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Pääpaloasemalla tehtäviä muutostöitä varten p ä ä t e t t i i n k e r t o m u s v u o d e n lisä-
talousarvioon merkitä 7.6 4 milj. mk:n määräraha, l . s milj. mk:n suuruinen määräraha 
muutostöiden yhteydessä toimeenpantavan sähkövirran muuttamisen kustannuksiin 
sekä 928 000 mk:n suuruinen määräraha talossa Korkeavuorenkatu 39 suoritettavia 
muutostöitä varten. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että määrärahat saatiin käyttää 
heti. 

Tontin varaaminen palovartio asemaa varten. Kaupunginvaltuusto päätti2), että palo-
vartioasemaa varten varataan asemakaavaosaston piirustuksessa molla 3076 merkitty 
n. 3 500 m2:n suuruinen tontti Tukholmankadun ja Topeliuksenkadun kulmauksesta 
15. kaupunginosan korttelista n:o 520. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätt i 3) kesäkuun 

1 p:stä siirtää II kaupunginlääkärin viran 42. palkkaluokkaan sekä myöntää tililtään 
Uusien virkojen palkat ja palkankorotukset tarkoitusta varten 7 490 mk kertomusvuonna 
käytettäväksi. 

Terveydenhoitovirastoon päätettiin 4) v:n 1951 alusta perustaa 34. palkkaluokan apu-
laislääkärin virka. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1949 määrärahoja päätettiin sallia 
ylitettävän seuraavasti: Palkkiot 4 400 m k 5 ) ; Kesälomasij aiset 7 875 mk 6);j Vuokra 
46 343 mk 7); Lämpö 6 716 mk 7); Matka- ja kuljetuskustannukset 48 704 mk 7); Rokot-
taminen 270 329 mk 7). 

Päivystystä suorittavien lääkärien palkkioiden korottaminen. Helsingin lääkäriyhdistys 
011 pyytänyt, että päivystystä hoitavien lääkärien päivystys- ja sairaan luona käyntien 
palkkiot korotettaisiin ensi tilassa, koska palkkojen nousussa tapahtuneita muutoksia ei 
niihin palkkioihin nähden ollut otettu huomioon. Kaupunginvaltuusto päät t i 8) korottaa 
tammikuun 1 p:stä 1951 lukien terveydenhoitolautakunnan toimesta potilaan luokse 
lähetetyn lääkärin palkkion 600 mk:ksi päiväkäynniltä ja 1 000 mk:ksi yökäynniltä, 
jolloin yöajaksi laskettaisiin aika 20—8, sekä korottaa pyhäpäivystyksestä lääkärille 
maksettavan palkkion 2 000 mk:ksi. 

Terveysolojen valvonta. Vtn Hiitosen ym. aloite kaatopaikkojen käytön lopettamisesta 
päätettiin 9) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) esittää sosiaaliministeriölle maitokauppojen mahdollis-
ta aukipitämistä kesän aikana myös sunnuntaisin tutkimaan asetetun u ) komitean ehdo-
tuksen mukaisesti, että maitomyymälät kaupungin alueella sallittaisiin pitää avoinna 
kesäkuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä 
klo 8—10.30 ehdoin, että myymälässä silloin työskennellyt työntekijä saa 38 tuntia käsit-
tävän yhtäjaksoisen viikkolevon. Merkittiin12) tiedoksi sosiaaliministeriön kesäkuun 
12 p:nä hyväksyneen esityksen. 

Terveysolojen valvontaan v. 1949 myönnettyä määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 
päätettiin13) sallia ylitettävän 86 000 mk. 

Rotanmyrkky syöttien hintojen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i1 4) hyväksyä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen rotanmyrkky syöttien hintojen korottamisesta v:n 
1951 alusta lukien. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v. 1943 vahvistetussa15) kaupungin tervey-
dellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut päätettiin16) korottaa kah-
deksankertaisiksi ja alistaa päätös sosiaaliministeriön hintaosaston hyväksyttäväksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1949 määrärahaa Kaluston hankinta 
päätettiin 17) sallia ylitettävän 82 045 mk. 

!) Kvsto 10 p. toukok. 272 §. — 2) S: n 11 p. jouluk. 803 §. — 3) S:n 31 p. toukok. 301 §. — 
4) S:n 1 p. marrask. 673 §. — 5) S:n 17 p. helmik. 93 §.— 6) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 7) S:n 17 p. 
helmik. 93 §. — 8) S:n 20 p. jouluk. 855 §. — 9) S:n 30 p. elok. 523 §. — 10) S:n 31 p. toukok. 321 §.— 
lx) Ks. tämän kert. I osan s. 125. — 12) Kvsto 20 p. jouluk. 853 §. — 13) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 
14) S:n 11 p. jouluk. 805 §. — 15) Ks. vv. 1943 ja 1948 Kunnal l . asetuskok. s. 105 ja 92. —1 6) Kvs to 
7 p. jouluk. 762 §. — 17) S:n 17 p. helmik. 93 §. 
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Eläinlääkintäosasto. Kaupunginvaltuusto o ikeut t ie lä in lääkin täkonsulent t i A. 
Charpentierin kaupungin virkaa hakiessaan ikäkorotuksien ja eläkkeen saantia varten 
lukemaan hyväkseen palvelusaikansa Helsingin maidontarkastusyhdistyksessä. 

Eläinlääkintäosaston v:n 1949 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa päätettiin2) sallia 
ylitettävän 175 980 mk. 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti 3) hyväksyä terveydenhoitolautakun-
nan ehdottaman uuden taksan maidontarkastamoa varten v:n 1951 alusta lukien ja lää-
ninhallitus vahvisti4) marraskuun 9 p:nä kaupunginvaltuuston päätöksen. 

Maidontarkastamon v:n 1949 seuraavia määrärahoja sallittiin5) ylittää: Tilapäistä 
työvoimaa 229 402 mk, Tarverahat 99 191 mk, Vaatteiden pesu 17 571 mk, Neuvonta-
ja valvontatyö tuotantopaikalla 186 432 mk Hygieninen tarkastus 73 050 mk. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvia määrärahoja Teurastamo, 
erinäisiä töitä päätettiin sallia ylittää 773 000 mk erinäisten lisätöiden suorittamiseksi 
maidontarkastamon uudisrakennuksessa6) sekä 672 000 mk näyttelyhuoneiston sisus-
tamiseksi maidontarkastamon uuden rakennuksen ullakolle7). 

Asuntojentarkastukseen v. 1949 myönnettyjä määrärahoja päätettiin8) sallia ylitet-
tävän seuraavasti: Tilapäistä työvoimaa 10 291 mk ja Tarverahat 1 245 mk. 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti 9) valita kunnallisiin ammattientar-
kastajan virkoihin viiden vuoden ajaksi diplomi-insinööri H. M. Orrenojan toukokuun 
24 p:stä lukien sekä ammattientarkastajat E. M. Sundbäckin ja S. H. Lehmuskallion 
kesäkuun 20 p:stä lukien. 

Ammattientarkastuksen v:n 1949 seuraavia määrärahoja sallittiin10) ylittää: Tila-
päistä työvoimaa 87 040 mk ja Tarverahat 6 944 mk. 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto päät t i n ) siirtää v:n 1948 tuberkuloosihuolto-
määrärahojen tilillä Röntgenkojeet olleen ja v. 1949 käytettäväksi siirretyn säästön 
172 450 mk sekä v:n 1949 tilillä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet olleen säästön 629 050 
mk kertomusvuonna käytettäväksi. 

Tuberkuloottisten asuntolain v:n 1949 määrärahaa Siivoaminen ja Kalustonhankinta 
päätettiin12) sallia ylittää vastaavasti 7 281 mk ja 18 025 mk. 

Tuberkuloosihuoltotoimistoon päätettiin13) perustaa v:n 1951 alusta lukien yksi 15. 
palkkaluokan vastaanottoapulaisen virka. 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset. Seuraavia sielullisesti sairaiden vastaanotto-
aseman v:n 1949 määrärahoja sallittiin14) ylittää: Tarverahat 10 560 mk, Ruokinta 
153 134 mk ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 51 191 mk. 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston v:n 1949 seuraavia määrärahoja sallittiin ylit-
tää: Vuokra 6 652 mk15), Siivoaminen 1 188 mk, Tarverahat 32 965 mk ja Perhe-
hoito 32 093 mk 16). 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin v:n 1949 seuraavia määrärahoja päätettiin 
sallia ylitettävän: Tilapäistä työvoimaa 5 745 mk17), Tarverahat 1 750 mk, Lääkkeet ja 
sairaanhoitotarvikkeet 7 974 mk 18). 

Kouluhammasklinikka. Seuraavia kouluhammasklinikan v:n 1949 määrärahoja pää-
tettiin19) sallia ylitettävän: Tilapäistä työvoimaa 76 652 mk, Siivoaminen 16 921 mk, 
Kaluston hankinta 1 006 161 mk, Kaluston kunnossapito 16 667 mk, Tarverahat 
39 123 mk, Vaatteiden pesu 4 354 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 192 860 mk. 

Kaupunginhallitus päätti20) perustaa v:n 1951 alusta kouluhammasklinikkaan yhden 
24. palkkaluokan kouluhammaslääkärin viran. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kaupunginvaltuusto päätti 21) lakkauttaa veneeristen 
tautien poliklinikkain 36. palkkaluokan lääkärin viran joulukuun 31 p:stä lukien ja perus-
taa sen tilalle tammikuun 1 p:stä 1951 alkaen 29. palkkaluokan apulaislääkärin viran, 
jonka haltijaksi päätettiin nimittää viran silloinen haltija lääketieteen ja kirurgian tohtori 

x) Kvsto 30 p. elok. 472 §. — 2) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 3) S:n 20 p. syysk. 549 §, ks. Kunnall . 
asetuskok. s. 208, vrt. Kunnall. asetuskok. 1947 s. 67. — 4) Kvsto 7 p. jouluk. 777 §. — 5) S:n 17 p. 
helmik. 93 §. — 6) S:n 8 p. maalisk. 136 §. — 7) S:n 29 p. maalisk. 182 §. — 8) S:n 17 p. helmik. 
93§. — 9) S:n 10 p. toukok. 246 §. — 10) S:n 17 p. helmik. 93 §. — n ) S:n 8 p. maalisk. 134 §. — 
12) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 13) S:n 20 p. syysk. 539 §. — 14) S:n 17 p. helmik. 93 §. —· 15) S:n 8 p. 
maalisk. 138 §. — 16) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 1 7 ) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 18) S:n 17 p. helmik. 
93 §. — i9) S:n 17 p. helmik. 93 § ja 8 p. maalisk. 138 §. — 20) S:n 20 p. syysk. 539 §. — 21) S:n 
20 p. syysk. 539 §. 
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C. Thesleff, joka oikeutettiin edelleen saamaan 36. palkkaluokan mukaiset palkkaedut. 
Edelleen päätettiin lakkauttaa veneeristen tautien poliklinikkain kaksi 29. palkkaluokan 
apulaislääkärin virkaa ja kaksi 15. palkkaluokan vahtimestarin virkaa. 

Veneeristen tautien poliklinikkain v:n 1949 tilapäisen työvoiman määrärahaa sallit-
tiin ]) ylittää 6 480 mk. 

Äitiys- ja lastenhoidonneuvolat. Kaupunginvaltuusto päätti 2) korottaa äitiys- ja 
lastenhoidonneuvolain lääkärien palkkiot toukokuun 1 p:stä lukien siten, että palkkiot 
ovat vanhalla kaupunkialueella 600 mk ja liitosalueella 750 mk kerralta sekä lisäksi 50 
mk kustakin tutkitusta potilaasta. 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1951 lukien kaksi uutta 
kätilön virkaa 3) ja kolme terveyssisaren virkaa 4) 25. palkkaluokassa. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) siirtää kaupunginkätilö M-L. Antilan viran 25. palkka-
luokkaan kesäkuun 1 p:stä lukien ja myöntää käyttövaroistaan Uusien virkojen palkat 
sekä palkankorotukset 9 940 mk korotetun palkan suorittamiseen kertomusvuonna. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti6) terveydenhoitolautakunnan ylittämään neuvolain 
kaluston hankintamäärärahaa enintään 426 377 mk toimivälineistön ja] kaluston hank-
kimista varten Maunulan, Länsi-Pakilan ja Itä-Pakilan äitiys- ja lastenhoidonneuvo-
loihin. 

Äitiys- ja lastenhoidonneuvolain v:n 1949 seuraavia määrärahoja päätettiin 7) sallia 
ylittää: Kaluston hankinta 788 493 mk, Kaluston kunnossapito 13 205 mk, Tarverahat 
145 931 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 118 624 mk, sekä Matka- ja kuljetuskus-
tannukset 89 640 mk. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1951 alusta lukien desin-
fioimislaitoksen johtajan viran 29. palkkaluokasta 32. palkkaluokkaan 8) ja perustaa 
laitokseen yhden 22. palkkaluokan lämmittäjän viran 9), yhden 24. palkkaluokan talon-
mies-lämmittäjä-mekaanikon viran, kaksi 22. palkkaluokan desinfloitsijan virkaa, yhden 
20. palkkaluokan desinfioimisapulaisen ja 18. palkkaluokan desinfioimisapulaisen viran10), 
sekä oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan nimittämään toiseen 22. palkkaluokan desin-
fioitsijan viroista virkaa haettavaksi julistamatta kulkutautisairaalan lakkautetun desin-
fioit sijan viran silloisen haltijan P. Ljungqvistin. 

Tarttuvien tautien hoitoa koskeva aloite. Vtn Ilvesviidan ym. aloite eräiden tarttuvien 
tautien hoidon ja lääkkeiden tekemisestä maksuttomaksi sekä asianomaisen määrärahan 
ottamisesta v:n 1951 talousarvioon päätettiin11) lähettää kaupunginhallituksen valmistel-
tavaksi. 

Oikeuslääketieteellisen laitoksen ja kaupungin välinen sopimus. Vtn Turusen ym. 
aloite erinäisten näytteiden ottojen ja tutkimusten järjestämisestä joustavammaksi pää-
tettiin 12) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Sittemmin kaupunginval-
tuusto päätti13) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yliopiston tai sen oikeuslääke-
tieteellisen laitoksen kanssa sopimuksen henkilöön kohdistuvien oikeuslääkeopillisten 
tutkimusten ja näytteiden oton järjestämisestä siten, että mainittu laitos suorittaa kau-
punginlääkärille kuuluvat oikeuslääketieteelliset tutkimukset, edellyttäen, että kaupunki 
myöntää varat yhden ylemmän ja yhden alemman palkkaluokan assistentin ja yhden 
sairaanhoitaja-kanslistin palkkaamiseksi oikeuslääketieteelliseen laitokseen sekä että 
kaupunki suorittaa laitokselle korvauksena kulutustarvikkeista ja muista kulutusme-
noista 100 000 mk vuodessa kuin myös, että oikeuslääketieteellisellä laitoksella on oikeus 
lähettää erikoisaparatuuria ja pitkälle menevää erikoiskoulutusta vaativat tapaukset 
kaupungin erikoislääkärien tutkittavaksi. Sopimus on voimassa kolme vuotta ja jatkuu, 
ellei sitä vuotta ennen sen päättymistä irtisanota. 

Kaupungin kylpylä- ja saunaolojen parantaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus 
oli asettanut14) valmistelemaan kylpylä- ja saunaolojen parantamista, oli esittänyt mie-
tinnössään, että jokaiselle helsinkiläiselle olisi varattava mahdollisuus saada kerran vii-
kossa kunnollinen saunakylpy kohtuulliseen hintaan. Uusia saunoja olisi rakennettava 
eri puolille kaupunkia ja niiden puhtauteen ja siisteyteen olisi kiinnitettävä entistä suu-

S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 2) S:n 30 p. elok. 470 §. — 3) S:n 30 p. elok. 468 §. — 4) S:n 30 p. 
elok. 469 §. — 5) S:n 31 p. toukok. 302 §. — 6 ) S:n 20 p. syysk. 550 §. — 7 ) S:n 17 p. helmik. 93 §.— 
8) S:n 22 p. marrask. 705 — 9) S:n 1 p. marrask. 674 §. — 1 0 ) 20 p. syysk. 539 §. — S:n 7 p. jouluk. 
793 §. — 12) S:n 8 p. maalisk. 152 §. — 19) S:n 14 p. kesäk. 382 §. — 14) Ks. v:n 1946 kert. I osan 
s. 55 ja 151. 
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rempaa huomiota. Saunottajat olisi myös alistettava pakolliseen määräajoin toimitet-
tavaan lääkärintarkastukseen ja heidän opastamistaan tehtäviinsä olisi tehostettava. 
Kaupunginvaltuusto päätti1) hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen, 

että terveydenhoitolautakuntaa kehoitetaan tehostamaan yleisiin saunalaitoksiin 
kohdistuvaa valvontaansa ja lain sallimissa puitteissa ryhtymään myös tarvittaviin 
pakkokeinoihin saunalaitosten saattamiseksi tyydyttävälle tasolle, kouluttamaan asian-
omaiset katsastajansa entistä paremmin tehtäviinsä, niin että nämä pystyvät myös 
antamaan tarvittavia neuvoja ja ohjeita saunojen ja saunatilanteen parantamiseksi, 
harkitsemaan järjestyssääntöjen laatimista yleisiä saunoja varten, samoin kuin myös 
saunottajien pakollisen lääkärintarkastuksen järjestämistä sekä tekemään tarpeellisiksi 
katsomiaan esityksiä siitä, millä tavoin kaupungin olisi myötävaikutettava tutkimuksiin, 
joiden tarkoituksena on päästä saunarakenteiden ym. suhteen entistä sopivimpiin rat-
kaisuihin, sekä löytää keinoja, joiden avulla saunojen käyttö- ja hoitokustannukset sekä 
siten myös saunamaksut saadaan alhaisiksi, 

että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan huolehtimaan tonttien varaamisesta yleisiä 
saunoja varten, huomioon ottaen tällöin, että mieluummin on rakennettava pienehköjä 
saunoja tiheämpään kuin suuria harvaan ja että eri puolille kaupunkia on mahdollisuus 
rakentaa saunojen yhteyteen myös uimahalli, samoin kuin myös siitä, että tontteja 
varattessa ja vuokrattaessa asianomaisille yrittäjille kulloinkin ilmoitetaan kaupungin 
pitävän saunojen rakentamista suotavana ja että piirustuksia vuokratonteille hyväksyt-
täessä talosaunaan kiinnitetään huomiota, 

ettei kaupunki itse ryhdy harjoittamaan saunaliikettä eikä myöskään rakentamaan 
varta vasten saunalaitoksia, vaan että kaupunki pyrkii myötävaikuttamaan saunojen 
rakentamiseen sellaisiin kaupunginosiin, joissa niitä välttämättä tarvitaan, muiden kuin 
kaupungin toimesta, jolloin kussakin tapauksessa voidaan ottaa erikseen harkittavaksi 
kysymys siitä, millaisia etuja asianomaiselle yrittäjälle on annettava sekä 

että yleisten töiden lautakuntaa kehoitetaan pitämään huolta kaupungin omien lai-
tosten saunojen kunnostamisesta ja tekemään tässä suhteessa kulloinkin tarpeellisiksi 
katsomiaan esityksiä asiantilan parantamiseksi. 

Sairaalat 
Sairaalalautakunta. Sairaalalautakunnan v:n 1949 Tarverahoja päätettiin2) sallia 

ylitettävän 42 125 mk. 
Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1949 Painatus ja sidonta määrärahoja 

sallittiin 3) ylittää 10 464 mk. 
Kaupungin sairaalain poliklinikkain taksan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päät-

ti 4) muuttaa kaupungin sairaalain poliklinikoissa perittävistä maksuista vahvistetun 
taksan 7. kohdan sekä 

antaa sairaalalautakunnan tehtäväksi laatia ehdotuksen röntgenosaston lääkärien j oh-
tosäännön uusimiseksi. 

Sairaalain hoitomaksujen korottaminen. Valtioneuvoston korotettua valtion sairaalain 
hoitomaksut syyskuun 1 p:stä lukien sairaalalautakunta oli laatinut ehdotuksen taksaksi 
Helsingin kaupungin eri sairaaloissa suoritettavista korotetuista hoitomaksuista, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) alistaen taksat mielisairaalain osalta lääkintöhallituksen 
hyväksyttäviksi, sekä päätti kun se hyväksyminen oli saatu, alistaa kaikki taksat läänin-
hallituksen vahvistettaviksi. 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti6) muuttaa Marian sairaalan anestesiolo-
gi-alilääkärin viran anestesialääkärin viraksi 39. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
sekä hyväksyä anestesialääkärin johtosäännön. 

Yleisten töiden lautakunnan laadittua Marian sairaalan lisärakennuksen luonnospii-
rustukset kaupunginvaltuusto päätti7) hyväksyä suunnitelman sekä kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa laadituttamaan pääpiirustukset pääasiassa esitettyjen luonnospiirus-
tusten pohjalla. 

!) Kvsto 30 p. elok. 477 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 3) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 4) S:n 
29 p. maalisk. 169 §; ks. Kunnall. asetuskok. 1948 s. 94, 1950 s. 52. — 5) Kvsto 18 p. lokak. 620 §.— 
6) S:n 8 p. maalisk. 130 §;ks. Kunnall. asetuskok. s. 51. — 7) Kvsto 29 p. kesäk. 423 §. 
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Marian sairaalaan päätettiin1) perustaa seuraavat uudet virat: helmikuun 1 p:stä 
lukien yksi 24. palkkaluokan laboratoriohoitajattaren virka, jonka palkan suorittamiseen 
kertomusvuoden aikana myönnettiin 184 360 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista 
uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin; sekä v:n 1951 alusta lukien: yksi 34. 
palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkärin virka, yksi 25. palkkaluokkaan kuuluva sosiaali-
hoitajan virka, yksi 24. palkkaluokkaan kuuluva farmaseutin virka, kymmenen 22. palkka-
luokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan virkaa, yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva laboratorio-
apulaisen virka, kaksi 18. palkkaluokkaan kuuluvaa apuhoitajan virkaa,, yksi 23. palkka-
luokkaan kuuluva kanslianhoitajan virka, yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva kanslian-
hoitajan virka, yksi 20. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka, yksi 18. palkka-
luokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka, kaksi 21. palkkaluokkaan kuuluvaa vahtimes-
tarin virkaa, yksi 21. palkkaluokkaan kuuluva talonmies-lämmittäjän virka ja viisitoista 
11. palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti lak-
kauttaa kaksi Marian sairaalan toimistoapulaisen virkaa 21. palkkaluokassa sekä oikeuttaa 
sairaalalautakunnan siirtämään näiden virkojen haltijat uusiin kanslianhoitajan virkoihin. 

Kaupunginvaltuusto päätti2) siirtää v. 1949 Marian sairaalan röntgenosaston järjestä-
miseen myönnetyn määrärahan 2 543 160 mk kertomusvuonna käytettäväksi. 

Seuraavia kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 3) sallia ylittää: Tilapäistä työ-
voimaa 1 855 380 mk, Vuokra 4 800 mk, Vedenkulutus 150 000 mk, Kaluston hankin-
ta 3 milj. mk, Painatus ja sidonta 200 000 mk, Tarverahat 100 000 mk, Vaatteiden pesu 
100 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 250 000 mk, Käyttövoima 300 000 mk ja 
Erilaatuiset menot 150 000 mk. 

Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaalaan päätettiin 4) perustaa seuraavat uudet 
virat v:n 1951 alusta lukien: yksi 38. palkkaluokkaan kuuluva otolaryngologin virka, 
yksi 34. palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkärin virka, yksi 26. palkkaluokkaan kuuluva 
apulaisylihoitajan virka, kolme 22. palkkaluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa, 
yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva lääkintävoimistelijan virka, kaksi 18.palkkaluokkaan 
kuuluvaa apuhoitajan virkaa, kolme 18. palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, 
yksi 20. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka ja seitsemän 11 .palkkaluokkaan 
kuuluvaa siivoojan virkaa. 

I kaupunginlääkärin ehdotus kulkutautisairaalan alueelle rakennettavan bakterio-
logisen laboratorion virkojen perustamisesta päätettiin 5) palauttaa kaupunginhallituk-
selle tutkittavaksi, oliko ehdotettu henkilökunnan vahvuus välttämätön laboratoriolle. 
Työtehotoimisto oli asiaa tutkittuaan yhtynyt I kaupunginlääkärin ehdotukseen. Kau-
punginvaltuusto päätti6) perustaa kulkutautisairaalaan seuraavat uudet virat v:n 1951 
alusta lukien: yksi 42. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin (bakteriologin) virka, yksi 
28. palkkaluokkaan kuuluva laboraattorin virka, yksi 25. palkkaluokkaan kuuluva labo-
rantin virka, yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka, yksi 20. palk-
kaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka, yksi 15. palkkaluokkaan kuuluva lasinpesi-
jän virka, yksi 11. palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka ja yksi 24. palkkaluokkaan 
kuuluva mekaanikon (vahtimestarin) virka. 

' Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon laati-
mat kulkutautisairaalan alueelle rakennettavan lastensairaalan luonnospiirustukset sekä 
antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa niiden pohjalla sairaalan pää-
piirustukset. 

Kun kulkutautisairaalassa oli annettu yliopisto-opetusta lääketieteen kandidaateille 
ilman, että siitä oli kaupungin kanssa tehty nimenomaista sopimusta, kaupunginhallitus 
oli tiedustellut yliopiston konsistorilta, olisiko se halukas tekemään sopimuksen tämän 
opetuksen järjestämisestä samalla tavoin kuin eräiden muiden kaupungin sairaaloiden 
käytöstä oli sovittu. Konsistorin ilmoitettua suostuvansa asiaan v:n 1951 alusta lukien 
kaupunginvaltuusto päätti8) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään Helsingin yliopis-
ton kanssa sopimuksen 5 vuoden ajaksi kulkutautisairaalan käyttämisestä yliopisto-ope-
tukseen tammikuun 1 p:stä 1951 lukien ehdoin, että yliopisto maksaa korvauksena kau-
pungille 120 000 mk vuodessa, sekä muutoin soveltuvilta osin samoin ehdoin kuin yli-

!) Kvsto 29 p. maalisk. 165 §, 30 p. elok. 460 § ja 1 p. marrask . 679 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 
46 §. — 3) S:n 7 p. jouluk. 771 §. — 4) S:n 30 p. elok. 460 §. — 5) S:n 30 p. elok. 461 §. — 6) S:n 
1 p. marrask. 675 §. — 7) S:n 1 p. marrask. 676 §. — 8) S:n 19 p. huht ik . 226 §. 
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opiston kanssa aikaisemmin tehdyissä, erinäisten sairaalain käyttöä samaan tarkoituk-
seen koskevissa sopimuksissa oli määrätty. 

Sairaalalautakunta oli huomauttanut, että kulkutautisairaalan alilääkärin vaihtuessa 
hänen asuntonsa olisi perusteellisesti korjattava. Kaupunginvaltuusto päätti1), että 
määrärahaa, joka oli myönnetty erinäisiä korjaus- ja muutostöitä varten kulkutautisai-
raalan eri rakennuksissa ja alueella saatiin ylittää 637 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään kiin-
teistöjen pääluokkaan kuuluvia erinäisten hallintokuntain rakennusten kor j ausmäärä-
rahoja Sairaalat 3 991 800 mk lisäkorjaustöiden suorittamiseksi kulkutautisairaalassa. 

Kulkutautisairaalan v:n 1949 seuraavia määrärahoja päätettiin 3) sallia ylitettävän: 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 246 672 mk ja Erilaatuiset menot 16 796 mk. 

Kulkutautisairaalan kertomusvuoden eräitä määrärahoja päätettiin4) sallia ylitettä-
vän seuraavasti: Tilapäistä työvoimaa 254 022 mk, Valaistus 100 000 mk, Puhtaanapito 
42 240 mk, Kaluston hankinta 1 352 000 mk, Kaluston kunnossapito 340 000 mk, Pai-
natus ja sidonta 35 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 600 000 mk, Yleisten 
laitteiden kunnossapito 310 000 mk, Kuljetus ja matkakustannukset 340 000 mk, Käyt-
tövoima 200 000 mk ja Erilaatuiset menot 25 000 mk. 

Kulkutautisairaalan tilille Kaluston hankinta ja Tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokkaan kuuluvalle tilille Kulkutautisairaala; rakennuksen n:o 9 kalustaminen 
ja uuden ruokasalin kalustaminen v. 1949 myönnettyjen määrärahojen säästöt päätet-
tiin 5) siirtää kertomusvuonna käytettäviksi. 

Kivelän sairaala. Yleisten töiden lautakunnan esityksestä oli joulukuussa 1949 päätetty 
julistaa Kivelän sairaalan alueen käyttöä koskeva kutsukilpailu. Kilpailun palkintolauta-
kunnan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti6), 

että Kivelän sairaalan vastaiset rakennustyöt suoritetaan arkkitehti R. Ypyän kutsu-
kilpailuun jättämän suunnitelman mukaisesti; 

että rakennusohjelma toteutetaan jaksottain siten, että ensimmäiseen rakennusjak-
soon kuuluvat henkilökunnan ja sairaanhoitajattarien asuntolat, mielisairasosastot ja 
talouskeskus sekä toiseen rakennusj aksoon sairaanhoitajatarkoulu, poliklinikat, sisätauti-
ja kirurginen osasto; 

että arkkitehti Ypyän tehtäväksi annetaan laatia luonnokset koko rakennusohjelman 
toteuttamiseksi; sekä 

että kaupunginhallitus oikeutetaan asettamaan rakennussuunnitelman kehittämistä 
varten toimikunta, jonka tehtävänä olisi lopullisten huoneohjelmien laatiminen sekä ra-
kennussuunnitelman toteuttamisen ohjaaminen. 

Kivelän sairaalan päätettiin7) v:n 1951 alusta perustaa seuraavat uudet virat: 
yksi 34. palkkaluokan mukainen röntgenapulaislääkärin virka, yksi 32. palkkaluokan 
mukainen psykologin virka, yksi 25. palkkaluokan mukainen sosiaalihoitajan virka, 
kaksi 21. palkkaluokan mukaista mielisairaanhoitajan virkaa, kaksi 18. palkkaluokan 
mukaista kodinhoitajan virkaa, yksi 22. palkkaluokan mukainen kanslianhoitajan virka, 
kaksi 20. palkkaluokan mukaista toimistoapulaisen virkaa, kaksi 11. palkkaluokan mukais-
ta siivoojan virkaa ja yksi 11. palkkaluokan mukainen pesuapulaisen virka. 

Kivelän sairaalan v:n 1949 Kaluston kunnossapitomäärärahaa päätettiin8) sallia 
ylitettävän 289 555 mk. 

Kivelän sairaalan kertomusvuoden eräitä määrärahoja päätettiin9) sallia ylittää seu-
raavasti: Tilapäistä työvoimaa 1 085 655 mk, Valaistus 150 000 mk, Siivoaminen 
300 000 mk, Puhtaanapito 150 000 mk, Kaluston kunnossapito 2 milj. mk, Painatus 
ja sidonta 53 769 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 milj. mk, Käyttövoima 
200 000 mk ja Erilaatuiset menot 100 000 mk. 

Kivelän sairaalan v:n 1949 tilille Kaluston hankinta kertynyt säästö päätettiin10) 
siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto päät t i u ) korottaa Nikkilän sairaalan lääkärien 
paikallislisät 14 % toukokuun 1 p:stä lukien. 

Nikkilän sairaalaan päätettiin12) v:n 1951 alusta lukien perustaa seuraavat uudet virat: 

Kvsto 29 p. maalisk. 181 §. — 2) S:n 29 p. maalisk. 180 §. — 3) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 
4) S:n 7 p. jouluk. 771 §. — 5) S:n 17 p. helmik. 86 §. — 6) S:n 18 p. lokak. 621 §. — 7) S:n 30 p. elok. 
460 §. — 8) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 9) S:n 7 p. jouluk. 771 §. — 10) S:n 17 p. helmik. 86 §. - 1 1 ) S:n 
14 p. kesäk. 354 §. — 12) S:n 30 p. elok. 460 §. 



44 1. Kaupunginvaltuusto 

kaksi 23. palkkaluokkaan kuuluvaa mielisairaanhoitajan virkaa, neljä 11. palkkaluokkaan 
kuuluvaa keittiöapulaisen virkaa ja kaksi 23. palkkaluokkaan kuuluvaa asentajan virkaa. 

Sairaalalautakunnan ehdotettua eräiden Nikkilän sairaalan virkojen palkkojen korot-
tamista kaupunginvaltuusto p ä ä t t i k o r o t t a a sairaalan 12. palkkaluokan leipojan viran 
13. palkkaluokkaan v:n 1951 alusta lukien sekä hylätä sairaalalautakunnan esityksen 
keittäjän viran siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan. 

Nikkilän sairaalan eräitä v:n 1949 määrärahoja sallittiin2) ylittää seuraavasti: Lääk-
keet ja sairaanhoitotarvikkeet 86 382 mk ja Yleisten laitteiden kunnossapito 43 699 mk. 

Nikkilän sairaalan kertomusvuoden eräitä määrärahoja päätettiin 3) sallia ylitettävän 
seuraavasti: Sairauslomasijaiset 1.2 milj. mk. Siivoaminen 54 000 mk, Kaluston han-
kinta 1.5 milj. mk, Kaluston kunnossapito 200 000 mk, Painatus ja sidonta 60 000 mk, 
Tarverahat 240 000 mk, Vaatteiden pesu 100 000 mk, Ruokinta 6 milj. mk, Yleisten 
laitteiden kunnossapito 380 000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 250 000 mk, Käyt-
tövoima 200 000 mk ja Perhehoitomaksut 300 000 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 4) hyväksyä arkkitehti E. Forsmanin 
laatimat luonnospiirustukset tuberkuloosisairaalan alueelle rakennettavaa keittiö- ja 
asuntorakennusta varten sekä antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi asian edelleen 
kehittämisen. 

Tuberkuloosisairaalaan päätettiin5) v:n 1951 alusta lukien perustaa seuraavat uudet 
virat: yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva lääkintävoimistelijan virka, kaksi 13. palkkaluok-
kaan kuuluvaa kylvettäjän virkaa ja yksi 11. palkkaluokkaan kuuluva pesuapulaiseri 
virka. 

Tuberkuloosisairaalan eräitä kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 6) sallia ylittää 
seuraavasti: Siivoaminen 40 000 mk, Vedenkulutus 165 000 mk Painatus- ja sidonta 
30 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1 milj. mk, Yleisten laitteiden kunnossa 
pito 380 000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 100 000 mk ja Erilaatuiset menot 
156 000 mk. 

Malmin sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti7) korottaa Malmin sairaalan apulais-
lääkärien paikallislisän 14 % toukokuun 1 p:stä lukien. 

Malmin sairaalan pumppulaitoksen ja vesijohtoverkoston uusimiseksi päätettiin 8) 
v:n 1951 talousarvioon merkitä 8.2 milj. mk:n suuruinen määräraha ja oikeuttaa yleisten 
töiden lautakunta käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Malmin sairaalaan päätettiin 9) v:n 1951 alusta lukien perustaa seuraavat uudet virat: 
yksi 39. palkkaluokkaan kuuluva röntgenlääkärin virka, yksi 34. palkkaluokkaan kuuluva 
apulaislääkärin virka, yksi 25. palkkaluokkaan kuuluva sosiaalihoitaj an virka, yksi 24. 
palkkaluokkaan kuuluva osastonhoitajan virka, yksi 22. palkkaluokkaan kuuluva lää-
kintävoimistelijan virka, yksi 18. palkkaluokkaan kuuluva apuhoitajan virka, yksi 18. 
palkkaluokkaan kuuluva kodinhoitajan virka ja yksi 20. palkkaluokkaan kuuluva toimisto-
apulaisen virka. Sairaalan 21. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka päätet-
tiin10) v:n 1951 alusta lukien korottaa 23. palkkaluokkaan. 

Malmin sairaalan v:n 1949 eräitä määrärahoja päätettiin11) sallia ylitettävän seuraa-
vasti: Siivoaminen 3 961 mk, Puhtaanapito 5 139 mk, Kaluston kunnossapito 16 803 mk ja 
Vaatteiden pesu 623 mk. Kertomusvuoden määrärahoja sallittiin12) ylittää seuraavasti: 
Tilapäistä työvoimaa 619 335 mk, Sairauslomasijaiset 265 000 mk, Vuokra 19 050 mk, 
Vedenkulutus 23 175 mk, Puhtaanapito 40 000 mk, Kaluston hankinta 565 000 mk, Pai-
natus ja sidonta 20 000 mk, Tarverahat 35 000 mk, Vaatteiden pesu 50 000 mk, Lääk-
keet ja sairaanhoitotarvikkeet I.25 milj. mk, Käyttövoima 150 000 mk ja Erilaatuiset 
menot 30 000 mk. 

Sairaanhoitajatar koulu. Kaupunginvaltuusto päätti13) korottaa kaupungin sairaan-
hoitajatarkoulun III vuosikurssin oppilaiden rahapalkan 3 000 mk:aan kuukaudessa joulu-
kuun 1 p:stä 1949 alkaen. 

Sairaanhoitajatarkouluun päätettiin14) v:n 1951 alusta lukien perustaa yksi 26. palkka-
luokan mukainen opettajan virka. 

Kvsto 22 p. marrask. 706 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 3) S:n 7 p. jouluk. 771 §. — 
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Sairaanhoitajatarkoulun v:n 1949 määrärahaa Kaluston kunnossapito päätettiin1) 
sallia ylittää 12 461 mk. 

Kellokosken sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti2) oikeuttaa sairaalalautakunnan 
ylittämään Kellokosken sairaalan määrärahoja enintään 3 168 000 mk sairaalalle me-
nevän ylimääräisen kannatusmaksun suorittamista varten. 

Boijen sairaala ja synnytyslaitos. Kaupunginvaltuusto päätti 3) korottaa kaupungin 
professori O. A. Boijen synnytyslaitokselle maksettavan korvauksen Helsingin kaupun-
gissa hengillekirjoitettujen synnyttäjien osalta toukokuun 1 p:stä lukien 900 mk:ksi 
hoitopäivältä sekä suostua siihen, että potilaan suorittama päivämaksu korotetaan 300 
mk:ksi ja maksu synnytyssalin käytöstä 700 mk:ksi sekä leikkaussalin käytöstä keisarin-
leikkaustapauksissa 1 000 mk:ksi. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakun-
nan tarkistamaan po. synnytyslaitoksen kanssa tehdyn 4) sopimuksen edellä olevan mu-
kaisesti. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin 5) ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan 
Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot kuuluvaa määrärahaa Boijen sairaala 
ja synnytyslaitos 945 000 mk. 

Suomen Punaisen Ristin plastikkakirurginen sairaala. Suomen punaisen ristin keskus-
hallitus oli esittänyt, että kaupunki suorittaisi punaisen ristin plastikkakirurgisessa 
sairaalassa hoidettujen helsinkiläisten potilaiden hoidosta korvauksen, joka olisi saman 
suuruinen kuin Suomen punaisen ristin keskussairaalan kaupungilta saama korvaus. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) seuraavan sopimuksen Suomen punaisen ristin plastik-
kakirurgisen sairaalan käyttämisestä: 

Suomen punaisen ristin keskushallitus luovuttaa omistamastaan plastikkakirurgisesta 
sairaalasta Helsingin kaupungin käytettäväksi tarpeen mukaan sairaansijoja seuraavin 
ehdoin: 

1) Näille paikoille otetaan hoidettavaksi Helsingin kaupungissa hengillekirjoitettuja, 
joko itse sinne pyrkiviä tai kaupungin sairaalain suosittelemia potilaita, jotka saavat lai-
toksessa tarpeellisen lääkärinavun ja muun asianmukaisen laitoshoidon. 

2) Näiden potilaiden hoidosta sairaala on oikeutettu perimään sellaisen hoitomaksun, 
joka vastaa Marian sairaalaa varten vahvistettua hoitomaksua 10 % korotettuna, joko 
potilaalta itseltään tai Helsingin kaupungin huoltolautakunnalta, jos se on antanut poti-
laan puolesta maksusitoumuksen. Muita maksuja sairaala ei ole oikeutettu näiltä potilailta 
perimään. 

3) Edellisessä kohdassa mainitun hoitomaksun lisäksi Helsingin kaupunki suorittaa 
kyseisten potilaiden hoidosta sairaalalle neljännesvuosittain hoitopäivien mukaisen kor-
vauksen, joka vastaa Marian sairaalan kulloinkin kulumassa olevan vuoden keskimääräistä 
nettopäiväkustannusta. Suoritus tapahtuu ennakkona Marian sairaalan edellisen vuoden 
nettohoitopäivämaksun perusteella, ja tarkistus suoritetaan, kun Marian sairaalan netto-
hoitopäiväkustannus hyvityksen alaiselta vuodelta on selvitetty. 

4) Plastikkasairaalan tulee kuukausittain lähettää sairaalalautakunnalle kaupungin 
hyväksymän lomakkeen mukainen raportti, josta ilmenee kaupungin potilaiden hoito-
päivät päivittäisine vaihtumisineen ja jossa tulee olla asianomaisen päivän kohdalla poti-
laan järjestysnumeroin tehty merkintä hänen ottamisestaan sairaalaan ja poistumisestaan 
sieltä. Tällaista kuukausiraporttia tulee seurata kaupunngin potilaan saapumisilmoitus 
sekä selvitys siitä, että tämä on katsottava kaupungin potilaaksi. 

5) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi kappaletta, toinen Helsingin kaupungille ja toi-
nen Suomeen punaisen ristin keskushallitukselle, on voimassa kolme vuotta tammikuun 1 
1 p:stä 1951 lukien. 

Helsingin yleisen sairaalan muuttaminen yliopistolliseksi keskussairaalaksi. Valtioneu-
vosto oli lokakuussa 1949 asettanut komitean tutkimaan Helsingin yleisen sairaalan muut-
tamista yliopistolliseksi keskussairaalaksi. Komitea katsoi, ettei valtion ja kuntien kesken 
tehty 7) sopimus ollut esteenä sairaalan muodostamiselle yliopistosairaalaksi. Kun keskus-
sairaalalaki v:lta 1943 ja siihen v. 1948 tehdyt muutokset antoivat kunnille määrättyjä 
oikeuksia ja asettivat niille erinäisiä velvoituksia, joihin yliopisto-opetuksen järjestäminen 

Kvsto 8 p. maalisk. 138 §. — 2) S:n 30 p. elok. 508 §. — 3) S:n 18 p. lokak. 619 §. — 4) Ks. 
v:n 1949 kert. I osan s. 45. — 5) S:n 7 p. jouluk. 771 §. — 6) S:n 29 p. kesäk. 424 §. — 7 ) Ks. v:n 1938 
kert. s. 47 ja 1939 kert. s. 177. 
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keskussairaalassa voisi vaikuttaa, olisi komitean mielestä voimassaolevaa keskussairaala-
lakia muutettava. Sisäasianministeriön pyydettyä asiasta kaupungin lausuntoa kaupungin-
valtuusto päätti ilmoittaa sisäasianministeriölle, että Helsingin yleisen sairaalan muutta-
minen yliopistolliseksi keskussairaalaksi kaipaa vielä tarkempaa selvittelyä, kuin mitä 
komitean mietinnöstä selviää, sekä viitata joulukuun 21 p:nä 1949 asiasta annettuun 
lausuntoon, jonka mukaan kaupungilla ei ollut mitään vastaan Helsingin yleisen sairaalan 
muodostamista yliopistolliseksi keskussairaalaksi ehdoin, että kesäkuun 9 p:nä 1939 tehty 
sopimus myöhemmin tehtyine muutoksineen jäisi edelleen voimaan sekä että maininta 
siitä otetaan tehtävään sopimuskirjaan. 

Merkittiin1) tiedoksi, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä, joka koski sairaansijojen 
varaamista Helsingin yleisestä sairaalasta, toistaiseksi voitu panna täytäntöön. 

Sairaansijojen varaaminen suunnitellusta allergiasairaalasta. Lääkintöhallituksen ja 
Allergiasäätiön asettama valiokunta oli, saadakseen tietää, missä määrin eri kuntia kiin-
nosti allergiasairaalan perustaminen, tiedustellut asiaa kiertokirjeellä ilmoittaen samalla, 
että kuntien osuus perustamis- ja ylläpitokustannuksiin oli suunniteltu 50 %:ksi. Kun uusi 
allergiasairaala tulisi korvaamaan Lauttasaaressa sijaitsevan sairaalan, jossa kaupungilla 
oli 15 sairaansijaa, kaupunginvaltuusto päätti2) ilmoittaa, että kaupunki on suostuvai-
nen merkitsemään suunnitellussa allergiasairaalassa 50 sairaansijaa edellytyksin, että 
kuntain osuus perustamis- ja ylläpitokustannuksiin on 50 % sekä että sairaala peruste-
taan Helsinkiin tai sen välittömään läheisyyteen. 

Ammattilääketieteen tutkimussäätiön avustaminen ja yhteistoiminta sen kanssa. Ammatti-
lääketieteen tutkimussäätiön ehdotettua yhteistoimintaa kaupungin kanssa kaupungin-
valtuusto päätti 3) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksen säätiön kanssa 
seuraavin ehdoin: 

1) Kaupunki avustaa laitoksen teknillishygieenistä osastoa vuosittain 150 000 mk:lla, 
jolloin kaupunki saa tarvitsemansa osaston toimialaan kuuluvat tutkimukset puolella 
laitoksen taksan mukaisista maksuista. Mikäli rahanarvo helmikuun 1950 yleisindeksistä 
860 muuttuu, oikeuttaa se edellä mainitun avustussumman tarkistamiseen vuosittain. 

2) Helsinkiläisillä on etuoikeus käyttää 10 sairaansijaa laitoksessa. Sairaanhoidosta 
osastolla peritään helsinkiläisiltä korkeintaan Marian sairaalaa varten vahvistettu hoito-
maksu. 

Kaupunki suorittaa lisäksi laitokselle helsinkiläisten potilaiden hoidosta neljännes-
vuosittain hoitopäivien mukaisen korvauksen, joka vastaa Marian sairaalan kulloinkin 
kulumassa olevan vuoden keskimääräistä nettohoitopäiväkustannusta; suoritus tapahtuu 
ennakkona Marian sairaalan edellisen vuoden vastaavan kustannuksen perusteella, ja 
tarkistus suoritetaan sitten, kun sanotun sairaalan hyvitysvuoden kustannus on selvitetty. 

3) Laitoksen pienoisröntgen-poliklinikka huolehtii huollossaan olevien teollisuus-
laitosten ja muiden työpaikkojen työntekijöiden pienoiskuvauksista tuberkuloositapaus-
ten selville saamiseksi yhteistyössä kaupungin tuberkuloosihuoltotoimiston kanssa. 
Kaupunki suorittaa laitokselle saman hinnan, minkä kuva on tullut tuberkuloosihuolto-
toimistossa keskimäärin maksamaan. Suoritus tapahtuu samoin kuin hoitopaikoista. 

4) Helsinkiläiset ammattitautipotilaat saavat käyttää laitoksen poliklinikkaa rajoi-
tuksetta laitoksen taksojen mukaisin maksuin. Kaupungin huoltolautakunnan antaman 
varattomuustodistuksen esittävältä ei maksua peritä. 

5) Laitoksessa annetaan kaupungin ammatinvalinnan ohj austoimistolle korvauksetta 
asiantuntija-apua ammatinvalinnan ohjaukseen liittyvissä lääketieteellisissä ja muissa 
laitoksen toimintaan kuuluvissa erikoiskysymyksissä. Maksuttomia lääkärintarkastuksia 
suoritetaan niissä puitteissa, kuin se laitokselle on mahdollista. 

6) Kaupungin kaasulaitos otetaan ammattihygieeniseen kontrolliin seuraavin ehdoin: 
a) bentsolimyrkytykselle alttiit työntekijät tutkitaan 3:sti vuodessa kaikissa niissä 

työpisteissä, joissa tämä katsotaan tarpeelliseksi, ja heistä pidetään terveyskorttia. Hoi-
tajatar käy työpaikassa ottamassa heistä täydellisen verenkuvan 3:sti vuodessa. Mikäli 
verenkuvassa ja esitiedoissa ilmenee myrkytykseen viittaavia oireita, lääkäri tutkii 
työntekijän heti, muussa tapauksessa lääkärintarkastus tapahtuu kerran vuodessa: 
Näistä tarkastuksista peritään maksu laitoksen taksan mukaisesti; 

!) Kvsto 20 p. syysk. 551 §. — 2) S:n 14 p. kesäk. 381 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 80 § ja 1 p. marrask. 
678 §. 
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b) kaasumyrkytysvaaran alaisena jatkuvasti työskentelevät (määritellään yhdessä 
kaasulaitoksen johdon ja luottamusmiehen kanssa) tutkitaan kerran vuodessa. Tar-
kastus korvataan taksan mukaisesti; 

c) työpaikalta otetaan ilmanäytteet tarvittaessa, vähintään kuitenkin 3:sti vuodessa 
Tutkimuksista peritään tämän sopimuksen kohdan 1 mukaisesti puolet laitoksen taksojen 
mukaisista maksuista. 

Suoritettu työ laskutetaan kaasulaitokselta kuukausittain taannehtivasti. 
7) Sopimus on voimassa syyskuun 1 p:stä 1950 v. 1954 loppuun, mikäli valtio ei sitä 

ennen irtisano sopimusta säätiön kanssa laitoksen hallinnasta. 
Naistenklinikan gynekologiseen poliklinikkaan palkattava lääkäri. Naistenklinikan yli-

lääkäri oli huomauttanut, että lääkäri- ja hoitajatartyövoiman puutteessa oli klinikan 
ollut pakko rajoittaa naistenklinikan gynekologisella poliklinikalla kävijöiden lukumäärän 
50 potilaaksi päivässä. Koska suurin osa potilaista oli helsinkiläisiä, ylilääkäri oli ehdot-
tanut, että kaupunki palkkaisi poliklinikalle vakinaisen lääkärin erikoisesti kaupunkilai-
sia varten, jolloin tutkittavien potilaiden lukumäärää voitaisiin lisätä ja hoidon antami-
sen mahdollisuudet paranisivat. Koska kaupungilla ei ollut omaa gynekologista poli-
klinikkaa, yhtyi sairaalalautakunta ehdotukseen. Kaupunginvaltuusto päättix) oikeuttaa 
sairaalalautakunnan palkkaamaan Marian, sairaalaan ylimääräisen lääkärin,, alilääkärin 
palkkaeduin. Hänen tehtäväkseen tulee täyt tä työaikaa vastaavasti tutkia ja hoitaa 
helsinkiläisiä potilaita naistenklinikan gynekologisessa poliklinikassa ja tarpeen tullen 
toimia konsultoivana lääkärinä kaupungin sairaaloissa. Sairaalalautakunta oikeutettiin 
suorittamaan lääkärin palkkauksesta aiheutuvat menot Marian sairaalan tilapäisen työ-
voiman tililtä. 

Toipilaspaikkojen perustamista koskeva aloite. Vtn Lappi-Seppälän ym. aloite toipilas-
paikkojen järjestämisestä niille sairaaloiden potilaille, jotka eivät enää varsinaista sai-
raanhoitoa tarvinneet, mutta joita lääkärit eivät voineet siirtää pois sairaalasta heidän 
kotiolojensa vuoksi, päätettiin 2) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Diakonissalaitoksen vesimaksut. Diakonissalaitos oikeutettiin 3) jatkuvasti 5 vuoden 
aikana tammikuun 1 p:stä lukien saamaan 40 %:n alennuksen enintään 50 000 m3:n 
vuotuisen vesimäärän maksusta. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa tervey-
denhoitolautakunnan ylittämään v:n 1949 talousarviossa tarkoitukseen merkityn määrä-
rahan 179 120 mk:11a. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Huoltovirasto. Huoltolautakunnan ja huoltoviraston yleisen toimiston v:n 1949 määrä-

rahoja päätettiin4) sallia ylitettävän 39 261 mk. 
Huoltomäärärahat. V:n 1949 talousarvion huoltotoimen pääluokan lukuun Huolto 

huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suora-
naisia avustuksia kuuluvia määrärahoja päätettiin 5) sallia ylitettävän yhteensä 6 044 947 
mk. 

Kodinhoitotoiminnan uudelleen järjestäminen. V:n 1951 alusta voimaan tulevan kun-
nallisia kodinhoitajia koskevan lain antaessa 6) kunnille mahdollisuuden järjestää kodin-
hoitotoiminta kokonaan uudelle pohjalle ja mahdollisuuden saada tarkoitusta varten 
valtionapua, oli huoltolautakunta esittänyt, että kodinhoitotoiminta Helsingissä järjes-
tettäisiin v:n 1951 alusta lukien mainittuun lakiin nojautuvan suunnitelman mukaisesti. 
Kodinhoitajille olisi maksettava valtion maksamaa palkkaa vastaava korvaus työstään. 
Kaupunginvaltuusto päättikin 7) lakkauttaa tammikuun 1 p:stä 1951 lukien kaksitoista 
18. palkkaluokkaan kuuluvaa kodinhoitajan virkaa terveydenhoitolautakunnasta, 

perustaa samasta ajankohdasta lukien huoltolautakuntaan kaksitoista 12. palkka-
luokkaan kuuluvaa kodinhoitajan virkaa, joihin lakkautettavien virkojen silloiset halti-
jat saatiin siirtää virkoja avoimeksi julistamatta, 

Kvsto 20 p. jouluk. 854 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 150 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 81 — 4 ) S:n 
17 p. helmik. 93 §. 5) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 6) Ks. Kunnall . asetuskok. s. 113. — 7) Kvsto 1 p. 
marrask. 645 §. 


