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Munkkiniemeä lukuunottamatta, hinta- ja palkkaneuvoston kesäkuun 22 p:nä 1945 an-
tamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden mukaiset enimmäismaksut nou-
datettaviksi tammikuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Merkittiin x) tiedoksi maistraatin kaupunginhallituksen esityksestä päättäneen maa-
l ikuun 9 p:nä korottaa nuohousmaksut tammikuun 1 p:stä 1946 lukien 1 % :11a sekä 
syyskuun 28 p:nä korottaa nuohoustaksan perushinnat kesäkuun 1 p:stä lukien edelleen 
20 %:lla. 

Kaupunginhallitus päätti2) palolautakunnan esityksestä esittää maistraatille, että 
XXIV eli Suomenlinnan nuohouspiirin piirinuohooja oikeutettaisiin lokakuun 1 p:stä 
1946 lukien perimään mainitun piirin alueella olevassa saaristossa suoritettavasta nuo-
houstyöstä palkkio, joka vastaisi kaupungin alueella kulloinkin voimassa olevaa koro-
tettua nuohoustaksaa 100 %:lla lisättynä, kuitenkin siten, että korotus ei koskisi Suo-
menlinnaa ja Santahaminaa. 

Helsingin nuohoojamestariyhdistyksen esitettyä, että liitosalueen nuohousmaksut 
saataisiin Munkkiniemeä lukuunottamatta korottaa lokakuun 1 p:stä lukien 30 %:lla, 
kaupunginhallitus päätti 3) maistraatille lähetettävässä kirjelmässään puoltaa mainitun 
esityksen hyväksymistä. 

Puodinkylän Marjaniemen Suomen kansan demokraattisen liiton osasto ja Puotin-
kylän—Marjaniemen demokraattinen yhdistys olivat yhteisesti esittäneet, että kaupun-
gin nuohousohjesääntöä liitosalueiden kohdalta tarkistettaisiin, koska yhdistysten mie-
lestä ei ollut syytä pitää voimassa sääntöä, joka ei soveltunut liitosalueelle sen johdosta, 
että voimassa olevien sääntöjen mukaan pikkuasuntoja nuohotaan yhtä usein kuin kau-
pungin'suurtaloj a. Edelleen huomautettiin, että vaikka liitosalueella asuntojen uuneja 
lämmitettiin 3—4 kertaa kesässä ja talvellakin vain harvoin, ne kuitenkin nuohous-
säännön mukaan oli nuohottava 12 kertaa vuodessa. Kaupunginhallitus päätti 4) tällöin 
ilmoittaa esityksen tekijöille, että kaupungin palojärjestyksen mukaan oli ainoastaan hel-
lat ja sellaiset lämmitysuunit, joissa keittämistä päivittäin toimitettiin, samoin kuin 
sellaisiin tulisijoihin kuuluvat savujohdot nuohottava vähintään kerran kuukaudessa, 
kun sitä vastoin lämmitysuuneja oli nuohottava vähintään kerran vuodessa, mitä mää-
räystä nyttemmin noudatettiin liitosalueella, koska tällainen menettely ammattiviran-
omaisten käsityksen mukaan paloturvallisuuden kannalta oli aivan välttämätön. 

Sisäasiainministeriön tiedusteltua kiertokirjeessään kaupungin suhtautumista nuo-
hoojien ammattitaidon kehittämistä tarkoittavaan kurssitoimintaan kaupunginhalli-
tus päätti 5) ilmoittaa ministeriölle, että sen mielestä kaupungilla ei ollut suoranaista 
hyötyä mainitunlaisesta kurssista, joten kaupunki ei ollut halukas osallistumaan niiden 
kustannusten suorittamiseen. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Eräiden lääkärinpalkkioiden vahvistaminen. Merkittiin 6) tiedoksi kansanhuolto-

ministeriön ilmoitus, jonka mukaan terveydenhoitolautakunnan välittämien lääkärien 
palkkiot kotikäynneistä vahvistettiin 200 mk:ksi päivällä ja 400 mk:ksi yöllä jolloin yö-
ajaksi katsottiin klo 21 ja 8 välinen aika. 

Aluelääkärit. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitus aluelääkäripiirien rajojen vah-
vistamisesta merkittiin 7) tiedoksi. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus, niitä ylittäen, myönsi alla mainittujen huoneistojen vuokrien suorittamiseen seuraa-
vat rahamäärät: Alppilan aluelääkärin vastaanottohuoneiston 8 890 mk 8), Haagan alue-
lääkärin vastaanottohuoneiston ja lastenneuvolan 3 372 mk 9); Oulunkylän aluelääkärin 
asunnon ja vastaanottohuoneiston 70 560 mk 10), Malmin aluelääkärin asunnon ja vastaan-

Khs 7 p. maalisk. 819 §, 21 p. maalisk. 988 §, 12 p. syysk. 2 600 § ja 10 p. lokak. 2 871 §: 
ks. kunnall. asetuskok. s. 64 ja 255.— 2) Khs 7 p. marrask. 3165 § ja 21 p. marrask. 3343 §. — 
8) S:n 5 p. jouluk. 3 481 §. — 4) S:n 1 p. elok. 2 287 §. — 5) S:n 20 p. kesäk. 1 996 §. — 
6) S:n 28 p. maalisk. 1 087 §; ks. tämän kert. I osan s. 50. — 7) Khs 21 p. helmik. 612 §; 
ks. kunnall. asetuskok. s. 6. — 8) Khs 21 p. maalisk. 1 000 §. — 9) S:n 31 p. tammik. 410 §. — 
10) S:n 11 p. huhtik. 1 249 §. 
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ottohuoneiston 26 880 mk1) ja Vartiokylän aluelääkärin vastaanottohuoneista^ 18 000 
mk 2). 

Puodinkylän—Marjaniemen Suomen kansan demokraattisen liiton ja Puodinkylän— 
Marjaniemen demokraattisen yhdistyksen esityksen johdosta, joka koski Vartiokylän ja 
Marjaniemen terveydellisten olojen parantamista ja aluelääkärin vastaanoton järjesty-
mistä sinne, kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa, että Vartiokylään järjestetään alue-
lääkärin vastaanotto niin pian kun sinne saadaan tarkoitusta varten sopiva huoneisto 
sekä että terveyssisar jo nyt on tavattavissa Vartiokylässä määrättyinä aikoina. 

Kodinhoitajat. Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan 
suorittamaan kodinhoitajille huhtikuun 1 p:stä lukien 44 palkkaluokan mukaisen palkan. 

Haagan kätilön ja kodinhoitajien asunnon vuokran suorittamiseen kaupunginhalli-
tus myönsi 5) 12 000 mk käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksiin. 

Erään sähkölaskun suorittaminen. Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin 6) kehoittaa 
suorittamaan kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan yhteisesti kuluttaman sähkövirran 
hinnasta 1 500 mk. 

Haagan entisen sairastuvan irtaimiston käyttö. Sairaalahallitus, jonka haltuun Haagan 
entisen sairastuvan irtaimisto oli päätetty 7) siirtää, oli ilmoittanut irtaimiston suurim-
malta osaltaan olevan sellaista, jota Haagan alueella toimivat terveydenhoitolautakunnan 
alaiset kodinhoitajat tulisivat tarvitsemaan. Kaupunginhallitus päätti 8) tällöin, että 
mainittu irtaimisto kokonaisuudessaan siirretään terveydenhoitolautakunnan hallintaan. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupunginhallitus päätti9) ilmoittaa koti-
talouskeskukselle, joka oli anonut saada tutkituttaa maksutta tavaroita terveydellisten 
tutkimusten laboratoriossa, että kaupunginhallitus ei katsonut olevan syytä terveydel-
listen tutkimusten laboratorion taksan muuttamiseen hakijan hyväksi, mutta että taksan 
määräyksiä soveltamalla voitiin alennuksia myöntää sarjatutkimuksista. 

Autovajan tilitysvuokran maksaminen. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi10) 2 808 mk kaupungineläinlääkärin 
käytössä olevan henkilöauton kaupunginpuutarhassa sijaitsevan autovajan tilitysvuokran 
suorittamista varten. • 

Helsingin maidontarkastusyhdistyksen valistus- ja neuvontatyö. Koska Helsingin maidon-
tarkastusyhdistyksen eläinlääkintäkonsulentin virkaan ei ollut saatu vakituista eikä tila-
päistä eläinlääkäriä, kaupunginhallitus päätti n ) yhdistyksen anomuksen johdosta suos-
tua siihen, että Helsingin maidontarkastusyhdistys sopi teurastamon jonkun eläinlää-
kärin kanssa yhdistyksen valistus- ja neuvontatyön hoitamisesta kertomusvuoden lop-
puun saakka ehdoin, että yhdistys korvasi teurastamolle asianomaisen eläinlääkärin 
palkan. Samalla päätettiin ilmoittaa terveydenhoitolautakunnalle, että muitakin teu-
rastamon eläinlääkäreitä voitiin tarvittaessa toistaiseksi käyttää mahdollisuuksien 
mukaan tilapäisesti muissa tehtävissä. 

Maidontarkastuksen ulottaminen Helsingin maalaiskunnan alueelle. Terveydenhoito-
lautakunnan esityksestä, joka koski maidontarkastuksen jatkamista Helsingin maalais-
kunnan alueella, kaupunginhallitus päätti12) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomautta-
mista sitä vastaan, että terveydenhoitolautakunta teki Helsingin maalaiskunnan kanssa 
mainitussa kunnassa suoritettavat maidontarkastusta koskevan sopimuksen, jonka mu-
kaan maalaiskunta suoritti tarkastuksesta 1 250 mk kuukaudessa, minkä lisäksi maitoa 
vastaanottavien myymälöiden tuli maksaa tuottajilta otetuista ja tarkastetuista maito-
näytteistä vastaava maidontarkastusmaksu kaupungin sitoutuessa puolestaan kahdesti 
kuukaudessa ottamaan ja tarkastamaan näytteet sekä maksamaan näytteenottajain 
matkat, mitkä tulivat maksamaan n. 200 mk kuukaudessa. 

Maidontutkimustodistuksista perittävät maksut. Kaupunginhallitus päättiv13) ilmoittaa 
terveydenhoitolautakunnalle, ettei sillä ollut mitään huomauttamista sitä vastaan, että 
maidontutkimustodistuksista perittävä vuosimaksu korotettiin kertomusvuoden alusta 
50 mk:sta 100 mk:aan. 

x) Khs 10 p. lokak. 2 884 §.—2) S:n 9 p. toukok. 1 529 §. — 3 )S:n 23 p. toukok. 1 707 §.— 
4) S:n 11 p. huhtik. 1 245 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 411 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 1 426 §. — 
7) Khn jsto 27 p. helmik. 5 399 §. —8) Khs 9 p. toukok. 1 527 §. —-9) S:n 31 p. tammik. 445 §. 
10) S:n 31 p. tammik. 399 §. — n ) S:n 28 p. maalisk. 1081 §. — 12) S:n 7 p. maalisk. 837 §. — 
18) S:n 7 p. maalisk. 834 §. 



177 

Maidontarkastusmaksut. Helsingin maidontarkastusyhdistyksen ilmoitus maidon-
tarkastusmaksun lisäämisestä 1 mk:lla näytteeltä merkittiin tiedoksi. 

Huoneen luovuttaminen Suomen kunnalliselle terveydenhoitoyhdistykselle. Suomen 
kunnallinen terveydenhoitoyhdistys oikeutettiin 2) toistaiseksi käyttämään vuokratta 
maidontarkastamon osoittamaa huonetta toimistohuoneenaan. 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloosihuoltotoimiston päällysvaatesuojan ja pukuhuoneen 
sisustamista varten myönnettiin3) 119 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Terveydenhoitolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 4 )vahvistaa tu-
berkuloottisten asuntoloissa kannettavat maksut seuraaviksi: 75 yksinäisten vuoteesta 
2—4 henkilön huoneissa lämpöineen, valoineen, siivouksineen ja vuode vaatteineen 500 
mk kuukaudessa; 46 m2:n suuruisesta yhden huoneen ja keittiön perheasunnosta ilman 
lämpöä 700 mk kuukaudessa; sekä 62 m2:n suuruisesta kahden huoneen ja keittiön perhe-
asunnosta ilman lämpöä 1 000 mk kuukaudessa. 

Kiljavannummen kehkotautiparantola oy. oli ilmoittanut, että sen parantolaa oli 
liian suuressa määrässä käytetty paranemismahdollisuuksia vailla olevien ja erikoishoitoa 
tarvitsemattomien potilaiden eristyslaitoksena ja täten vaikeutettu kiireellisesti hoitoa 
tarvitsevien potilaiden parantolaan pääsyä, sekä esittänyt, että asianomaiset lähettäes-
sään potilaita parantolaan varmistautuisivat siitä, että potilas todella tarvitsi parantola-
hoitoa eikä vain eristämistä ja huoltoa ja että kunnissa ryhdyttäisiin järjestämään mah-
dollisuuksia sellaisten keuhkotautipotilaiden eristämiseksi ja huoltamiseksi, joita asunto-
olojen ja tartunnanvaaran takia ei voitu hoitaa kotona ja joita hoitopaikkojen vähyyden 
vuoksi ei voitu ottaa parantolaan. Kaupunginhallitus päätti 5) tämän johdosta ilmoittaa 
Kiljavannummen kehkotautiparantola oy:lle, ett% kaupunki tuli mahdollisuuksiensa mu-
kaan järjestämään asyylipotilaille eristysmahdoTiisuuksia. 

Tuberkuloosiparantolat keskusyhdistyksen johtokunnan työjaoston kirjelmä, joka 
koski parantolain henkilökuntain palkkauksen yhdenmukaistamista merkittiin 6) tie-
doksi, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti, että kaupunki puolestaan tulee tiedoitta-
maan ennakolta sen omissa sairaaloissa suunnitelluista palkkajärjestelyistä keskusyhdis-
tykselle. 

Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistyksen kiertokirje, joka koski uuden vuosiloma-
lain säännösten soveltamista yhdistyksen jäsensairaaloissa, merkittiin 7) tiedoksi. 

Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistyksen jäsenilleen lähettämä kirjelmä uuden 
työaikalain soveltamisen aiheuttamista toimenpiteistä merkittiin 8) tiedoksi. 

Eräiden Unioninkadun 45:ssä olevien huoneistojen vartiointi. Terveydenhoitolauta-
kunta oikeutettiin 9) tekemään sopimus Suomen vartioimis- ja sulkemis oy:n kanssa 
Unioninkadun 45:ssä olevan sielullisesti sairaiden huoltotoimistolle ja äitiysneuvolalle 
sekä kansakoululasten silmäpoliklinikalle kuuluvan honeiston vartioimisesta öisin. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 10) kehoittaa ra-
kennuttamaan säilytyskomero sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle. 

Niiden hankaluuksien poistamiseksi, jotka aiheutuivat siitä, että Pengerkadun 5:ssä 
olevalla sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalla ja poliisilaitoksen huolto-osastolla oli 
yhteinen sisäänkäytävä, kaupunginhallitus päätti n ) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa 
mainitulle tontille rakennettavaa 12) lisärakennusta suunniteltaessa tutkimaan mahdolli-
suuksia erillisen sisäänkäytävän järjestämiseksi sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman 
huoneistoon. 

V:n 1945 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupun-
ginhallitus myönsi 13) 5 604 mk sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin huoneiston 
korotetun vuokran suorittamista varten. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammaslääkäreille suoritettavat maksut liitosalueella 
ja lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa oleville lapsille annettavasta hampaiden-
hoidosta vahvistettiin 14). 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-

*) Khs 21 p. maalisk. 1001 §. — 2) S:n 25 p. heinäk. 2 252 §. —3) S:n 31 p. tammik. 443 §.— 
4) S:n 20 p. kesäk. 2 006 §. — 5) S:n 5 p. jouluk. 3 498 §. — 6) S:n 26 p. syysk. 2 743 §. — 
7) S:n 9 p. toukok. 1 523 §. — 8) S:n 5 p. jouluk. 3 487 §. — 9) S:n 5 p. jouluk. 3 499 §. — 
10) S:n 21 p. maalisk. 1 007 §. — n ) S:n 28 p. maalisk. 1 075 §. — 12) Ks. v:n 1945 kert. I osan 
s. 158. —13) Khs 21 p. helmik. 639 §. —14) S:n 25 p. heinäk. 2 253 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 170. 

Kunnall. kert. ip4Öl I osa. 12 
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tus m y ö n s i 6 606 mk kouluhammasklinikan huoneiston kertomusvuoden korotetun 
vuokran maksamista varten. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 2) 41 000 mk muutostöiden suorittamista varten 
Neljännen linjan 11 :ssä olevassa Vallilan haaraklinikan huoneistossa. 

Veneeristen tautien poliklinikat. Kaupunginlakimiehelle annettiin 3) tehtäväksi anoa 
valtioneuvostolta vapautusta liikevaihtoveron maksamisesta veneeristen tautien poli-
klinikoille tilatusta ja saapuneesta penisilliinistä. 

Malmin terveystalo. Helsingin maalaiskunnan kunnallislautakunnan tehtyä esityksen 
Malmin terveystalon lämmittämisestä, joka kaupungin ja maalaiskunnan välisellä sopi-
muksella siirtyi kaupungin hallintaan, lukuunottamatta kahta maalaiskunnan hallin-
taan jäävää huonetta, kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa kunnallislautakunnalle, että 
terveystalon lämmityskustannukset nousevat v. 1947 211 000 mk:aan ja että kaupun-
ginhallitus piti maalaiskunnalta velottavaa 410 mk:n rahamäärää kuukaudessa kohtuulli-
sena korvauksena maalaiskunnan hallussa olevien huoneiden lämmityksestä. 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa terveydenhoitolauta-
kunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että lautakunta kunnallisista äitiys- ja 
lastenneuvoloista maaliskuun 31 p:nä 1944 annetun lain 11 §:ssä olevan säännöksen 
nojalla vahvisti mainituissa neuvoloissa annetusta valohoidosta perittävät maksut 20 
mk:ksi kerralta. 

Talousarvion pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 6) 10 000 mk:n suuruinen lisämääräraha kaluston hankkimista var-
ten äitiysneuvolaan. 

Tehtaankadun 1 :ssä olevan lastensairaalan poliklinikkarakennuksen siirryttyä kätilö-
opiston haltuun kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan teke-
mään kätilöopiston johtokunnan kanssa sopimuksen mainitussa talossa toimineen las-
tenneuvolan toiminnan jatkamisesta sen entisessä huoneistossa, jonka mukaan kätilö-
opisto luovutti 3 kuukauden irtisanomisajoin kolmen huoneen huoneiston lastenneuvolan 
käyttöön valoineen ja lämpöineen vuokratta ja ehdoin, että vastaanottoajoista molemmin 
puolin sovittiin sekä että neuvola puolestaan huolehti siivouksesta ja että kätilöopisto 
sai käyttää vuokratta neuvolan puhelinta. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi 10 000 mk 8) Herttoniemen lastenneuvolan huoneiston ja 3 372 mk 9) Haagan las-
tenneuvolan ja aluelääkärin vastaanottohuoneiston vuokrien suorittamiseen. 

Talousarvion pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 10), niitä ylittäen, 60 000 mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi 
korjausten suorittamista varten Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvolan huoneistossa. 

Desinfioimislaitoksessa olevan lastenneuvolan huoneisto päätettiin n ) luovuttaa 
Väestöliiton käyttöön kahtena iltana viikossa klo 18 jälkeen 800 mk:n kuukausivuokrin 
ja ehdoin, että liitto palkkasi valvojan vastaanottotiloiksi sekä huolehti ovien sulkemi-
sesta ja huoneiston siivouksesta vastaanottojen jälkeen. 

Terveyssisarkoulutuksen järjestäminen. Kaupunginvaltuuston valtuutettua12) kaupun-
ginhallituksen tekemään lääkintöhallituksen kanssa sopimuksen terveyssisarten opetus-
kentän johdon ja sen nauttiman valtionavun järjestämisestä v:ksi 1946 terveydenhoito-
lautakunta oli kaupunginhallituksen toimeksiannosta ja neuvoteltuaan lääkintöhalli-
tuksen kanssa laatinut asiasta sopimusehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi13) 
päättäen lähettää sen lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi sekä antaa kaupunginla-
kimiehen tehtäväksi lopullisen sopimuksen laatimisen lääkintöhallituksen hyväksyt-
tyä sopimusehdotuksen. 

Desinfioimislaitos. Viipurinkadun tontilla n:o 20 rakennetut väliaikaisen desinfioi-
mislaitoksen rakennukset päätettiin14) siirtää terveydenhoitolautakunnan hallintaan. 
Samalla päätettiin mainitun laitoksen talonmiehen tehtäviä suorittavalle henkilölle 

!) Khs 1 p. elok. 2 299 §. — 2) S:n 20 p. kesåk. 2 013 §. — 3 ) S:n 28 p. marrask. 3 409 §. — 
*) S:n 19 p. jouluk. 3 618 §. — 5) S:n 12 p. jouluk. 3 566 §.—-6) S:n 7 p. helmik. 506 §; ks. v:n 
1945 kert. I osan s. 136. — 7) Khs 14 p. marrask. 3 250 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 1 000 §. — 
•) S:n 31 p. tammik. 410 §. —10) S:n 25 p. heinåk. 2 250 § . — n ) S:n 28 p. marrask. 3 412 §. — 
ia) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 13. —13) Khs 10 p. lokak. 2 881 §. — u ) S:n 11 p. huhtik. 1 255 §. 
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maksaa desinfioimislaitoksen tilapäisen työvoiman määrärahasta 1 000 mk:n suuruinen 
palkkio kuukaudessa huhtikuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa rakennustoimistoa suorittamaan desinfioimis-
laitoksessa sattuneen tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaukset ja myönsi 2) sittem-
min mainittujen korjauskustannusten peittämiseen 93 367: 50 mk käyttövaroistaan palo-
vakuuttamattoman kiinteän omaisuuden korjaamiseen tulipalon sattuessa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin3) 68 000 mk eräiden desinfioimislaitoksen muutostöiden suorittamiseen. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille myönnettä-
vien etuantien määrät vahvistettiin 4). 

Sairaalat 

V:n 1944 kesälomat. Kaupunginhallitus päätti5) myöntää v:n 1945 talousarvion pää-
luokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä määrära-
hasta Sotapalveluksessa olevien kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin v:n 1944 kesä-
lomien korvaus 133 036 mk sairaalahallituksen käytettäväksi sairaalain viranhaltijain 
v:n 1944 käyttämättä jääneiden kesälomien korvaamiseen. 

Viranhakemusten käsittely. Sairaalahallitus oikeutettiin6) tekemänsä anomuksen joh-
dosta asettamaan vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan kolmijäseninen vaalitoimi-
kunta käsittelemään asianomaisilta laitoksilta hankittavien lausuntojen perusteella 
viranhakemuksia ja tekemään sen jälkeen sairaalahallitukselle esityksensä valittavista 
henkilöistä. 

Hankintatoimikunnan asettaminen. Sairaalahallitus oikeutettiin 7) asettamaan han-
kintatoimikunta harkitsemaan kertomusvuoden hankintakysymyksiä. 

Erikoisoikeus yksityishuoneen käyttöön. Sairaaloihin 8-tunnin työajan johdosta otetun 
lisähenkilökunnan asuntopulan helpottamiseksi kaupunginhallitus päätti 8) suostua 
siihen, että niiltä sairaalain hoitajattarilta ja palveluskuntaan kuuluvilta, joille aikaisem-
min oli myönnetty erikoisoikeus käyttää asuntonaan yksityishuonetta saatiin tarvittaessa 
ottaa tämä oikeus ja sijoittaa heidän huoneisiinsa toistaiseksi yksi viranhaltija lisää. 

Henkilökunnan sairaslomat. Myöntyen sairaalahallituksen esitykseen kaupungin-
hallitus päätti 9) siirtää sairaalain henkilökunnille sairasloman saantia varten annettujen 
lääkärintodistusten tarkkailun lääkärintodistusten yleiseltä tarkkailijalta kunkin sai-
raalan johtajan tehtäväksi. 

Opintoja varten myönnetyt lomat. Eräät sairaanhoitajattaret, jotka nauttivat virka-
lomaa opintoja varten, oikeutettiin 10) saamaan täydet palkkaetunsa loman ajalta ehdoin, 
että he pysyivät kaupungin palveluksessa vähintään vuoden virkaloman päättymisestä 
lukien tai muussa tapauksessa suorittivat virkaloman ajalta saamansa palkan takaisin 
kaupungille. 

Lahjoitus. Kommitten för nordiskt hjälparbete nimisen komitean kaupungin sairaa-
loille jaettaviksi lahjoittamia sulfonamid-tabletteja koskeva sairaalahallituksen ilmoitus 
merkittiin u ) tiedoksi. 

Sairaaloissa kannettavat maksut. Merkittiin 12) tiedoksi kunnallisen keskustoimiston 
kiertokirje, jossa ilmoitettiin kansanhuoltoministeriön katsoneen aiheelliseksi määrätä, 
että kunnallisten sairaalain sairaspaikkamaksujen korottamiselle oli elokuun 17 p:n 
1946 jälkeen hankittava jälleen kansanhuoltoministeriön suostumus ja että uusien kun-
nallisten sairaalain maksut oli alistettava ministeriön vahvistettaviksi kansanhuolto-
ministeriön maaliskuun 25 p:nä 1945 maksujen säännöstelystä antamassa päätöksessä 
mainitussa järjestyksessä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi13) sairaalahallituksen päätöksen, että sairaalain poli-
klinikoissa ei peritty maksua konsultaatiotapauksissa mikäli oli kysymys kaupungin 

Khs 7 p. helmik. 5C4 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 3 361 §. — 3) S:n 28 p. helmik. 778 §.— 
4) S:n 3 p. tammik. 25 § ja 27 p. jouluk. 3 643 '§. — 5) S:n 21 p. helmik. 635 §, — 6) S:n 5 p. 
jouluk. 3 489 §. — 7) S:n 21 p. helmik. 630 §. — 8) S:n 14 p. maalisk. 895 §. — 9) S:n 4 p. 
huhtik. 1 105 §. — 10) S;n 24 p. tammik. 301 ja 302 §, 21 p. helmik. 628 ja 632 § sekä 10 p 
lokak. 2 892 § . — u ) S:n 25 p. huhtik. 1 320 §. — 12) S:n 5 p. syysk. 2 536 §. — 33) S:n 28 p 
helmik. 777 §. 
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muissa sairaaloissa samoin kuin kaupungin paikoilla Suomen punaisen ristin sairaalassa 
ja naistenklinikassa hoidettavina olevista potilaista. 

Tilapäisestä ruokailusta kaupungin sairaaloissa suoritettavat maksut vahvistettiin x) 
noudatettaviksi maaliskuun 1 pistä 1946 lukien. 

Virkamiesvaihtoon osallistuvien ruokailu. Kaupunginhallitus päätti2) oikeuttaa 
sairaalahallituksen antamaan maksuttoman ruoan asianomaisissa sairaaloissa niille 
ruotsinmaalaisille lääketieteen kandidaateille, jotka lääketieteen kandidaattien vaihtoon 
osallistuen tulivat palvelemaan kaupungin sairaaloissa. 

Harjoitteli jäin ruokailu. Sairaalahallitus oikeutettiin 3) myöntämään kaupungin sai-
raaloissa harjoittelijoina työskenteleville Invaliidisäätiön lääkintävoimisteluopiston oppi-
laille ilmainen aamiais- ja päivällisateria asianomaisessa sairaalassa. 

Kunnalliskodin poliklinikan käyttäminen yleisenä poliklinikkana. Harkittaessa esi-
kaupunkiliitoksen aiheuttamaa sairaalapaikkojen tarvetta ja keinoja sen tyydyttämi-
seksi kaupunginhallitus oli kehoittanut4) huoltolautakuntaa tutkimaan, voitaisiinko 
kunnalliskodin sairaalaan liittyvän poliklinikan toimintaa laajentaa siten, että sitä 
voisi käyttää myös lähimmän ympäristön asutus. Huoltolautakunta oli tämän johdosta 
ilmoittanut tulleensa siihen tulokseen, että poliklinikkaa voitaisiin käyttää yleisenä 
poliklinikkahuoneistona niinä aikoina, jolloin sitä ei käytetty kunnalliskodin omiin tar-
peisiin, mutta että tällöin olisi kalustoa täydennettävä ja saatava lisätyövoimaa. Kau-
punginhallitus päätti 5) antaa terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi yksissä neuvoin 
sairaalahallituksen kanssa laatia yksityiskohtaisen esityksen kunnalliskodin poliklinikan 
laajentamisesta yleiseksi poliklinikaksi. 

Kunnalliskodin yhteydessä olevan sairaalan siirtäminen sairaalahallituksen alaiseksi. 
Sairaalahallitus oikeutettiin 6) ryhtymään neuvotteluihin huoltolautakunnan kanssa 
kunnalliskodin yhteydessä olevan sairaalan siirtämisestä sairaalahallituksen alaiseksi. 

Kaupungin sairaalain ja laitosten vapauttaminen sotavammasairaalaosaston käytöstä. 
Lääkintöhallitus oli ilmoittanut, että kunnalliskodin sairaalarakennus oli kertomusvuo-
den tammikuun lopulla kokonaan vapautunut sotavammasairaalaosaston käytöstä sekä 
että kaupungin sairaaloissa oli mainitun osaston hoidossa enää 43 potilasta tuberkuloosi-
sairaalassa, joista kaupungille suoritettiin 75 mk:n hoitomaksu päivää kohden. Ilmoitus 
merkittiin 7) tiedoksi. 

Arkistotilan järjestäminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 8) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
65 000 mk:n suuruinen määräraha arkiston järjestämiseen sairaalahallituksen kansliaa 
ja sairaalain tilivirastoa varten Mariankadun 5:een; mainitun arkistohuoneen vuokran 
maksamiseen kertomusvuoden heinäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta 
myönnettiin 10 854 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin. 

Sairaaloissa suoritettavat korjaustyöt. Sairaaloissa v. 1947 suoritettavia korjaustöitä 
koskeva sairaalahallituksen lähettämä ohjelma merkittiin 9) tiedoksi. 

Eräiden Uudenmaan kuntain yhteinen sairaalahanke. Uudenmaan ruotsin- ja kaksi-
kielisten kuntain sairaalahankkeeseen osallistuneiden kuntien edustajakokoukseen pää-
tettiin 10) kaupungin huomioitsijaksi lähettää sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimo. 

Sairaalatarkastaja Saarenheimon antama selostus yllä mainitusta kokouksesta mer-
kittiin n ) sittemmin tiedoksi. 

Marian sairaala. Sairaalahallitusta päätettiin 12) kehoittaa käyttämään tilapäisen 
työvoiman määrärahaa ylimääräisen röntgenapulaislääkärin sekä tarvittavan ylimääräi-
sen hoito- ja taloushenkilökunnan palkkaamiseen Marian sairaalaan. 

Talousarvion pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 13) 154 000 mk Marian sairaalan henkilökunnan asuntolaksi muu-
tetun sairaalan entisen desinfektiolaitoksen kalustamiseen. 

Yleisten töiden lautakunta oli kaupunginhallituksen kehoituksesta laadituttanut 

Khs 21 p. helmik. 636 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 73. — 2) Khs 23 p. toukok. 1 705 §. — 
8) S:n 4 p. heinåk. 2 122 §. — 4) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 173. — 6) Khs 17 p. tammik. 
238 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 1 543 §. —7) S:n 14 p. maalisk. 886 §. —8) S:n 29 p. elok. 2 489 §. —-
») S:n 10 p. lokak. 2 885 §.—10) S:n 28 p. marrask. 3 415 §. — " ) S:n 27 p. jouluk. 3 664 §.— 
12) S:n 3 p. tammik. 67 §, 31 p. tammik. 363 §, 28 p. helmik. 767 §, 28 p. maalisk. 1 025 § ja 
9 p. -toukok. 1 526 §. — 13) S:n 9 p. toukok. 1 539 §. 
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piirustukset ja kustannusarvion Marian sairaalan henkilökunnan asuntolaksi tarkoitetun 
2-kerroksisen puutalon rakentamiseksi sairaalan alueelle. Koska kuitenkin oli käynyt 
selville, että sisäasiainministeriö ei tulisi hyväksymään puisen rakennuksen rakentamista 
mainitulle paikalle, kaupunginhallitus päätti x) palauttaa asian yleisten töiden lautakun-
nalle ja kehoittaa sitä tutkimaan sellaist-en tulenkestävien rakennusaineiden käyttämistä 
suunnitellun rakennuksen seinärakenteisiin, jotka eivät sanottavasti korottaisi rakennus-
kustannuksia. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi Marian sairaalan kirurgisen osaston potilaanpaikkojen lukumäärän lisää-
misestä johtuvia muutostöitä varten 134 000 mk 2 ) , poliklinikkain laajentamistöitä 
varten 627 000 mk 3) ja kuumetautiosaston viemärin uusimista varten 100 000 mk4) . 

V:n 1945 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisälty-
vistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 5) 27 664: 65 mk:n suuruinen lisä-
määräraha Marian sairaalan mukavuuslaitoksen järjestämiseen. 

Sen johdosta, että Marian sairaalan potilaiden taholta tehdyssä valituksessa oli tie-
dusteltu, miksi sairaalan keskusradion kautta ei saatu kuunnella muuta kuin Helsingin 
aseman lähettämää ohjelmaa, joka suurelta osalta oli ruotsinkielistä, kaupunginhallitus 
päätti6) kehoittaa sairaalahallitusta ryhtymään mahdollisuuksien mukaan sellaisiin 
toimenpiteisiin, että Marian sairaalan keskusradion kautta välitettäisiin myös Lahden 
aseman ohjelmaa. 

Kaupunginhallitus päätti 7) hyväksyä sairaalahallituksen toimenpiteen, jolla Marian 
sairaalan vahtimestari, joka oli toimittanut niille kaupungissa toimiville lääkäreille, jotka 
määrätyissä tapauksissa olivat lähettäneet potilaansa Marian sairaalaan saamaan erikois-
tai täydennyshoitoa, tiedoitukset mainitun hoidon tuloksista, oli oikeutettu saamaan yli-
työpalkkiona yhtä 8-tunnin työpäivää vastaavan palkan kuukaudessa. 

t Sairaalahallitusta päätettiin 8) kehoittaa aikanaan ryhtymään toimenpiteisiin Marian 
sairaalasta v:n 1945 joulukuun 14 ja 15 p:n välisenä yönä murtovarkauden kautta hä-
vinneiden vaatetusesineiden poistamiseksi sairaalan kirjoista. 

Kulkutautisairaala. Sairaalahallitus oikeutettiin 9) palkkaamaan tilapäisen työvoiman 
määrärahasta röntgenlääkäri kulkutautisairaalaan. 

Talousarvion pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin10) sairaalahallituksen käytettäväksi 12 000 mk niiden kustannusten 
peittämiseen, jotka aiheutuivat kulkutautisairaalan autonkuljettajan ja lämmittäjä-
mekaanikon osallistumisesta Oy. Aga ab:n järjestämiin kaasuhitsauskursseihin, kuitenkin 
ehdoin, että mikäli mainitut viranhaltijat eivät olleet kaupungin palveluksessa yhtä 
vuotta mainittujen kurssien päättymisestä, heidän oli suoritettava oma kurssimaksunsa 
kaupungille takaisin. 

Sairaalahallitus oikeutettiin n ) hankkimaan neljä uutta kaupunkilinjaa kulkutautisai-
raalan puhelinkeskukseen. 

Sairaalahallitus oikeutettiin12) suorittamaan 989 596 mk:n suuruinen laskutuserä 
kulkutautisairaalan röntgenlaitteista, joiden hankkimista varten talousarvioon oli mer-
kitty 700 000 mk:n suuruinen siirtomääräraha, mutta jotka viivästymisen aikana tapahtu-
neen inflaation johdosta olivat kallistuneet. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin13) 500 000 mk uuden pesukoneen ja kiertokoneen hank-
kimista varten kulkutautisairaalan pesulaitokseen. 

Talousarvion pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi14) 70 000 mk kulkutautisairaalan kahden höyrykeittokattilan valurauta-
patojen korjaamista varten. 

Wärtsilä-yhtymä oy:n tarjouduttua uusimaan kulkutautisairaalan höyrykattiloiden 
vioittuneet tuliputket 850 000 mk:n hinnasta kaupunginhallitus päätti15) oikeuttaa yleis-
ten töiden lautakunnan tilaamaan mainitun uusintatyön. 

!) Khs 14 p. maalisk. 889 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 1 006 §. — 8) S:n 21 p. maalisk.*: 998 §. 
4) S:n 21 p. marrask. 3 355 §. — 5) S:n 7 p. helmik. 514 §. — 6) S:n 5 p. syysk. 2529 §. — 
7) S:n 9 p. toukok. 1 541 §. — 8) S:n 28 p. maalisk. 1 083 §. — ö) S:n 18 p. huhtik. 1 304JS. — 
10) S:n 5 p. syysk. 2 533 §. — n ) S:n 21 p. helmik. 619 §. — 12) S:ri 18 p. huhtik. 1 308 §. — 
19) S:n 4 p. huhtik. 1 131 §. — u ) S:n 2 p. toukok. 1 457 §. — 15) S:n 25 p. heinäk. 2 248 §. 
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Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön evänneen kaupunginhallituksen ano-
muksen saada vapautusta tulli- ja liikevaihtoverosta niille tavaroille, arvoltaan 33 527: 90 
Ruotsin kruunua, jotka Pohjoismaiden avustuskomitea oli lahjoittanut kulkutautisairaa-
lan tarkkailupaviljonkia varten. 

Sairaalahallituksen ilmoitettua kulkutautisairaalan hallintorakennukseen helmikuun 
8 p:nä tehdystä varkaudesta, johon oli syyllistynyt sairaalassa yövartijana toiminut apu-
mies E. Wasz, kaupunginhallitus päätti 2) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi valvoa 
kaupungin etuja asiasta syntyvässä oikeudenkäynnissä. 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus oikeutettiin 3) lisäämään Kivelän sairaalan lääkä-
rien ja hoitohenkilökunnan lukumäärää tilapäisen työvoiman määrärahaa käyttäen. 
Johtajan kansliaan päätettiin 4) sallia palkata kanslianhoitaja ja ottaa 5) ylimääräinen 
farmaseutti sairaalaan. 

Kaupunginhallitus päätti6) suostua siihen, että eräs eläkkeellä oleva sairaanhoitajatar 
saatiin ottaa toistaiseksi Kivelän sairaalan palvelukseen, jolloin hänelle oli suoritettava 
palkkiona vain se palkka, jonka hän saisi ollessaan jatkuvasti palveluksessa, minä aikana 
eläke-etuja ei maksettu. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 7) myöntämään Suomen sairaanhoitajain liiton Uuden-
maan paikallisyhdistykselle oikeus toistaiseksi järjestää Kivelän sairaalassa ns. sairaala-
palvelu eli kanttiini pikkuostosten kaupaksi pitämistä varten sairaalan potilaille. 

Sairaalahallitus oli ilmoittanut, että sitten kun tohtori Weberin korva-, nenä- ja kurk-
kutautien poliklinikka vuoden vaihteessa oli lopettanut toimintansa, tultaisiin Kivelän 
sairaalan vastaavan osaston lääkärivoimia käyttämään poliklinikan hoitamiseksi tohtori 
Weberin käytössä olleessa ja terveydenhoitolautakunnalle kuuluvassa huoneistossa 
Unioninkadun 45:ssä kertomusvuoden alusta lukien siksi kunnes Kivelän vastaava osasto 
aloitti toimintansa, jolloin poliklinikan toiminta järjestettäisiin vakinaiselle kannalle sekä 
että sairaalahallitus oli myöskin ottanut toistaiseksi poliklinikan sairaanhoitajattariksi 
ja siivooja-apulaisiksi siellä ennen toimineet henkilöt, jotka palkattaisiin Kivelän sairaalan 
tilapäisen työvoiman määrärahasta, sekä että poliklinikkaan toimitettaisiin lääkeaineet, 
kansliatarvikkeet, siivousvälineet ja -tarvikkeet ym. kulutustavarat samoin Kivelän sai-
raalasta. Kaupunginhallitus päätti8) hyväksyä sairaalahallituksen yllä mainitut toimen-
piteet korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan toiminnan väliaikaiseksi järjestelyksi. 

Kaupunginhallitus päätti 9) suostua siihen, että Kivelän sairaalan mielitautien osas-
tolle otettiin harjoittelijoiksi valtion järjestämän mielisairaanhoitajakurssin 20 oppilasta 
ehdoin, että oppilaat asuivat sairaalan ulkopuolella ja että heidän puolestaan suoritet-
tiin korvaus sairaalalle heidän siellä mahdollisesti nauttimastaan ruoasta. 

Kaupunginhallitus päätti10) sallia järjestää Kivelän sairaalan mielitautien osastolle 
entisten lisäksi yhden yliopistolliseen opetukseen liittyvän amanuenssinpaikan entisin 
ehdoin. 

Koska yliopiston oikeuslääketieteellisen laitoksen pommituksissa vaurioituneen raken-
nuksen korjaustöitä ei vielä ollut saatu loppuun suoritetuiksi, kaupunginhallitus päätti u ) 
oikeuttaa sairaalahallituksen tekemään mainitun laitoksen kanssa sopimuksen Kivelän 
sairaalan luento- ja ruumiinavaussalien käyttämisestä syyskuun 15 p:ään 1946 saakka 
kyseisen laitoksen opetustoimintaan ehdoin, että laitos sai käyttää sairaalan ruumiin-
avausvälineitä, ei kuitenkaan näytteisiin tarvittavia purkkeja ym. lasitavaraa ja kemi-
kaaleja sekä että laitos palkkasi tarvitsemansa työvoiman ja suoritti vuokramaksuna tam-
mikuun 15 p:stä toukokuun 15 p:ään 8 000 mk ja toukokuun 16 p:stä syyskuun 15 p:ään 
4 000 mk. Sittemmin päätettiin 12) sopimuksen voimassaoloaikaa jatkaa toukokuun 16 
p:ään 1947 saakka muuten edellä mainituin ehdoin paitsi että yliopiston oli vuokramaksu-
na suoritettava 2 000 mk kuukaudessa lukuunottamatta v:n 1946 toukokuun 16 p:n ja 
syyskuun 16 p:n välistä aikaa, jolloin se oli 1 000 mk kuukaudessa. 

Jotta ylioppilaiden terveydenhuoltotoimisto, jolla ei ollut vielä omaa huoneistoa, 

Khn jsto 6 p. helmik. 5 268 § ja khs 5 p. syysk. 2 532 § ja 10 p. lokak. 2 887 §. —2) Khs 
p. 7 maalisk. 836 §. — 3) S:n 10 p. tammik. 179 §, 21 p. helmik. 615, 617, ja 618 §, 28 p. 
helmik. 769, 770, 771, 773 ja 774 §, 11 p. huhtik. 1 247 §, 13 p. kesäk. 1 935 § ja 14 p. marrask. 
3 253 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 1 710 — 5) S:n 28 p. helmik. 772 §. — 6) S:n 14 p. maa-
lisk. 897 §. —7) S:n 9 p. toukok. 1 540 §. —8) S:n 10 p. tammik. 178 §. — 9) S:n 4 p. heinäk. 
2 126 §. — 10) S:n 18 p. huhtik. 1 302 §; ks. v:n 1943 kert. I osan s. 120. - 1 1 ) Khs 21 p. hei 
mik. 631 § . - 1 2 ) S:n 18 p. huhtik. 1 303 §. 
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voisi jo kertomusvuonna aloittaa toimintansa, kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
että ylioppilaiden vastaanotot järjestettäisiin toistaiseksi Kivelän sairaalan sisätautien 
poliklinikassa keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 14—16 noudattaen mainitun poliklinikan 
taksaa, jonka mukaiset maksut tulisivat sairaalan hyväksi ehdoin, että ylioppilaiden ter-
veydenhuoltotoimisto palkkasi lääkärin ja vahtimestarin. 

Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutau-
tien osaston sijoittamista varten laaditut muutospiirustukset sekä kehoittaa yleisten töi-
den lautakuntaa kiireellisesti panemaan työt käyntiin ja toteuttamaan sairaalan johtajan 
myöhemmin tekemän ehdotuksen poliklinikan odotushuoneeksi tarkoitetun suurehkon 
huoneen rakentamisesta ja rakennuksen varustamisesta keskuslämmityksellä. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3) 94 051: 75 mk:n suurui-
nen lisämääräraha Kivelän sairaalan silmäpoliklinikan huoneistossa suoritettujen muutos-
töiden aiheuttamiin kustannuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti4) anoa kansanhuoltoministeriöltä, että Kivelän sairaalan 
hallintorakennuksessa ja ns. Pauligin huvilassa sijaitseviin asuntoloihin saataisiin päivit-
täin antaa lämmintä vettä. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 
28 000 mk Kivelän sairaalan ns. Etutorpan sähköjohtojen uusimista varten. 

Sairaalahallituksen esitettyä, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin Kivelän 
sairaalan sähkö verkoston tulojohtojen vahvistamiseksi ja suurempien mittarien asenta-
miseksi päätauluun, rakennustoimisto oli ilmoittanut, että sähkölaitos oli jo ryhtynyt 
asiassa toimenpiteisiin. Ilmoitus merkittiin 6) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa sairaalahallitusta käyttämään Kivelän sairaa-
lan määrärahaa Yleisten laitteiden kunnossapito sairaalan keittiön jäähdytyslaitoksen 
putkiston uusimista varten. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 32 850 mk 8) Kivelän sai-
raalasta anastettujen potilaille kuuluneiden vaatteiden korvaamiseen sekä 14 750 mk9) 
eräiden sairaalasta kadonneiden vaatteiden korvaamiseen. 

Sairaalahallitusta kehoitettiin 10) vaatimaan apusisar K. E. Pölläseltä korvauksena 
% hänen hoitajattarien asuinhuoneessa aiheuttamansa tulipalon tuottamista vahingoista. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus päätti n ) kehoittaa sairaalahallitusta tilapäisen 
työvoiman määrärahasta palkkaamaan ylimääräisen toimistoapulaisen Nikkilän sairaa-
laan. 

Kaupunginhallitus päätti12) kehoittaa Vakuutusosakeyhtiö Pohjolaa myöntämään osas-
tonhoitajatar E. Purmoselle, joka potilasta hoitaessaan oli saanut kädessään olleeseen 
haavaan myrkytyksen, jonka seurauksena tuli olemaan oikean käden keskisormen poista-
minen, työväen tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen kaupungin laskuun. 

• Merkittiin 13) tiedoksi lääkintöhallituksen vahvistaneen Nikkilän sairaalan hoitopaik-
kojen luvun toistaiseksi, kuitenkin enintään v:n 1947 loppuun, 1 100:ksi, mistä 700 naisten 
ja 400 miesten hoitopaikkoja. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 14) kehoittaa panemaan rakennustyöt käyntiin 
Nikkilän sairaalan ullakolle sisustettavien asuntolain rakentamiseksi heti kun tarvittava 
rakennuslupa oli saatu. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 15), niitä ylittäen, 210 000 mk Nikkilän sairaalan alilääkä-
rin R. C. T. Lenckin huoneiston laajentamiseen 42 m2:llä. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalaan päätettiin 16) sallia palkata toistaiseksi 
ja kunnes uudesta osastojen siivoojain työjärjestelystä saatiin riittävästi kokemusta, 
kaksi ylimääräistä siivoojaa. 

Merkittiin 17) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus tuberkuloosisairaalassa sijaitsevan 
sotavammasairaalaosaston toiminnan lopettamisesta kesäkuun 30 p:ään mennessä. 

*) Khs 28 p. helmik. 766 §. — 2) S:n 14 p. maalisk. 890 §. — 3) S:n 7 p. helmik. 513 §. — 
4) S:n 5 p. jouluk. 3 492 §. — 6) S:n 21 p. maalisk. 1 005 §. — 6) S:n 20 p. kesäk. 2 007 §. — 
7) S:n 28 p. helmik. 779 §. — 8 ) S:n 5 p. jouluk. 3 488 §. — 9 ) S:n 4 p. heinäk. 2 124 § ja 19 p. 
syysk. 2 704 i — 10) S:n 4 p. heinäk. 2 128 §. —-11) S:n 28 p. maalisk. 1 079 §. —1 2) S:n 23 p. 
toukok. 1 706 §. —1 3) S:n 21 p. helmik. 613 §. — 14) S:n 20 p. kesäk. 2 015 §. — 16) S:n 25 p. 
heinäk. 2 254 §. —1 8) S:n 4 p. heinäk. 2 125 §. —1 7) S:n 14 p. maalisk. 887 §, 13 p. kesäk. 1 928 § 
ja 4 p. heinäk. 2 127 §. 
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Kaupunginlakimiehen tehtäväksi annettiin esityksen tekeminen kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle tuberkuloosisairaalan kahden kuorma-auton muuttamisesta 
bensiinikäyttöisiksi. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 2) tilaamaan tuberkuloosisairaalaan kertomusvuonna 
uusi keskuslämmityskattila. 

Merkittiin 3) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, ettei sillä ollut mitään muistutta-
mista tuberkuloosisairaalan läntisen paviljongin ylimmässä kerroksessa suoritettavia 
muutos- ja korjaustöitä vastaan, joiden tarkoituksena oli ottaa potilashuoneeksi ja kirjas-
toksi eräät mainitun kerroksen itäisessä päässä olevat huoneet. 

Malmin sairaala. Sen johdosta, että Malmin sairaalan käyttöä koskeva väliaikainen 
sopimus Helsingin maalaiskunnan kanssa päättyi kertomusvuoden maaliskuun 31 p:nä, 
kaupunginhallitus päätti 4) tehdä maalaiskunnalle esityksen kyseisen sopimuksen jatka-
misesta kesäkuun loppuun saakka. Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuuston ilmoi-
tettua sittemmin puolestaan suostuneensa vuokrasopimuksen pidentämiseen entisin 
ehdoin, mutta ehdotettua samalla, että maalaiskunnalle vuokrattaisiin erinäiset viljelys-
alueet, kaupunginhallitus päätti5) hyväksyä Malmin sairaalan väliaikaista käyttöä 
koskevan vuokrasopimuksen yllä mainitun päätöksensä mukaisesti sillä lis äyksellä, että 
maalaiskunnalle luovutettiin alkavaksi viljelyskaudeksi viljeltäväksi n. 1 975 ha:n suurui-
nen maa-alue Tapaninkylässä sijaitsevasta kunnalliskodin tilasta RN 7484 ja n. 10.15 
ha:n suuruinen peltoalue Tuomarinkylän kartanon maista, joka alue sijaitsi Tuomarin-
kylän tien varrella sen pohjoispuolella, sekä kunnalliskodin tilasta RN 7484 ne peltoalueet, 
jotka alueliitoksessa olivat siirtyneet kaupungille ja joiden oli suunniteltu jäävänkin 
kaupungin omistukseen. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa kiinteistölautakunnan 
tehtäväksi sopia näiden alueiden vuokrasta Helsingin maalaiskunnan kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti6), että alueliitoksen yhteydessä kaupungin omistukseen 
siirtynyt Malmin sairaalan tuberkuloosiosaston rakennus luovutetaan lasarettitarkoi-
tuksiin käytettäväksi Malmin pääsairaalan täydennyksenä. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 7), niitä ylittäen, 366 900 mk Malmin sairaalan III osastolla suoritettavia korjaustöitä, 
saman sairaalan kellarin korjaustöitä ja palotarkastajan vaatimia korjaustöitä varten 
kehoittaen sairaalahallitusta hankkimaan Malmin sairaalassa tarvittavat sankoruiskut 
sairaalan kalustomäärärahalla. Sittemmin kaupunginhallitus päätti8) muuttaa edellä 
mainittua päätöstään siten, että Malmin sairaalan entisessä tuberkuloosiosaston raken-
nuksessa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten myönnettiin ennakkona kaupun-
ginkassasta 326 000 mk. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 9) 80 000 mk Malmin sairaalan sähköpääjakelutaulun uusimista ja siirtämistä 
varten. 

Kaupunginhallitus päätti10) huomauttaa Helsingin maalaiskunnan kunnallislautakun-
nalle, että Peltiteos oy. Opan lähettämä 41 152: 80 mk:n suuruinen lasku Malmin sairaa-
lan keittiön yleiskoneen korjauksesta oli maalaiskunnan suoritettava ja otettava huo-
mioon menojäämänä v:n 1945 tilinpäätöksessä. 

Kaupunginhallitus päätti u ) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään kerto-
musvuoden talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain raken-
nusten korjaukset sisältyvästä määrärahasta Liitosalueiden sairaalarakennukset Malmin 
mielisairaalaa varten merkityn 75 000 mk:n suuruisen määrärahan Malmin sairaalan kel-
larin katon korjaamista varten. 

Malmin sairaalan taloudenhoitajan toimiston käteisvarojen enimmäismäärä päätet-
tiin 12) vahvistaa 20 000 mk:ksi, lukuunottamatta palkanmaksupäiviä, jolloin se sai olla 
suurempikin. 

Erään sähkölaskun suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa sairaalahalli-
tusta suorittamaan Malmin sähkölaitoksen kertomusvuoden tammi- ja helmikuussa toi-

!) Khs 9 p. toukok 1 524 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 3 184 §. — 3) S:n 28 p. helmik. 720 § 
ja 16 p. toukok. 1 596 §. — 4) S:n 14 p. maalisk. 8'99 §; ks. v:n 1945 kert. I osan s. 179. — 
5) Khs 18 p. huhtik. 1 307 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 1 519 — 7) S:n 10 p. lokak. 2 895 §. — 
8) S:n 17 p. lokak. 2 953 §. — 9) S:n 4 p. heinäk. 2 120 §. — 10) S:n 20 p. kesäk. 2 012 §. — 
u ) S:n 26 p. syysk. 2 738 §. — 12) S:n 24 p. tammik. 261 §. —13) S:n 2 p. toukok. 1 426 §. 



184 2. Kaupunginhallitus V 185 

•mittanaan- sekä kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan yhteisesti kuluttaman sähkö-
virran hinnasta 14 585 mk. 

Sairaalain valtionavut. Kaupunginlakimiehelle päätettiin antaa tehtäväksi hakea 
sairaalahallituksen antamien tietojen perusteella valtionapua tuberkuloosisairaalan ja 
mielisairaalain v:n 1945 ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Valtionapua saatiin sittemmin 
tuberkuloosihoidosta 3 357 610 mk ja mielisairashoidosta 10 086 161 mk. V:n 1946 yllä-
pito- ja käyttökustannuksista valtio suoritti 21 342 366 mk, mistä 5 794 586 mk tuber-
kuloosihoidosta ja 15 547 780 mk mielisairashoidosta. 

Merkittiin 2) tiedoksi sairaalahallituksen ilmoitus, että Nikkilän sairaalan vahvistettu 
valtionavun määrä oli 10 303 000 mk, mistä summasta eri vuosina oli saatu 4 000 000 mk, 
joten jäännös oli 6 303 000 mk. Tuberkuloosisairaalan vahvistettu valtionavun määrä oli 
1 257 462 mk ja oli v. 1945 loppuun suoritettu. 

Merkittiin 3) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen valtionapua Nikkilän sairaalan 
laajennus- ja peruskorjaustöistä aiheutuneisiin perustamiskustannuksiin 5 000 000 mk, 
mistä 4 000 000 mk suoritettiin rahana ja 1 000 000-mk obligatioina. 

Kaupunginhallitus oli v. 1937 anonut 4) Kivelän sairaalan hallinto- ja asuntolaraken-
nuksen perustamiskustannuksiin valtionapua mielitautien osaston paikkalukua vastaa-
valle osuudelle 553 500 mk. Lääkintöhallitus ei ollut kuitenkaan suostunut myöntämään 
valtionapua mainittuun rakennukseen yleisesti kohdistuvana vaan oli vaatinut, että raken-
nuksesta määrättäisiin täsmälleen se huoneistotila, johon valtionapu tulisi sidotuksi ja 
jota tilaa saataisiin käyttää yksinomaan mielitautien osaston henkilökunnan asunnoiksi 
sekä suostunut v. 1945 näillä ehdoin ottamaan rakennuksen mainitulta osalta valtionapua 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Mielisairaiden osaston hoitohenkilökunta oli kuitenkin 
yhä enemmän alkanut muuttaa asumaan sairaalan ulkopuolelle, joten mainitun osaston 
asuntolassa oli vapautunut asuinsijoja, kun taasen sisätautien osaston henkilökunnan 
asuntolassa vallitsi kireä asuntopula, eivätkä valtionavun saannin ehdot sallineet viimeksi 
mainitun osaston henkilökunnan sijoittamista mielitautien osaston henkilökunnan väljäksi 
käyneeseen asuntolaan. Jotta mainittuja asuintiloja voitaisiin vapaasti käyttää, kaupun-
ginhallitus sairaalahallituksen esityksestä päätti 5) tällöin peruuttaa valtionapuanomuk-
sensa Kivelän sairaalan hallinto- ja asuntolarakennuksen osalta. 

Siihen katsoen, että Malmin tuberkuloosisairaalassa ei ollut annettu maksutonta hoitoa 
sillä tavoin kuin tällaisten sairaalain valtionapua koskevassa laissa oli säädetty, lääkintö-
hallitus oli ehdottanut, että sisäasiainministeriö vaatisi Helsingin maalaiskuntaa suorit-
tamaan takaisin mainitun sairaalan perustamiskustannuksiin sekä kunnossapito- ja käyt-
tökustannuksiin saamansa valtionavun, yhteensä 952 356 mk. Helsingin maalaiskunnan 
annettua asiasta lausuntonsa sisäasiainministeriö oli vaatinut myös kaupunginhallituk-
selta lausuntoa, koska tuberkuloosisairaala alueliitoksen yhteydessä oli siirtynyt kaupun-
gille. Kaupunginhallitus päätti 6) tällöin annettavassa lausunnossaan mainita seuraavaa: 
Mitä ensinnäkin vuotuisiin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin saadun valtionavun 
takaisinmaksamiseen tuli, oli asia tältä osalta kaupunginhallituksen mielestä ilman muuta 
valtion ja Helsingin maalaiskunnan välinen asia, joten kaupungin kannalta ei siihen ollut 
aihetta puuttua; mitä sitten perustamiskustannuksiin saatuun valtionapuun tuli, kaupun-
ginhallitus huomautti, että valtioneuvoston lokakuun 5 p:nä 1944 vahvistaman taloudel-
lisen välienselvityksen mukaan kaupunki oli saanut kyseisen tuberkuloosisairaalan sen 
täyteen arvoon laskettuna ja ilman sellaista rajoitusta, joka velvoittaisi kaupungin suo-
rittamaan valtiolle takaisin sairaalan perustamista varten saadun valtionavun; sanotussa 
väliengelvityksessä sai Helsingin maalaiskunta mm. tämän sairaalan tilalle muuta reaali-
omaisuutta niinikään täyteen arvoon laskettuna, minkä vuoksi asia tältäkin osalta näytti 
kaupunginhallituksen mielestä olevan valtion ja Helsingin maalaiskunnan keskeinen 
asia; vain siinä tapauksessa, että maalaiskunnan saama valtionapu olisi ollut merkittynä 
velaksi maalaiskunnan tilinpäätöksessä v:lta 1945, joutuisi kaupunki liitosalueen osalta 
vastaamaan tästä velasta. 

Sairaanhoitajatarkoulu. Niille sairaanhoitajatarkoulun opettajille, joille maksettiin 
palkkiota luentojen pitämisestä, päätettiin 7) sallia suorittaa kokeiden korjauksesta kah-
den luentotunnin palkkiota vastaava korvaus. 

Khs 21 p. helmik. 629 §. — 2) S:n 21 p. helmik. 620 §. — 3) S:n 21 p. helmik. 621 §. — 
4) Ks. v:n 1937 kert. s. 157. — 5) Khs 9 p. toukok. 1 522 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 1 456 §. —-
7) S:n 5 p. jouluk. 3 491 §. 
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Kellokosken piirimielisairaala. Kaupunginhallitus p ä ä t t i p u o l t a a Kellokosken piiri-
mielisairaalan liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa syyskuun 14 p:nä esille tulevaa 
ehdotusta keittiörakennuksen rakentamiseksi ja pesulan laajentamiseksi liittohallituksen 
esittämän rakennus- ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Sairaanhoitajattarien lepokodin avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista päätettiin 2) myöntää 5 000 mk avustuksena Helsingin kaupungin sairaanhoita-
jattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitämälle lepokodille. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Kodinperustamislainatoiminta. Merkittiin 3) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus kodin-
perustamislainatoimikunnan toiminnan lakkaamisesta joulukuun 31 p:nä 1945 sekäkodinpe-
rustamislaina-asioiden käsittelynsiirtämisestä kaupunginhallituksesta huoltolautakunnalle. 

Huoltovirasto. Muutamat huoltoviraston viranhaltijat oikeutettiin 4) nostamaan puolet 
palkkaeduistaan heille opiskelua varten yhteiskunnallisessa korkeakoulussa myönnetty-
jen virkalomien ajalta ehdoin, että he suorittivat saamansa palkan takaisin siinä tapauk-
sessa, että he erosivat kaupungin palveluksesta ennen kun vuosi oli kulunut virkavapaus-
ajan päättymisestä. Edelleen kaupunginhallitus suostui siihen, että eräät viranhaltijat 
käyttivät osan virka-ajastaan opiskeluun yhteiskunnallisessa korkeakoulussa ehdoin, että 
he korvasivat näin menetetyn työajan virka-ajan ulkopuolella tapahtuvalla työllä. 

Koska kodinperustamislainalain ja ns. asevelvollisten kodinperustamislainalain 
muutoksen edellyttämien tehtävien hoitamiseen, jotka kertomusvuoden alusta lukien siir-
tyisivät huoltolautakunnan hoidettaviksi, tarvittaisiin edelleen kaupunginkanslian alai-
sena toimineessa kodinperustamislainatoimistossa työskennelleet henkilöt siksi kunnes 
huoltoviraston oma henkilökunta voisi kyseiset tehtävät suorittaa, kaupunginhallitus 
myönsi 5) mainitun työvoiman palkkaamiseen 3 kuukauden ajaksi 134 000 mk talous-
arvion pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti6) korottaa huoltoviraston ennakko varojen määrän pääkas-
san osalla 500 000 mk:aan ja avustuskanslioiden osalta 100 000 mk:aan sekä kehoittaa 
huoltovirastoa harkitsemaan avustusten annon jakamista kolmen, neljän päivän osalle. 

Arkistohyllyjen hankkimista varten huoltoviraston rekisterikansliaan myönnettiin 7) 
173 820 mk talousarvion pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 8) 2 500 mk huoltotarkas-
taja S. Winterille korvaukseksi häneltä huoltoviraston alkoholistikansliassa virantoimi-
tuksessa ollessaan varastetusta päällystakista. 

Viranhaltijain jatkokouhitus. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 9) 
50 000 mk jatkokoulutuskurssien toimenpanemista varten huoltolautakunnan alaisille 
viranhaltijoille. 

Uudenmaan läänin suomenkielisten kuntain työlaitos. Kaupunginhallituksen kehoitet-
tua huoltolautakuntaa valmistelemaan alueliitoksen yhteydessä kaupungille siirtyvien 
Uudenmaan läänin suomenkielisten kuntain työlaitoksen 4 y4 laitososuuden myymistä 
jollekin niitä haluavalla kunnalle huoltotoimen toimitusjohtaja oli ilmoittanut, että tie-
dusteluista huolimatta ei mikään kuntayhtymän jäsenkunnista ollut ilmoittanut halua-
vansa osuuksia ostaa. Kaupunginhallitus päätti10) tällöin luovuttaa kyseiset 4 % laitos-
osuutta toistaiseksi huoltolautakunnan hallintaan sekä myöntää niiden kannatusmaksujen 
suorittamiseen yhteensä 109 935: 85 mk huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan. 

Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus pää t t i n ) myöntää huoltotoimen pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan 550 320 mk neljän 41 palkkaluokan mukaan palkattavan hoita-
jattaren ja viiden 50 palkkaluokan mukaan palkattavan siivoojan palkkaamiseksi kun-
nalliskotiin v. 1946. ^ 

x) Khs 22 p. elok. 2 384 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 1 002 §. — 3) S:n 10 p. tammik. 139 ja 
162 §. — 4) S:n 10 p. tammik. 149 §, 18 p. huhtik. 1 271 §, 14 p. elok. 2 335 §, 17 p. lokak. 
2 918 § ja 14 p. marrask. 3 212 §. — 5 ) S:n 3 p. tammik. 21 §. — 6 ) S:n 5 p. syysk. 2 501 §. 
7) S:n 18 p. huhtik. 1 268 §. — 8) S:n 13 p. kesåk. 1 891 §. — 9) S:n 12 p. syysk. 2 565 §. — 
10) S:n 17 p. tammik. 204 § ja 21 p. helmik. 548 § . — u ) S;n 10 p. tammik. 148 §. 


