 1 ) S:n 7 p. jouluk. 16 334 §. — 
S:n 4 p. tammik. 51 § ja 9 p. elok. 2 156 §. 
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kuun 11 p:stä 31 p:ään sijaisenaan lääketieteen lisensiaatti M. Reinikainen sekä heinä-
kuun 9 pistä 29 p:ään sijaisenaan lääketieteen lisensiaatti M. Lagus-Mäkelä. 

Eteläisen alueen aluelääkärille E. C. K. A. Sillmanille myönnettiin x) sairaslomaa 
v:n 1944 joulukuun 16 p:stä kertomusvuoden helmikuun 2 p:ään sijaisenaan lääketieteen 
lisensiaatti J. Aalto. 

Aluelääkärit R. Lagus ja E C. K. A. Sillman oikeutettiin 2) hoitamaan sivutoimia v:n 
1947 loppuun saakka. 

Sairaanhoitajattaren ja yöpäivystäjän sairaslomat. Kaupunginha l l i tuksen t u t k i t t a -
vakseen alistamat 3) terveydenhoitolautakunnan päätökset, jotka koskivat laboratorio-
hoitajattaren E. Vallinheimon ja yöpäivystäjä K. Mannerströmin sairaslomapalkkoja 
päätettiin 4) sallia panna täytäntöön. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston huoneisto. K ä y t t ö v a r o i s t a a n a rvaama t tomi in 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi 5) 675 mk terveydenhoito-
lautakunnan toimiston korotetun vuokran suorittamiseen. 

Raittiusvalistuslautakunta oikeutettiin6) käyttämään terveydenhoitolautakunnan 
istuntosalia keskiviikkoisin klo 18—22, ei kuitenkaan maaliskuun 28 p:nä. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 42 000 mk 7) 
terveydenhoitolautakunnan toimiston odotus- ja vastaanottohuoneen korjaustöiden 
suorittamiseen sekä 12 000 mk 8) vesijohdon ja pesualtaan asentamista varten terveyden-
hoitolautakunnan toimiston rokotushuoneeseen. 

Pasilan aluelääkärin vastaanottohuoneisto. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi 9) 392 mk Pasilan aluelääkärin Hertan-
kadun 12:ssa olevan vastaanottohuoneen ja sairaanhoitajattaren asunnon korotetun 
vuokran suorittamiseen. 

Katsastajat. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 10) tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta palkkaamaan katsastaja rottien hävittämistyötä varten julistamalla virka haet-
tavaksi. 

Eräiden terveydenhoitolautakunnan katsastajien anottua, että heidän makkarateh-
taiden katsastajina palvelemansa aika otettaisiin huomioon ikäkorotuksiin oikeutta-
vana aikana, kaupunginhallitus päätti n ) terveydenhoitolautakunnalle ilmoittaa, että 
kaupungin viranhaltija saa ikäkorotuksiin nähden lukea hyväkseen makkaratehtaiden 
kaitsijana palvelemansa ajan. 

Eläkkeellä oleva ent. katsastaja P. M. Eklund oikeutettiin 12) hoitamansa viransijaisuu-
den ajalta nostamaan eläkkeensä lisäksi tammikuun 1 p:ään saakka saamansa palkan ja 
feläkkeen välinen erotus. 

Alistettuaan 13) tutkittavakseen terveydenhoitolautakunnan päätöksen sairasloman 
myöntämisestä makkaratehtaiden katsastajalle E. Lemkelle, kaupunginhallitus päätti14) 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan myöntämään katsastaja Lemkelle jatkettua 
virkavapautta sairauden vuoksi v:n 1946 tammikuun 31 p:ään saakka. 

Katsastajat O. I. Andersson ja R. R. F. Lönnfors oikeutettiin 15) hoitamaan sivutoimia 
v:n 1947 loppuun. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi16) terveydenhoitolautakunnan 
käytettäväksi 15 500 mk katsastajakurssien toimeenpanoa varten. 

Yllä mainittuihin kursseihin osallistumista varten oikeutettiin 17) maidontarkastamon 
näytteenottaja C. L. A. Rafn ja makkaratehtaiden katsastaja G. Kaarti nauttimaan 
kertomusvuoden kesälomansa tammikuun 15 p:n ja helmikuun 14 p:n välisenä aikana. 

Kaupunginhallitus päätti 18) kirjelmitse tehdä Kaupunkiliiton hallitukselle esityksen 
liiton ansiomerkin myöntämisestä 30 vuoden palveluksesta katsastajille P. M. Eklundille 
ja J. A. Malmgrenille. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Terveydellisten tutkimusten laboratorion 
bakteriologisen osaston johtajanviran väliaikaiselle hoitajalle, jona kaupunginvaltuuston 

Khs 4 p. tammik. 50 §. — 2) S:n 3 p. toukok. 1 274 §. —3) S:n 25 p. tammik. 188 §. — 
*) S:n 1 p. maalisk. 587 §. —5) S:n 28 p. maalisk. 886 §. — 6) S:n 28 p. maalisk. 907 §. - 7) S:n 
30 p. elok. 2 319 §. —8) S:n 15 p. marrask. 16 138 §. —9) S:n 7 p. kesåk. 1 692 §. — 10) S:n 19 p. 
huhtik. 1 091 §. — n ) S:n 5 p. huhtik. 989 §. —12) S:n 8 p. maalisk. 680 §. — 13) S:n 22 p. mar-
rask. 16 159 §. — u ) S:n 7 p. jouluk. 16 335 §. —1 5) S:n 3 p. toukok. 1 274 S. — 16) S:n 1 p. helmik. 
341 §. — i') S:n 1 p. helmik. 340 §. —18) S:n 15 p. maalisk. 788 §. 
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elokuun 27 p:nä 1930 tekemän päätöksen mukaan oli toiminut terveydenhoidontarkas-
taja, terveydenhoitolautakunta oikeutettiin suorittamaan kertomusvuoden elokuun 
1 pistä lukien 6 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio käyttämällä siihen viran säästy-
nyttä palkkamäärärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti 2) myöntää ennakkona kaupunginkassasta 20 000 mk tila-
päisen laboratorioapulaisen palkkaamista varten terveydellisten tutkimusten laborato-
rion bakteriologiselle osastolle sekä tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle laboratorion 
tilapäisen työvoiman määrärahan ylittämisestä. 

Juomavesiolojen tutkiminen liitosalueella. Yleisistä käyt tövaro is taan kaupunginhall i-
tus myönsi3) 97 680 mk terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi juomavesiolojen 
tutkimista varten liitosalueella. 

Afulaiskaufungineläinlääkärin viransijaisuus. Apulaiskaupungineläinlääkäri K. 
B. Österholmin virkaa hänen opintomatkansa aikana hoitamaan määrättiin 4) eläinlää-
käri A. Nyberg v:n 1946 tammikuun 15 pistä lukien neljän viikon ajaksi. 

Eläintenhuoltoasema. Merkittiin 5) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen elokuun 
29 p:nä vahvistaneen valtuuston hyväksymän6) uuden taksan Helsingin kaupungin 
eläintenhuoltoasemalle otettujen eläinten hoidosta. 

Maidontarkastamo. Koska kaupungin viranhaltijain kalliinajanlisäyksiä oli korotettu 
kahdesti siitä kun maidontarkastamon kertomusvuoden kesälomasi jäiset oli määrätty 
heille suoritettavin asianomaisen viranhaltijan peruspalkoin ja huhtikuussa voimassa 
ollein kalliina janlisäyksin, kaupunginhallitus päätti 7) oikeuttaa terveydenhoitolauta-
kunnan suorittamaan heinäkuun 1 pistä lukien mainitut sijaispalkat nykyisin voimassa 
olevin kalliinajanlisäyksin. 

Näytteenottaja J. Junes, jolle oli myönnetty v:n 1944 syyskuun 15—16 p:ksi yksi-
tyistä evakuoimislomaa, oli suorittanut takaisin nostamaansa kesälomakorvausta vas-
taavalta ajalta 986: 60 mk. Koska kaupunginhallitus kuitenkin oli oikeuttanut kaupungin 
viranhaltijat osallistumaan Porkkalan alueen evakuointiin ilman heidän palkastaan 
tehtävää vähennystä päätettiin 8) terveydenhoitolautakuntaa kehoittaa suorittamaan 
näytteenottaja Junekselle takaisin häneltä pidätetty 986:60 mk:n suuruinen palk-
kaerä. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 9) 22 550 mk kuumanveden-
varaajan hankkimiseksi maidontarkastamoon. 

Kaupunginhallitus päätti 10) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle lähetettä-
vässä kirjelmässään anoa, että maidontarkastamon arkiston, lomakevaraston ja kirjas-
ton järjestelytyöhön hankittaisiin elokuun alusta ministeriön palkkaama mainitun-
laiseen työhön perehtynyt valtion ylimääräinen virastotyöntekijä. 

Asuntojentarkastus. Asuntojentarkastuskonttorin tilapäisten apulaisten K. Kosken-
sepän ja U. Mäkelän palkat päätettiin 11) sallia korottaa 40 palkkaluokkaa vastaaviksi. 

Asunto jentarkastuskonttorin työaika vahvistettiin 12) olemaan toistaiseksi arkisin 
klo 8.3 0—15.30 sekä lauantaisin ja juhla-aattoina klo 8.30—14, kesä—elokuussa kui-
tenkin klo 8.30—13, puolen tunnin pituisin aamiaistauoin. 

Ammattientarkastus. Insinööri H. M. Orrenoja määrättiin 13) edelleen hoitamaan 
ammattientarkastajanvirkaa entisin palkkaeduin toukokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja 
kunnes virka täytettiin, kuitenkin enintään kesäkuun 30 p:ään saakka. 

Ammattientarkastusviraston suunnitellun siirtämisen yhteydessä kaupunginhalli-
tus päätti 14) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan myöntää 130 000 
mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Katariinankadun l:ssä sijainneen tori-
kahvilan entisen huoneiston kunnostamiseksi virastotarkoituksiin. 

Tuberkuloosihuolto. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 15) myöntämään tuberku-
loosilääkäri T. G. Z. Tingvald Hannikaiselle virkavapautta täysin palkkaeduin Ruotsiin 
ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten yhden kuukauden ajaksi marraskuun 21 p:stä 
lukien sijaisenaan oman virkansa ohella tuberkuloosihuoltotoimiston ensimmäinen 
alilääkäri V. K. P. Perkki. 

!) Khs t l p. lokak. 2 739 §. — 2) S:n 5 p. heinäk. 1 995 §. — 3) S:n 28 p: kesäk. 1 907 §. — 
*) S:n 7 p. jouluk. 16 351 §. — 5) S:n 20 p. syysk. 2 529 §. — 6) Ks. tämän kert. I osan s. 48. — 
7) Khs 9 p. elok. 2 157 S. — 8) S:n 4 p. tammik. 59 §. — 9) S:n 11 p. tammik. 136 §. — 10) S:n 
28 p. kesäk. 1 910 §. — S:n 15 p. maalisk. 789 §. —1 2) S:n 12 p. huhtik. 1 042 §. —1S) S:n 
24 p. toukok. 1 530 §. — 14) S:n 26 p. huhtik. 1 190 §. — 15) S:n 15 p. marrask. 16 148 §. 



122 
2. Kaupunginhallitus 170 

Sairaslomaa myönnettiin *) tuberkuloosilääkäri Tingvald Hannikaiselle kesäkuun 
25 p:stä heinäkuun 31 p:ään sijaisenaan ensimmäinen alilääkäri Perkki. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston siivoojalle K. Laitiselle myönnettiin 2) 4 335 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista korvaukseksi hänen syyskuun palkastaan, 
jonka oli nostanut hänen nimensä väärentänyt henkilö. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 5 000 mk kertakaikkisena 
avustuksena Kiljavannummen parantolan potilasyhdistykselle. 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston lääkäri E. E. Anttinen oikeutettiin 4) säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa kertomusvuoden loppuun saakka. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. K a u p u n g i n h a l l i t u s h y v ä k s y i 5) t e r v e y d e n -
hoitolautakunnan esityksen sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman henkilökunnan 
ruokailusta vastaanottoasemalla sekä korvauksen perimisestä ruoasta kaupunginhalli-
tuksen tilapäisestä ruokailusta kaupungin sairaaloissa vahvistaman6) taksan mukaan. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) palkkaamaan sielullisesti sairaiden vastaan-
ottoasemalle ylimääräinen siivooja. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman apulaislääkäri V. E. Okko oikeutettiin 8) 
toistaiseksi hoitamaan sivutointa. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin9) kiinteistölautakun-
nan käytettäväksi 29 930 mk erinäisten korjaustöiden suorittamiseen sielullisesti sai-
raiden vastaanottoasemalla. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan avoinna olevaan apulaisesimiehen-
virkaan valittiin 10) odontologian lisensiaatti A. B. Canth. 

Kouluhammaslääkäri R. G. Schwindt määrättiin lv) v:n 1945 syyskuun 1 p:njav:n 
1946 toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi hoitamaan hampaidenoikomistehtäviä keskus-
klinikalla 6 tunnin virka-ajoin ja oikeuksin nauttia sanotusta työstä lisäpalkkiona 50 % 
nykyisen virkansa peruspalkasta kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginhallitus päätti12), että kouluhammaslääkäri Schwindt oikeutetaan tammi-
kuun 10 p:nä 1946 alkavan 3 kuukautta kestävän virkavapautensa aikana, jolloin hän 
tulisi työskentelemään opintotarkoituksissa Eastman-laitoksen hampaidenoikomisosas-
tolla Tukholmassa, nauttimaan 50 % peruspalkastaan kalliinajanlisäyksineen ehdoin, 
että hän sitoutuu virkavapauden päätyttyä pysymään virassaan vähintään 3 vuoden ajan 
tai muussa tapauksessa korvaamaan kaupungille sanotulta ajalta nostamansa palkan. 

Kaupunginhallitus päätti13), että hammaslääkäri S. A. Melalle, jonka terveydenhoito-
lautakunta oli määrännyt lokakuun 1 p:stä lukien edelleen hoitamaan hänen aikaisem-
min hoitamaansa kouluhammaslääkärinvirkaa, kunnes se vakinaisesti täytettiin, saatiin 
suorittaa samat palkkaedut kuin tähänkin asti niin kauan kuin hän hoiti sanottua virkaa. 

Kouluhammaslääkäri E. E. Becker oikeutettiin14) hoitamaan sivutointa v:n 1947 
loppuun. 

Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin 15) hankkia kouluhammasklinikan ent. apulais-
johtajalle V. Cederbergille, klinikka-apulaiselle E. S. Strömbergille ja vahtimestari A. 
Grenmanille. 

Terveydenhoitolautakunnan esitys kouluhammasklinikan esimiehen T. H. J. Ek-
manin käytettäväksi myönnetyn etuantimäärän korottamisesta 1 000 mk:aan hyväk-
syttiin16). 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi17) 12 223 mk kouluhammasklinikan keskusklinikan huoneistovuokran suo-
rittamiseen. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi18) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 24 300 mk Kal-
lion kansakoulussa sijaitsevan Kallion haaraklinikan muutostöiden suorittamista varten. 

Veneeristen tautien poliklinikat. K a u p u n g i n v a l t u u s t o n h y v ä k s y t t y ä 19) k a u p u n g i n -
hallituksen toimenpiteet oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan järjestämään aamupäivä-

!) Khs 19 p. heinäk. 2 067 §. — 2) S:n 27 p. jouluk. 16 539 §. — S : n 5 p. huhtik. 990 §. — 
4) S:n 14 p. kesäk. 1 770 §. — 5) S:n 20 p. jouluk. 16 505 §. — 6) Ks. tämän kert. I osan s. 172. — 
7) Khs 22 p. maalisk. 863 §. — 8) S:n 30 p. elok. 2 314 §. — 9) S:n 5 p. heinäk. 1 994 §. — 
10) S:n 7 p. kesäk. 1 717 §. — ") S:n 9 p. elok. 2 149 §. —1 2) S:n 7 p. jouluk. 16 352 §. —1S) S:n 4 
p. lokak. 2 694 §. — S:n 3 p. toukok. 1 274 §. —15) S:n 15 p. maalisk. 788 §. —16) S:n 9 p. 
toukok. 1 298 i —1 7) S:n 8 p. helmik. 379 S ja khn jsto 4 p. huhtik. 3 548 §. — 18) Khs 23 p. 
elok. 2 264 §. — 19) Ks. tämän kert. I osan s. 50. 
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vastaanoton ensimmäiseen veneeristen tautien poliklinikkaan ja sen johdosta palkkaa-
maan sinne mm. kaksi lääkäriä toukokuun 1 pistä lukien, terveydenhoitolautakunta il-
moitti, että töiden lisääntymisen vuoksi oli ollut välttämätöntä palkata ylimääräinen 
lääkäri jo huhtikuun 6 pistä lukien. Kaupunginhallitus päätti tällöin kehoittaa ter-
veydenhoitolautakuntaa suorittamaan kyseisen ylimääräisen lääkärin palkkion huhtikuun 
ajalta ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti2) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa käyttämään en-
simmäisen veneeristen tautien poliklinikan tilapäisen työvoiman määrärahaa tilapäisen 
lisähenkilökunnan palkkaamiseksi mainittuun poliklinikkaan aamupäivävastaanotto-
jen järjestämistä varten. 

Ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan lääkäri Y. V. Salminen ja ensimmäinen 
apulaislääkäri J. A. V. Tuohimäki oikeutettiin 3) hoitamaan sivutoimia v:n 1947 loppuun. 

V:n 1944 yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 3 762 mk toisen 
veneeristen tautien poliklinikan vahtimestarin G. A. Holmbergin v:n 1944 joulukuun 
palkan korvaamiseen, jonka joku toinen henkilö oli rahatoimistosta väärennetyllä valta-
kirjalla nostanut sekä kehoitti poliisilaitoksen rikospoliisiosastoa jatkamaan tutkimuk-
sia asiassa. 

Sen jälkeen kun Helsingin yleisen sairaalan ihotautien osaston taholta oli ilmoitettu, 
ettei siellä enää voitu hoitaa Helsingin maalaiskunnan ja Huopalahden kunnan sukupuoli-
tautipotilaita, kaupunginhallitus, myöntyen Helsingin maalaiskunnan terveydenhoito-
lautakunnan ja Huopalahden kunnan virkalääkärin anomuksiin, päätti5) suostua siihen, 
että Helsingin maalaiskunnan ja Huopalahden kunnan sukupuolitautipotilaat hoidetaan 
kertomusvuonna kaupungin veneeristen tautien poliklinikoilla edellytyksin, että laskut 
potilaiden hoitoon käytetyistä lääkkeistä maksetaan mainittujen kuntien varoista. 

Kaupunginkätilöt. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi6) 192 mk pohjoisen piirin kaupunginkätilön huoneiston koro-
tetun vuokran suorittamiseen. 

Lääkintöhallitus ilmoitti sisäasiainministeriön toukokuun 9 pinä määränneen, että 
Helsingin kaupungin tuli heinäkuun 1 pistä 1944 lukien valtion kustannuksella palkata 
9 terveyssisarta ja 2 kätilöä, sekä huomautti samalla kunnallisista terveyssisarista 
maaliskuun 31 pinä 1944 annetun lain 21 §;n määräyksestä, että jos kaupungin pal-
veluksessa oli useampia terveyssisaria kuin sisäasiainministeriö oli määrännyt, terveyden-
hoitolautakunnan tuli, ottamalla huomioon asianomaisten tehtävät, virkaikä ja muut 
virka-ansiot, päättää, keitä näistä terveyssisarista oli pidettävä sanotussa laissa tarkoi-
tettuina terveyssisarina. Ilmoitus merkittiin 7) tiedoksi. 

Kaupungin avustamat poliklinikat. Kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa terveyden-
hoitolautakunnalle, että lääketieteen lisensiaatti T. J. Weberin kanssa tehtyä sopimusta 9) 
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan ylläpitämisestä ei ole jatkettava kertomus-
vuoden päätyttyä sekä kehoittaa sairaalahallitusta pitämään huolta tohtori Weberin 
harjoittaman polikliinisen toiminnan väliaikaisesta jatkamisesta mainitun poliklinikan 
huoneistossa siksi kunnes vastaava osasto Kivelän sairaalassa voi aloittaa toimintansa. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 10 000 mkin 
suuruisen lisäavustuksen myöntämisestä tohtori Weberille kyseisen poliklinikan ylläpitä-
miseksi kertomusvuonna. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi 10) 1 600 mk korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan ja 768 mk Unioninka-
dun silmäpoliklinikan huoneistojen korotettujen vuokrien suorittamiseen. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille myönnettä-
vien etuantien määrät vahvistettiin n) . 

Sairaalat 
Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston toimistoapulainen A. E. Forsström oi-

keutettiin 12) jäämään virkaansa säädetyn eroamisiän saavutettuaan maaliskuun 31 piään 
1Ö46 saakka. 

Khs 3 p. toukok. 1 273 §. —2) S:n 12 p. huhtik. 1 047 §. — 3) S:n 3 p. toukok. 1 274 §. — 
*) S:n 1 p. helmik. 347 §. — 5) S:n 22 p. maalisk. 864 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 39 §. —7) S:n 

p. kesäk. 1 771 §. — 8) S:n 8 p. marrask. 16 012 §. — 9) Ks. v:n 1934 kert. s. 204. — 10) Khs 
p. huhtik. 1 192 §. — «) S:n 11 p. tammik. 109 §. — l 3) S:n 4 p. lokak. 2 686 §. 
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Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
m y ö n s i 2 250 mk sairaalain tiliviraston korotetun vuokran maksamiseen. 

Kesälomat. Sairaalahallitus oikeutettiin 2) myöntämään paratyfusepidemian vuoksi 
kertomusvuonna kesälomansa keskeyttämään joutuneille sairaalatarkastaja S. M. Saa-
renheimolle ja kulkutautisairaalan yöylihoitajattarelle A. I. A. Aschanille heiltä täten 
käyttämättä jäänyt kesäloman osa edelliselle v:n 1946 tammikuun 1 pistä 15 piään jä 
jälkimmäiselle vin 1946 tammikuun 1 pistä 17 piään. 

Kaupunginhallitus päätti 3) suostua siihen, että niihin lääkäreihin, jotka olivat sodan 
aikana olleet vapaaehtoisina puolustuslaitoksen palveluksessa samoin kuin niihin kaupun-
gin sairaanhoitajattariin nähden, jotka olivat vapautuneet puolustusvoimain palveluk-
sesta saatiin soveltaa kaupunginhallituksen päätöstä 4), jonka mukaan niille puolustus-
voimain palveluksesta vapautuneille työntekijöille ja viranhaltijoille, joille oli edulli-
sempaa saada kuluvan vuoden lomansa valtioneuvoston marraskuun 23 pinä 1944 anta-
man päätöksen mukaisesti kuin kaupunginvaltuuston lokakuun 11 pinä 1944 hyväksymiä 
perustein oli myönnettävä loma valtioneuvoston päätöksen mukaisesti soveltamalla loma-
ajan pituuteen nähden kaupungin virka- ja lomasääntöjä. 

Kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa sairaalahallitukselle ja huoltolautakunnalle, 
että niille hoitohenkilökuntaan kuuluville viranhaltijoille, joille 54 viikkotunnin työajan 
korvaukseksi oli aikaisemmin myönnetty 2 viikon ylimääräinen loma, voitiin vin 1946 
alusta lukien myöntää kesäloma virkasäännön yleisten määräysten mukaisesti. 

Sairaalain yövartijain sijaisille maksettava palkkio. K a u p u n g i n h a l l i t u s p ä ä t t i 6 ) 
oikeuttaa sairaalahallituksen korottamaan sairaalain yövartijain sijaisten palkkion loka-
kuun 1 pistä lukien 200 mkiaan yövuorolta sekä merkitä vin 1946 talousarvioehdotukseni 
Kivelän sairaalan, Nikkilän sairaalan, kulkutautisairaalan ja tuberkuloosisairaalan tila-
päisen työvoiman tileille kullekin 2 600 mkilla korotetun määrärahan sekä Marian sai-
raalan tilapäisen työvoiman tilille 5 200 mkilla korotetun määrärahan. 

Sairaalain käteiskassat. Kaupunginhallitus päätti7), että käteisvarojen määrä sai olija 
Nikkilän sairaalassa enintään 75 000 mk, Marian sairaalassa ja Kivelän sairaalassa enin-
tään 60 000 mk sekä kulkutautisairaalassa ja tuberkuloosisairaalassa enintään 30 000 mk 
paitsi palkanmaksupäivinä, jolloin se voi olla suurempikin. ·, 

^ Luontoisetujen korvaaminen ym. Kaupunginhallitus käsitteli8) vuoden varrella joukön 
asioita, jotka koskivat sairaalahallituksen alaisten viranhaltijain oikeuttamista asumaan 
sairaalan ulkopuolella tai heidän luopumistaan muuten virkoihinsa kuuluvista luontois-
eduista samoin kuin kyseisten viranhaltijain nauttimistaan luontoiseduista suoritettavien 
korvausten suuruuden määräämistä. 

Kivelän sairaalan v.t. apulaislääkäri P. Brummer sekä tuberkuloosisairaalan yli-
lääkäri V. J. Seppänen ja apulaislääkäri J. Heikkinen oikeutettiin 9) viroistaan erottuahan 
edelleenkin asumaan virka-asunnoissaan, kunnes huoneistot tarvittiin uusien viranhalti-
jain asunnoiksi, kuitenkin enintään kertomusvuoden kesäkuun 1 piään saakka. Ylilääkäri 
Seppäselle myönnetty oikeus pidennettiin 10) sittemmin kesäkuun 16 piään. 

Tilapäisruokailu sairaaloissa. Tilapäisestä ruokailusta kaupungin sairaaloissa suori-
tettavat maksut korotettiin n ) heinäkuun 1 pistä lukien, minkä ohessa kaupunginhallitus 
päätti, että aikaisemmin vahvistettu määräys, jonka mukaan sairaalan viranhaltijan 
perheeseen kuuluvat 15 vuotta nuoremmat lapset suorittavat puolet vastaavista mak-
suista, on edelleen voimassa. 

Esikaupunkiliitoksen aiheuttama sairaanhoitopaikkatarve. T u t u s t u t t u a a n sen k o m i t e a n 
mietinnössään tekemiin ehdotuksiin, joka oli asetettu 12) harkitsemaan esikaupunkilii-

Khs 28 p. maalisk. 886 §. —2) S:n 27 p. jouluk. 16 562 §. — 8) S:n 8 p. maalisi*. 645 §, -f-
4) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 78. — 5) Khs 15 p. maalisk. 786 — 6) S:n 1 p. marrask. 2 957 §. —• 
7) S:n 27 p. jouluk. 16 540 §. — 8) S:n 24 p. toukok. 1 525 § sekä khn jsto 4 p. tammik. 3 051 
§, 25 p. tammik. 3 164 §, 15 p. helmik. 3 277 ja 3 278 §, 1 p. maalisk. 3 386 ja 3 387 §, 8 ¿p. 
maalisk. 3 418, 3 419 ja 3 420 S, 28 p. maalisk. 3 532 §, 18 p. huhtik. 3 631, 3 632 ja 3 633 §, 2 
p. toukok. 3 664 §, 12 p. toukok. 3 725 §, 16 p. toukok. 3 749 ja 3 750 §, 30 p. toukok. 3 828 
3 829 §, 6 p. kesäk. 3 855 §, 5 p. heinäk. 4 016, 4 029, 4 030, 4 031, 4 032 ja 4 033 §, 11 p. heinäk. 
4 068, 4 069, 4 070 ja 4 080 §, 26 p. heinäk. 4 127 ja 4 128 §, 5 p. syysk. 4 259 ja 4 268 §, 10 
p. lokak. 4 407, 4 408 ja 4 418 §/ 31 p. lokak. 4 543 §, 9 p. marrask. 4 561 §, 28 p. marrask. 
4 676 § sekä 27 p. jouluk. 4 818, 4 819, 4 820 ja 4 821 §. —9) Khs 1 p. maalisk. 629 §, 15 p. helmik. 
469 ja 468 §. —10) S:n 7 p. kesäk. 1 716 §. — X1) S:n 5 p. heinäk. 1 997 §; ks. KunnalL asetuskak. 
s. 135. — 1 2) Ks. tämän kert. I osan s. 140. 
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toksen aiheuttamaa sairaanhoitopaikkojen tarvetta ja keinoja sen tyydyttämiseksi, 
kaupunginhallitus päätti1): 

kehoittaa sairaalahallitusta tutkimaan, missä määrin hoitopaikkoja kaupungin sairaa-
loissa voitiin lisätä ja tekemään siinä suhteessa tarpeelliset ehdotukset; 

kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa tutkimaan, missä määrin kaupungin potilaita 
varten voitiin järjestää ylimääräisiä hoitopaikkoja Kiljavannummen ja Meltolan keuhko-
tautiparantoloissa sekä Kellokosken piirimielisairaalassa; 

kehoittaa sairaalahallitusta tutkimaan lasarettisairaalan perustamista poliklinikkoi-
neen Käpylän läheisyyteen koskevaa asiaa ja tekemään siitä aikanaan ehdotuksen; 

kehoittaa huoltolautakuntaa tutkimaan, voitiinko kunnalliskodin sairaalaan liittyvän 
poliklinikan toimintaa laajentaa siten, että sitä voisi käyttää myös lähimmän ympäristön 
asutus; sekä 

kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa yksissä neuvoin sairaalahallituksen kanssa tut-
kimaan mahdollisuuksia jonkin itsenäisen poliklinikan järjestämiseksi kaupungin pohjoi-
sia osia ja liitosaluetta varten. 

Kaupunginhallituksen kehoitettua 2) sairaalahallitusta tutkimaan mahdollisuuksia 
hoitopaikkojen lisäämiseksi kaupungin sairaaloissa, sairaalahallitus ilmoitti, että Kivelän 
ja Nikkilän sairaaloissa sekä tuberkuloosisairaalassa oli jo lisätty hoitopaikkoja niiden 
enimmäismäärään saakka ja hankittu siihen lääkintöhallituksen suostumus, huomauttaen 
samalla Lapinlahden vanhan kansakoulutalon jatkuvan varaamisen tarpeellisuudesta 
Marian sairaalan apusairaalaksi. Ilmoitus merkittiin 3) tiedoksi. 

Yliopiston amanuenssinpaikat. Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa kaupungin-
lakimiestä laatimaan uuden entisen sisältöisen sopimuksen yliopiston konsistorin kanssa 
viiden vuoden ajaksi kertomusvuoden alusta lukien yliopiston 19 amanuenssinpaikan yllä-
pitämisestä kaupungin sairaaloissa, mihin sopimukseen sisältyivät myös v. 1944 ja 1945 
perustetut 4 amanuenssinpaikkaa. 

Työttömien henkilöiden lääkärintarkastus. Kaupunginhallitus päätti 5), että työvoima-
päällikkö sai lähettää työttömiä henkilöitä tutkittaviksi Marian ja Kivelän sairaalain 
poliklinikkoihin, jolloin lääkärille oli suoritettava todistusten kirjoittamisesta 75 mk 
ja milloin röntgentutkimus tuli kysymykseen, röntgenlääkärille samoin 75 mk, ollen mai-
nittujen sairaalain näistä maksuista veloitettava kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriötä. 

Siirtoväen ja inkeriläisten sairaalahoito. Kaupunginhallitus päätti 6) hyväksyä sairaala-
hallituksen esityksen, että kaupungin sairaaloissa saatiin tyytyä siirtoväkeen kuuluvien 
sekä inkeriläisten potilaiden osalta siihen korvaukseen, minkä lääkintöhallitus oli sitoutu-
nut suorittamaan mainittujen potilaiden hoidosta. 

Marian sairaala. Marian sairaalan johtaja-ylilääkärille A. E. T. Pelkoselle päätettiin7) 
sallia suorittaa täydet palkkaedut hänelle Ruotsiin tehtävää kongressimatkaa varten 
marraskuun 21 p:stä 29 p:ään myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti8), että sen tutkittavakseen alistama9) sairaalahallituksen 
päätös, joka koski Marian sairaalan kirurgisen osaston alilääkärin M. I. Orkomiehen sijai-
sen palkkausta hänen palkattoman virkavapautensa aikana, saatiin, sairaalahallituksen 
annettua selityksen asiasta, panna täytäntöön. 

Kirurgisen osaston apulaislääkärille A. F. Waseniukselle päätettiin 10) sallia suorittaa 
täydet palkkaedut hänelle Ruotsiin tehtävää kongressi- ja opintomatkaa varten marras-
kuun 19 p:stä 29 p:ään myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Sairaalahallitus oikeutettiin suorittamaan Marian sairaalan sairaanhoitajattarelle 
B. Winterbäckille u ) 2/3 hänen peruspalkastaan kalliina] anlisäyksineen ynnä ikäkorotuk-
set samoin kalliinaj anlisäyksineen hänelle opiskelua varten Lundin yliopiston sairaalassa 
kahden kuukauden ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta sekä täydet palkkaedut 
kiertävälle sairaanhoitajattarelle A. M. E. Rotkirchille12) tämän osallistuessa marraskuun 
20 p:stä lukien neljän kuukauden aikana sosiaalihoitajatarkursseihin ja osastonhoitajat-
tarille I. S. Särkälle13) ja A. Karhuselle 13) heidän osallistuessaan v:n 1946 helmikuun 1 p:n 

!) Khs 22 p. marrask. 16 203 §. — 2) Ks. ylemp. — 3) Khs 27 p. jouluk. 16 564 §. — 4) S:n 
22 p. maalisk. 861 §; ks. myös v:n 1941 kert. s, 187. —5) Khs 5 p. heinäk. 1 998 §. —6) S:n 27 
p. jouluk. 16 567 §. — 7) S:n 8 p. marrask. 16 020 §. ^ 8) S:n 8 p. maalisk. 670 §. —9) S:n 22 p. 
helmik. 517 —10) S:n 8 p. marrask. 16 021 §. — S:n 5 p. heinäk. 1 996 §. — i a) S:n 8 p. mar-
rask. 16 022 §. — 13) S:n 13 p. jouluk. 16 445 §. 
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ja toukokuun 1 p:n välisenä aikana sairaanhoitajattarille järjestettäviin kasvatusopillisiin 
kursseihin, kaikille tavanmukaisin ehdoin. 

Marian sairaalan sisätautien osaston ylilääkäri F. Saltzman ja apulaislääkäri C.-O. V. E. 
Lövegren, kirurgisen osaston ylilääkäri A. E. T. Pelkonen, alilääkäri M. I. Orkomies ja 
apulaislääkärit E. F. L. Löfgren, U. Rinne ja A. F. Wasenius sekä lastenosaston ylilääkäri 
P. J. Heiniö oikeutettiin hoitamaan sivutoimia v:n 1946 loppuun. 

Sairaalahallituksen päätös lääkäiin päivystyspalkkion määräämisestä kertomusvuonna 
Marian sairaalan sisätautien osastolla 140 mk:ksi ja kirurgisella osastolla 180 mkiksi 
vuorokaudelta hyväksyttiin 2). 

Sairaalahallitus oikeutettiin 3) suorittamaan heinäkuun 1 pistä lukien Marian sairaalan 
neljälle leikkaussaleissa, laboratoriossa ja röntgenissä toimivalle sairaanhoitajattarelle 
päivystyspalkkiota siten, että osastonhoitajattarelle suoritettiin 100 mk ja muille hoita-
jattarille 75 mk päivystysvuorolta. 

Marian sairaalan hoitajatarasuntolan lämmittämisestä talonmies F. Lindvallille 
suoritettava palkkio päätettiin 4) sallia korottaa kertomusvuoden alusta lukien 1 150 
mkiaan sekä sittemmin lokakuun 1 pistä lukien 1 500 mkiaan kuukaudessa ja päätti 
kaupunginhallitus samalla merkitä vin 1946 talousarvioehdotukseen Marian sairaalan 
tilapäisen työvoiman tilille tämän johdosta 4 200 mk:11a korotetun määrärahan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi5) sairaalahallituksen esityksen sairaalatyöhön Marian sai-
raalassa kertomusvuoden kesänä osallistuvien ruotsinmaalaisten lääketieteen kandidaattien 
oikeuttamisesta palvelusaikanaan nauttimaan ateriansa maksutta sairaalan ruokalassa. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 6) hankkimaan Marian sairaalaan kuljetettava röntgen-
kone 85 000 mk:n hinnasta ja käyttämään siihen sairaalan määrärahaa Kaluston hankinta. 

Pääluokkaan Kiinteistöt sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi7) 
24 000 mk Marian sairaalan halkosirkkelin muuttamiseksi toimimaan akseliin kytketyllä 
moottorilla. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 
45 000 mk asunnon järjestämiseksi Marian sairaalan taloudenhoitajaa varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
21 000 mk huoneen järjestämiseksi Marian sairaalaan leikkauksissa otettujen preparaat-
tien ja ruumiinavauksissa otettujen näytteiden säilyttämistä varten. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 64 000 mk10) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi kahden 
mukavuuslaitoksen järjestämistä varten Marian sairaalan kirurgiselle osastolle sekä 18 000 
mk11) kirurgisten osastojen viemärijohdon liittämistä varten suoraan puhdistuskaivojen 
ohi päälikaviemäriin. 

Kaupunginlakimiehelle päätettiin 12) antaa tehtäväksi valvoa kaupungin etuja Marian 
sairaalassa marraskuun 3 p:nä tapahtuneen varkauden ja saman kuukauden 18 p:nä 
tapahtuneen murtovarkauden johdosta syntyvässä oikeudenkäynnissä. 

Kulkutautisairaala. Sairaalahallitus oikeutettiin13) myöntämään kulkutautisairaalan 
yövartijalle K. Strandbergille, joka tammikuun 1 p:nä tuli nauttineeksi vuoden kestä-
neen yhtämittaisen sairasloman, edelleen sairaslomaa kertomusvuoden huhtikuun 26 
prään saakka 2/3 palkoin. 

Ylilääkärille ja johtajalle V. V. Rantasalolle päätettiin 14) sallia suorittaa täydet palk-
kaedut hänelle ulkomaista kongressimatkaa varten marraskuun 21 p:n ja 28 p:n väliseksi 
ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalahallituksen suorittamaan laboratoriohoitajatar 
H. A. Pölöselle hänen ikäkorotuksensa kalliinajanlisäyksineen Ruotsiin kertomusvuoden 
syyskuun 1 p:n ja v:n 1946 maaliskuun 1 p:n välisenä aikana tehtävän opintomatkansa 
ajalta 15); osastonhoitajatar A. Elolle täydet palkkaedut hänen osallistuessaan maaliskuun 
1 pin ja kesäkuun 1 pin välisenä aikana sairaanhoitajattarille järjestettäviin kasvatus-
opillisiin kursseihin16); sekä kiertävälle hoitajattarelle O. L. I. Luukolle 17) täydet palkka-

!) Khs 15 p. helmik. 465 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 234 §. — 3) S:n 14 p. kesäk. 1 774 §. — 
*) S:n 1 p. maalisk. 626 § ja 1 p. marrask. 2 960 §. —5) S:n 3 p. toukok. 1 266 §. —6) S:n 19 
p. huhtik. 1 093 §. —7) S:n 24 p. toukok. 1 534 §. —8) S:n 25 p. tammik. 232 §. — 9) S:n 15 p. 
maalisk. 787 §. — 10) S:n 11 p. lokak. 2 733 §. - 1 1 ) S:n 22 p. marrask. 16 184 §. —12) S:n 13 p. 
jouluk. 16 443 §. — 13) S:n 15 p. helmik. 472 §. —14) S:n 22 p. marrask. 16 199 §. —15) S:n 20 
p. syysk. 2 536 §. —16) S:n 1 p. maalisk. 630 §. —17) S:n 1 p. marrask. 2 967 §. 
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edut hänen osallistuessaan neljän kuukauden aikana sosiaalihoitajatarkursseihin, kaikille 
ehdoin, että he sitoutuivat palvelemaan kaupunkia vähintään vuoden ajan virkavapauden 
päättymisestä lukien tai muussa tapauksessa suorittamaan virkavapautensa aikana naut-
timansa palkkaedut takaisin kaupungille. 

Ylilääkäri ja johtaja V. V. Rantasalo sekä alilääkäri E. R. Nystén oikeutettiin 
hoitamaan sivutoimia v:n 1946 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti 2) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi avustaa sairaala-
hallitusta kulkutautisairaalan halkojenkuljetuksissa tapahtuneiden väärinkäytösten sel-
vittämisessä ja mahdollisten syytteiden nostamisessa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi3) yhteensä 137 709: 75 mk sähköpaistinuuniryhmän ja keittopadan hank-
kimista varten. 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi 17 000 mk uusien lämpöpattereiden asentamista varten paviljongin II 
huoneisiin n:o 5 ja 6. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 12 000 mk muutostöiden suorittamiseksi ylihoitaj att aren asun-
nossa 5); 65 Q00 mk osaston n:o 10 rikkoutuneen keskuslämmityskattilan tilalle hankitun 
uuden kattilan hinnan maksamiseen6); sekä kyseisiä käyttövarojaan ylittäen 49 308: 40 
mk halkokatoksen rakentamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin 7). 

Tukholman kaupungin päätettyä8) lahjoittaa Helsingin kaupungille lähinnä lapsi-
potilaita varten suunnitellun tarkkailuosaston kulkutautisairaalan yhteyteen, tukholma-
lainen arkkitehti G. Sjödin oli laatinut ehdotuksen, jonka mukaan kyseinen paviljonki 
sijoitettaisiin kahteen rakennukseen sairaala-alueen pohjoisosaan. Tutkittuaan ehdotusta 
sairaalahallitus oli tullut siihen tulokseen, että koska ehdotettu sijoituspaikka olisi varat-
tava sairaalan vastaisia laajennuksia varten, olisi tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa 
paviljonki yhteen rakennukseen aikaisemmin käydyissä neuvotteluissa suunniteltuun 
paikkaan kaupunginarkkitehti Ekelundin piirustusten mukaisesti. Kaupunginhallitus 
päätti 9) tällöin Stockholms stads kommitté för nordiskt hjälparbete nimiselle komitealle 
lähetettävässä kirjelmässään ehdottaa, että puheena oleva tarkastusosasto rakennettai-
siin alunperin suunnitellulle paikalle sairaala-alueen lounaisosaan pääasiassa kaupungin-
arkkitehti Ekelundin laatimien luonnospiirustusten mukaisesti ja että siihen saataisiin 
sijoittaa pienehkö leikkausosasto Helsingin kaupungin kustannuksella. 

Rakennustoimiston esittämä 7 562: 55 mk:n suuruinen lasku yllä mainitun Ruotsista 
lahjoitetun uuden paviljongin peruskiven laskemisesta hyväksyttiin10) maksettavaksi 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Kivelän sairaala. Mielitautiopin professorinvirkaa hoitamaan määrätylle Kivelän sai-
raalan mielisairaiden osaston ylilääkärille S. E. Donnerille päätettiin11) sallia myöntää 
palkatonta virkavapautta syyskuun 12 p:stä lokakuun 12 p:ään sijaisenaan alilääkäri 
S. A. Erkkilä. 

Kaupunginhallitus päätti12) määrätä tuberkuloosisairaalan laryngologin H. R. Gado-
linin hoitamaan Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston ylilääkärin 
virkaa v:n 1946 alusta lukien toistaiseksi ja kunnes virka vakinaisesti täytettiin, kuiten-
kin enintään kahden kuukauden aikana. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä13) perustaa v:n 1946 alusta lukien Kivelän sairaalaan 
röntgenapulaislääkärin viran, sairaalahallitus ilmoitti palkanneensa röntgenosaston kas-
vaneen työtaakan vuoksi tilapäisen työvoiman määrärahasta tällaisen lääkärin jo kesä-
kuun 1 p:stä lukien kertomusvuoden loppuun. Sairaalahallituksen toimenpide hyväksyt-
tiin 14). 

Ylimääräisen apulaislääkärin palkkaamiseksi sisätautien osaston käytössä olevia 
mielisairaiden osaston kahta hoito-osastoa varten merkittiin15) v:n 1946 talousarvioehdo-
tukseen sairaalan tilapäisen työvoiman tilille 105 840 mk:n suuruinen määräraha. 

Khs 25 p. tammik. 237 §. — 2) S:n 18 p. lokak. 2 792 §. —3) S:n 11 p. tammik. 125 § 
ja 20 p. jouluk. 16 501 §. — 4) S:n 28 p. maalisk. 912 §. — 5) S:n 25 p. lokak. 2 900 §. — 
«) S:n 8 p. marrask. 16 024 §. — ') S:n 20 p. jouluk. 16 500 §. — 8) Ks. tämän kert. I osan s. 52. — 
») Khs 12 p: huhtik. 1049 §. —10) S:n 9 p. elok. 2 129 §. — n ) S:n 20 p. syysk. 2 538 §. — 
12) S:n 13 p. jouluk. 16 439 §. — 13) Ks. tämän kert. I osan s. 53. — 14) Khs 24 p. toukok. 
1 538 §. — 15) S:n 11 p. lokak. 2 741 S. 
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Sairaalahallitus oikeutett i inpalkkaamaan mielisairaiden osastolle sairaalan tila-
päisen työvoiman määrärahasta siivooja ja kylvettäjä elokuun 1 pistä lukien kertomus-
vuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti 2) myöntää johtajalle ja sisätautien osaston ylilääkärille 
P. R. Soisalolle sairaslomaa tammikuun 1 pistä helmikuun 28 piään sekä määrätä mieli-
sairaiden osaston ylilääkärin S. E. Donnerin sanottuna aikana hoitamaan sairaalan johta-
jan virkaa ja alilääkäri K. U. Ahavan sisätautien osaston ylilääkärin virkaa. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 3) myöntämään kylvettäjä E. M. Sikiölle, joka oli nautti-
nut sairaslomaa yhtäjaksoisesti vin 1944 kesäkuun 10 pistä lukien, jatkettua sairaslomaa 
vin 1946 kesäkuun 1 piään, minkä ohessa sairaalahallitusta kehoitettiin ilmoittamaan sii-
vooja Sikiölle, että mainitun päivän jälkeen sairaslomaa ei enää voitu myöntää. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 4) myöntämään siivooja T. Hiirelle, joka kertomusvuoden 
helmikuun 9 pinä tuli nauttineeksi vuoden kestänyttä virkavapautta, edelleen palkatonta 
virkavapautta perheasioiden vuoksi vin 1946 helmikuun 9 piään ehdoin, että ellei hän 
viimeistään viimeksi mainittuna päivänä ryhtynyt hoitamaan virkaansa hänet oli katsot-
tava eronneeksi kaupungin palveluksesta. 

Mielisairaiden osaston ylilääkärin S. E. Donnerin päätettiin5) sallia pitää vin 1944 
puuttuva osa kesälomastaan kertomusvuoden tammikuun aikana. 

Ylilääkäri S. E. Donner6), alilääkärit S. A.Erkkilä7) ja I. A. Vartiainen8), apulais-
lääkäri F.-E. M. T. Krusius9), taloudenhoitaja V. V. Kääriäinen7) sekä siivooja S. 
Rantala10) oikeutettiin hoitamaan sivutoimia vin 1946 loppuun. 

Käsityönohjaaja S. Lindberg oikeutettiin11) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jää-
mään virkaansa lokakuun 1 piään. 

Päivystyspalkkiot Kivelän sairaalan poliklinikan iltavastaanotoilla päätettiin 12) 
kesäkuun 1 pistä lukien korottaa siten, että alilääkärille suoritettiin 250 mk, apulaislää-
kärille 180 mk ja vahtimestarille 50 mk kerralta. 

Kaupunginhallitus päätti13), että alilääkäri I. A. Vartiaiselta ei ollut perittävä takai-
sin hänen puolustuslaitokselta sodan aikana mahdollisesti saamaansa palkkaa. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi14) sairaalahallituksen käytettä-
väksi 2 450 mk sairaalan vakinaisen autonkuljettajan sotapalvelukseen joutumisen vuoksi 
autona jokursseille määrätyn apumiehen G. W. Starckin kurssimaksun korvaamiseksi. 

Hammaslääkärin työvälineiden hankkimiseksi tarvittavat varat, 127 087i 50 mk, 
päätettiin15) sallia suorittaa sairaalan kertomusvuoden määrärahasta Kaluston hankinta. 

Kansaneläkelaitoksen ilmoitettua sairaalahallituksen tiedustelun johdosta olevansa 
valmis purkamaan sopimuksen16) sairaspaikkain luovuttamisesta Kivelän sairaalan sisä-
tautien osastolta sen tutkimuspotilaita varten, kaupunginhallitus totesi17) kyseisen sopi-
muksen täten rauenneen. 

Merkittiin18) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, jonka mukaan sisäasiainministeriö 
oli hyväksynyt Kivelän sairaalan hallintorakennuksen mielisairaiden osaston henkilö-
kunnan käytössä olevalta osalta otettavaksi kunnallisten mielisairaalain valtionapua kos- ' 
kevaan yleiseen suunnitelmaan sekä että valtion osuus tultiin aikanaan suorittamaan kau-
pungille. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi19) 127000 mk Kivelän sairaalan 
silmätautien osaston uudelleenjärjestelyä varten. 

Kaupunginhallitus päätti20) antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi kiireelli-
sesti laatia ehdotuksen ja kustannusarvion korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston perusta-
misesta Kivelän sairaalaan aiheutuvia rakennuksen muutos- ja korjaustöitä varten. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi21) 124 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi ajo-
kaluvajan rakentamista varten Kivelän sairaalaan kertomusvuonna. 

^ Khs 16 p. elok. 2 195 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 233 §. — 3) S:n 14 p. kesåk. 1 766 § ja 13 
p. jouluk. 16 444 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 470 § ja 6 p. syysk. 2 375 §. —5) S:n 4 p. tammik. 
53 §. — 6) S:n 25 p. tammik. 237 § ja 28 p. maalisk. 911 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 237 §. — 
8) S:n 25 p. tammik. 237 § ja 8 p. maalisk. 682 §. S:n 8 p. maalisk. 682 §. — 10) S:n 1 p. maa-
lisk. 635 § ja 27 p. jouluk. 16 570 §. — n) S:n 1 p. marrask. 2 963 §. — 12) S:n 24 p. toukok. 
1 526 §. — i3) S:n 1 p. maalisk. 623 §. — 14) S:n 15 p. helmik. 464 §. — 15) S:n 16 p. elok. 2 193 
§. —16) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 120. — 17) Khs 22 p. marrask. 16 195 §. —18) S:n 23 p. elok. 
2 269 §. — i9) S:n 14 p. kesåk. 1 765 §. —20) S:n 8 p. marrask. 16 010 S. — 2i) S:n 23 p. elok. 2 263 §. 
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Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi 36 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Kivelän sairaa-
lan ruumishuonerakennuksen ulkoseinien korjausta varten. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 
65 000 mk Kivelän sairaalan aitauksen korjaamista varten. 

Nikkilän sairaala. Merkittiin3) tiedoksi lääkintöhallituksen hyväksyneen lääketie-
teen lisensiaatti J. K. Runebergin valitsemisen Nikkilän sairaalan johtajaksi ja ylilääkä-
riksi. 

Eläkkeelle siirtymisen vuoksi virastaan syyskuun 1 p:nä eroava apulaisylilääkäri 
G. E. Svanljung määrättiin 4) hoitamaan apulaisylilääkärinvirkaa mainitusta päivästä 
lukien siksi kunnes virka vakinaisesti täytettiin. 

Sairaslomaa myönnettiin 5) apulaisylilääkäri G. E. Svanljungille helmikuun 11 p:stä 
maaliskuun 11 p:ään ja marraskuun 16 p:stä v:n 1946 tammikuun 1 p:ään sijaisenaan 
ensimmäinen alilääkäri E. E. Harlahti. 

Sairaalahallitus oikeutettiin6) tavanmukaisin ehdoin myöntämään perhehoitajatar 
K. A. Sawelalle täydet palkkaedut hänen osallistuessaan neljän kuukauden aikana so-
siaalihoitajatarkursseihin. 

Apulaisylihoitajatar A. J. Miinala, jolle oli myönnetty 7) täydet palkkaedut hänen 
osallistuessaan sairaanhoitajattaria varten maaliskuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisenä 
aikana järjestettyihin kasvatusopillisiin jatkokursseihin ehdoin, että hänen oli palvel-
tava kaupunkia vähintään vuoden ajan kurssien päättymisestä tai muussa tapauksessa 
suoritettava takaisin kurssien aikana nauttimansa palkkaedut, velvoitettiin 8), sitten kun 
hän oli ilmoittanut eroavansa kaupungin palveluksesta v:n 1946 maaliskuun 1 p:nä, suorit-
tamaan takaisin kaupungille neljännes mainittuna aikana nauttimastaan palkasta. 

Sairaanhoitajattaret A. S. Eklund9) ja H. S. Nyström10) oikeutettiin säädetyn eroa-
misiän saavutettuaan jäämään virkoihinsa vastaavasti v;n 1946 tammikuun 29 p:ään 
ja kertomusvuoden kesäkuun 1 p:ään saakka. 

Apulaisylilääkäri G. E. Svanljung11) ]a alilääkäri R. C. T. Lenck12) oikeutettiin hoita-
maan sivutoimia v:n 1946 loppuun saakka. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi13) sairaalahalli-
tuksen käytettäväksi 10 000 mk lisäpalkkion suorittamiseksi Nikkilän sairaalan talou-
denhoitajalle kaupungin virastoista sairaalaan evakuoitujen arkistojen hoitamisesta. 

Merkittiin 14) tiedoksi lääkintöhallituksen· ilmoitus sairaalan hoitopaikkojen luvun 
määräämisestä 974:ksi, mistä 412 oli miespotilaiden ja 562 naispotilaiden paikkoja. 

Sairaalahallituksen esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti15) kirjelmitse pyytää 
lääkintöhallitukselta lupaa hoitopaikkojen lukumäärän korottamiseen tilapäisesti 1 100: 
aan, josta 700 olisi naispaikkoja ja 400 miespaikkoja ja samalla pyytää sairaalan oikeut-
tamista saamaan valtionapua korotettavaksi ehdotetun paikkaluvun mukaisesti. 

Sairaalahallitus oikeutettiin16) luovuttamaan Nikkilän yksityiselle ruotsinkieliselle 
kansakoululle koulutarkoituksiin käytettäväksi sairaalan voimistelurakennuksessa oleva 
kahvilasali keittokomeroineen kevätlukukauden ajaksi 600 mk:n ja syyslukukauden 
ajaksi 900 mk:n kuukausivuokrin sekä ehdoin, että koulu vastasi huoneiden siivouk-
sesta. 

Valtionavun saamista varten kaupunginhallitus päätti17) alistaa Nikkilän sairaalan 
IV ja VIII paviljonkien ullakkojen sisustamista asuintarkoituksiin koskevat piirustuk-
set ja kustannusarviot lääkintöhallituksen hyväksyttäviksi. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi18) 183 325 mk paloturvallisuuden lisäämistä tarkoittavien 
korjaustöiden suorittamista varten Nikkilän sairaalan rakennuksessa n:o VII. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi19) sairaalahallituksen käytettä-
väksi 122 000 mk Nikkilän sairaalan puhdistamiseksi syöpäläisistä. 

!) Khs 7 p. kesäk. 1 710 §. — 2) S:n 24 p. toukok. 1 531 §. — 3) S:n 8 p. maalisk. 683 §. — 
4) S:n 23 p. elok. 2 267 §. — 5) S:n 1 p. maalisk. 628 § ja 27 p. jouluk. 16 568 §. —6) S:n 22 p. 
marrask. 16 196 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 630 §. — 8) S:n 27 p. jouluk. 16 566 §. —9) S:n 1 p. 
marrask. 2 965 §. — S:n 15 p. helmik. 471 §. — u ) S:n 25 p. tammik. 237 §. — 12) S:n 13 p. 
jouluk. 16 451 §. — 13) S:n 28 p. maalisk. 908 §. —14) S:n 15 p. maalisk. 794 §. — 15) S:n 24 p. 
toukok. 1 524 §. — 16) S:n 1 p. helmik. 350 § ia 30 p. elok. 2 322 §. —17) S:n 6 p. syysk. 2 367 §; vrt. 
tämän kert. I osan s. 181. — 18) Khs 28 p. "kesäk. 1 903 §. — 19) S:n 14 p. kesäk. 1 764 §. 
Kunnall. kert. 1945, I osa. 12 
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Kaupunginhallitus hyväksyi x) sairaalahallituksen toimenpiteen 6 950 mk:n suuruisen 
vahingonkorvauksen suorittamisesta Nikkilän sairaalan hautauskustannusten tililtä 
sairaalan asentajalle K. E. Nariselle tämän 11-vuotiaan pojan kuolemaan johtaneen erään 
sairaalan potilaan aiheuttaman tapaturman johdosta aiheutuneisiin suoranaisiin menoi-
hin. 

Tuberkuloosisairaala. Ylilääkäri V. J. Seppäsen eroamisen johdosta avoimeksi tule-
vaa sairaalan johtajan ja ylilääkärin virkaa hoitamaan määrättiin 2) röntgenologi H. 
G. Haahti siksi kunnes virkaan valittava voi ryhtyä sitä hoitamaan, kuitenkin enintään 
kahden kuukauden aikana helmikuun 13 p:stä lukien. 

Sairaalahallitus oikeutettiin3) myöntämään siivooja R. Havuselle jatkettua sairas-
lomaa toukokuun 2 pistä 20 piään. 

Röntgenologi H. G. Haahti, laryngologi H. R. Gadolin, alilääkäri U. E. Tötterman 
ja apulaislääkäri A. Honkanen oikeutettiin4) hoitamaan sivutoimia v:n 1946 loppuun. 
Lisäksi oikeutettiin 5) v.t. johtaja ja ylilääkäri Haahti hoitamaan taberkuloosiopin pro-
fessuuria siksi kunnes viran vakinainen haltija voi ryhtyä sitä hoitamaan. 

Yöylihoitajatar A. Wallin oikeutettiin 6) jäämään virkaansa yhden vuoden ajaksi vin 
1946 huhtikuun 25 pistä lukien, jolloin hän täytti 57 vuotta. 

Kaupunginhallitus päätti7) että laryngologi H. R. Gadolinilta ei ollut perittävä 
takaisin hänen puolustuslaitokselta sodan aikana mahdollisesti saamaansa palkkaa. 

Sairaalahallituksen ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti8) esittää lääkintöhalli-
tukselle, että tuberkuloosisairaalan vuodeosastoille saataisiin järjestää toistaiseksi 159 
ylimääräistä hoitopaikkaa sekä että läntisen paviljongin ylimpään kerrokseen muodos-
tettavaan varaosastoon saataisiin järjestää 33 hoitopaikkaa, jolloin kokonaispaikkaluku 
nousisi 581:een. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa väestönsuojelulautakun-
taa luovuttamaan tuberkuloosisairaalalle syksystä lähtien 40 sotilasmallista rautasänkyä, 
mikäli se oli mahdollista. Sittemmin merkittiin 9) tiedoksi lääkintöhallituksen hyväksy-
neen ylimääräisten hoitopaikkojen järjestelyn siten, että sairaalassa saatiin pitää kaik-
kiaan 150 ylimääräistä hoitopaikkaa, sekä vahvistaneen hoitopaikkojen luvun kerto-
musvuoden syyskuun 1 pistä lukien toistaiseksi 539iksi. 

Kaupunginhallitus päätti10) määrätä, että tuberkuloosisairaalan röntgenosaston ir-
taimisto oli v:n 1946 alusta siirrettävä tuberkuloosisairaalan kalustoluettelosta tuberku-
loosihuoltotoimiston kalustoluetteloon sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa tarkistamaan 
tuberkuloosisairaalan ja tuberkuloosihuoltotoimiston tilitysvuokrat röntgenosaston siir-
tymisen n ) johdosta jälkimmäisen hallintaan. 

Tuberkuloosiopin dosentin E. Y. Larmolan päätettiin12) sallia pitää tuberkuloosiopin 
luentonsa tuberkuloosisairaalan luentosalissa ilman, että yliopistolta tällä kertaa vaa-
dittiin tästä lisäkorvausta. 

Tuberkuloosipotilaiden liitto oikeutettiin 13) perustamaan sairaalan erääseen päällys-
vaatehuoneeseen potilaspalvelua varten kanttiini, josta liiton tuli kokonaan huolehtia 
ja jonka myynnin järjestely voittomarginaaleineen oli alistettava sairaalan ylilääkärin 
harkintaan ja valvontaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi14) 
32 000 mk tuuletuslaitteiden hankkimista varten tuberkuloosisairaalan autovajaan. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin15) käyttämään yleisten töiden pääluokan 
lukuun Istutukset sisältyvästä määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyötr 
kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 12 000 mk villiviiniä varten tarvittavan 
multapenkin laittamiseksi kertomusvuonna tuberkuloosisairaalan aidan sisäpuolelle. 

Kaupunginvaltuusto oli v. 1944 myöntänyt16) eräille tuberkuloosisairaalan potilaille 
heidän sairaalasta varkauden kautta hävinneen omaisuutensa korvaamiseen 202 370' 
mk, ollen mainittu rahamäärä myönnetty potilaiden itsensä tekemien arvioiden perus-
teella. Koska tämän korvausperusteen soveltaminen kuitenkin olisi johtanut epätasai-
suuksiin kun otettiin huomioon potilaiden erilaiset arvioinnit, kaupunginhallitus päätti17) 

!) Khs 4 p. lokak. 2 700 §. — 2) S:n 15 p. helmik. 460 §. — 3) S:n 24 p. toukok. 1 529 — 
4) S:n 25 p. tammik. 237 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 681 §. — 6) S:n 15 p. marrask. 16 137 §. —-
') S:n 1 p. maalisk. 623 §. —8) S:n 14 p. kesäk. 1 762 §. —9) S:n 18 p. lokak. 2 790 §. —10) S:n 
13 p. jouluk. 16 446 §. — ") Ks. tämän kert. I osan s. 54. — 12) Khs 20 p. syysk. 2 539 §. — 
1«) S:n 6 p. syysk. 2 370 §. — 14)S:n 15 p. maalisk. 791 §. —15) S:n 25 p. lokak. 2 901 —16) Ks. 
v:n 1944 kert. I osan s. 34. —1?) Khs 15 p. helmik. 463 §. 
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kehoittaa sairaalahallitusta käyttämään mainittua määrärahaa puheena olevan vahingon 
korvaamiseen sairaalahallituksen toimitettavan uuden arvioinnin perusteella. 

Malmin kunnallissairaala. Sen johdosta, että kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan 
välillä tehtävä tilusvaihto1), jossa mm. Malmin kunnallissairaala siirtyisi kaupungin 
omistukseen, voitiin tehdä vasta v. 1946, oli maalaiskunnan edustajien kanssa neuvo-
teltu sanotun sairaalan ottamisesta kaupungin haltuun jo heti vuoden vaihteessa. Neu-
vottelujen yhteydessä oli kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välillä laadittu kyseistä 
asiaa koskeva väliaikainen sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 2) päättäen antaa 
varsinaisen sopimuksen laatimisen kaupunginlakimiehen tehtäväksi. 

Malmin kunnallissairaalan talonmiehelle E. Paroselle, jonka palkka tulisi vähenemään 
900 mk kuukaudessa sairaalan siirtyessä v:n 1946 alusta lakien kaupungin hallintaan^ 
päätettiin 3) sallia suorittaa 43 palkkaluokan mukaisen palkan lisäksi henkilökohtaista 
lisäystä 900 mk kuukaudessa kunnes hänen myöhemmin ansaitsemansa ikäkorotukset 
peittäisivät tämän lisäyksen. 

Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa sairaalatarkastajaa polttoaineen saamiseksi 
Malmin sairaalalle kääntymään Helsingin maalaiskunnan polttoainepäällikön puoleen. , 

Paratyfusepidemia. Puhjenneen paratyfusepidemian vuoksi Helsinkiin paratyfusta-
pausten hoitolaitoksiin tuleville tilapäisille hoitajattarille ja apusisarille yms. sekä pal-
veluskuntaan kuuluville päätettiin5) sallia selvitystä ja kuittausta vastaan suorittaa 
junalipun hinta III luokan mukaan tulomatkasta tai linja-automaksu sekä vastaava kor-
vaus todellisesta paluumatkasta mikäli asianomainen tuli palvelleeksi kulkutautisairaa-
lassa tai sen apusairaaloissa vähintään kuukauden ja lyhyemmänkin palvelusajan perus-
teella mikäli tällainen apusairaala lopetti toimintansa tai ei muutenkaan enää tarvinnut 
asianomaista palvelukseensa. 

Siihen katsoen, että paratyfusepidemian ajaksi tilapäissairaaloihin otettua hoito- ja 
palveluskuntaa oli täytynyt sijoittaa täysihoitoon joukkomajoitukseen, kaupunginhalli-
tus päätti6) sairaalahallituksen esityksen johdosta, että asuntoedun puutteellisuuden 
vuoksi saatiin täysihoidosta vahvistetusta luontoisetukorvauksen määrästä tehdä asian-
omaisen kohdalla 150 mk:n vähennys kuukaudelta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi7) sairaalahallituksen toimenpiteet Eläintarhan kansa-
koulun ottamisesta tilapäiseksi kulkutautisairaalaksi samoin kuin hoitohenkilökunnan 
kesälomien peruuttamisesta tai keskeyttämisestä ja menetettyjen lomien korvaamisesta; 
edelleen kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Topeliuksenkoulu saatiin varata 
toiseksi tilapäiseksi kulkutautisairaalaksi sekä että elintarvikekeskus sai kulkutautisai-
raalasta annettavien ohjeiden mukaisesti ryhtyä varustamaan ruoalla mainittuja tilapäis-
sairaaloita. 

Kaupunginhallitus päätti 8) suostua siihen, että Vallilan ruotsinkielinen kansakoulu 
saatiin ottaa Topeliuksenkoulun sijasta tilapäiseksi paratyfussairaalaksi. 

Sairaalahallitus päätettiin 9) oikeuttaa ottamaan heti Lapinlahden uusi kansakoulu ja 
Kaisaniemen kansakoulu tilapäisiksi paratyfussairaaloiksi, minkä ohessa kaupungin-
johtajat oikeutettiin ryhtymään toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi kouluhallitukselle 
koulujen alkamisen lykkäämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa 
ja ammattiopetuslaitosten johtokuntaa luovuttamaan, edellistä Käpylän kansakoulu-
talon ja jälkimmäistä valmistavan tyttöjen ammattikoulun talon sairaalahallitukselle tila-
päisinä kulkutautisairaaloina käytettäviksi kehoittaen samalla elintarvikekeskuksen 
johtokuntaa varustamaan mainittuihin koulutaloihin ja mahdollisesti vielä muuallekin 
perustettavat tilapäiskulkutautisairaalat ruoalla. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin11) kehoittaa luovuttamaan 
Cygnaeuksenkoulu lukuunottamatta oppivelvollisten lasten luettelon kansliaa syyskuun 
16 p:stä lukien sairaalahallitukselle tilapäisenä kulkutautisairaalana käytettäväksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa johtokuntaa heti luovuttamaan Annanka-
dun kansakoulun lukuunottamatta koulukeittiötä toistaiseksi ammattikoulutalon tila-

Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 41. — 2) Khs 21 p. jouluk. 16 528 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 16 447 
— 4) S:n 20 p. jouluk. 16 488 §. — 5) S:n 6 p. syysk. 2 379 §. — 6) S:n 20 p. syysk. 2 537 

§. —7) S:n 16 p. elok. 2 197 §. —8) S:n 23 p. elok. 2^270 §. — 9) S:n 30 p. elok. 2 321 §. —10) S:n 
6 p. syysk. 2 376 §. — n ) S:n 6 p. syysk. 2 378 §. 
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päissairaalassa työskentelevän muualta tänne tulleen asunnottoman hoito- ja palvelus-
kunnan asuntolaksi. 

Käpylän lastentarhan huoneisto, lukuunottamatta sen kokopäiväosastoa, päätettiin x) 
luovuttaa Käpylän kansakouluun sijoitetun tilapäissairaalan käyttöön. 

Käpylän kirjastotalon kellarikerros päätettiin2) toistaiseksi luovuttaa tilapäisten 
kulkutautisairaalani varusteiden varastoimista varten. 

Merkittiin 3) tiedoksi, että paratyfusepidemian johdosta sairaalatarkoituksiin varatut 
rakennukset oli luovutettu takaisin alkuperäiseen käyttöönsä; lisäksi merkittiin että 
Cygnaeuksenkoulua ei ollut otettu varasairaalakävttöön. 

Sairaanhoitajatar koulun luennoitsijain tuntipalkkio päätettiin4) sallia korottaa 
v:n 1946 tammikuun 1 p:stä lukien 200 mk:sta 350 mk:aan. 

Suomen punaisen ristin sairaala. Suomen punaisen ristin sairaalan ja kaupungin vä-
lillä oli tehty kaupungin paikoilla hoidettuja potilaita koskeva sopimus 5), jossa mainitulle 
sairaalalle suoritettavan korvauksen laskuperusteeksi oli otettu Marian sairaalan hoito-
kustannukset. Koska tämän sopimuksen noudattaminen kuitenkin johtaisi siihen, että 

4kaupunki tulisi kertomusvuonna suorittamaan Suomen punaisen ristin sairaalalle koh-
tuuttoman suuren korvauksen sen johdosta, että Marian sairaalan hoitokustannukset 
sodasta johtuneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi v. 1944 olivat huomattavasti ko-
honneet, kaupunginhallitus päätti6) antaa sosiaali- ja opetusasiain johtaja J. W. Kedon 
tehtäväksi neuvotella mainitun sopimuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asiasta sit-
temmin käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunginhallitus 7) päätti hyväksyä 180 
mk hoitopäivältä laskuperusteeksi korvauksen suorittamista varten Suomen punaisen 
ristin sairaalalle kertomusvuoden alkupuoliskon ajalta ja jättää kysymyksen vuoden 
jälkipuoliskoa koskevalta osalta myöhemmin tehtävän sopimuksen varaan. Sittemmin 
kaupunginhallitus päätti 8) kirjelmitse ehdottaa Suomen punaisen ristin sairaalan johto-
kunnalle, että kertomusvuoden alkupuoliskoa koskenutta sopimusta maksuperusteista 
jatkettaisiin koskemaan myös vuoden jälkipuoliskoa. 

Professori Boijen sairaala. Merkittiin 9) tiedoksi sairaalahallituksen ilmoitus, että pro-
fessori O. A. Boijen synnytyslaitoksen johtaja ja ylilääkäri J. Meyer oli kesäkuun 30 
p:nä irtisanonut kaupungin ja mainitun laitoksen välillä v. 1941 tehdyn sopimuksen 18 
synnytyspaikan luovuttamisesta kaupungin käyttöön, sekä että sairaalahallitus oli oi-
keuttanut sairaalatarkastajan käymään ylilääkäri Meyerin kanssa neuvotteluja maini-
tun sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta uusituin ehdoin. 

Sittemmin merkittiin10) tiedoksi sairaalahallituksen lähettämä jäljennös kaupungin-
valtuuston päätöksen11) mukaisesti tehdystä uudesta sopimuksesta kaupungin ja maini-
tun sairaalan välillä. 

Lastensairaala. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa Helsingin yleisen sairaalan 
rakennustoimikunnan päällystämään uuden lastenklinikan katuosuuden Stenbäckinka-
dulla toistaiseksi noppakivillä. 

Sotavammaisten hoito. Kulkutautisairaalassa, Kivelän sairaalassa ja tuberkuloosisai-
raalassa sotasairaalan osastoilla toimineet potilasosastot oli joulukuun alussa muu-
tettu sotavammaisten osastoiksi ja siirretty puolustuslaitoksen lääkintäosaston alaisuu-
desta lääkintöhallituksen yhteydessä toimivan sotavammaisten osaston alaisiksi. Koska 
kaupungin ja mainitun sotavammaisten osaston kesken ei ollut tehty sopimusta sotavam-
maisten hoitamisesta näissä sairaaloissa, kaupunginhallitus päätti13) sairaalahallituk-
sen ehdotuksesta kirjelmitse esittää lääkintöhallitukselle, että kaupungin sairaalat va-
pautettaisiin sotavammaisten hoitamisesta tai mikäli tämä ei voinut heti tapahtua, kau-
pungin kanssa tehtäisiin sopimus sotavammaisten hoitamisesta kaupungin sairaaloissa. 
Lääkintöhallituksen sotavammaisten osaston ilmoitettua vastauksena kaupunginhalli-
tuksen kirjelmään, että kaupungin sairaaloista ei ollut vielä voitu siirtää pois sotavamma-
potilaita, vaikka olikin jo ryhdytty sitä tarkoittaviin toimenpiteisiin, kaupunginhallitus 

i) Khs 13 p. syysk. 2 483 — 2) S:n 25 p. lokak. 2 897 — 3) S:n 11 p. lokak. 2 742 §, 
25 p. lokak. 2 905 ja 2 914 §, 8 p. marrask. 16 019 § ja 22 p. marrask. 16 197 §. — 4) S:n 27 
p. jouluk. 16 565 §. — 5) Ks. v:n 1942 Kunnall. asetuskok. s. 130. — 6) Khs 22 p. helmik. 565 
§. — 7) S:n 15 p. maalisk. 793 §. —8) S:n 14 p. kesäk. 1761 §. —9) S:n 16 p. elok. 2 192 §. — 
io) S:n 27 p. jouluk. 16 563 §. — «) Ks. tämän kert. I osan s. 55. — i2) Khs 7 p. kesäk. 1 711 §. — 
is) S:n 15 p. helmik. 467 §. 
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p ä ä t t i t e h d ä lääkintöhallitukselle uuden esityksen sotavammaisten hoitamista kau-
pungin sairaaloissa koskevan sopimuksen tekemisestä. 

Sotasairaalain irtaimiston varastointi. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa sairaala-
hallituksen luovuttamaan lääkintöhallituksen sotavammasairaalaosastolle vuokratta 
varastotilaa sotasairaalain irtaimiston säilyttämistä varten ehdoin, että sairaalat otet-
tiin huomioon ensisijaisina ostajina mainittua irtaimistoa kulutukseen luovutettaessa. 

Kalliosairaalan käyttö. Lääkintöhallituksen tiedusteltua millä ehdoilla kaupunki olisi 
valmis luovuttamaan Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston yhteyteen rakennetun 
kalliosairaalan mainitun kirurgisen osaston käyttöön, kaupunginhallitus päätti3) ilmoit-
taa, että kaupunki ei tule sanotusta kalliosuojasta vaatimaan valtiolta varsinaista vuok-
raa, mutta että valtion olisi suoritettava kaupungille korvauksena sähkövirran kulutuk-
sesta valaistus-, tuuletus- ym. tarkoituksiin 2 mk m2:ltä kuukaudessa tahi sähkötaksan 
edellyttämä määrä mittarin osoittamasta kulutuksesta, minkä lisäksi valtion olisi toi-
mitettava kaupungin halko toimistolle suojan lämmitykseen tarvittavat polttopuut, 
huolehdittava vuokraamansa suojan siivouksesta sekä suoritettava kaupungille puolet 
lämmittäjän palkasta, suojan alakerroksen vuokralaisen suorittaessa siitä toisen puolen. 

Valtionavut. Kaupunginlakimiestä päätettiin 4) kehoittaa laatimaan anomus val-
tionavun myöntämiseksi mielisairaalain ja tuberkuloosisairaalan kertomusvuoden käyttö-
kustannuksiin. 

Merkittiin5) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen tuberkuloosisairaalassa suori-
tetuista lisärakennuksista aiheutuneisiin perustamiskustannuksiin valtionapua 500 000 
mk, mistä 100 000 mk maksettaisiin valtion obligatioina. 

Lääkintöhallituksen ilmoitettua myöntäneensä Nikkilän sairaalan perustamiskustan-
nuksiin 2 000 000 mk, mistä 400 000 mk maksettaisiin lyhytaikaisina obligatioina kau-
punginhallitus päätti 6) antaa rahatoimistolle tehtäväksi periä myönnetyn avustuksen 
valtiolta. 

Sairaalahallituksen lähetettyä kaupunginhallitukselle selvityksen tähän asti saaduista 
valtionavuista kaupungin sairaalain perustamiskustannuksiin, kaupunginhallitus päätti7) 
pyytää lääkintöhallitusta kiirehtimään Nikkilän sairaalan osalta saatavan 6 303 000 
mk:n suuruisen valtionavun suorittamista. 

Kaupunginhallituksen esitettyä 8) lääkintöhallitukselle, että Nikkilän sairaalan pa-
viljonkien IV ja VIII ullakoille teetettäviksi suunniteltujen lääkärien ja henkilökunnan 
asuntojen sisustaminen otettaisiin sairaalain perustamiskustannuksiin suoritettavia 
valtion avustuksia koskevaan yleiseen suunnitelmaan, lääkintöhallitus ilmoitti marras-
kuun 9 p:nä hyväksyneensä kaupunginhallituksen esityksen ollen lääkintöhallitukselle 
valtion osuuden lopullista vahvistamista varten aikanaan lähetettävä täydellinen las-
kelma kustannuksista. Ilmoitus merkittiin 9) tiedoksi. 

Sairaanhoitajattarien lepokodin avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi10) 5 000 mk Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdis-
tyksen Tuurholmassa sijaitsevan kesäkodin ylläpitokustannusten peittämiseen^ 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus. Alueliitoksen huoltotoimelle aiheuttamia jär-
jestelyjä suunnittelemaan asetettu komitea oli tehtäväänsä suorittaessaan kiinnittänyt 
huomiota siihen, että valtioneuvoston päätökseen lokakuun 5 p:ltä 1944 Helsingin kau-
pungin ja Helsingin maalaiskunnan välisestä taloudellisesta välien selvityksestä sisäl-
tyvä köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden siirtymistä koskeva määräys aiheutti tul-
kintavaikeuksia. Pyydettyään komitean ehdotuksesta valtioneuvoston määräämän 
selvitysmiehen, kunnallisen keskustoimiston johtajan Y. A. Harvian lausuntoa asiasta, 
kaupunginhallitus päättix) selvitysmiehen ehdotuksen mukaisesti valtioneuvostolle 

!) Khs 24 p. toukok. 1 528 §. — 2) S:n 19 p. huhtik. 1 089 S. — 3) S:n 12 p. huhtik. 1 010 §. — 
4) S:n 25 p. tammik. 231 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 678 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 55 §. — 7) S:n 25 
p. tammik. 230 §. —8) Ks. tämän kert. I osan s. 177. —9) Khs 22 p. marrask. 16 193 §. —10) S:n 
26 p. huhtik. 1 211 §. 


