
34 1. Kaupungi nvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto päätti1) oikeuttaa yhteisen raastuvanoikeuden ylittämään tila-
päisen työvoiman määrärahaansa yhteensä 460 920 mk ylimääräisen jaoston asettamista 
varten toisen osaston yhteyteen konkurssihakemusten käsittelyä varten. 

Raastuvanoikeuden v:n 1948 tarverahoja päätettiin 2) sallia ylittää 149 893 mk. 
Syyttäjistö. Syyttäjistön tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 3) sallia ylittää 

51 940 mk uuden ylimääräisen kaupunginviskaalin palkkaamista varten marras—joulu-
kuun ajaksi. 

Syyttäjistön v:n 1948 määrärahoja Siivoaminen ja Tarverahat päätettiin 2) sallia ylit-
tää vastaavasti 1 000 mk ja 10 000 mk. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto päätti4) merkitä kertomusvuoden talousarvioon 
mahdollisesti tehtävään muutokseen tai v:n 1950 talousarvioon korttelissa n:o 30 sijaitse-
van poliisilaitoksen rakennuksen lisärakennustöihin v. 1948 käytettyjä kustannuksia var-
ten 470 697 mk:n suuruisen määrärahan sekä hyväksyä toimenpiteen tämän määrärahan 
käyttämisestä jo v. 1948. 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään kertomus-
vuoden talousarvion pääluokan Oikeus- ja järjestystoimi luvun Poliisilaitos määrärahaa 
Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin enintään 32 086 998 mk kaupun-
gin osuuden suorittamiseksi poliisilaitoksen v:n 1948 ylläpitokustannuksiin. 

Poliisilaitos oikeutettiinfi) ylittämään kertomusvuoden määrärahaansa Kalusto, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi enintään 535 644 mk pidätettyjen säilytyshuoneisiin 
hankittujen sänkyjen maksamista varten. 

Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1948 sairashuoltomäärärahoja päätettiin7) sallia ylit-
tää alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 14 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
35 000 mk ja Sairaanhoitokustannukset 100 000 mk. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 8), että v:n 1950 alusta lukien 
huoneen vuokralautakuntien yhteiselle puheenjohtajalle suoritetaan 54 000 mk:n suuruinen 
vuosipalkkio sekä muiden paitsi ns. vakinaisen lautakunnan puheenjohtajille 1 125 mk 
ja jäsenille 675 mk kokoukselta. 

Huoneen vuokralautakuntien v:n 1948 tilapäisen työvoiman määrärahaa ja tarverahoja 
päätettiin 9) sallia ylittää vastaavasti 1 230 000 mk ja 277 610 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat) 

Palopäällikön ikäkorotus. Palopäällikkö L. Pesonen oikeutettiin10) lukemaan ikäkoro-
tuksia varten hyväkseen 10 vuotta virkavuosistaan valtion ja Suomen palosuojeluyhdis-
tyksen palveluksessa. 

Palolaitoksen määrärahat. Seuraavia palolaitoksen v:n 1948 määrärahoja päätettiin11) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Puhtaanapito 5 000 mk, Kaluston kunnossapito 75 000 
mk, Tarverahat 89 395 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 110 735 mk, Käyttövoima 
35 460 mk, Vakuutusmaksut 8 201 mk ja Työkomennuskunta 2 080 189 mk. 

Seuraavia palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin12) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Kesälomasijaiset 591 000 mk, Valaistus 99 500 mk, Kaluston kunnossa-
pito 350 000 mk ja Vakuutusmaksut 10 000 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Palotoimi luvun Palolaitos momentille 
Kaluston hankinta merkitty määräraha päätettiin13) muuttaa siirtomäärärahaksi. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä s a i r a a n h o i t o s a i r a a l a i n ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Käsitellessään14) kysymystä terveydenhoito-

lautakunnan ja sairaalalautakunnan sihteerintehtävien liittämisestä erään kaupungin-
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