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maistraatti oli päättänyt1) korottaa maaliskuun 1 p:stä lukien Kanta-Helsingin alu-
eella voimassa olevan nuohousmaksujen perustaksan 50 %:lla ja liitosalueella voimassa 
olevat maksut 15 %:lla sekä sittemmin lokakuun 1 p:stä lukien Kanta-Helsingin alueella 
ja Munkkiniemessä voimassa olevat nuohousmaksut 102 %:11a ollen liitosalueella, Munk-
kiniemeä lukuun ottamatta marraskuun 1 p:stä lukien noudatettava hinta- ja palkkaneu-
voston lokakuun 31 p:nä 1947 antamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden 
mukaisia enimmäismaksuja. 

Hinta- ja palkkaneuvoston lokakuun 31 p:nä 1947 vahvistamat nuohousmaksuja 
koskevat yleiset ohjeet päätettiin2) lähettää palolautakunnalle tiedoksi. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan sihteerin palkkio päätettiin3) korottaa elokuun 1 p:stä 
lukien. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri. Kaupunginhallitus päätt i4) antaa kaupungin-
hallituksen asiamiesosaston tehtäväksi hakea valtionapua ensimmäisen kaupunginlää-
kärin palkkaukseen. 

Terveydenhoitolautakunnan anomuksen johdosta, joka koski palkallisen virkava-
pauden myöntämistä ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle elokuun 
26 p:n ja lokakuun 25 p:n välisenä aikana Tanskaan, Englantiin ja Ruotsiin tehtävää 
opintomatkaa varten, kaupunginhallitus päätti5), viitaten virkasäännön 28 §:n mää-
räyksiin, kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa toimimaan asiassa virkasäännön mukai-
sesti. 

Kulkutautien torjunta. Kaupungissa ilmenneen influenssan johdosta kaupunginhalli-
tus ensimmäisen kaupunginlääkärin esityksestä päätti 6) oikeuttaa asianomaiset ryhty-
mään tarpeen vaatiessa seuraaviin toimenpiteisiin: 

oikeuttaa sairaalalautakunnan täydentämään sen hallussa olevaa 500 tilapäisen sai-
raalapaikan pystyttämiseen tarvittavaa tavara varastoa, josta puuttui mm. huopia ja 
lakanoita, niin että kyseiset varustukset olisivat varastossa käyttövalmiina, jolloin sai-
raalalautakunnan oli otettava huomioon, että Suomen punainen risti oli luvannut myydä 
kaupungille Helsingissä olevasta varastostaan 1 000 huopaa ja 1 500 lakanaa; 

oikeuttaa kulkutautisairaalan, niin pian kuin välttämätön tarve niin vaati, sijoitta-
maan Eläintarhan kansakouluun 150 —180 hoitopaikkaa käsittävän tilapäisen influenssa-
osaston ja palkkaamaan sen hoitamiseen tarvittavan ylimääräisen henkilökunnan; sekä 

oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan tarvittaessa ottamaan palvelukseensa ylimää-
räistä henkilökuntaa kotikäyntejä suorittavien sairaanhoitajattarien ja päivystyspuheli-
men työn tehostamiseksi tilanteen vaatimalla tavalla. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johto-
kuntaa harkitsemaan Eläintarhan kansakoulun luovuttamista tarpeen tullen tilapäiseksi 
influenssasairaalaksi. 

Lämmityslakko. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti7) 
tehdä valtioneuvostolle esityksen, että se ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta kau-
pungissa talonmiesten lakon yhteydessä puhjennut lämmityslakko saataisiin mahdolli-
simman nopeasti lopetetuksi. 

Päivystäjäin sunnuntaityökorvaukset. Terveydenhoitolautakunta oli, viitaten kau-
punginhallituksen kisrtokirjeeseen tammikuun 30 p:ltä 1947, joka koski työaikalain 
määräysten tulkitsemista, pyytänyt lisämäärärahaa, jotta lautakunnan toimiston päi-
vystäjille voitaisiin suorittaa sunnuntai- ja juhlapäivätyöstä 100 %:n korotus. Koska 
kuitenkin mainittujen päivystäjien tehtävät käsittivät puhelimitse annettavien neuvojen 
välittämistä terveydenhoitolautakunnan toimistossa, mikä työ oli rinnastettavissa työs-

Khs 17 p. heinäk. 1 735 § ja 30 p. jouluk. 3 000 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 106. — 
a) Khs 4 p. jouluk. 2 807 §. — 3) S:n 4 p. syysk. 2 042 §. — 4) S:n 6 p. helmik. 405 §. — 

S:n 5 p. kesäk. 1 438 §. — 6) S:n 20 p. helmik. 559 §. — S:n 2 p. huhtik. 870 §. 
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kentelyyn julkisessa virastossa, kaupunginhallitus päätti x) huomauttaa terveydenhoito-
lautakunnalle, että kyseiset päivystäjät eivät olleet uuden työaikalain alaisia, joten heille 
ei ollut suoritettava korotettua palkkaa sunnuntaityöstä. 

Lääkäripäivystyksen järjestäminen Suomenlinnaan. Terveydenhoitolautakunnan esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti 2) suostua siihen, että lautakunta suoritti tilapäisen 
työvoiman määrärahastaan 2 500 mk:n suuruisen palkkion kuukaudessa lääkärin päi-
vystyksen hoitamisesta Suomenlinnassa sekä korvaukset lääkärin ja sairaanhoitajattaren 
kotikäynneistä maksukyvyttömien potilaiden luona. 

Polkupyörien hankkiminen sairaanhoitajattarille. Terveydenhoidon pääluokkaan si-
sältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 25 305 mk terveydenhoito-
lautakunnan käytettäväksi polkupyörien ostamista varten liitosalueen aluelääkäreiden 
sairaanhoitaj attarille. 

Aluelääkärien määräämien lääkkeiden hinnan periminen. Aluelääkärien sairaanhoi-
tajattaret päätettiin 4) oikeuttaa perimään kotikäynneillään muilta paitsi varattomilta 
potilailta vahvistettua kuittia vastaan hoitoon käyttämiensä lääkkeiden hinta, mikä oli 
tilitettävä terveydenhoitolautakunnan toimistoon. 

Aluelääkärien vastaanottohuoneistojen siivoojien palkat päätettiin5) sallia korottaa 
kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien entisiä työtuntimääriä käyttäen 35: 70 mk:n 
tuntipalkkaa vastaaviksi. 

Oulunkylän terveyssisaren johtosääntö. Kaupunginhallitus päätti6) lähettää lääkintö-
hallituksen vahvistaman Oulunkylän terveyssisaren johtosäännön terveydenhoitolauta-
kunnalle sekä myöntää mainitun päätöksen lunastamiseen 1 175 mk talousarvion ulko-
puoliselta tililtä Ennakkomenot ja tulot, Oulunkylän kunta: selvittely tili. 

Malmin terveystalo. Helsingin maalaiskunnan sitouduttua joulukuun 5 p:nä 1946 
tehdyn sopimuksen mukaan vuokraamaan kaupungille Malmin terveystalon irtaimistoi-
neen 10 vuodeksi v:n 1946 alusta lukien ja kiinteistölautakunnan päätettyä vuokrata 
mainitun talon terveydenhoitolautakunnan käyttöön, kaupunginhallitus päätt i7) ke-
hoittaa terveydenhoitolautakuntaa käyttämään terveydenhoidon pääluokan lukuun 
Äitiys- ja lastenneuvolat sisältyvää vuokramäärärahaa Malmin terveystalon talonmies-
lämmittäjän palkkaamista, talon lämmityskustannuksia ja vuokran maksamista varten 
sekä kehoittaa lautakuntaa tarvittaessa tekemään esityksen määrärahan ylitysoikeuden 
myöntämisestä. 

Högkullan terveystalo. V:n 1946 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin kaupunginhallitus päätti8) myöntää, niitä ylittäen, 37 700 mk terveyden-
hoitolautakunnan käytössä olleen Högkullan terveystalon huoneiston vuokran maksa-
miseen. 

Malmin ja Tapanilan terveyssisarten asuntojen järjestely. Koska Malmin terveyssi-
saret eivät toistaissksi olleet voineet asuntopulan vuoksi asua omassa piirissään, tervey-
denhoitolautakunta oli tehnyt esityksen heidän asunto-olojensa järjestämisestä. Kau-
punginhallitus päätti9) suostua lautakunnan esitykseen, jonka mukaan Malmin terveys-
talon vastaava terveyssisar I, Kivimäki muuttaisi asumaan terveystalon vapautuneeseen 
kanslistin huoneeseen oikeuksin käyttää terveystalon keittiötä ja että terveydenhuolto-
lääkärin vapautunut huone varattaisiin terveyssisar Kivimäen kansliaksi, sekä ilmoittaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle, ettei kaupunginhallituksella ollut mi-
tään sitä vastaan, että terveyssisar Kivimäen Tapanilan kansakoulusta vapautuva asunto 
luovutettiin Tapanilan terveyssisaren S. Perälän käyttöön. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että järjestely oli otettava huomioon edellä mainittujen terveyssisarten luontois-
etuja määrättäessä. 

Terveydenhuoltotyön kehittäminen. Lääkintöhallitus oli v. 1946 laatinut sopimuseh-
dotuksen lääkintöhallituksen ja kaupungin välillä terveydenhuoltotyön kehittämiseksi 
kaupungissa sekä terveyssisarten ja kätilöiden sekä muun terveydenhoitohenkilökunnan 
käytännöllisen koulutuksen edistämiseksi. Kaupunginhallituksen tehtyä sopimusehdo-
tukseen eräitä selvennyksiä ja lähetettyä oman ehdotuksensa lääkintöhallitukselle, 

!) Khs 10 p. huhtik. 912 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 865 §. — 3) S:n 27 p. maalisk. 832 § ja 
24 p. huhtik. 1 057 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 604 §. — 5) S:n 2 p. lokak. 2 245 §. — 6) Khn 
jsto 12 p. helmik. 5 247 §. — 7) Khs 27 p. helmik. 602 §. — 8) S:n 9 p. tammik. 73 §. — 
9) S:n 6 p. maalisk. 638 §. 
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lääkintöhallitus oli nyttemmin hyväksynyt sopimuksen kaupunginhallituksen ehdotta-
massa muodossa. Sopimuksen allekirjoittaminen päätettiin 1) antaa kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi. 

Lopullinen sopimus, joka allekirjoitettiin Helsingissä huhtikuun 25 p:nä 1947, kuu-
luu seuraavasti: 

»Sopimus 
Terveydenhuoltotyön kehittämiseksi Helsingin kaupungissa sekä lääkärien, terveys-

sisarten ja kätilöiden sekä muun terveydenhoitohenkilökunnan käytännöllisen koulutuk-
sen edistämiseksi ovat lääkintöhallitus Suomen valtion puolesta sisäasiainministeriön 
valtuuttamana ja Helsingin kaupunginhallitus tehneet seuraavan sopimuksen: 

1. Helsingin kaupunki sitoutuu järjestämään ilman muita kuin tässä sopimuksessa 
mainittuja korvauksia lastenhoidon- ja äitiysneuvolansa, tuberkuloosihuoltotoimistonsa 
sekä muut terveyssisar- ja kätilötyö voimaa käyttävät laitoksensa valtion terveydenhuolto-
opiston ja kätilöopiston sekä valtion Helsingissä olevan sairaanhoitajatarkoulun käy-
tännöllisen terveydenhoitotyön opetuspaikoiksi. Mahdollisesta terveydenhoitoalalla 
toimivien lääkärien käytännöllisestä koulutuksesta mainituissa kaupungin laitoksissa 
sopivat lääkintöhallitus ja kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen. 

2. Helsingin terveydenhoitolautakunnan alaiset, neuvolain toimintaa valvovat 
virkailijat ohjaavat lääkintöhallituksen antamien ohjeiden mukaan tarvittaessa samalla 
terveyssisarten ja kätilöiden opetustyötä niissä lääkintöhallituksen määräämissä kaupun-
kiin rajoittuvissa terveyssisar- ja kätilöpiireissä, jotka eivät kuulu Helsingin kaupungin 
alueeseen, mutta joissa asianomaisen kunnan suostumuksella tapahtuu terveyssisarten ja 
kätilöiden koulutusta. 

3. Helsingin kaupungille suoritetaan laissa säädetty valtionapu opetuskentän 12 
terveyssisaren ja 5 kätilön palkkaamiseen vuoden 1946 alusta lukien, ja lisäksi vuoden 
1947 alusta lukien mikäli eduskunta myöntää siihen varat, 100 000 mk vuosittain Malmin 
terveystalon toiminnasta johtuvia juoksevia menoja varten. Tässä sopimuksessa mainitut 
valtionavut suoritetaan sen lisäksi, mitä kaupungille 9 terveyssisaren ja 2 kätilön palk-
kaamiseen opetustyöstä riippumatta on myönnetty. 

4. Terveyssisaroppilaiden käytännöllistä opetusta valvoo valtion terveydenhuolto-
opiston johtokunta ja kätilöoppilaiden käytännöllistä äitiyshuollon opetusta valvoo kä-
tilöopiston johtokunta, joiden tulee olla kiinteässä yhteistyössä Helsingin kaupungin 
terveydenhoitolautakunnan kanssa. 

5. Helsingin kaupungin tulee täyttäessään niitä 12 terveyssisaren ja 5 kätilön tointa, 
joiden tointen haltijoille kuuluu terveyssisar- ja kätilöoppilaiden opetusvelvollisuus, 
hankkia valtion terveydenhuolto-opiston tai kätilöopiston johtokuntien lausunnot ha-
kijoiden sopivaisuudesta opetustyöhön nähden. 

6. Tämä sopimus on voimassa 31. 12. 1948 saakka ja jatkuu senjälkeen kalenteri-
vuoden kerrallaan, mikäli jompikumpi sopimuspuoli ei sitä irtisano ennen edellisen ka-
lenterivuoden maaliskuun 1 päivää.» 

Maidontarkastamo. Terveydenhoitolautakunta oli maininnut, että maidontarkastajat 
suorittivat maidontarkastamon laboratoriossa päivystystyötä 3—4 kertaa kuukaudessa 
kukin vuorollaan arkipäivisin läpi vuoden ja kesti päivystys 3—5 % tuntia. Kaupun-
ginhallitus päätti2) hyväksyä maidontarkastamon päivystyksen terveydenhoitolauta-
kunnan ehdottamassa laajuudessa ja jättää palkkion määräämisen palkkalautakunnan 
tehtäväksi. 

Maidontarkastamon työaika päätettiin 3) määrätä olemaan klo 8.30—16 paitsi lauan-
taisin sekä juhla- ja pyhänaattoina klo 8.30—14. 

Maitokauppojen aukioloaika. Kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä toimenpiteen* 
jolla sosiaaliministeriölle oli esitetty, että kaupungissa olevat maitokaupat saataisiin 
tarvittaessa pitää avoinna yhden tunnin ajan myös sunnuntaisin kertomusvuoden kesä-
kuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana maidon jakelua varten pienille lapsille. 

Helsingin maidontarkastusyhdistyksen 25-vuotisjuhla. Kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista päätettiin 5) myöntää 25 000 mk avustuksena Helsingin maidontarkastus-
yhdistykselle sen 25-vuotisjuhlan aiheuttamien menojen peittämiseen. 

Khs 17 p. huhtik. 1 004 §. — 2) S:n 13 p. helmik. 472 §. — 3) S:n 13 p. maalisk. 738 §. — 
4) S:n 5 p. kesäk. 1 402 §. — 5 ) S:n 31 p. heinäk. 1 815. § 
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Ammattientarkastus. Ammattientarkastuksen toimisto p ä ä t e t t i i n p i t ä ä yleisölle 
avoinna arkipäivisin klo 9—15 paitsi lauantaisin ja juhla- ja pyhänaattoina klo 9—13. 

Tuberkuloosihuolto. Terveydenhoitolautakunta päätettiin2) oikeuttaa ylittämään 
tuberkuloosihuoltotoimiston kaluston hankintamäärärahaa 109 500 mk potkuripuhalti-
men sekä termostaatin ja siihen kuuluvien putkien ja telineiden hankkimista varten tu-
berkuloosihuo ltotoimistoon. 

Merkittiin 3) tiedoksi Tuberkuloosiparantolat keskusyhdistyksen johtokunnan kir-
jelmä, jossa yhdistys oli kehoittanut jäsensairaaloitaan maksamaan toimihenkilöilleen 
viisi päivää ja sitä kauemmin kestäviltä loma-ajoilta ja vapaapäiviltä ruokarahan, ellei 
asianomainen tänä aikana nauttinut hänelle kuuluvaa ruokaetua. 

Merkittiin 4) tiedoksi Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistyksen ilmoitus, että sisä-
asiainministeriö oli lääkintöhallituksen anomuksesta suostunut siihen, että tuberkuloosi-
parantoloissa hoidettavina olevien sotavammaisten ja siirtoväkeen kuuluvien potilaiden 
hoitomaksut korotetaan syyskuun 1 p:stä 1946 lukien 105 mk:aan vuorokaudelta. 

Unioninkadun 45:ssä suoritettavat korjaustyöt. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin5) 36 800 mk Unioninkadun 45:ssä 
sijaitsevan sielullisesti sairaiden huoltotoimiston potilaiden odotushuoneen muutostöihin. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 6) myöntää 84 500 mk korjaustöiden suorittamista varten Unioninkadun 45:stä 
kaupungille vuokratussa huoneistossa, jossa sijaitsi äitiysneuvola ja silmäpoliklinikka, ja 
johon korvapoliklinikan muutettua Kivelän sairaalaan, oli tarkoituksena sijoittaa lasten-
neuvola Kruununhaan piiriä varten. 

Sielullisesti sairaiden keskuskodit. Kaupunginhallitus päätti7) määrätä sielullisesti 
sairaiden naisten keskuskodissa suoritettavan yöpäivystyksen järjestettäväksi siten, että 
toisen hoitajattaren oli vuorollaan suoritettava päivystys asunnostaan käsin, sekä antaa 
palkkalautakunnan tehtäväksi määrätä korvauksen suuruuden. 

Lastenpsykiatrin toimisto. Lastenpsykiatrin toimiston terveyssisarelle H. Parvia-
lalle päätettiin 8) myöntää virkavapautta ilman peruspalkkaa, mutta oikeuksin nauttia 
ikäkorotuksensa kertomusvuoden syyskuun 1 p:n ja v:n 1948 kesäkuun 30 p:n välisenä 
aikana Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten. 

Kouluhammasklinikka. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus 
päätti9) suostua siihen, että Lapinlahden kansakoulun hammasklinikkaa saatiin kaikkine 
välineineen ja tarvikkeineen käyttää äitiysneuvoloiden kirjoissa olevien äitien hampaiden 
tarkastuksiin ja ensiapuhoitoon ehdoin, että hammaslääkärin hoito saatiin ilmaiseksi. 
Samalla päätettiin, että tarveaineiden kulutuksesta aiheutuneet kustannukset oli kirjat-
tava terveydenhoitolautakunnan menoiksi. 

V:n 1946 talousarvion pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista päätettiin 10) myöntää niitä ylittäen 299: 30 mk:n suuruinen lisämäärä-
raha Kallion haaraklinikan huoneistossa suoritettujen korjaustöiden kustannusten 
peittämiseen. 

Veneeristen tautien poliklinikat. Veneeristen tautien poliklinikkain ylimääräisille 
lääkäreille ja sairaanhoitajattarille päätettiin11) sallia maksaa samat palkat kuin vastaa-
vien yakinaisten virkojen haltijoillekin. 

Äitiys-- ja lastenneuvolat. Äitiys- ja lastenneuvolain siivoojien palkat päätettiin 12) 
sallia korottaa kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien entisiä työtuntimääriä käyttäen 
35: 70 mk:n tuntipalkkaa vastaaviksi. 

Lääkintöhallitus oli lähettänyt kaupunginhallitukselle sopimusehdotuksen lasten-
klinikassa olevan lastenneuvolan huoneiston käytöstä, jonka kaupunginhallitus hyväk-
syi13) ja päätti antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi sopimuksen laatimisen ja alle-
kirjoittamisen lääkintöhallituksen kanssa. Sopimus joka allekirjoitettiin maaliskuun 
10 p:nä 1947, kuului seuraavasti: 

»Sopimus Lastenklinikan neuvolahuoneiston käytöstä 
1) Lääkintöhallitus luovuttaa Lastenklinikasta Helsingin kaupungin pienten lasten 

Khs 13 p. maalisk. 738 §. — 2) S:n 30 p. lokak. 2 527 §. — 3) S:n 16 p. tammik. 207 §. — 
4) S:n 20 p. helmik. 556 §. — 5) S:n 9 p. tammik. 97 §. — 6) S:n 12 p. kesäk. 1 506 §. — 
7) S:n 4 p. jouluk. 2 812 §. — 8) S:n 31 p. heinäk. 1 805 §. — 9) S:n 6 p. helmik. 408 §. — 
10) S:n 9 p. tammik. 117 §. — X1) S:n .8 p. toukok. 1 129 §. — 12) S:n 2 p. lokak. 2 245 §. — 
13) S:n 6 p. maalsik. 646 §. 
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neuvolatoimintaa varten maksutta käytettäväksi kaksi huonetta ja eteisen käsittävän 
huoneiston mukavuuksineen asianmukaisesti kalustettuna. 

2. Lastenklinikka huolehtii huoneiston siivouksesta, valaistuksesta ja lämmöstä. 
3. Kaupunki nimittää ja palkkaa neuvolan johtavan terveyssisaren ja muun tarvit-

tavan hoitohenkilökunnan, jotka sairaalan ylilääkäri hyväksyy. 
4. Neuvolan lääkärinä toimii ylilääkärin määräyksen mukaisesti joku Lastenklinikan 

vanhemmista avustaj alääkäreistä. 
5. Lääkärinpalkkiot maksaa Helsirgin kaupunki. 
6. Kaupunki hankkii neuvolaan puhelimen ja maksaa sen vuotuiset kulut. 
7. Neuvolatoimintaa varten varaa Helsingin kaupunki tarvittavat lääkärikojeet, 

sideaineet, lääkkeet ym. tarvikkeet. 
8. Sopimuksen irtisanomisaika on puolin ja toisin yksi vuosi.» 
Terveydenhoitolautakunnan esitykseen myöntyen kaupunginhallitus päätti 1), että 

lastenneuvoloissa annetusta erikoishoidosta, joka ei kuulu neuvoloiden lakimääräisiin 
tehtäviin, kannetaan lääkkeistä lasten vanhemmilta, paitsi varattomilta, kunnallisista 
äitiys- ja lastenneuvoloista maaliskuun 31 p:nä 1944 annetun lain 11 §:n nojalla lääkkeen 
mukainen hinta, josta tilitys on tehtävä terveydenhoitolautakunnan toimistoon. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 2) ostamaan lastenneuvoloihin neljä uutta 
suurehkoa lasten vaakaa ja käyttämään tarkoitukseen äitiys- ja lastenneuvolain määrä-
rahaa Kaluston hankinta, sitä ylittäen. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin3) 13 000 mk Toukolan äitiys- ja lastenneuvolan huoneistossa suoritettavia kor-
jaustöitä varten. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 4) myöntää 4 000 mk kor-
vauksena eräälle potilaalle häneltä Keski-Töölön lastenneuvolasta varastetuista vaate-
tusesineistään. 

Väestöliiton ylläpitämän avioliittoneuvolan käytettäväksi päätettiin5) sallia luo-
vuttaa tarpeellinen huonetila iltaisin kaksi kertaa viikossa kertomusvuoden loppuun 
saakka Unioninkadun 45:ssä sijaitsevan äitiys- ja lastenneuvolan huoneistosta 800 mk:n 
suuruisesta kuukausivuokrasta. 

Desinfioimislaitos. Puolustuslaitokselta ostettujen kolmen desinfektiosaunan ja yh-
den D-parakin hinnan maksamiseen myönnettiin6) 148 000 mk terveydenhoidon pääluok-
kaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Desinfektiosaunojen korjaustöitä varten myönnettiin 7) yhteensä 370 000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Harjun ruumishuone. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista päätettiin 8) myöntää 22 500 mk Harjun ruumishuoneen yhteydessä ole-
van hellahuoneen sisustamista varten asuttavaan kuntoon käytettäväksi kodinhoita-
jattaren asuntona. 

Oikeuslääketieteelliset ruumiintarkastukset. Kaupunginhallitus päätti9) tehdä Helsin-
gin yliopiston kanssa sopimuksen oikeuslääketieteellisten ruumiintarkastusten toimittami-
sesta kaupungin alueella ja antaa sopimuksen laatimisen kaupunginhallituksen asiamies-
osaston tehtäväksi. Marraskuun 13 p:nä 1947 sittemmin allekirjoitettu sopimus oli seu-
raavan sisältöinen: 

»Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupunginhallituksen kesken on tänään silmälläpi-
täen oikeuslääketieteen opetuksen etuja tehty seuraava sopimus oikeuslääkeopillisten 
ruumiintarkastusten käytännöllisestä suorittamisesta Helsingin kaupungissa: 

1) Helsingin yliopiston oikeuslääketieteellinen laitos huolehtii oikeuslääkeopillisten 
ruumiintarkastusten suorittamisesta Helsingissä sitä mainitun ruumiintarkastuksen 
suorittavalle lääkärille tulevaa korvausta vastaan, josta erikseen on säädetty. 

2) Helsingin I kaupunginlääkäri huolehtii siitä, että mikäli oikeuslääketieteellisen 
laitoksen lääkäreitä ei ole saatavissa, lääkärin apua oikeuslääkeopillisen ruumiintarkas-
tuksen suorittamisessa antaa muu laillistettu lääkäri, joka siihen antaa suostumuksensa. 

Edelläolevaa sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle.» 
Khs 27 p. helmik. 600 §. — 2) S:n 17 p. heinäk. 1 755 §. — 3) Khn jsto 29 p. lokak. 6 095 §. — 

4) Khs 14 p. toukok. 1 249 §. — 5) Khn jsto 1 p. lokak. 5 972 §. — 6) Khs 17 p. heinäk. 1 767 §. — 
7) S:n 31 p. heinäk. 1 807 § ja 25 p. syysk. 2 196 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 642 §. — 6) S:n 12 p. 
kesäk. 1 509 §. 
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Sairaalat 
Sairaalavirasto. Kaupunginhallitus päätti1) määrätä, että sairaalalautakunnan alaista 

virastoa kanslioineen kutsutaan sairaalavirastoksi, mikä oli otettava huomioon sairaala-
hallinnon säännöstöä uusittaessa. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 2) myöntää yhteensä 50 200 mk tilapäisen toimistoapulaisen palkkaamista varten 
sairaalavirastoon 5 y2 kuukauden ajaksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 3), niitä ylittäen, 390 000 mk rakennustoimiston käytettäväksi sairaala viraston 
uuden huoneiston kunnostamista varten Mariankadun 5:ssä. 

Työaikalaki. Sen johdosta, että joulukuun 30 p:nä 1946 annetulla valtioneuvoston 
päätöksellä uuden työaikalain voimaantuloa oli sairaanhoitajattarien osalta lykätty 
kertomusvuoden maaliskuun loppuun, kaupunginhallitus päätti4) sairaalalautakunnan 
esityksestä pyytää sosiaaliministeriöltä selvitystä siitä, keitä hoitohenkilökuntaan kuulu-
via viranhaltijoita mainittu päätös koski. 

Sairaalalautakunnan alistettua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi päätöksensä, 
jonka mukaan se oli tulkinnut työaikalain soveltamista sairaalahenkilökuntaan siten, että 
työaikalaki ei koske kaupungin sairaalan ylihoitajattaria, kun sitä vastoin näiden sairaa-
lain apulaisylihoitajattaret, yöylihoitajattaret ja apulaisyöylihoitajattaret ovat työaikalain 
alaisia sekä että sairaalain toimistohenkilökuntaan olisi sovellettava elokuun 2 p:nä 1946 
annettua lakia kauppaliikkeiden ja toimistojen työoloista, kaupunginhallitus päätti5) 
hyväksyä sairaalalautakunnan tulkinnan työaikalain soveltamisesta kaupungin sairaalain 
y lihoit ajattariin, mutta huomauttaa, että sairaalain toimistohenkilökunta oli virkasään-
nön alainen. 

Sairaalalautakunnan tehtyä esityksen uuden työaikalain voimaantulon johdosta 
kaupungin sairaaloihin tarvittavan tilapäisen henkilökunnan palkkaamisesta kaupungin-
hallitus päätti6) kehoittaa lautakuntaa palkkaamaan kysymyksessä olevan henkilökun-
nan tilapäisen työvoiman määrärahoista kunnes asian lopullisesta järjestelystä on pää-
tetty. 

Päivystyksen järjestäminen kaupungin sairaaloissa. Sairaalalautakunnan tehtyä esi-
tyksen päivystystyön järjestämisestä kaupungin sairaaloissa kaupunginhallitus päätti7), 
että päivystys järjestetään siten, että Marian sairaalan kirurgisella osastolla päivystää 
alilääkäri, joka päivystäessään saa vapaasti valita olinpaikkansa sekä apulaislääkäri, 
jonka on päivystäessään oleskeltava sairaalassa; saman sairaalan sisätautien osastolla 
apulaislääkäri ja lasten osastolla samoin apulaislääkäri, joiden on tällöin oleskeltava sai-
raalassa; kulkutautisairaalassa apulaislääkäri, jonka on oleskeltava sairaalassa; Kivelän 
sairaalan sisätautien osastolla apulaislääkäri, jonka on oleskeltava sairaalassa; saman 
sairaalan mielitautien, silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoilla kulla-
kin apulaislääkäri, joka saa valita vapaasti olinpaikkansa sekä viimeksi mainitulla osas-
tolla lisäksi yliopiston amanuenssi, jonka on oleskeltava sairaalassa; Nikkilän sairaalassa 
alilääkäri, joka saa vapaasti valita olinpaikkansa; Malmin sairaalassa apulaislääkäri, jonka 
on oleskeltava sairaalassa; Kivelän sairaalan konehenkilökuntaan kuuluvat henkilöt asen-
tajan tehtävien hoitamista varten kaksi päivää viikottain, jolloin heidän on oleskeltava 
työpaikalla; Nikkilän sairaalan autonkuljettajat vuorotellen joka kolmas viikko klo 
20—7, jolloin he saavat vapaasti valita olinpaikkansa; sekä Malmin sairaalassa leikkaus-
salia varten kaksi sairaanhoitajatarta, jotka saavat vapaasti valita olinpaikkansa. 

Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä sairaalalautakunnan esityksen, jonka mukaan 
kaupungin sairaaloissa palvelevien lääkärien siksi päivittäiseksi työajaksi, jonka ylittä-
vältä osalta heille on suoritettava päivystyksestä ylityökorvausta, määrätään 7 tuntia 
ja että ylityöstä maksettava tuntipalkkio lasketaan siten, että asianomaisen kokonais-
kuukausipalkka jaetaan 170:llä, sekä että sunnuntai- ja pyhäpäiviltä, jolloin sairaalain 
lääkärit eivät ole vakinaisessa työssä, ylityökorvaus suoritetaan asianomaiselle lääkärille 
kaikilta hänen sellaisen vuorokauden aikana päivystykseen käyttämiltään tunneilta. 

!) Khs 10 p. huhtik. 910 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 440 § ja 18 p. jouluk. 2 946 §. — 
3) S:n 11 p. jouluk. 2 888 §. — 4) S:n 20 p. helmik. 544 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 914 §. — 
6) S:n 27 p. helmik. 608 §. — 7) S:n 20 p. helmik. 547 §. — 8) S:n 14 p. toukok. 1 236 §. 
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Viikkolevon järjestäminen yöhoitajattarille. Sairaalalautakunnan tehtyä esityksen yö-
hoitajattarien viikkolevon järjestelystä kaupunginhallitus päätti1) lautakunnalle ilmoit-
taa, ettei työneuvosto tule hyväksymään ehdotettua järjestelyä, joten lautakunnan oli 
laadittava uusi ehdotus, jossa työaikalain määräys työntekijäin viikkolevosta oli otettu 
huomioon. 

Sairas- ja virkaloman myöntäminen. Sairaalalautakunnalle päätettiin 2) huomauttaa, 
että se, myöntäessään eräille sairaalain viranhaltijoille sairaslomaa ja virkavapautta oli 
menetellyt vastoin kaupungin virkasääntöä oikeuttaessaan asianomaisen sairaalan johta-
jan määräämään viransijaisen ja tälle tulevan sijaispalkkion, sekä kehoitettiin sairaala-
lautakuntaa menettelemään virkasäännön mukaisesti. 

Opintoja varten myönnetyt lomat. Eräät sairaanhoitajattaret, jotka nauttivat virka-
lomaa opintoja varten, oikeutettiin3) saamaan palkkaetunsa loman ajalta ehdoin, että 
he pysyivät kaupungin palveluksessa vähintään vuoden virkaloman päättymisestä lukien 
tai muussa tapauksessa suorittivat virkaloman ajalta saamansa palkan takaisin kaupun-
ki116· 

Potilaiden tapahirmavakuuttaminen. Sairaalalautakunnan esityksen johdosta, joka 
koski työtätekevien potilaiden ja hoidokkien tapaturmavakuuttamista kaupunginhallitus 
päätti4) lautakunnalle ilmoittaa, että kaupungin hoito- ja huoltolaitoksissa olevien työtä-
tekevien potilaiden ja hoidokkien tapaturmavakuutus sisältyy siihen omavastuiseen 
vakuutukseen, jolla kaupungin työntekijät on vakuutettu Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa. 

-Hankintatoimikunta. Sairaalalautakunnan v:ksi 1947 asettama hankintatoimikunta 
oikeutettiin 5) aloittamaan toimintansa. 

Sairaalain taloudenhoitajien hallussa olevat käteiskassat. Sairaalain taloudenhoitajain 
hallussa olevien käteiskassavarojen enimmäismäärät päätettiin6) vahvistaa seuraavan 
suuruisiksi: Marian sairaala 100 000 mk, kulkutautisairaala 50 000 mk, Kivelän sairaala 
100 000 mk, Nikkilän sairaala 100 000 mk, tuberkuloosisairaala 60 000 mk ja Malmin 
sairaala 40 000 mk. 

Sairaalain hoitopaikkojen lukumäärä. Merkittiin 7) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoi-
tus, että lautakunta oli hyväksynyt kaupungin sairaalain paikkaluvun ja niiden jakautu-
misen osastojen kesken seuraavaksi: Marian sairaalan kirurginen osasto 175, sisätautien 
osasto 170 ja lastenosasto 82 hoitopaikkaa; Kivelän sairaalan sisätautien osasto 489, 
mielitautien osasto 220 ja silmätautien osasto 21 hoitopaikkaa; sekä Malmin sairaalan 
kirurginen osasto 43 ja sisätautien osasto 60 hoitopaikkaa; lisäksi oli lääkintöhallitus syys-
kuun 18 p:nä 1945 vahvistanut tuberkuloosisairaalan paikkaluvun 539:ksi, joista 389 
varsinaisia ja 150 ylimääräisiä sekä helmikuun 1 p:nä 1946 Nikkilän sairaalan paikkaluvun 
1 100:ksi, joista 974 varsinaisia ja 126 ylimääräisiä. 

Sairaalan hoitomaksut. Merkittiin8) tiedoksi kansanhuoltoministeriön hintaosaston 
ilmoitus, jonka mukaan kansanhuoltoministeriö oli huhtikuun 2 p:nä vahvistanut kau-
pungin sairaalain hoitopaikkamaksut valtuuston päätöksen 9) mukaisesti, kuitenkin 
siten, että kulkutautisairaalassa, Marian sairaalassa, Suomen punaisen ristin sairaalassa, 
Kivelän sairaalassa ja Malmin sairaalassa useamman kuin kahden henkilön huoneessa 
hoidettavilta vieraskuntalaisilta saadaan periä 100 mk vuorokaudessa. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa sairaalalautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle uuden 
perustellun esityksen vieraskuntalaisten hoitomaksujen korottamisesta kaupungin sairaa-
loissa. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti10) sairaalalautakunnan antaman perustellun 
esityksen mukaisesti tehdä kansanhuoltoministeriölle esityksen, että vieraskuntalaisten 
hoitomaksu saataisiin korottaa 150 mk:aan vuorokaudelta. 

Porvoon maalaiskunnan kunnanvaltuuston esitettyä vaatimuksen saada Helsingin 
kaupungilta korvausta sairaalansa tuottamasta tappiosta helsinkiläisten potilaiden osalta, 
kaupunginhallitus päätti11) ilmoittaa maalaiskunnalle, ettei Helsingin kaupunki katsonut 
voivansa pitää vaatimusta asianmukaisena, koska Helsingin kaupunki voisi esittää Por-
voon maalaiskunnalle vielä suuremman vastalaskun. 

*) Khs 24 p. huhtik. 1 054 §. — 2) S:n 24 p. huhtik. 1 011 §. — 3) S:n 30 p. tammik. 308, 
309 ja 316 § sekå 6 p. helmik. 409 §. — 4) S:n 20 p. helmik. 558 §. — 5) S:n 30 p. tammik. 
313 §. — 6) Khn jsto 30 p. huhtik. 5 520 §. — 7) Khs 9 p. tammik. 108 §. — 8) S:ii2 p. huh-
tik. 869 §. — 9) Ks. kunnall. asetuskok. s. 60. — 10) Khs 29 p. toukok. 1 381 §. — 1 1 ) S:n 27 p. 
helmik. 607 §. 
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Tilapäisruokailu sairaaloissa. Tilapäisestä ruokailusta kaupungin sdra^Llooä ¿uoritet-
tavat maksut vahvistettiin1). 

Folkhälsan i svenska Finland nimisen yhdistyksen järjestämän lastenhoitokurssin 
yhdeksälle oppilaalle, joista neljä tuli harjoittelemaan Marian sairaalan lastenosastolla ja 
viisi kulkutautisairaalassa päätettiin2) helmikuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n välisen 
ajan kestävänä harjoitteluaikana antaa maksuton ruoka harjoittelusairaalassa. 

Penisilliinin tuonti. Merkittiin3) tiedoksi valtiovarainministeriön helmikuun 18 p:nä 
hylänneen kaupunginhallituksen anomuksen, joka tarkoitti kaupungin vapauttamista 
suorittamasta liikevaihtoveroa eräistä penisilliinieristä. 

Marian sairaala. Sairaalalautakuntaa kehoitettiin 4) palkkaamaan Marian sairaalaan 
tilapäisen työvoiman määrärahasta kaksi kodinhoitajaa. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 5) 433 415 mk irtaimiston hankkimista varten Marian sairaalan laajennettuun 
sisätautien poliklinikkaan ja kirurgiseen poliklinikkaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen v:n 1946 käyttövaroista 
myönnettiin6), niitä ylittäen, 106 299:45 mk Marian sairaalan poliklinikkain laajen-
tamistöistä aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 7), niitä ylittäen, 196 826 mk Marian sairaalan kirurgisella osastolla suoritettujen 
muutostöiden kustannusten peittämiseen. 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 8) 30 000 mk Marian sairaalan sisätautien osaston sähköjohtojen uusimista varten. 

Sairaalalautakunta oli ilmoittanut, että Marian sairaalassa oli asuntopula niin suuri, 
että hoitajattarien asunnoiksi oli täytynyt ottaa potilaille tarkoitettuja huoneita, vaikka 
hoitopaikoistakin oli suuri puute. Kaupunginhallitus päätti9) tämän johdosta kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa uudelleen selvittämään kysymystä Hietaniemenkadun var-
rella sijaitsevan oppilasasuntolan laajentamisesta. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginhallitus päätti10) antaa asiamiesosastonsa tehtäväksi 
ryhtyä toimenpiteisiin eräiden kulkutautisairaalan palveluksesta eronneiden viranhalti-
jain häätämiseksi virka-asunnoistaan. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin11) 44 300: 20 mk uuden pesukoneen hankkimista varten 
kulkutautisairaalaan. 

Sairaalalautakuntaa päätettiin12) kehoittaa käyttämään kulkutautisairaalan kaluston 
hankintamäärärahaa lihamyllyn hankkimista varten mainittuun sairaalaan. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi13) 430 000 mk kulkutautisairaalan uuden tarkastuspavilj ongin 
ympärillä olevien teiden ja pihamaan järjestelyä varten. 

Kaupunginkassasta päätettiin14) myöntää ennakkona sairaalalautakunnan käytettä-
väksi 1 506 061 mk kulkutautisairaalan uuden tarkastuspavilj ongin irtaimiston hankki-
mista varten. 

Merkittiin15) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että lokakuun 24 p:n ja 25 p:n 
välisenä yönä oli tehty murto kulkutautisairaalan taloudenhoitajan toimistoon, josta oli 
anastettu kertolaskukone, konttorikoneiden suojuksia sekä potilaiden ja henkilökunnan 
elintarvikekortit, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti kehoittaa sairaalalautakuntaa 
tutkimusten päätyttyä ilmoittamaan niiden tuloksista kaupunginhallitukselle ja tekemään 
ne esitykset, joihin asia antoi aihetta. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalaan päätettiin16) sallia palkata kanslianhoitaja sekä 
puolityöpäivän toimiva koulutettu sairaanhoitajatar audiometrin hoitajaksi. Edelleen 
oikeutettiin17) sairaalalautakunta palkkaamaan Kivelän sairaalaan kolme apumiestä ja 
tilapäinen siivooja. 

Khs 6 p. maalisk. 645 § ja 27 p. maalisk. 839 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 67. — 2) Khs 
30 p. tammik. 311 §. — 3) S:n 27 p. helmik. 603 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 1 134 §. — 5) S:n 9 p. 
tammik. 114 §. — 6) S:n 20 p. helmik. 551 §. — 7) S:n 30 p. jouluk. 3 016 §. — 8) S:n 8 p. 
toukok. 1 121 §. — 9 ) S:n 3 p. heinäk. 1 674 §. — 1 0 ) S:n 20 p. marrask. 2 730 §. — u ) S:n 30 p. 
lokak. 2 528 §. —1 2) S:n 5 p. kesäk. 1 433 §. — 13) S:n 5 p. kesäk. 1 439 §. — 14) S:n 19 p. ke-
säk. 1 572 §. — 15) S:n 20 p. marrask. 2 731 §. — 1 6 ) S:n 16 p. tammik. 205 § ja 11 p. jouluk. 
2 897 §. — 17) S:n 8 p. toukok. 1 133 § ja 17 p. heinäk. 1 766 §. 
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Kaupunginhallituksen asiamiesosastolle päätettiin antaa tehtäväksi ryhtyä toimen-
piteisiin Kivelän sairaalan palveluksesta eronneen apulaislääkärin F. E. M. T. Krusiuksen 
häätämiseksi hänen entisestä virka-asunnostaan. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista päätettiin myöntää 90 000 mk 2) astiainpesukoneen ja 250 000 mk3) 
kuuman veden varaajan hankkimista varten Kivelän sairaalaan. 

Merkittiin 4) tiedoksi kansanhuoltoministeriön hylänneen kaupunginhallituksen ano-
muksen lämpimän veden jakelusta päivittäin Kivelän sairaalan henkilökunnan asuntoihin 
sekä ilmoitus, että ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti niissä sairaaloissa, 
joissa henkilökunnan asunnot voitiin sulkea pois sairaalan lämmin vesiverkostosta, se 
oli myös tehtävä ja lämmintä vettä jaettava ainoastaan yleisinä lämmin vesipäivinä henki-
lökunnan asuntoihin. 

Merkittiin 5) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus Kivelän sairaalan ns. Pauligin 
huvilassa huhtikuun 8 p:nä sattuneesta tulipalosta sekä yleisten töiden lautakunnan ilmoi-
tus,· että tulipalon aiheuttamat vahingot, jotka oli arvioitu 15 000 mk:ksi, oli korjattu 
vuosikor j ausmäärärahoilla. 

Talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot 
sisältyvästä määrärahasta Puhelinmaksut myönnettiin6) 112 500 mk uuden puhelin-
kaapelin asentamista varten Kivelän sairaalan alueella III ja X osastojen välille. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 7) myöntää rakennustoimiston talorakennusosaston käytettäväksi 175 000 mk 
Kivelän sairaalan lasarettirakennuksen syöttöjohdon uusimista varten. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 
66 000 mk Kivelän sairaalan ympärysaidan kunnostamista varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 9) myöntää 120'000 mk Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston 
tutkimushuoneiden ilmanvaihdon parantamista tarkoittaviin korjaustöihin. 

Kivelän sairaalan ajokaluvajan rakennustöiden kustannusten suorittamiseen myön-
nettiin10) 105 040: 10 mk v:n 1946 talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pää-
omamenot sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Sairaalalautakunnan kirjelmän johdosta, jossa käsiteltiin sairaaloissa vallitsevan asun-
topulan lieventämistä tarkoittavia toimenpiteitä, kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa yksissä neuvoin Kivelän sairaalan ja sairaanhoitajatarkoulun 
johdon sekä sairaalatarkastajan kanssa kiireellisesti suunnittelemaan Kivelän sairaalan 
alueella sellaisen rakennuksen rakentamista, joka sisältäisi sairaanhoitajatarkoulun ja 
sen oppilasasuntolan sekä lisäksi Kivelän sairaalan taloudenhoitajan asunnon ynnä mah-
dollisesti muitakin asuntoja sairaalain henkilökunnalle ja joka korvaisi aikaisemmin 
Marian ja Kivelän sairaalain osalta esitettyjä erillisiä rakennushankkeita sekä samalla 
helpottaisi tuberkuloosisairaalan asunnontarvetta. 

Helsingin kaupungin toimen- ja viranhaltijain yhdistys oikeutettiin12) pitämään kuu-
kausikokouksensa Kivelän sairaalan ruokasalissa ehdoin, että yhdistys vastasi ruokasalin 
ylimääräisestä siivouksesta johtuvista lisäkustannuksista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin13) myöntää 10 350 mk eräälle 
Kivelän sairaalan mielisairasosaston potilaalle häneltä sairaalasta varastettujen vaattei-
den ja arvoesineiden korvaamiseen. 

Merkittiin14) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus kesäkuun 26 p:ltä, jonka mukaan 
lääkintöhallitus oli kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vahvistanut Kivelän sai-
raalan mielisairasosaston hoitopaikkojen lukumäärän 220:ksi kertomusvuoden tammi-
kuun 1 p:stä lukien toistaiseksi. 

Merkittiin15) tiedoksi Helsingin yliopiston konsistorin kirjelmä, joka koski ruumiin-
avausten suorittamisen lopettamista Kivelän sairaalassa. 

!) Khn jsto 8 p. lokak. 6 002 §. — 2) Khs 14 p. toukok. 1 246 §. — 3) S:n 13 p. helmik. 
469 §. — 4) S:n 2 p. tammik. 53 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 1 123 § ja 31 p. heinäk. 1 808 §. — 
6) S:n 20 p. marrask. 2 733 §. — 7) S:n 28 p. elok. 1 998 — 8) S:n 9 p. tammik. 99 §. — 
9) S:n 28 p. elok. 1 997 §. — 10) S:n 9 p. tammik. 95 §. — n ) S:n 13 p. maalisk. 730 §. — 
la) S:n 30 p. tammik. 312 §. — 13) S:n 13 p. marrask. 2 642 §. — 14) S:n 20 p. helmik. 548 § 
ja 21 p. elok. 1 931 §. — 15) S:n 10 p. huhtik. 909 §. 
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Nikkilän sairaala. Merkittiin 1) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että Nikkilän 
sairaalan lääkärien irtisanoutuminen, jonka piti tapahtua helmikuun 1 p:stä lukien, oli 
palkkajärjestelyn tulosta odotettaessa siirretty tapahtuvaksi maaliskuun 1 p:stä lukien. 
Sittemmin merkittiin 2) tiedoksi, että Nikkilän sairaalan lääkärit olivat palkkakysymyksen 
tultua ratkaistuksi peruuttaneet irtisanoutumisensa. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin 3) palkkaamaan Nikkilän sairaalaan kuusi mielisai-
raanhoitajaa. 

Merkittiin 4) tiedoksi sosiaaliministeriön palkkaosaston ilmoitus, ettei sillä ollut mitään 
huomauttamista sitä vastaan, että Nikkilän sairaalan varastonhoitajan virka siirretään 
36 palkkaluokasta 35:nteen. 

Nikkilän sairaalan puiston kunnostamista varten myönnettiin 5) 100 000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Sairaalalautakuntaa päätettiin6) kehoittaa luovuttamaan Nikkilän sairaalan varas-
toista säännöstelymääräysten mukaisesti polttopuita niille sairaalan viranhaltijoille, jotka 
asuivat sairaalan ulkopuolella. 

Kaupunginhallitus päätti7) pyytää kirjelmitse lääkintöhallitusta vahvistamaan Nik-
kilän sairaalan hoitopaikkojen luvun edelleen 1 100:ksi v:n 1948 alusta lukien. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginhallitus päätti8), että tuberkuloosisairaalan tilapäi-
selle apulaislääkärille saadaan maksaa 25 palkkaluokan mukainen palkka. 

Tuberkuloosisairaalassa sijaisina palvelleet seitsemän mielisairaanhoitajatarta olivat 
anoneet, että heille suoritettaisiin kertomusvuoden alusta lukien 38 palkkaluokan mukai-
nen palkka. Palkkalautakunnan lausunnon mukaisesti kaupunginhallitus päätti 9), 
että niille anojille, jotka on ennen helmikuun 24 p:nä 1947 päätettyä palkkajärjestelyä 
otettu tuberkuloosisairaalan palvelukseen 40 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin, 
maksetaan palkkaa taannehtivasti kertomusvuoden alusta lukien 39 palkkaluokan 
mukaisesti. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista päätettiin10) myöntää 175 000 mk tuberkuloosisairaalan kuiviin 
kiehumisessa vaurioituneiden höyrykattilain korjaamista varten, minkä ohessa sairaala-
lautakuntaa päätettiin kehoittaa ilmoittamaan kaupunginhallitukselle, mistä kyseinen 
höyrykattilan kuiviin kiehuminen oli johtunut. Sairaalalautakunnan suoritettua sit-
temmin asiassa tutkimuksen, josta oli käynyt ilmi, että kattilain vaurioitumiseen oli 
osaltaan syynä lämmittäjän huolimattomuus, osittain taas laitteiden huono kunto, kau-
punginhallitus päätti11) kehoittaa sairaalalautakuntaa antamaan tuberkuloosisairaalan 
asianomaiselle lämmittäjälle varoituksen. 

Huoneiston j är j estämistä varten tuberkuloosisairaalan lämmittäj ä-mekaanikolle 
sairaalan itäisen sairaspaviljongin pohjakerroksessa olevien kahden varastohuoneen koh-
dalle myönnettiin12) 296 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Yliopiston konsistorin tehtyä esityksen tuberkuloosisairaalan käyttämistä tuberku-
loosiopetukseen koskevan sopimuksen13) j atkamisesta kaupunginhallitus päätti14) konsis-
torille ilmoittaa olevansa valmis uudistamaan mainitun sopimuksen entisin ehdoin viiden 
vuoden ajaksi v:n 1948 alusta lukien, kuitenkin siten, että yliopiston suoritettavat kor-
vaukset korotetaan yhteensä 100 000 mk:aan vuodessa sekä antaa kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston tehtäväksi laatia sopimuksen sen jälkeen kun konsistori oli ilmoittanut 
hyväksyvänsä kaupunginhallituksen esityksen. Sittemmin merkittiin15) tiedoksi konsis-
torin periaatteessa hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. 

Tuberkuloottisten asuntolat. Kaupunginhallitus päätti16), että tuberkuloottisten asun-
tolain osastonhoitajalle maksetaan 35 palkkaluokan ja sairaanhoitajalle 37 palkkaluokan 
mukaiset palkkaedut. 

Malmin sairaala. Sairaalalautakunta oikeutettiin 17) palkkaamaan Malmin sairaalaan 

Khs 6 p. helmik. 417 §. — 2 ) S:n 20 p. maalisk. 768 §. — 3) S:n 17 p. heinäk. 1 759 §. — 
4) S:n 18 p. jouluk. 2 943 §; ks. tämän kert. I osan s. 50. — 5) Khs 3 p. heinäk. 1 687 §. — 
6) S:n 23 p. lokak. 2 437 §. — 7) S:n 11 p. jouluk. 2 892 §. — 8) S:n 14 p. toukok. 1 233 §. — 
9) S:n 30 p. lokak. 2 534 §. — 10) S:n 27 p. maalisk. 835 §. — u ) S:n 5 p. kesäk. 1 436 §. — 
12) S:n 4 p. syysk. 2 039 §. — 13) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 122 ja v:n 1946 kert. I osan s. 59.— 
14) Khs 11 p. jouluk. 2 895 §. —1 5) S:n 30 p. jouluk. 3 011 §. — 16) S:n 8 p. toukok. 1 128 §. — 
17) S:n 17 p. heinäk. 1 760 §. 
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syyskuun 1 p:stä lukien konsultoiva röntgenlääkäri, joka kerran viikossa käy sairaalassa 
ja jolle saadaan suorittaa 1 000 mk:n suuruinen kertapalkkio. 

Taloudenhoitajan toimiston järjestämistä varten Malmin sairaalaan myönnettiin1) 
226 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin 2) hankkimaan Malmin sairaalaan siirrettävä röntgen-
kone 225 000 mk:n hinnasta. 

Malmin sairaalassa vallitsevan henkilökunnan asuntopulan lieventämistä koskevan 
sairaalalautakunnan esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti 3) kehoittaa lautakuntaa 
uudelleen tutkimaan eri sairaalain henkilökunnan asunnontarvetta ja laatimaan esityksen 
sitä varten tarpeellisten rakennushankkeiden tärkeysjärjestyksestä. 

Malmin sairaalan liinavaatevarasto ja varastorakennus päätettiin4) jättää palo va-
kuuttamatta. 

Merkittiin 5) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus Malmin sairaalan kellariin huhti-
kuun 15 p:n vastaisena yönä tehdystä murrosta, jolloin sieltä oli anastettu 37 kg marga-
riinia ja 12 ranskanleipää. 

Sairaanhoitajatar koulu. Painatus- ja hankintatoimistoa päätettiin6) kehoittaa painat-
tamaan sairaanhoitajatarkoulun ruotsinkieliset opintokirjat varastomäärärahojaan käyt-
täen. 

Suomen sairaanhoitajatar yhdistyksen neuvotteluoikeus. Merkittiin 7) tiedoksi kunnallisen 
keskustoimiston ilmoitus, että valtioneuvosto oli huhtikuun 17 p:nä tekemällään päätök-
sellä, nojautuen kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta toukokuun 26 p:nä 1944 
annetun lain 1 §:ään sellaisena kuin se on muutettuna syyskuun 20 p:nä 1945 annetussa 
laissa sekä mainitun lain soveltamisesta syyskuun 20 p:nä 1945 annetun asetuksen 2 §:ään, 
tehdyn anomuksen johdosta hyväksynyt Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen neuvot-
telukelpoiseksi niiden kuntain ja kuntayhtymäin kanssa, joiden viranhaltijoita kuuluu 
jäseninä yhdistykseen, edellä mainitun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa. 

Suomen punaisen ristin sairaala. Suomen punainen risti oli anonut, että Suomen punai-
sen ristin sairaalan alle louhittu kalliosuoja, joka tähän saakka oli ollut kaupungin hallin-
nassa, luovutettaisiin kokonaisuudessaan mainitulle sairaalalle. Mitä suojan omistusoikeu-
teen sekä sen rakennuskustannusten korvaamiseen tuli, oli kaupunginlakimies antanut 
asiasta lausuntonsa, jossa hän oli tullut siihen tulokseen, että suojan omistusoikeus kuului 
Suomen punaiselle ristille ja ettei mainittu yhdistys ollut velvollinen korvaamaan kaupun-
gille suojan rakennuskustannuksia. Kaupunginhallitus päätti8) tällöin, todeten, että 
Suomen punaisen ristin sairaalan alla oleva kalliosuoja kuuluu Suomen punaiselle ristille, 
luovuttaa kaupungin mainittuun kalliosuojaan rakentamat laitteet Suomen punaiselle 
ristille 3 086 000 mk:n kauppahinnasta ja ehdoin, että tontin alla oleva osa sähkölaitoksen 
Töölön aseman väestönsuojasta jäi korvauksetta kaupungin käyttöön niin kauaksi aikaa 
kuin kaupunki sitä tarvitsi sekä että suojaa sodan aikana saatiin käyttää sairaala-asemana 
ja väestönsuojelumuodostelmien sijoituspaikkana. Samalla kaupunginhallitus päätti 
antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi laadituttaa ehdotuksen sellaiseksi asemakaava-
määräykseksi, että kyseistä kalliosuojaa saatiin sodan aikana käyttää sairaala-asemana 
ja väestönsuojelumuodostelmien sijoituspaikkana. 

Kellokosken piirimielisairaala. Sairaalalautakunta oikeutettiin9) erinäisin ehdoin 
luovuttamaan Marian sairaalan pesula Kellokosken sairaalan tilapäiseen käyttöön siksi 
ajaksi kuin Kellokosken sairaalan oma pesula laajentamistöiden vuoksi oli pidettävä sul-
jettuna. 

Yliopiston klinikat. Sen johdosta, että lastensairaalassa ja naistenklinikassa oli ollut 
huomattavasti vähemmän helsinkiläisiä potilaita kuin mitä niissä kaupungilla voimassa 
olevan sopimuksen mukaan oli hoitopaikkoja, kaupunginhallitus päätti10) sairaalalauta-
kunnan esityksestä tiedustella lääkintöhallitukselta, oliko kaupungin potilaiden pääsyä 
lastensairaalaan ja sen poliklinikkaan sekä naistenklinikan naistautien osastolle rajoi-
tettu, ja jos näin oli asianlaita, miten ja millä perustein tällainen rajoitus oli tapahtunut. 

Khs 18 p. syysk. 2 145 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 426 §. — 3 ) S:n 23 p. tammik. 254 §. — 
4) S:n 20 p. marrask. 2 732 §. — 5 ) S:n 14 p. toukok. 1 243 §. — 6) S:n 23 p. lokak. 2 436 §. — 
7) S:n 8 p. toukok. 1 117 §. — 8) S:n 5 p. kesäk. 1 415 §. — 9) S:n 4 p. syysk. 2 037 §. — 
10) S:n 9 p. tammik. 103 §, 
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Lääkintöhallitus oli sittemmin, saatuaan asianomaisten ylilääkärien antamat selvitykset, 
ilmoittanut, että mitään alkuperäisestä valtion ja kaupungin välisestä sopimuksesta poik-
keavia rajoituksia ei lääkintöhallituksen taholta ole asetettu, vaan on potilaiden sairaalaan 
ottamisessa ainoastaan kliinisiä syitä otettu huomioon. Sairaalalautakunta oli tämän joh-
dosta huomauttanut, että sopimuksen mukaan lastensairaalan paikkaluku oli 180, josta 
kaupungille kuului 100 paikkaa ja se, että sairaalaa oli myöhemmin laajennettu siten, että 
siinä tuli olemaan 270 hoitopaikkaa, ei voinut oikeuttaa supistamaan kaupungin paikkojen 
lukua 70:ksi kuten oli tapahtunut. Lautakunta ilmoitti edelleen, ettei sopimuksen mukaan 
helsinkiläisen pääsyä sairaaloihin kliinisistä syistä voinut syrjäyttää maaseutulainen 
sekä että kaupungin olisi pidettävä kiinni sopimuksesta, jonka mukaan kaupungin käy-
tettäväksi oli myönnettävä alkuperäinen määrä hoitopaikkoja heti kun asianomainen sai-
raala oli rakennettu sopimuksessa edellytetyn hoitopaikkaluvun mukaiseen laajuuteen 
samoin kuin määräyksestä, jonka mukaan asianomaisten sairaalain poliklinikoissa oli 
hoidettava helsinkiläisiä poliklinikkatapauksia potilasmäärään nähden rajoituksitta. 
Kaupunginhallitus päätti x) tällöin valtuuttaa opetus- ja sairaala-asiain johtajan J. W. 
Kedon neuvottelemaan lääkintöhallituksen kanssa yliopiston sairaaloissa olevien kaupun-
gin paikkojen tehokkaasta käyttämisestä kaupungin potilaiden hyväksi. 

Rahatoimistoa päätettiin 2) kehoittaa suorittamaan talousarvion pääluokan Tuloa 
tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvästä määrärahasta Kau-
pungin osuus Helsingin yleisen sairaalan rakennuskustannuksiin 18 304 286 mk, kaupun-
gin osuutena lastensairaalan rakennuskustannuksiin ja sittemmin 10 991 700: 15 mk 
kaupungin osuutena lastensairaalan sekä silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston 
rakennus- ja sisustuskustannuksiin viimeistään kesäkuun 19 p:nä sekä käyttämään vii-
meksi mainitun erän maksamiseen valtionavustuksina saatuja valtion 5 %:n obligaatioita 
ja maksamaan loput lääkintöhallituksen postisiirtotilille. 

Boijen synnytyslaitos. Merkittiin 3) tiedoksi sairaalalautakunnan kaupunginvaltuus-
ton päätöksen 4) mukaisesti professori O. A. Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen kanssa 
laatima sopimus mainitun sairaalan hoitopaikkojen käyttämisestä. 

Sittemmin merkittiin 5) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että professori O. A. 
Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen omistaja, ylilääkäri J. Meyer oli irtisanonut sopi-
muksen, jonka perusteella kaupunki oli mainitusta sairaalasta saanut käytettäväkseen 
18 synnytyspaikkaa sekä että sairaalatarkastaja oli sairaalalautakunnan valtuuttamana 
ryhtynyt neuvotteluihin mahdollisesta uudesta sopimusehdotuksesta. 

Reumasairaala. Suomen punaisen ristin keskushallituksen tekemään tiedusteluun pää-
tettiin 6) vastata, ettei kaupunki ollut kiinnostunut hoitopaikkojen varaamisesta suunni-
tellusta reumasairaalasta. 

Uudenmaan läänin kuntien keskussairaalahanke. Kaupunginhallituksen pyydettyä sai-
raalalautakunnalta lausuntoa Uudenmaan läänin ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntain 
keskussairaalaa varten perustaman kuntainliiton väliaikaisen hallituksen kirjelmän joh-
dosta, jossa kosketeltiin tontin saantia mainittua sairaalaa varten ja kaupungin osallistu-
mista sairaalahankkeeseen, sairaalalautakunta oli huomauttanut, että ennen kuin kaupun-
ki lopullisesti päättää tontin luovuttamisesta sairaalalle ja mahdollisesta osallistumisesta 
sairaalahankkeeseen, olisi sairaalahanketta ajavalta väliaikaiselta hallitukselta saatava 
selvitys suunnitellun sairaalan perustamis- ja ylläpitokustannuksista, rakennusten sijoit-
tamisesta pyydetylle alueelle sekä eri kuntien osallistumisesta kyseiseen hankkeeseen. 
Kaupunginhallitus päätti7) pyytää Uudenmaan läänin ruotsinkielisten ja kaksikielisten 
kuntien sairaalahanketta ajavalta väliaikaiselta hallitukselta sairaalalautakunnan halua-
mat selvitykset. 

Valtionavut. Merkittiin 8) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että kaupungin sai-
raaloita varten perustamiskustannuksiin saatavasta valtionavusta oli v:n 1946 lopussa 
enää saamatta vain Nikkilän sairaalan osalta 1 303 000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti9) antaa kaupunginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi 
anoa valtionapua kaupungin tuberkuloosi- ja mielitautisairaalain kunnossapito- ja käyttö-
kustannuksiin v:lta 1946. 

Khs 2 p. L okak. 2 244 §. — 2) S:n 27 p. helmik. 609 § ja 27 p. maalisk. 834 §. — ») S:n 
13 p. helmik. 468 §. — 4) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 61. — 5) Khs 22 p. toukok. 1 285 §. —. 
6) S:n 6 p. helmik. 410 § ja 22 p. toukok. 1 286 §. — 7) S:n 6 p. helmik. 411 §. — 8) S:n 30 p. 
tammik. 314 §. — 9) S:n 6 p. helmik. 416 §. 
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Merkittiin 1) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen Nikkilän sairaalan laajentami-
sesta ja peruskorjauksista aiheutuneiden perustamiskustannusten perusteella kaupun-
gille valtion osuutena 1 000 000 mk. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokodin avustaminen. Kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista myönnettiin2) 5 000 mk:n avustus Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle sen Tuurholmassa sijaitsevan kesäkodin yllä-
pitokustannusten peittämiseen. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huolto viraston toimistojen ja kansliain siirtämisestä Siltasaarenkadun 
3—5:stä Helsinginkadun 24:ään sekä liitosalueen kansliain siirroista aiheutuneisiin muutto-
kustannuksiin myönnettiin 3) 112 655: 20 mk v:n 1946 talousarvion pääluokkaan Huolto-
toimi kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

V:n 1946 talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin niitä ylittäen, 16 072 mk 4) huoltoviraston huoneistoon asen-
nettujen soittoj ohtojen asennuskustannusten peittämiseen sekä kertomusvuoden vastaa-
vista käyttövaroista 500 000 mk 5) linoleumimattojen hankkimiseen huoltoviraston 
huoneistoon. 

Tilapäinen työvoima. Huoltolautakunnan esitykseen tilapäisen työvoiman palkkaami-
sesta lautakunnan alaisiin laitoksiin v:ksi 1948 päätettiin6) suostua. 

Työaika. Myöntyen huoltolautakunnan esitykseen kaupunginhallitus päätti7), että 
työt huoltovirastossa sekä työtupien, kunnalliskodin ja Tervalammen työlaitoksen toimis-
toissa saatiin aloittaa neljännestuntia aikaisemmin kuin mitä kaupunginhallituksen pää-
tös 8) kaupungin virastojen säännönmukaisesta työajasta edellytti. 

Siirtoväen huolto. Merkittiin 9) tiedoksi valtioneuvoston elokuun 28 p:nä tekemällään 
päätöksellä lain siirtoväen huoltotehtävien hoitamisesta eräissä tapauksissa perusteella 
määränneen, että siirtoväen huoltotoimintaan kuuluvat tehtävät siirtyvät lokakuun 1 
p:stä 1947 lukien Helsingin kaupungissa siirtoväen huoltoviranomaisilta kunnallisten 
huoltoviranomaisten hoidettaviksi, minkä toiminnan aiheuttamat muut kuin hallinto-
menot valtio korvaa. Huoltolautakunnan tehtyä sittemmin esityksen edellä mainittujen 
tehtävien hoitamisen rahoittamisesta kaupunginhallitus päätti10), että huoltolautakunnan 
kirjanpitoon saadaan talousarvion ulkopuolelle avata tili, jolta siirtoväen huoltotehtävistä 
aiheutuvat kustannukset maksetaan ja jota hyvitetään valtion suorittamilla korvauksilla. 

Verotuksen yhteydessä saatujen tietojen antaminen huoltoviranomaisille. Kaupungin-
hallitus päätti11) kaupunkiliiton välityksellä tehdä valtioneuvostolle ehdotuksen verotus-
lainsäädännön tai huoltolainsäädännön muuttamisesta siten, että huoltolautakunnalle 
varattaisiin oikeus saada verotusviranomaisilta niitä asiakirjoja ja selvityksiä, joita ne 
virkatoimissaan tarvitsivat. 

Sosiaalihuoltoa käsittävän lyhytfilmin valmistus. Sosiaaliministeriön ehdotettua, että 
kaupunki osallistuisi Helsingin kaupungin köyhäinhoito-, irtolais- ja alkoholistihuollon 
toimintaa käsittelevän lyhytfilmin valmistuskustannuksiin, kaupunginhallitus päätt i1 2) 
myöntää tarkoitukseen 100 000 mk huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan. 

Kahvinjakelu köyhäinhoidon avunsaajille. Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa Hel-
singin Tukholmankomiteaa luovuttamaan 250 kg kahvia jaettavaksi huoltolautakunnan 
toimesta 60 vuotta täyttäneille, säännöllisessä avoimessa huollossa oleville helsinkiläisille. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin14), niitä ylittäen, 171 600 
mk huoltolautakunnan avunsaajille ja työtupien hoidokeille jaetusta kahvimäärästä esi-
tetyn Helsingin Tukholmankomitean laskun maksamiseen. 

!) Khs 14 p. toukok. 1 245 §. — 2) Khn jsto 4 p. maalisk. 5 365 §. — 3) Khs 23 p. tammik. 
227 §. — 4) S:n 2 p. tammik. 25 §. — 5) S:n 17 p. heinäk. 1 706 §. — 6) S:n 31 p. heinäk. 
1 784 §. — 7) S:n 13 p. maalisk. 709 §. 8) Ks. tämän kert. I osan s. 114. —9) Khs 25 p. syysk. 
2 168 §. — 10) S:n 2 p. lokak. 2 220 §. — n ) S:n 30 p. jouluk. 2 970 §. — 12) S:n 26 p. kesäk. 
1 586 §. — 13) S:n 17 p. huhtik. 974 §. — 14) S:n 4 p. jouluk. 2 792 §. 


