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puheenjohtajat osallistuisivat vastuuseen neuvottelukunnassa tehtävistä periaate-,
tulkinta- ja muista päätöksistä sekä että neuvottelukunta olisi päätösvaltainen kun puheenjohtajista vähintään neljä, nykyisen kahden asemasta, oli kokouksessa läsnä ja otti
osaa päätöksen tekoon. Kaupunginvaltuusto päätti 1 ) tämän johdosta tehdä edellä mainittuja seikkoja koskevan muutoksen huoneen vuokralautakuntien johtosäännön 12 §:ään.
Huoneenvuokralautakuntien v:n 1946 määrärahaa Siivous päätettiin 2 ) sallia ylittää
171 mk.
4. Palotointa koskevat asiat
Palojärjestyksen muutos. Merkittiin 3) tiedoksi lääninhallituksen vahvistaneen joulukuun 21 p:nä 1946 kaupunginvaltuuston päätöksen 4 ) kaupungin palojärjestyksen 2 §:n
muuttamisesta.
Ruiskumaalaamoita varten vahvistettujen paloturvallisuusmääräysten
täydentäminen.
Kaupunginvaltuusto päätti 5) hyväksyä Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita
varten vahvistettuihin paloturvallisuusmääräyksiin uuden 15 §:n, jonka mukaan maistraatilla oli oikeus palolautakuntaa kuultuaan, erikoisen painavien syiden niin vaatiessa,
myöntää poikkeuksia mainituista määräyksistä. Lääninhallitus vahvisti 6 ) heinäkuun
17 p:nä valtuuston päätöksen.
Palolaitoksen sairaankuljeUisvaunujen käyttömaksut. Kaupunginvaltuuston alistettua
päätöksensä 7 ) palolaitoksen sairaankuljetus vaunujen käyttömaksujen korottamisesta
kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi ministeriö oli ilmoittanut vahvistaneensa helmikuun 11 p:nä 1947 mainitut maksut kaupunginvaltuuston päätöksestä poiketen. Ilmoitus merkittiin 8) tiedoksi.
Paloalipäällystökurssien toimeenpano. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista
myönnettiin 9 ) yhteensä 44 963 mk:n suuruinen määräraha toimeenpantujen paloalipäällystökurssien kertomusvuoden menojen peittämiseen.
Palokunnassa v. 1941 tapahtuneiden irtisanomisten tutkiminen. Kaupunginvaltuuston
lähetettyä 7 ) vttn Riipisen ja Peurasen aloitteen, jossa vaadittiin tutkimusten suorittamista eräiden palokunnassa v. 1941 poliittisista syistä tapahtuneiden irtisanomisten johdosta sekä irtisanomiseen syyllistyneiden asettamista vastuuseen, kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi, kaupunginhallitus oli saanut asiasta palopäällikkö Bergströmin, apulaispalopäällikkö Karton, palolautakunnan ja kaupunginlakimiehen antamat selitykset, joiden perusteella kaupunginvaltuusto päätti 1 0 ), ettei asia antanut aihetta toimenpiteisiin.
Palolaitoksen määrärahat. Seuraavia palolaitoksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin 11 )
sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 65 000 mk, Siivoaminen 5 000 mk, Vedenkulutus 25 000 mk, Kaluston kunnossapito 275 000 mk ja Vaatteiden pesu 10 000 mk
sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Saunan rakentaminen Pasilan paloasemalle 19 690 mk.
Palolautakunta oikeutettiin 12 ) ylittämään seuraavia kertomusvuoden määrärahoja
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 33 360 mk, Kesälomasijaiset 113 750 mk,
Siivoaminen 10 000 mk, Puhtaanapito 15 000 mk, Kaluston kunnossapito 800 000 mk,
Tarverahat 100 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 20 000 mk ja Käyttövoima
15 000 mk.
5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat
Terveydenhoito

sekä

sairaanhoito

sairaalain

ulkopuolella
13

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Lääninhallituksen vahvistettua ) helmikuun
4 p:nä 1947 kaupunginvaltuuston päätöksen 7 ) terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön
Kvsto 8 p. tammik. 9 § ja 22 p. tammik. 32 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 42. — 2) Kvsto 2 p.
huhtik. 225 §. — 3) S:n 12 p. helmik. 80 §. — 4 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 48. -—5) Kvsto 19 p.
maalisk. 185 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 6) Kvsto 3 p. syysk. 412 §. — 7) Ks. v:n 1946 kert.
I osan s. 49. — 8) Kvsto 26 p. helmik. 131 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 9) Kvsto 26 p.
helmik. 141 § ja 26 p. marrask. 660 §. — 1 0 ) S:n 19 p. maalisk. 184 §. — n ) S:n 12 p. helmik.
102 § ja 26 p. helmik. 153 §. — 12) S:n 26 p. marrask. 669 §. — 13) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 14.
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1 §:n muuttamisesta kaupunginvaltuusto päätti x ) ryhtyä mainitun muutoksen edellyttämiin toimenpiteisiin ja vapauttaa terveydenhoitolautakunnan jäsenet ja varajäsenet tehtävistään sekä valita heidän tilalleen joulukuun 31 p:nä 1948 päättyväksi toimikaudeksi
viisi varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1946 seuraavia määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 52 087 mk, Kaluston kunnossapito
1 954 mk, Painatus ja sidonta 29 964 mk, Tarverahat 83 680 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 2 332 mk, Matka- ja kuljetuskustannukset 1 752 mk, Kulkutautien vastustaminen 11 691 mk ja Rokottaminen 752 mk.
Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston kertomusvuoden määrärahaa Siivoaminen päätettiin 3) sallia ylittää 2 000 mk.
Terveydellisten tutkimusten laboratorion seuraavia v:n 1946 määrärahoja päätettiin 2 )
sallia ylittää alla mainitun verran: Siivoaminen 54 mk, Kaluston kunnossapito 3 518 mk,
Tarverahat 1 390 mk ja Laboratoriotarvikkeet 11 004 mk.
Eläinlääkintäosaston v:n 1946 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Rottien hävittäminen päätettiin 4 ) sallia ylittää vastaavasti 196 890 mk ja 621 562 mk.
Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti 5) hyväksyä terveydenhoitolautakunnan ehdotuksen maidontarkastamon uudeksi taksaksi ja lääninhallitus vahvisti 6 ) kesäkuun 9 p:nä 1947 valtuuston päätöksen.
Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) tekemään sen ehdotuksen mukainen sopimus Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kanssa maidontarkastuslain aiheuttamasta
maidontarkastuksen j ärj estelystä.
Maidontarkastamoon päätettiin 8) kertomusvuoden alusta lukien perustaa 40 palkkaluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka, minkä peruspalkan maksamiseen kertomusvuonna myönnettiin 21 600 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen
palkkoihin ja palkankorotuksiin.
Maidontarkastamon laboratorioapulainen A. Himberg oikeutettiin 9) ikäkorotusten
saamista varten lukemaan hyväkseen Helsingin maidontarkastusyhdistyksessä palvelemansa aika.
Maidontarkastamon v:n 1946 määrärahoja Vuokra ja Maitonäytteiden osto päätettiin 10 )
sallia ylittää vastaavasti 6 720 mk ja 3 600 mk sekä kertomusvuoden määrärahaa Kaluston hankinta 50 600 mk.
Asuntojentarkastuskonttori. Kaupunginvaltuusto päätti 1 1 ) perustaa v:n 1948 alusta
lukien asuntojentarkastuskonttoriin kaksi uutta apulaistarkastajan virkaa 31 palkkaluokkaan sekä oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan täyttämään virat niitä haettaviksi julistamatta.
Ammattientarkastus. Ammattientarkastaja R. Teräsvuoren saatua 12 ) anomansa eron
virastaan lokakuun 1 p:stä 1947 lukien määrättiin 13 ) täten avoimeksi tullutta ammattientarkastajan virkaa hoitamaan insinööri S. K. Maaniemi joulukuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään siksi kunnes virka vakinaisesti täytetään.
Tuberkuloosihuolto. Sen jälkeen kun oli käynyt selville, että tuberkuloosihuoltotoimiston toimistoapulainen T. Willgren oli syyllistynyt kaupungin varojen väärinkäytöksiin
ja kavalluksiin, kaupunginvaltuusto päätti 1 4 ) kaupungin kunnallislain 52 §:n mukaisesti
pidättää toimistoapulaisen Willgrenin virantoimituksesta ollen asia ilmoitettava tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asiasta päätettiin lisäksi ilmoittaa lääninhallitukselle.
Seuraavia tuberkuloosihuoltotoimiston v:n 1946 määrärahoja päätettiin 15 ) sallia ylittää alla mainitun verran: Kaluston hankinta 20 000 mk, Kaluston kunnossapito 15 000
mk, Painatus ja sidonta 30 000 mk, Tarverahat 45 000 mk sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 100 000 mk.
Tuberkuloottisten asuntolain kertomusvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa
päätettiin 16 ) sallia ylittää 126 616 mk.
Kvsto 26 p. helmik. 133 §; ks. tämän kert. I osan s. 100. — 2) Kvsto 26 p. helmik. 149 §
ja 19 p. maalisk. 192 §. — 3) S:n 17 p. jouluk. 709 §. — 4) S:n 26 p. helmik. 149 §, 19 p. maalisk. 192 § ja 2 p. huhtik. 226 §. — 5) S:n 22 p. tammik. 41 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 67. —
6
) Kvsto 3 p. syysk. 413 §. — 7 ) S:n 22 p. tammik. 41 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 68. — 8 ) Kvsto
22 p. tammik. 41 §. — 9 ) S:n 3 p. syysk. 440 §. — 10) S:n 26 p. helmik. 149 §, 2 p. huhtik. 226 §
ja 3 p. syysk. 480 §. — n ) S:n 3 p. syysk. 435 §. — 12) S:n 15 p. lokak. 544 §. — 13) S:n 17 p.
jouluk. 693 §. — 14) S:n 21 p. toukok. 324 §. — 15) S:n 26 p. helmik. 149 §. — 3 6 ) S:n 21 p.
toukok. 329 §.
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Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset. Seuraavia sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman v:n 1946 määrärahoja päätettiin 1 ) sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 840
mk, Kaluston hankinta 50 000 mk, Kaluston kunnossapito 5 000 mk, Tarverahat 7 000
mk, Vaatteiden pesu 20 000 mk ja Ruokinta 30 000 mk.
Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston v:n 1946 määrärahoja Siivoaminen ja Tarverahat päätettiin 2) sallia ylittää vastaavasti 500 mk ja 3 500 mk sekä kertomusvuoden
määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 1 400 mk, Siivoaminen 700 mk ja Tarverahat 15 000
mk.
Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin v:n 1946 seuraavia määrärahoja päätettiin 1 )
sallia ylittää alla mainituin määrin: Kaluston kunnossapito 1 100 mk, Tarverahat 3 500
mk ja Ruokinta 10 000 mk. Kertomusvuoden määrärahoja Valaistus ja Siivoaminen päätettiin 3) sallia ylittää vastaavasti 6 000 mk ja 500 mk.
Terveydenhoitolautakunnan huomautettua, ettei Leppävaarassa sijaitseva 10-paikkainen sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti enää vastannut tarkoitustaan, koska sairaaloissa nykyisin hoidettiin sellaiset potilaat, jotka voivat päästä pois sairaaloista, siihen
kuntoon, että he olivat työkykyisiä ja saivat nykyisen työvoimatilanteen aikana helposti
työtä, kaupunginvaltuusto päätti 4 ) lakkauttaa heinäkuun 1 p:stä 1947 lukien sielullisesti
sairaiden miesten keskuskodin toiminnan.
Seuraavia sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahoja päätettiin 1) sallia
ylittää alla mainituin määrin: Puhtaanapito 88 mk, Kaluston kunnossapito 1 000 mk,
Tarverahat 3 000 mk, Vaatteiden pesu 8 000 mk, Ruokinta 59 400 mk sekä Lääkkeet ja
sairaanhoitotarvikkeet 8 500 mk. Kertomusvuoden määrärahaa Puhtaanapito päätettiin 3)
sallia ylittää 90 mk.
Kouluhammasklinikka.
Seuraavia kouluhammasklinikan määrärahoja päätettiin x )
sallia ylittää alla mainituin määrin: Siivoaminen 3 000 mk, Kaluston hankinta 30 000 mk,
Kaluston kunnossapito 20 000 mk, Painatus ja sidonta 52 907 mk, Tarverahat 10 000 mk,
Vaatteiden pesu 10 000 mk ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 50 000 mk.
Veneeristen tautien poliklinikkain v:n 1946 tarverahoja päätettiin x) sallia ylittää 20 000
mk.
Äitiys- ja lastenneuvolat. Äitiys- ja lastenneuvolain lääkärien palkkiot päätettiin 5)
v:n 1948 alusta lukien korottaa 250 mk:aan ja liitosalueen neuvoloissa 350 mk:aan vastaanotolta sekä palkkio kävijää kohden 30 mk:aan.
Äitiysneuvolain lisääntyneen käytön johdosta kaupunginvaltuusto päätti 6 ) perustaa
maaliskuun 1 p:stä 1947 lukien uuden 35 palkkaluokkaan kuuluvan kaupunginkätilön
viran sekä myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin
33 000 mk viran peruspalkan ja puuttuvien luontoisetujen korvauksen suorittamista varten.
Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) v:n 1948 alusta lukien perustaa 2 uutta kaupunginkätilön virkaa ja 4 uutta terveyssisaren virkaa, jotka sijoitetaan 34 palkkaluokkaan.
Äitiysneuvolain v:n 1946 määrärahoja Siivoaminen, Tarverahat ja Matka- ja kuljetuskustannukset päätettiin r) sallia ylittää vastaavasti 8 847 mk, 8 998 mk ja 224 mk.
Lastenhoidon neuvonta-asemain v:n 1946 määrärahoja Vuokra, Lämpö ja Tarverahat
päätettiin 1) sallia ylittää vastaavasti 1 008 mk, 6 476 mk ja 10 908 mk.
Äitiys- ja lastenneuvolain kertomusvuoden seuraavia määrärahoja päätettiin 8 )
sallia ylittää alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 25 000 mk, Kaluston hankinta
55 558 mk ja Kaluston kunnossapito 2 000 mk.
Desinfioimislaitos. Merkittiin 9 ) tiedoksi kansanhuoltoministeriön tammikuun 27
p:nä 1947 hyväksyneen kaupunginvaltuustonpäätöksen 10 ) desinfioimislaitoksessa annetusta syyhelmähoidosta suoritettavan maksun korottamisesta.
Desinfioimislaitoksen yksi desinfloitsijan virka päätettiin 11 ) lakkauttaa syyskuun 1
p:stä 1947 lukien.
Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 12 ) rakennuskustannusten kohoamisen johdosta
ylittämään v:n 1946 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun
!) Kvsto 26 p. helmik. 149 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 149 § ja 17 p. jouluk. 709 §. — 3) S:n
17 p. jouluk. 709 §. — 4) S:n 21 p. toukok. 317 §. — 5) S:n 24 p. syysk. 512 §. — 6) S:n 22 p.
tammik. 29 §. — 7) S:n 3 p. syysk. 429 §. — 8) S:n 23 p. huhtik. 274 § ja 17 p. jouluk. 709 §. —
9
) S:n 12 p. helmik. 70 §. — 10) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 55. — n ) Kvsto 3 p. syysk. 436 §. —
12
) S:n 22 p. tammik. 40 §.
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Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Väliaikaisen desinfioimislaitoksen rakentaminen
Viipurin- ja Kotkankadun kulmaukseen enintään 771 614 mk.
Malmin terveydenhuoltotoimiston v:n 1946 seuraavia määrärahoja päätettiin 1 ) sallia
ylittää alla mainitun verran: Lämpö 17 218 mk, Kaluston kunnossapito 2 301 mk, Tarverahat 32 421 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 15 155 mk.
Sairaalat
Sairaalahallitus. Sairaalahallituksen v:n 1946 määrärahoja Palkkiot ja Tarverahat
päätettiin 2) sallia ylittää vastaavasti 7 875 mk ja 27 543 mk.
Sairaalalautakunnan kanslia. Sairaalalautakunnan esitys eräiden sairaalalautakunnan
kanslian virkojen järjestelystä päätettiin 3 ) palauttaa lisävalmistelua varten kaupunginhallitukseen.
Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1946 määrärahoja Painatus ja sidonta
sekä Tarverahat päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 19 245 mk ja 807 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja Siivoaminen ja Painatus ja sidonta vastaavasti 1000 mk ja 10 000 mk.
Sairaalahallinnon ohjesäännön muutokset. Merkittiin 5) tiedoksi lääninhallituksen
tammikuun 25 ja 31 p:nä vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätökset 6 ) eräiden sairaalahallinnon ohjesäännön pykälien muuttamisesta.
Sairaalain hoitomaksujen korottaminen. Valtion korotettua sairaalainsa hoitomaksut
helmikuun 1 p:stä 1947 lukien sairaalahallitus oli laatinut ehdotuksen taksaksi Helsingin
kaupungin kunnallissairaaloissa suoritettavista korotetuista hoitomaksuista, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 7 ) ja alisti päätöksensä lääninhallituksen vahvistettavaksi.
Sittemmin merkittiin 8) tiedoksi kansanhuoltoministeriön hintaosaston huhtikuun 2 p:nä
vahvistaneen taksan eräin muutoksin.
Marian sairaala. Marian sairaalaan päätettiin 9 ) perustaa seuraavat uudet virat:
toukokuun 1 p:stä 1947 lukien: 25 palkkaluokkaan kuuluva lastenosaston apulaislääkärin
virka, 35 palkkaluokkaan kuuluva lastenosaston apulaisyöylihoitajattaren virka, kaksi
37 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajattaren virkaa, kaksi 41 palkkaluokkaan kuuluvaa apumiehen virkaa ja yksi 35 palkkaluokkaan kuuluvaa lämmittäjä-mekaanikon
virka; sekä v:n 1948 alusta lukien 35 palkkaluokkaan kuuluva osastonhoitajattaren
virka, kaksi 40 palkkaluokkaan kuuluvaa kodinhoitajan virkaa ja 38 palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjän virka. Edellä mainittujen kertomusvuoden puolella perustettavaksi
päätettyjen virkojen palkkojen suorittamiseen kertomusvuoden aikana myönnettiin
yhteensä 542 800 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja
palkankorotuksiin.
Sairaalalautakunnan esitys eräiden Marian sairaalan virkojen siirtämisestä ylempään
palkkaluokkaan päätettiin 10 ) palauttaa kaupunginhallitukseen lisävalmistelua varten,
missä yhteydessä oli niinikään otettava harkittavaksi tehty ehdotus osastonhoitajattarien virkojen siirtämisestä 35 palkkaluokasta 34 palkkaluokkaan.
Helsingin yliopiston konsistorin anottua, että Marian sairaalan sisätautienosastolla
olevia yliopiston amanuenssinpaikkojen lukumäärää lisättäisiin yhdellä, joten paikkoja
tulisi olemaan 5, kaupunginvaltuusto päätti 11 ) konsistorille ilmoittaa, ettei kaupungilla
ollut mitään sitä vastaan, että Marian sairaalan sisätautien osastolle järjestettiin entisten
lisäksi yksi amanuenssin toimi. Samalla valtuusto lausui sen toivomuksen, että amanuensseille kaupungin sairaaloissa suoritettaisiin samansuuruinen palkkio kuin yliopiston
omissa sairaaloissakin maksettiin.
Valtuusto päätti 12 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 883 000 mk:n suuruisen määrärahan muutostöiden suorittamista varten Marian sairaalan lastenosastolla sekä oikeuttaa
yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna.
Seuraavia Marian sairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin 2 ) sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 117 598 mk, Valaistus 1 572 mk, Puhtaanapito 12 967 mk, Kaluston
Kvsto 26 p. helmik. 149 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 150 §. — 3 ) S:n 26 p. marrask. 648 §. —
) S:n 26 p. helmik. 150 § ja 17 p. jouluk. 710 §. — 5 ) S:n 26 p. helmik. 134 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 11. — 6 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 56. — 7 ) Kvsto 12 p. helmik. 89 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 60. — 8) Kvsto 23 p. huhtik. 241 §; ks. myös tämän kert. I osan s. 100. — 9) Kvsto 2 p.
huhtik. 210 ja 211 § sekä 26 p. marrask. 648 §. — 10) Kvsto 26 p. marrask. 649 §. — n ) S:n 5
p. marrask. 598 §. — 1 2 ) S:n 4 p. kesäk. 358 §.
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hankinta 817 578 mk, Kaluston kunnossapito 525 145 mk, Painatus ja sidonta 57 992 mk,
Tarverahat 18 365 mk, Ruokinta 1 879 169 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet
1 358 159 mk, Käyttövoima 16 538 mk ja Erilaatuiset menot 36 354 mk.
Seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin
sallia ylittää alla mainitun verran: Vuokra 50 000 mk, Valaistus 150 000 mk, Siivoaminen 50 000 mk, Vedenkulutus
50 000 mk, Puhtaanapito 100 000 mk, Kaluston hankinta 725 000 mk, Kaluston kunnossapito 650 000 mk, Painatus ja sidonta 65 000 mk, Tarverahat 120 000 mk, Ruokinta
1 000 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 2 900 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 60 000 mk, Käyttövoima 90 000 mk ja Erilaatuiset menot 65 000 mk.
Marian sairaalan erinäisiä muutos- ja korjaustöitä varten v:n 1942 talousarvion tuloa
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset merkittyä määrärahaa päätettiin 2) sallia ylittää 552 000 mk.
Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaalaan päätettiin 3) perustaa seuraavat uudet virat:
kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien: kaksi 37 palkkaluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa, kolme 41 palkkaluokkaan kuuluvaa apumiehen virkaa ja kaksi 35
palkkaluokkaan kuuluvaa lämmittäjä-mekaanikon virkaa, joiden palkkojen suorittamiseen kertomusvuoden aikana myönnettiin 491 600 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin; sekä v:n 1948 alusta lukien:
35 palkkaluokkaan kuuluva apulaisyöylihoitajattaren virka, 34 palkkaluokkaan kuuluva
sosiaalihoitajattaren virka, kolme 37 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajattaren
virkaa, 37 palkkaluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka, kuusi 40 palkkaluokkaan
kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, kaksi 41 palkkaluokkaan kuuluvaa apumiehen virkaa,
49 palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka, kaksi 49 palkkaluokkaan kuuluvaa pesuapulaisen virkaa, kaksi 49 palkkaluokkaan kuuluvaa keittiöapulaisen virkaa ja 46 palkkaluokkaan kuuluva ompelijan virka.
Sairaalalautakunnan esitys eräiden kulkutautisairaalan virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan päätettiin 4) palauttaa kaupunginhallitukseen lisävalmistelua varten, missä yhteydessä oli niinikään otettava harkittavaksi tehty ehdotus osastonhoitajatt a a n virkojen siirtämisestä 35 palkkaluokasta 34:nteen.
Kaupunginvaltuusto päätti 5 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 1 506 061 mk:n suuruisen määrärahan irtaimiston hankkimista varten kulkutautisairaalan uuteen tarkastuspaviljonkiin sekä oikeuttaa sairaalalautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna.
Kaupunginvaltuusto päätti 6) merkitä v:n 1948 talousarvioon 490 000 mk:n suuruisen
määrärahan kahden höyrypadan hankkimista varten kulkutautisairaalan keittiöön sekä
oikeuttaa rakennustoimiston käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna.
Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 2 500 000 mk:n suuruisen
määrärahan tilapäisen kulkutautisairaalan tarvikkeiden hankkimista ja varastoimista
varten sekä oikeuttaa sairaalalautakunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna.
Rakennustoimiston talorakennusosaston laadittua kulkutautisairaalan henkilökunnan
asuntojen lisäämistä tarkoittavat piirustukset paviljonki IX korottamiseksi ja henkilökunnan ruokailutilojen laajentamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 8) hyväksyä suunnitelman, merkitä v:n 1948 talousarvioon paviljonki IX korottamista varten 12 580 000
mk:n ja ruokailutilojen laajentamista varten 3 770 000 mk:n suuruiset määrärahat sekä
oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään jo kertomusvuonna ensiksi mainittua
määrärahaa.
Seuraavia kulkutautisairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin 9 ) sallia ylittää alla
mainituin määrin: Lämpö 303 407 mk, Valaistus 77 664 mk, Desinfioimisaineet 628 mk,
Puhtaanapito 4 941 mk, Kaluston hankinta 197 366 mk, Kaluston kunnossapito 127 698
mk, Painatus ja sidonta 28 870 mk, Tarverahat 15 507 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 257 623 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 39 545 mk, Käyttövoima 45 000
mk ja Erilaatuiset menot 23 692 mk.
Seuraavia kulkutautisairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 10) sallia ylittää alla mainituin määrin: Valaistus 100 000 mk, Siivoaminen 80 000 mk, Kaluston hanKvsto 17 p. jouluk. 710 §. — 2) S:n 3 p. syysk. 478 §. — 3 ) S:n 2 p. huhtik. 210 § ja
26 p. marrask. 648 §. — 4) S:n 26 p. marrask. 649 §. — 5) S:n 3 p. syysk. 474 §. — 6) S:n
3 p. syysk. 475 §. — 7 ) S:n 18 p. kesäk. 392 §. — 8) S:n 24 p. syysk. 522 §. — 9) S:n 26 p. helmik.
150 §. — 10) S:n 21 p. toukok. 330 § ja 17 p. jouluk. 710 §.
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kinta 320 000 mk, Kaluston kunnossapito 220 000 mk, Painatus ja sidonta 20 000 mk,
Tarverahat 43 469 mk, Vaatteiden pesu 20 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet
170 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 280 000 mk, Käyttövoima 100 000 mk ja
Erilaatuiset menot 75 000 mk.
Kivelän sairaala. Kivelän sairaalaan päätettiin *) perustaa seuraavat uudet virat:
kertomusvuoden alusta lukien yksi 50 palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka; kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien kaksi 37 palkkaluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa, neljä 41 palkkaluokkaan kuuluvaa apumiehen virkaa, yksi 49 palkkaluokkaan
kuuluva keittiöapulaisen virka, yksi 37 palkkaluokkaan kuuluva asentajan virka ja yksi
38 palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjän virka; kertomusvuoden kesäkuun 1 pistä lukien
22 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuuluva hammaslääkärin virka; sekä v:n 1948 alusta
lukien 22 palkkaluokkaan kuuluva laboratorioalilääkärin virka, 22 palkkaluokkaan kuuluva prosektorin virka, 22 palkkaluokkaan kuuluva alilääkärinvirka, 35 palkkaluokkaan
kuuluva laborantin virka, viisitoista 37 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajattaren
virkaa, viisi 40 palkkaluokkaan kuuluvaa apuhoitajan virkaa, 35 palkkaluokkaan kuuluva kanslianhoitajan virka, 41 palkkaluokkaan kuuluva naisvahtimestarin virka, 37 palkkaluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka, kolme 41 palkkaluokkaan kuuluvaa apumiehen virkaa, kolme 49 palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa, 31 palkkaluokkaan
kuuluva koneenhoitajan virka, 37 palkkaluokkaan kuuluva asentajan virka ja 25 palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkärin virka. Kertomusvuoden aikana perustettavaksi
päätettyjen virkojen palkkojen maksamiseen kertomusvuoden aikana myönnettiin yhteensä 718 400 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin sekä
palkankorotuksiin.
Yksi Kivelän sairaalan yövartijan virka päätettiin 2) lakkauttaa toukokuun 1 p:stä
lukien.
Sairaalalautakunnan esitys eräiden Kivelän sairaalan virkojen siirtämisestä ylempiin
palkkaluokkiin päätettiin 3 ) palauttaa kaupunginhallitukseen lisävalmistelua varten,
missä yhteydessä oli niinikään otettava harkittavaksi tehty ehdotus osastonhoitajattarenvirkojen siirtämisestä 35 palkkaluokasta 34:nteen.
Kaupunginvaltuusto päätti 4 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 1 600 000 mk:n suuruisen
lisämäärärahan Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautiosaston järjestämistä varten sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan jo kertomusvuoden aikana käyttämään
määrärahan.
Kaupunginvaltuusto päätti 5 ), että v:n 1948 talousarvioon merkitään 948 000 mk:n
suuruinen määräraha muutostöitä varten Kivelän sairaalan laboratoriossa ja fysikaalisella
osastolla sekä että yleisten töiden lautakunta oikeutetaan käyttämään tämä määräraha
jo kertomusvuonna.
Seuraavia Kivelän sairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin 6) sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 2 272 mk, Valaistus 46 759 mk, Siivoaminen 63 993 mk, Kaluston
kunnossapito 617 159 mk, Painatus ja sidonta 49 680 mk, Tarverahat 57 319 mk, Vaatteiden pesu 560 241 mk, Ruokinta 801 147 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1 205 367
mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 232 434 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 49 224
mk, Käyttövoima 40 417 mk ja Erilaatuiset menot 27 444 mk.
Seuraavia Kivelän sairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 7) sallia ylittää
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 1 000 000 mk, Valaistus 100 000 mk, Vedenkulutus 100 000 mk, Puhtaanapito 40 000 mk, Kaluston hankinta 317 925 mk, Kaluston
kunnossapito 900 000 mk, Painatus ja sidonta 100 000 mk, Tarverahat 150 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 3 000 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 250 000 mk,
Kuljetus- ja matkakustannukset 100 000 mk, Käyttövoima 100 000 mk ja Erilaatuiset
menot 150 000 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahaa Kivelän sairaalan hallintorakennus, erinäisiä muutostöitä
237 693 mk.
Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 8 ) perustaa Nikkilän sairaalaan kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien yhden 37 palkkaluokkaan kuuluvan apulaispuutarKvsto 22 p. tammik. 30 §, 2 p. huhtik. 210 §, 21 p. toukok. 290 § ja 26 p. marrask. 648 §. —
S:n 2 p. huhtik. 210 §. — 3) S:n 26 p. marrask. 649 §. — 4) S:n 23 p. huhtik. 275 §. —
) S:n 3 p. syysk. 476 §. — 6 ) S:n 26 p. helmik. 150 §. — 7 ) S:n 21 p. toukok. 330 §,24 p. syysk.
524 § ja 17 p. jouluk. 710 ja 714 §. — 8 ) S:n 2 p. huhtik. 210 § ja 3 p. syysk. 430 §.
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hurin viran sekä v:n 1948 alusta lukien kuusi uutta 36 palkkaluokkaan kuuluvaa mielisairaanhoitajan virkaa. Apulaispuutarhurin viran palkan suorittamiseen kertomusvuonna
myönnettiin 72 800 mk valtuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin.
Sairaalalautakunnan tehtyä esityksen eräiden Nikkilän sairaalan virkojen siirtämisestä
ylempään palkkaluokkaan kaupunginvaltuusto p ä ä t t i m u u t t a a sairaalan 32 palkkaluokassa olevan voimistelunohjaajan viran voimisteluonpettajan viraksi ja siirtää sen
v:n 1948 alusta lukien 29 palkkaluokkaan, s i i r ä i samasta ajankohdasta lukien sairaalan
varastonhoitajan viran 36 palkkaluokasta 35:nteen sekä palauttaa sairaalalautakunnan
ehdotukset muilta osiltaan kaupunginhallitukseen lisävalmistelua varten missä yhteydessä
oli niinikään otettava harkittavaksi tehty ehdotus sairaanhoitajattaren virkojen siirtämisestä 35 palkkaluokasta 34:nteen.
Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 1 700 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan ullakkotilojen järjestämistä varten asuntotarkoituksiin Nikkilän
sairaalassa sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna.
Erään Nikkilän sairaalasta karanneen potilaan puukotettua johtaja B. Wahlrosia tämän huvila-alueella Sipoossa kaupunginvaltuusto päätti 3 ) myöntää yleisistä käyttövaroistaan 111 179 mk korvauksen maksamista varten johtaja Wahlrosille hänen kärsimänsä
pahoinpitelyn johdosta.
Seuraavia Nikkilän sairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 87 818 mk, Lämpö 84 003 mk, Painatus ja sidonta
7 535 mk, Vaatteiden pesu 38 838 mk, Ruokinta 1 013 484 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 135 051 mk, Käyttövoima 9 326 mk ja Erilaatuiset menot 185 522 mk.
Seuraavia Nikkilän sairaalan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 5) sallia ylittää alla mainituin määrin: Valaistus 270 000 mk, Siivoaminen 100 000 mk, Puhtaanapito
15 000 mk, Ruokinta 4 000 000 mk, Käyttövoima 137 000 mk ja Erilaatuiset menot
270 000 mk.
Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalaan päätettiin 6) perustaa seuraavat uudet
virat: kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien 37 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka, 41 palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka ja kaksi 35 palkkaluokkaan
kuuluvaa lämmittäjä-mekaanikon virkaa; heinäkuun 1 p:stä 1947 lukien 38 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka; sekä v:n 1948 alusta lukien 25 palkkaluokkaan
kuuluva apulaislääkärin virka, kaksi 49 palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa, 37
palkkaluokkaan kuuluva asentajan virka ja 36 palkkaluokkaan kuuluva suutarin virka.
Kertomusvuoden puolella perustettavaksi päätettyjen virkojen palkkojen suorittamiseen
kertomusvuonna myönnettiin yhteensä 344 400 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista
uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin.
Sairaalalautakunnan esitys eräiden tuberkuloosisairaalan virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan päätettiin 1) palauttaa kaupunginhallitukseen lisävalmistelua varten, missä yhteydessä niinikään oli otettava harkittavaksi tehty ehdotus osastonhoitajattaren virkojen siirtämisestä 35 palkkaluokasta 34:nteen.
Seuraavia tuberkuloosisairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin 4 ) sallia ylittää
alla mainituin määrin: Valaistus 8 739 mk, Kaluston kunnossapito 109 780 mk, Vaatteiden pesu 28 986 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 67 398 mk ja Kuljetus- ja matkakustannukset 69 667 mk.
Tuberkuloosisairaalan seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 5 ) sallia
ylittää alla mainitun verran: Valaistus 120 000 mk, Siivoaminen 35 000 mk, Kaluston
kunnossapito 450 000 mk, Painatus ja sidonta 15 000 mk, Vaatteiden pesu 50 000 mk,
Ruokinta 1 620 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 300 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 45 000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 85 000 mk ja Erilaatuiset menot 45 000 mk.
Malmin sairaala. Malmin sairaalaan päätettiin 7 ) perustaa seuraavat uudet virat:
kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien 35 palkkaluokkaan kuuluva osastonhoitajatKvsto 26 p. marrask. 649 §; ks tämän kert. I osan s. 156. — 2) Kvsto 23 p. huhtik. 276§. —
) S:n 19 p. maalisk. 188 §. — 4) S:n 26 p. helmik. 150 §. — 5 ) S:n 17 p. jouluk. 710 §. — 6 ) S:n 2 p.
huhtik. 210 §, 18 p. kesäk. 375 § ja 26 p. marrask. 648 §. — 7) S:n 2 p. huhtik. 210 § ja 26 p.
marrask. 648 §.
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taren virka, 37 palkkaluokkaan kuuluva sairaanhoitajattaren virka ja 41 palkkaluokkaan
kuuluva apumiehen virka; sekä v:n 1948 alusta lukien kolme 40 palkkaluokkaan kuuluvaa
apuhoitajan virkaa, kaksi 40 palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, 40 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka, 41 palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka
ja 49 palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka. Kertomusvuoden puolella perustettavaksi
päätettyjen virkojen palkkojen suorittamiseen kertomusvuonna myönnettiin 214 000 mk
kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin.
Seuraavia Malmin sairaalan v:n 1946 määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla mainituin määrin: Sairaslomasijaiset 21 333 mk, Lämpö 313 093 mk, Siivoaminen 6 782 mk,
Puhtaanapito 5 492 mk, Kaluston kunnossapito 24 933 mk, Painatus ja sidonta 1 502 mk,
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 163 070 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 7 904 mk
ja Käyttövoima 39 616 mk.
Malmin sairaalan seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää
alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 342 650 mk, Valaistus 55 000 mk, Siivoaminen 25 000 mk, Puhtaanapito 7 000 mk, Kaluston hankinta 415 000 mk, Kaluston kunnossapito 120 000 mk, Tarverahat 10 000 mk, Vaatteiden pesu 65 000 mk, Ruokinta
600 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 500 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 15 000 mk, Käyttövoima 70 000 mk ja Erilaatuiset menot 24 000 mk.
Sairaanhoitajatar koulun seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 3) sallia
ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 35 000 mk, Kaluston hankinta 25 000
mk ja Palveluspuvut 103 280 mk.
Suomen punaisen ristin sairaala. Suomen punaisen ristin sairaalan johtokunta oli anonut, että kaupunki, poiketen kesäkuun 26 p:nä 1942 mainitun sairaalan ja kaupungin välillä tehdystä sopimuksesta, suorittaisi rahanarvon alenemisen johdosta sairaalalle kaikista
kaupunkilaisille sieltä varatuista yleisistä paikoista todelliset hoitopäiväkustannukset
sairaalan kirjanpidon mukaan. Sairaalalautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 4 ), että Suomen punaisen ristin sairaalalle suoritetaan v:lta 1946 korvaus
kaupungille varatuilla paikoilla annetuista hoitopäivistä Marian sairaalan saman vuoden
nettohoitopäiväkustannusten perusteella lisättynä 10 %:lla sekä että sairaalalautakunta
oikeutetaan tästä johtuen ylittämään kertomusvuoden määrärahaa Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin sairaalaan enintään 3 505 717 mk.
Viimeksi mainittua kertomusvuoden määrärahaa päätettiin sallia ylittää lisäksi
3 950 000 mk 5) sekä vastaavaa v:n 1946 määrärahaa 11 673 mk 1).
Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistyksen avustaminen. Hermo- ja mielitautien
vastustamisyhdistyksen ylläpitämän Veikkolan parantolan kohonneiden kustannusten
peittämisen avustamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 6 ) oikeuttaa sairaalalautakunnan
ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys r.y.
100 000 mk. Samalla valtuusto päätti, että mainittu avustusmääräraha merkitään v:n
1948 talousarvioon 212 500 mk:n suuruisena.
Kellokosken piirimielisairaala. Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Sairaanhoito
luvun Erinäiset sairaanhoitomenot määrärahaa Kellokosken piirimielisairaala päätettiin 7)
sallia ylittää yhteensä 2 682 900 mk.
Yliopiston klinikat. Sairaalalautakunta oikeutettiin 8 ) ylittämään kertomusvuoden
talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää
määrärahaa Yliopiston klinikat 2 092 127 mk.
Boijen sairaala ja synnytyslaitos oli kesäkuussa irtisanonut sopimuksen 18 hoitopaikan
luovuttamisesta helsinkiläisiä synnytyspotilaita varten, koska kaupungin myöntämät
maksut eivät enää riittäneet näiden hoitopaikkojen käyttökustannuksiin. Sopimuksen
jatkamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 9 ) oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään
talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Boijen sairaala ja synnytyslaitos 756 000 mk mainitulle laitokselle maksettavan
korvauksen korottamista varten sekä hyväksyä potilailta kannettavat maksut 200 mk:ksi
hoitopäivältä sekä synnytyssalin käytöstä 300 mk:ksi, paitsi keisarileikkaustapauksissa
Kvsto 26 p. helmik. 150 §.-—2) S:n 3 p. syysk. 473 § ja 17 p. jouluk. 710 §. — 3) S:n 18 p.
kesäk. 395 § ja 17 p. jouluk. 710 §. — 4) S:n 2 p. huhtik. 221 §. — 5) S:n 21 p. toukok. 320 §. —
·) S:n 5 p. marrask. 611 §. — 7) S:n 12 p. helmik. 97 § ja 3 p. syysk. 481 §. — 8) S:n 2 p.
huhtik. 230 §. — 9) S:n 3 p. syysk. 482 §.
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600 mk:ksi ja oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään tämän mukaisen sopimuksen mainitun synnytyslaitoksen kanssa.
Helsingin yleisen sairaalan rakennussuunnitelman laajentaminen. Kaupungin ja valtion
välisessä sopimuksessa Helsingin yleisen sairaalan rakentamisesta Meilahteen ja sen käyttämisestä oli laskettu sairaalassa sen lopullisessa laajuudessa tulevan olemaan yhteensä
1 780 potilaspaikkaa vastaavine poliklinikkoineen, joista paikoista 702 tuli kirurgisten
ja sisätautien erikoisosastoille. Rakennustoimikunnan ryhdyttyä nyttemmin naistenklinikan laajennuksen ja lastensairaalan valmistuttua suunnittelemaan kirurgisia ja sisätautien
klinikoita, oli tultu siihen tulokseen, että olisi tarpeellista laajentaa näitä osastoja korottamalla potilaspaikkojen lukumäärä 702:sta 1 200:aan. Sairaalahallituksen kannatettua
ehdotettua laajentamissuunnitelmaa ja kaupunginhallituksen huomautettua, että lastensairaalaa rakennettaessa lisättiin sen paikkalukua korottamatta kuitenkaan samalla kaupungin osuutta tässä klinikassa, joka seikka olisi tässä yhteydessä otettava huomioon,
kaupunginvaltuusto sairaalalautakunnan esityksestä ja ottaen huomioon kaupunginhallituksen ehdotuksen päätti
oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään sellaisen
lisäyksen Helsingin yleisen sairaalan rakentamista ja ylläpitoa koskevaan, kesäkuun
9 p:nä 1939 tehtyyn sopimukseen, että sairaalan sairaansijojen kokonaismäärä korotetaan
2 278:aan lisäämällä siihen lastenklinikan lisäsijat ja ne muiden klinikkain lisäsijat, joista
vastedes ehkä sovitaan, edellytyksellä, että kaupunki on oikeutettu lunastamaan lisätiloista vähintään puolet sekä että kaupungin osuutta sairaalan perustamiskustannuksiin
muutetaan paikkalukujen muutosten edellyttämällä tavalla.
Hoitopaikkojen hankkimista kroonisia tauteja sairastaville koskeva vtn Langenskiöldin
aloite päätettiin 2) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kunnallisten toipilaskotien perustamista koskeva aloite. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ),
ettei vtn Jacobssonin aloite kunnallisten toipilaskotien perustamisesta antanut aihetta
muihin toimenpiteisiin, kuin että sairaalalautakuntaa kehoitettiin tutkimaan ja valmistelemaan kysymystä kroonisten potilaiden hoidon ja jälkihoidon järjestämisestä siten, että
aloitteessa osoitettu sosiaalinen tarkoitusperä tulisi jälkihoidon järjestelyssä riittävässä
määrin huomioonotetuksi.
Uusien synnytyspaikkojen järjestämistä koskeva vtn Salmela-Järvisen aloite päätettiin 4 )
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

6. Huoltotointa koskevat asiat
.Varsinainen
huoltotoimi
5
Huolto-ohjesäännön muutos. Merkittiin ) tiedoksi sosiaaliministeriön helmikuun 10
p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen 6 ) huolto-ohjesäännön 32 §:n
muuttamisesta.
Huoltovirasto. Huoltolautakunnan ja huoltoviraston yleisen toimiston v:n 1946 määrärahoja Lämpö sekä Painatus ja sidonta päätettiin 7) sallia ylittää vastaavasti 225 000 mk
ja 60 000 mk sekä asiamiestoimiston määrärahaa Painatus ja sidonta 10 000 mk.
Huoltomäärärahat.
V:n 1946 talousarvion huoltotoimen pääluokan lukuun Hoito
huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia
avustuksia kuuluvia määrärahoja Sairaalahoito ja Suoranaiset avustukset päätettiin 7 )
sallia ylittää vastaavasti 1 000 000 mk ja 2 500 000 mk sekä erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet
sisältyvää määrärahaa Korvaukset kansaneläkelaitokselle 50 000 mk.
Huoltolautakunta oikeutettiin 8) ylittämään seuraavia kertomusvuoden huoltomäärärahoja alla mainituin määrin: pääluokan Huoltotoimi luvun Hoito huoltolautakunnalle
kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia määrärahoja Sairaalahoito 11 000 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 300 000 mk
ja Suoranaiset avustukset 18 000 000 mk sekä erinäisten sosiaalisten tehtäväin pääluokan
!) Kvsto 26
ks. v:n 1946 kert.
Kunnall. asetuskok.
8
) S:n 15 p. lokak.

p. helmik. 142 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 66 §. — 3 ) S:n 2 p. huhtik. 220 §;
I osan s. 62. — 4) Kvsto 15 p. lokak. 584 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 130 §;
s. 14. — 6) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 62. — 7) Kvsto 12 p. helmik. 103 §. —
571 §.

