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talousarvion tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 321 470 
mk:n lisämäärärahan. 

Pääpaloaseman käyttö näköalapaikkana. Kaupunginhallitus päätt i1) hyväksyä palo-
lautakunnan esityksen, että pääpaloaseman tornin käyttö näköalapaikkana järjestettäi-
siin seuraavasti: Aukioloaika kello 14—16 ja 19—20. Pääsymaksu aukioloaikana 20 mk 
aikuisilta ja 10 mk 7—15 vuotiailta lapsilta. Palopäällikön tai päivystävän palomestarin 
luvalla voidaan käyntejä järjestää myös muina kuin aukioloaikoina, jolloin maksu oli 
vastaavasti 50 ja 20 mk. Joukkoretkeilijät suorittavat puolet yleisestä pääsymaksusta. 
Palokunnan henkilöstön yksityisvierailla on asianomaisen omalla opastuksella oikeus 
käydä tornissa maksutta ja samoin koululaisretkikunnilla palopäällikön tai päivystävän 
palomestarin luvalla. Maksut, jotka siirretään palokunnan rahastoon n:o 1, peritään kello-
huoneessa kuittia vastaan ja tilitetään kuukausittain toimistonhoitajalle. 

Sairaankuljetusauton luovuttaminen Pitäjänmäen palokunnalle. Palolautakunta oikeu-
tettiin2) luovuttamaan Sockenbacka F. B. K:lle palolaitoksen vanha sairaankuljetusauto 
niin pian kuin sen luovuttaminen oli mahdollinen. 

Painimaton hankkiminen Kallion paloasemalle. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin3) 92 000 mk palolautakunnan käytettäväksi painimaton hankkimi-
seksi Kallion paloasemalle. 

Palomiesten osuusruokala. Palolautakunnalle aikanaan annettavaa tilitystä vastaan 
myönnettiin 4) palomiesten osuusruokalan ylläpitämien ruokaloiden tukemiseksi 200 000 
mk:n suuruinen avustus ehdoin, ettei ruokalan henkilökunnalle maksettavia palkkoja 
avustuksen johdosta korotettaisi. 

Nuohoustaksan korottaminen. Kaupunginhallituksen ehdotettua5) maistraatille nuo-
housmaksujen korottamista maistraatti oli ilmoittanut 6) päättäneensä aikaisempien ko-
rotusten lisäksi korottaa Kanta-Helsingin nuohoustariffin heinäkuun 1 p:stä lukien siten, 
että nuohousmaksut tulevat olemaan 830 % tariffin perusmaksuista, sekä liitosalueilla voi-
massa olevat maksut korotetaan samasta päivästä siten, että sanotuilla alueilla, lukuun-
ottamatta Munkkiniemeä, jossa oli noudatettava kaupungin tariffia, saatiin periä hinta- ja 
palkkaneuvoston lokakuun 31 p:nä 1947 vahvistamien nuohousmaksuja koskevien yleisten 
ohjeiden mukaiset enimmäismaksut korotettuina 63 %. 

Tukholman palokunnan 75-vuotislahja. Palopäällikkö oikeutettiin 7) hankkimaan ja 
viemään Tukholman palokunnalle enintään 25 000 mk:n arvoinen lahja sen syyskuun 28 
p:nä vietettävän 75 -vuotisjuhlan johdosta. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin8) palkkaamaan toimistoonsa tilapäinen toimisto-

apulainen 18. palkkaluokan mukaisin palkoin. 
Aluelääkärin vastaanoton ja päivystävän lääkärin järjestäminen Pakilaan. Pakilan ja 

Pirkkolan demokraattisen yhdistyksen anottua aluelääkärin vastaanoton ja päivystävän 
lääkärin järjestämistä Pakilaan kaupunginhallitus päätti9), ettei asia antanut aihetta mui-
hin toimenpiteisiin, kuin että asuntotuotantokomiteaa kehoitetaan varaamaan Maunu-
lassa asunto sellaiselle yksityislääkärille, joka pitäisi siellä vastaanottoa. 

Aluehoitajien palkkaaminen tulirokkoepidemian vuoksi. Terveydenhoitolautakunta 
oikeutettiin10) tulirokkoepidemian vuoksi palkkaamaan joulukuun 1 p:n 1950 ja helmi-
kuun 28 p:n 1951 väliseksi ajaksi samanaikaisesti korkeintaan kuusi aluehoitajaa 25. 
palkkaluokan mukaisin palkoin, käyttäen tarkoitukseen kesälomasijaisille merkittyä mää-
rärahaa ja sitä tarvittaessa ylittämään. 

Määrärahan ylittäminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin11) ylittämään kalus-
tonhankinta-määrärahaansa korkeintaan 200 000 mk aluelääkäreiden vastaanotoille 
hankittavia kortistokaappeja ja korttilokeroita varten. 

!) Khs 31 p. elok. 2 224 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 3 129 §. — 3) S:n 20 p. heinäk. 1 917 §. — 
4) S:n 6 p. heinäk. 1 875 §. — 5) S:n 2 p. helmik. 287 §. — 6) S:n 23 p. helmik. 541 §, 22 p. kesäk. 
1 764 §, 20 p. heinäk. 1 940 § ja 3 p. elok. 2 004 §. — 7) S:n 21 p. syvsk. 2 418 §. — 8) S:n 16 p. 
helmik. 481 §. —9) S:n 8 p. kesäk. 1 614 §. —10) S:n 7 p. jouluk. 3 264 § . — « ) S:n 27 p. huhtik. 1 163 §. 
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Kodinhoitotoiminta. Kaupunginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a terveydenhoitolautakunnan 
palkkaamaan kolmeksi kuukaudeksi kaksi tilapäistä kodinhoitajaa 18. palkkaluokan 
mukaisin palkoin ja myöntää tililtään Uusien virkojen palkat ja palkankorotukset 79 920 
mk heidän palkkojensa maksamiseen. Vielä terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 2) 
palkkaamaan kaksi Uutta kodinhoitajaa lokakuun 15 p:stä lukien samoin palkka-
eduin. 

Kaupunginhallitus päätti 3) hylätä terveydenhoitolautakunnan esityksen kodinhoita-
jien välityksen avuksi palkatun terveyssisaren palkan tarkistamisesta. 

Sanomalehtien tilaaminen. Kaupunginhallitus päätt i4) , että terveydenhoitolautakun-
nan sanoma- ja aikakauslehtien tilaamista koskeva päätös saatiin panna täytäntöön. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston lämpötehon lisääminen\ Kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) 37 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi lämpötehon lisäämistä varten terveydenhoitolautakunnan kahdessa kansliahuo-
neessa. 

Rokottamistoiminta. Lääkintöhallituksen valitettua lääninhallituksen vv. 1940—45 
maksettujen rokotuspalkkioiden yht. 35 061 mk:n takaisinmaksua koskevasta hylkää-
västä päätöksestä6) terveydenhoitolautakunta oli pyydettynä lausuntonaan esittänyt, 
että koska kyseessä oli sodanaikainen järjestely, jolloin terveydenhoidon tarkastajalla oli 
ollut paljon tärkeitä tehtäviä, eikä lääkäreitä ollut ollut riittävästi, ei voitu pitää yleisön 
edun kannalta vaarallisena, että sairaanhoitaja, jolla oli oikeus maksusta suorittaa roko-
tuksia, teki sitä myös maksuttomasti lääkärin tehokkaan valvonnan alaisena. Kaupungin-
hallitus päätti7) jättää kaupungin lakimiehen tehtäväksi lausunnon antamisen Korkeim-
malle hallinto-oikeudelle. 

Terveystalon rakentaminen Vartiokylään. Merkittiin 8) tiedoksi kiinteistölautakunnan 
kirjelmä, että Vartiokylän terveystalon piirustukset olivat tekeillä rakennustoimistossa. 

Länsi-Pakilan terveyssisaren asunto. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin 9) kiireellisesti 
tutkimaan terveydenhoitolautakunnan esitystä asunnon järjestämisestä Länsi-Pakilan 
piirin terveyssisarelle ns. Stocksundin lastentalosta ja tekemään asiasta kaupunginhalli-
tukselle esityksen. 

Sairaanhoidon korvaaminen Valkealan kunnalle. Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa 
Valkealan kunnallislautakunnalle, että koska ei ollut selvitetty millä paikkakunnalla Hel-
singistä kotoisin oleva potilas A. Laine oli kulkutautitartunnan saanut, ei kaupunginhalli-
tus katsonut voivansa maksaa vaadittua korvausta potilaalle Valkealan sairaalassa anne-
tusta sairaanhoidosta. 

Varastetun omaisuuden korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti11) myöntää terveyssisar 
A. Vehniäiselle 10 000 mk:n korvauksen hänen terveydenhoitolautakunnan toimistossa 
toukokuun 5 p:nä anastetusta omaisuudestaan ehdoin, että jos omaisuutta myöhemmin 
saataisiin takaisin, vastaava osa korvaussummasta palautettaisiin kaupungille. 

Tarkastustoiminta. Kaupunginhallitus päätti12), että terveydenhoitolautakunnan kat-
sastajat ja maidontarkastamon näytteidenottajat ovat, milloin virkatehtävän olennainen 
luonne vaatii sen suorittamista virka-ajan ulkopuolella, ilman eri korvausta velvolliset 
suorittamaan tehtävät tavallisen toimistoajan ulkopuolella, mutta että muissa tapauksissa 
on heille maksettava ylityökorvaus siten, että korvausperuste tunnilta on kuukausipalkka 
jaettuna 160:11a. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin13) maksamaan makkaranmyyntivaunujen tar-
kastuspaikkana 100 mk vaunua ja kuukautta kohti lokakuun 1 p:stä lukien. 

Asunnontarkastuksen lämpö asiaintuntijan palkkio päätettiin 14) korottaa syyskuun 1 
p:stä alkaen 8 000 mk:aan kuukaudelta. Samalla päätettiin ettei lämpöasiantuntijalta 
peritä takaisin hänelle tammikuun 16 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseltä ajalta erehdyksessä 
maksettua 1 890 mk:n suuruista palkankorotusta. 

Oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittaminen ja näytteiden otto. Kaupunginhallitus 
päätti15) hyväksyä ja antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi allekirjoittaa seuraavansi-
sältöisen yliopiston kanssa tehtävän sopimuksen: 

Khs 16 p. maalisk. 779 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 2 826 §. — 3) S:n 23 p. marrask. 3 134 §. — 4) S:n 
19 p. tammik. 167 §. — 5) S:n 19 p. tammik. 166 §. — 6) S:n 1 p. kesäk. 1 520 §. — 7) S:n 6 p. heinäk. 
1 900 §. — 8) S:n 2 p. marrask. 2 871 §. — 9) S:n 7 p. jouluk. 3 265 §. — 10) S:n 16 p. maalisk. 775 §.— 

n ) S:n 10 p. elok. 2 057 §. — 12) S:n 14 p. jouluk. 3 344 §. — 13) S:n 26 p. lokak. 2 824 §. — 1 4 ) S:n 
31 p. elok. 2 228 §. — 15) S:n 26 p. lokak. 2 818 §. 
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S o p i m u s 
Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto sopivat henkilöön kohdistuvien oikeuslääke-

opillisten tutkimusten suorittamisesta ja oikeuslääkeopillisten näytteiden oton järjestä-
misestä Helsingin kaupungissa seuraavasti: 

1 §· 
Yliopiston oikeuslääketieteellinen laitos suorittaa II kaupunginlääkärille kuuluvat 

oikeuslääketieteelliset tutkimukset, oikeuspsykiatrisia tutkimuksia lukuunottamatta, 
siten kuin laki yleisestä lääkärinhoidosta siitä säätää. 

2 §· 
Kaupunki asettaa Helsingin yliopiston käytettäväksi varat yhden ylemmän palkkaus-

luokan assistentin (silloin 18. palkkausluokkaa vastaavat peruspalkka, kalliinpaikanlisä ja 
mahdolliset ikälisät) ja yhden alemman palkkausluokan assistentin (silloin 14. palkkaus-
luokkaa vastaavat peruspalkka, kalliinpaikanlisä ja mahdolliset ikälisät) sekä yhden sai-
raanhoitajakanslistin (silloin 11. palkkausluokkaa vastaavat peruspalkka, kalliinpaikan-
lisä ja mahdolliset ikälisät) palkkaamiseksi yliopiston oikeuslääketieteelliseen laitokseen. 

3 §· 
Kaupunki suorittaa yliopiston oikeuslääketieteelliselle laitokselle 100 000 mk vuodessa 

korvauksena kulutustarvikkeista ja muista kulutusmenoista. 

4 §. 
Edellä 2 ja 3 §:ssä mainitut varat suoritetaan toisen kuukauden 15 päivänä. 

5 §. 
Oikeuslääketieteellisellä laitoksella on oikeus lähettää erikoisaparatuuria ja pitkälle 

menevää erikoiskoulutusta vaativat tapaukset kaupungin erikoislääkärin tutkittavaksi. 

6 §· 
Sopimus astuu voimaan tammikuun 1 p:nä 1951 ja on voimassa kolme vuotta sekä jat-

kuu, ellei sitä vuotta ennen sen päättymistä irtisanota, seuraavat kolme vuotta. 
Maidontarkastus. Kaupunginhallitus päätti1) vahvistaa maidontarkastamon työajan 

tarkastamon muutettua uuteen huoneistoonsa, seuraavaksi: arkisin kello 8.30—15.30 
puolen tunnin ruokailutauoin sekä lauantaisin kello 8.30—13.30 ilman taukoa, kesäkuu-
kausina kuitenkin lauantaisin kello 8.00—12.30 samoin ilman taukoa. 

Maidontarkastamon näytteidenottajien virka-aika. Ks. tarkastustoiminta. 
Maidontarkastamoon päätettiin 2) 3 kuukauden ajaksi palkata ylimääräinen labora-

torioapulainen 15 000 mk:n sopimusluontoista kuukausipalkkiota vastaan, johon yleiset 
palkankorotukset eivät vaikuttaisi. Sittemmin päätettiin 3) maidontarkastamoon palkata 
ylimääräinen laboratorioapulainen kertomusvuoden loppuun 18 000 mk:n sopimusluon-
toisin palkoin. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin4) ylittämään maidontarkastamon tarverahoja 
75 000 mk maidontarkastamon muutto- ym. kustannusten peittämiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 5), ettei maidontarkastamoa varten rakenneta erityistä 
porttia. 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloosipiirien liiton malliohjesääntöä koskeva kirjelmä pää-
tettiin6) saattaa terveydenhoitolautakunnan ja sairaalalautakunnan tietoon. 

Tuberkuloosipiirien liiton pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa pienoisröntgen-
kuvaustoiminnan järjestämisestä maassa kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa annettavas-
sa lausunnossaan, ettei Helsingin kaupungilla ollut syytä liittyä suunniteltuun keskuseli-
meen, vaan että Helsingin tuberkuloositoimisto saisi itsenäisesti järjestää pienoiskuvauk-

Khs 22 p. kesäk. 1 780 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1 784 §. — 3) S:n 19 p. lokak. 2 712 §. — 
4) S:n 8 p. kesäk. 1 613 §. — 5) [S:n 9 p. helmik. 403 §. — 6 ) S:n 21 p. jouluk. 3 412 §. — 7 ) S:n 16 p. 
helmik. 473 §. 
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sen kaupungin alueella tarvittaessa Ammattitautien tutkimuslaitoksen pienoiskuvaosaston 
kanssa. 

Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntainliiton tiedusteltua haluaisiko kaupunki liittyä 
kuntainliiton jäseneksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että koska valtioneuvosto oli 
myöntänyt kaupungille oikeuden pitää hoitopaikkoja mainitun tuberkuloosipiirin paranto-
lassa, kaupunginhallitus katsoi1) kaupungin po. lainpaikan mukaan jo olevan parantolan 
asioita käsiteltäessä tämän kuntainliiton jäsen. 

Niskottelevien keuhkotuberkuloottisten huolto. Huoltolautakunnan esityksestä kaupun-
ginhallitus päätti2) tehdä valtioneuvostolle esityksen valtion ylläpidettävän, niskottele-
vien tuberkuloottisten erikoishuoltolaitoksen kiireellisestä perustamisesta. 

Lastenpsykiatrin toimisto. Kaupunginhallitus päätti3) myöntää 10 000 mk terveyden-
hoitolautakunnan käytettäväksi tilapäisen toimistoapulaisen palkkaamista varten lasten-
psykiatrin toimistoon. 

Kaupunginhallitus päätti4), että lastenpsykiatrin toimiston käyttämälle asiantunti-
jalle saatiin maksaa 350 mk:n suuruinen tuntipalkkio ja että toimiston konekirjoitus- ym. 
töihin palkattavalle tilapäiselle työvoimalle saatiin maksaa 20. palkkaluokan mukainen 
tuntipalkkio. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa 
tekemään uuden anomuksen määrärahan myöntämisestä sitten, kun v:n 1951 talousarvio 
oli vahvistettu. 

Venerologin toimisto. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi5) 205 500 mk kaupungin venerologin huoneiston korjaamista varten. 

Kaupungin venerologi oikeutettiin6) hankkimaan veneeristen tautien poliklinikoille 
30 valkoista työtakkia ja kahdeksan sinistä suojatakkia asianomaisella tilillä olevaa määrä-
rahaa käyttäen. 

Äitiys- ja lastenhoidonneuvolat. Kaupunginhallitus päätti 7) tehdä lääkintöhallitukselle 
esityksen neuvolalääkärien valtionavun korottamisesta. 

Kaivopuiston lastenneuvolaan sallittiin 8) palkata kertomusvuoden loppuun saakka yli-
määräinen terveyssisar 25. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Malmin terveystalon vastaanottoapulaiselle päätettiin 9) maksaa palkkiota seuraavasti: 
tammikuun 1 ja 31 p:n 1949 väliseltä ajalta 46: 20 mk/t. ja 160 tunnilta kuukaudessa ja 
helmikuun 1 p:n ja marraskuun 30 p:n 1949 väliseltä ajalta 48: 30 mk/t. ja 160 tunnilta 
kuukaudessa ja joulukuun 1 p:n 1949 jälkeiseltä ajalta 52: 20 mk/t. ja 160 tunnilta kuu-
kaudessa. 

Käpylän äitiysneuvolan siivoaminen. Merkittiin10) tiedoksi terveydenhoitolautakunnan 
ilmoitus, että se oli peruuttanut kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistaman11) 
lautakunnan päätöksen Käpylän äitiysneuvolan siivouksesta Maitopisarayhdistykselle 
maksettavan korvauksen korottamisesta tammikuun 16 p:stä alkaen! 7 % eli 1 819 mk: 
aan kuukaudelta. 

Keskusneuvolahuoneistotilan varaaminen Kallioon suunniteltuun virastotaloon. Mer-
kittiin 12) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus, että Kallioon rakennettavaan 
virastotaloon oli varattu terveydenhoitolautakunnan anoma huonetila keskusneuvolaa 
varten. 

Lastenlinnassa olevan neuvolan vuokrasopimus. Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa 
terveydenhoitolautakuntaa lähettämään Lastenlinnassa Linnankoskenkatu 28: st a vuokra-
tun lastenneuvolahuoneiston vuokrasopimuksen toimenpiteitä varten kiinteistölauta-
kunnalle. 

Itä-Pakilan äitiys- ja lastenneuvolan huoneisto. Kaupunginhallitus päätti14) merkitä 
v:n 1951 talousarvioehdotukseensa 81 000 mk:n lisäyksen Itä-Pakilan äitiys- ja lasten-
neuvolan vuokraa varten. 

Sairaalat 
Hankintatoimikunnan asettaminen. Kaupunginhallitus päätti15) oikeuttaa sairaalalau-

takunnan asettamaan kertomusvuodeksi kolmihenkisen hankintatoimikunnan, jonka 

!) Khs 9 p. marrask. 2 941 §. — 2) S:ri 16 p. maalisk. 740 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 183. — 
3) S:n 16 p. marrask. 3 059 §. — 4) S:n 7 p. jouluk. 3 253 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 864 §. — 6) S:n 
15 p. kesäk. 1 664 §. — 7) S:n 7 p. syysk. 2 279 §. — 8) S:n 16 p. helmik. 482 §. — 9) S:n 26 p. t ammik. 

2 27 §. —1 0) S:n 22 p. kesäk. 1 779 §. — n ) S:n 11 p. toukok. 1 270 §. — 1 2 ) S:n 2 p. marrask. 2 868 §.— 
3 ) S:n 16 p . helmik. 479 §. — 14) S:n 2 p. marrask. 2 874 §. — 1 5 ) S:n 9 p. helmik. 396 §. 
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puheenjohtajana toimii sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimo sekä jäseninä lautakunnan 
jäsenet A. Virtanen ja A. Voipio-Juvas ja jota kehoitetaan käyttämään kokouksissaan 
pysyvänä asiantuntijana painatus- ja hankintatoimiston toimistopäällikköä T. J . Art-
mania. 

Apulaislääkärien virkojen järjestely. Sairaalalautakunta oikeutettiin*) asettamaan 
neuvottelijat keskustelemaan Suomen lääkäriliiton edustajiston kanssa apulaislääkärien 
virkojen järjestelystä, sikäli kun se ei koskenut palkkausta. 

Sairaalain amanuenssinpaikkojen lakkauttaminen. Kaupunginhallituksen tiedustel-
tua2) Helsingin yliopiston konsistorilta voitiinko v. 1941 tehdyn 3) sopimuksen mukaiset 
amanuenssinpaikat haitatta lakkauttaa, yliopiston konsistori oli ilmoittanut, ettei toistai-
seksi voitaisi lopettaa kuin 8 amanuenssinpaikkaa ja muut 15 paikkaa olisi opetuksellisista 
syistä ja lääkärien valmistumisen jouduttamiseksi edelleen säilytettävä. Kaupunginhalli-
tus päätti4), että kaupungin sairaalain kunnallisilla osastoilla olevista amanuenssinpaikois-
ta ei toistaiseksi saanut lakkauttaa muita kuin Kivelän sairaalassa yhden sisätautien poli-
klinikkani, kaksi hermotautiosaston, yhden silmätautiosaston ja kaksi korvatautiosaston 
amanuenssinpaikkaa sekä Marian sairaalassa kaksi lastentautiosaston amanuenssinpaik-
kaa. 

Sairaaloiden vuosiloma- ja viransijaisina toimivien sairaanhoitajattarien palkkaus. Kau-
punginhallitus päätti 5), että kaikille kaupungin sairaaloissa kertomusvuoden kesänä toimi-
ville koulutetuille sairaanhoitajille saatiin sijaispalkkiona suorittaa osastonhoitajan viran 
pohjapalkka, että viransijaisiksi saatiin ottaa myös eläkeiässä olevia sairaanhoitajia ja 
suorittaa kaupungin eläkettä nauttiville sijaispalkkiona osastonhoitajan viran loppupalkan 
ja eläkkeen välinen erotus sekä että puolipäivätyöhön halukkaita koulutettuja sairaan-
hoitajia saatiin palkata tarpeen mukaan ja maksaa heille sijaispalkkiona puolet osaston-
hoitajan viran pohjapalkasta. 

Tilapäisruokailu sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti6) vahvistaa tilapäisruokailusta, 
sairaaloissa perittävät maksut lokakuun 1 pistä lukien seuraaviksi: 

a. Viranhaltijain nauttimat ateriat: aamiainen kerralta 70 mk, päivällinen kerralta 70 
mk, aamiainen kuukaudelta 1 800 mk, päivällinen kuukaudelta 1 800 mk ja molem-
mat ateriat kuukaudelta 3 300 mk. 

b. Muiden nauttimat ateriat: aamiainen kerralta 80 mk, päivällinen kerralta 80 mk, 
aamiainen kuukaudelta 2 100 mk, päivällinen kuukaudelta 2 100 mk j a molemmat-
ateriat kuukaudelta 3 900 mk. 

Sairaalain viranhaltijain perheeseen kuuluvat 10 v. nuoremmat lapset suorittavat puolet 
ja 10 v. vanhemmat, mutta 15 v. nuoremmat lapset % edellä mainituista B-ryhmän mak-
suista. 

Röntgenhoidosta suoritettavat maksut. Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä sairaala-
lautakunnan päätöksen röntgentutkimuksesta ja -hoidosta suoritettavien maksujen ja 
palkkioiden soveltamisesta sairaaloiden poliklinikoissa toukokuun 1 p:stä alkaen. 

Kaupungin sairaaloiden henkilökunnan tuberkuloositarkastukset. Kaupunginhallitus-
päätti8) hyväksyä sairaalalautakunnan esityksen kaupungin sairaaloissa suoritettavista 
tuberkuloositarkastuksista sillä muutoksella, että Yleisröntgen oy:lle maksettava korvaus-
oli suoritettava Marian sairaalan erilaatuisten menojen tililtä. 

Sairaalain viranhaltijain vaatehankinnat. Sairaalalautakunta oikeutettiin 9) irtaimiston-
hankintamäärärahojaan käyttäen, hankkimaan lautakunnan alaisten laitosten viranhalti-
joille suojaavia vaatetusesineitä entisessä laajuudessa kaupunginhallituksen helmikuun 
23 p:nä vahvistamien periaatteiden mukaisesti. 

Sairaanhoitajattarien asuntola. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin10) vuokraamaan 
Domus Academicasta yksi kerros sairaanhoitajattarien asuntolaksi. 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus päätti n) , että Marian sairaalaan saatiin järjestää 
kaupunginvaltuuston v. 1946 tekemän päivystyspäätöksen 3 c kohdan mukainen lisätty 
lääkäripäivystys. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa sairaalalautakuntaa aika-
naan alistamaan kysymyksen päivystyskorvauksen vahvistamisesta palkkalautakunnan 
ratkaistavaksi. 

!) Khs 21 p. jouluk. 3 411 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 1 323 §. — 3) Ks. v:n 1941 kert . s. 187. — 
4) Khs 15 p. kesäk. 1 672 §. — 5) S:n 20 p. heinäk. 1 963 §. — 6) S:n 14 p. syysk. 2 380 §. — 7) S:m 
25 p. toukok. 1 447 §, ks. t ämän kert. s. 41. — 8 ) Khs 9 p. helmik. 397 §. — 9) S:n 25 p. toukok . 
1 448 §. _ io) K h s 9 p> maalisk. 720 §. — n ) S:n 20 p. heinäk. 1 961 §. 
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Kaupunginhallitus päätti2) hyväksyä sairaalalautakunnan esityksen, Marian sairaa-
lan puhelinpäivystyksen järjestämisestä v. 1951 alusta siten, että lasten osaston lääkärin 
päivystäessä sisätautien osaston lääkärin tuli toimia puhelinpäivystäjänä ja päinvastoin 
sekä tarvittaessa saapua sairaalaan, milloin varsinainen päivystäjä tarvitsi apua. Palkkion 
vahvistaminen päätettiin antaa palkkalautakunnan tehtäväksi. 

Marian sairaalaan sallittiin palkata seuraavat viranhaltijat: kirurgisen ja sisätautien 
osastojen ylilääkärien kansliaan toimistoapulainen 20. palkkaluokan mukaisin palkoin2) ; 
kirurgiselle osastolle ylimääräinen apulaislääkäri 34. palkkaluokan mukaisin palkoin kesä-
kuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun3); lastenosastolle tilapäinen apulaisylihoitajatar 
26. palkkaluokan mukaisin palkoin 4); kirurgiseen poliklinikkaan tilapäinen sosiaalihoita-
jatar 25. palkkaluokan mukaisin palkoin toukokuun 16 p:stä lähtien 5); kuusi apuhoitajaa 
marraskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi6); 

Alistettuaan7) tutkittavakseen sairaalalautakunnan päätöksen sairaanhoitajatar 
S. Äkerin määräämisestä hoitamaan Marian sairaalan apulaisy lihoit ajattaren virkaa kau-
punginhallitus päätti 8) kehoittaa sairaalalautakuntaa pyytämään palkkalautakunnalta 
määrärahaa mainittua virkaa varten sekä merkitsemään v:n 1951 talousarvioehdotuk-
seensa eri määrärahat virkavapaana olevien viranhaltijain sijaisten palkkaamista varten. 

Sille Marian sairaalan apumiehelle, joka toimii obduktioapulaisen vuosilomasijaisena 
päätettiin 9) suorittaa obduktioapulaisen viran mukainen sijaispalkkio ja hänen omat ikä-
korotuksensa. 

Kaupunginhallitus päätti osoittaa yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan 154 000 mk Marian sairaalan liinavaatevaraston hoitajan asunnon korjaamista 
varten10), sekä 69 000 mk sairaalan laboratorion ja apteekin valaistuksen parantamista 
varten u) . 

Marian sairaalan oppilasasuntolaan päätettiin12) asennuttaa palveluskutsulaitteet 
käyttämällä tarkoitukseen oppilaskodin korottamiseen myönnettyä määrärahaa. 

Marian sairaalaan päätettiin13) entisten lisäksi ottaa Statens svenska sj uksköterske-
hälsosysterskolan-nimisen oppilaitoksen 6-7 oppilasta, joille saatiin antaa harjoitteluaika-
na maksuton ruoka ja pesu. 

Kulkutautisairaala. Kaupungissa vallitsevan tulirokkoepidemian vuoksi päätettiin14) 
kulkutautisairaalaan palkata ylimääräinen apulaislääkäri, joka samalla huolehtisi koti-
hoidon järjestämisestä tulirokkopotilaille. 

Kulkutautisairaalan apteekin hoitajaksi päätettiin v:ksi 1951 palkata farmaseutti 
24. palkkaluokan mukaisin palkoin 15) ja tammikuun 16 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi ylimääräinen lämmittäjä 22. palkkaluokan mukaisin palkoin16). 

Kaupunginhallitus päätti17), ettei kulkutautisairaalan kirvesmies A. Korhoselle helmi-
kuun 1 p:n ja marraskuun 15 p:n 1949 väliseltä ajalta erheellisesti maksamaa 9 880mk:n 
suuruista palkkahyvitystä peritä takaisin. 

Kaupunginhallitus päätti18) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa 
sairaala viranomaisten kanssa laadituttamaan luonnospiirustukset kulkutautisairaalan 
alueelle rakennettavaa, 120 sairaansijaa, poliklinikan ja röntgenosaston sisältävää sai-
raalaa ja siihen liittyvää henkilökunnan asuntolaa varten. Sittemmin kehoitettiin19) yleis-
ten töiden lautakuntaa vielä laadituttamaan kulkutautisairaalan alueelle rakennettavan 
asuntolarakennuksen luonnospiirustukset sairaalalautakunnan huoneohj elman mukai-
sesti. 

Kulkutautisairaalan röntgenosastoa varten hankitun hienojakohilan hinta 119 921 
mk saatiin20) suorittaa sairaalan kaluston hankintamäärärahoista, niitä tarvittaessa ylit-
täen. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin 21) vuosikorj ausmäärärahoj a käyttäen varus-
tamaan kulkutautisairaalan potilashuoneiden ja salien ovet ikkunoilla. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin22) yleisten töiden lauta-

!) Khs 9 p. marrask. 2 937 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 406 §. — 3) S:n 25 p. toukok. 1 449 §. — S:n 
2 p. maalisk. 651 §. — 5) S:n 5 p. huhtik. 985 §. — 6) S:n 16 p. marrask. 3 064 §. — 7 ) S:n 9 p. helmik. 
341 §. — s) S:n 5 p. huhtik. 984 §. — 9 ) S:n 6 p. heinäk. 1 904 §. —1 0) S:n 5 p. tammik. 39 §. —1X) S:n 
23 p. maalisk. 867 §. —12) S:n 11 p. toukok. 1 318 §. — 13) S:n 14 p. syysk. 2 387 §. — 14) S:n 23 p. 
marrask. 3 138 §. — 15) S:n 7 p. jouluk. 3 255 §. — 16) S:n 9 p. helmik. 402 §. — 17) S:n 23 p. helmik. 
538 §. — 18) S:n 9 p. helmik. 404 §. — 19) S:n 25 p. toukok. 1 431 §. — 20) S:n 6 p. heinäk. 1 899 §. — 
-21) S:n 20 p. huhtik. 1 100 §. — 22) S:n 12 p. lokak. 2 639 §. 
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kunnan käytettäväksi 180 000 mk kulkutautisairaalan muuntamon ja keittiörakennuksen 
välisen sähkökaapelin uusimista varten. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i t e h d ä yliopiston konsistorille esityksen sopimuksen teke-
misestä kulkutautisairaalan käytöstä opetustarkoituksiin sillä pohjalla, että vuotuinen 
korvaus olisi 120 000 mk v. 1951 alusta lukien. 

Terveydenhoitolautakunnan kanssa päätettiin2) tehdä sopimus rottien jatkuvasta 
järjestelmällisestä hävittämisestä kulkutautisairaalan alueelta sairaalan puhtaanapito-
määrärahaa käyttäen. 

Kivelän sairaala oikeutettiin palkkaamaan tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrä-
rahaansa käyttäen seuraavat tilapäiset viranhaltijat: röntgenosastolle tilapäinen apulais-
lääkäri 34. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin lokakuun 1 p:stä joulukuuta 31 p:ään 3); 
sisätautien poliklinikalle heinäkuun 20 p:stä alkaen kertomusvuoden loppuun apulais-
lääkäri 34. palkkaluokan mukaisin palkoin4); sisätautien poliklinikalle v. 1951 alusta apu-
laislääkäri 34. palkkaluokan mukaisin palkoin5); farmaseutti kuukauden ajaksi6) ja yli-
määräinen mielisairaanhoitajatar marraskuun 16 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi 
21. palkkaluokan mukaisin palkoin7). 

Kivelän sairaalan III sisätautipoliklinikan lääkärit päätettiin 8) joulukuun 1 p:stä 
lukien rinnastaa kaupungin viranhaltijoihin tilapäisruokailumaksuihin nähden. 

Sairaalalautakuntaa kehoitettiin9) hankkimaan Kivelän sairaalan apteekkiin tarvit-
tava kalusto sairaalan kaluston hankintamäärärahaa käyttäen. 

Kivelän sairaalan mielisairaanhoitajille sallittiin 10) hankkia työtakit sairaalan kalus-
ton hankintamäärärahoja käyttäen. 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsin) 
156 300 mk:n lisämäärärahan intubaationarkoosivälineistön hankkimista varten Kivelän 
sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osastolle. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
seuraavat määrärahat: 472 000 mk Kivelän sairaalan mielitautiosaston lämmitysolojen 
parantamiseksi12); 103 000 mk muutostöiden suorittamista varten Kivelän sairaalan labo-
ratoriossa13) ja 800 000 mk sähköjohtojen uusimiseen V osastolla ja tuuletuksen tehos-
tamista varten Kivelän sairaalan keittiössä14). 

V:n 1949 talousarvioon kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupun-
ginhallitus myönsi15) 38 034 mk:n lisämäärärahan Kivelän sairaalan vesi- ja viemärijohto-
jen uusimista varten. 

Kaupunginhallitus päätti16) pyytää lääkintöhallitusta vahvistamaan 15 vuotta nuo-
rempien vieraskuntalaisten lasten hoitomaksun Kivelän sairaalan mielitautien osastolla 
175 mk:ksi hoitovuorokaudelta. Lääkintöhallitus vahvisti sittemmin sanotun hoitomaksun 
tammikuun 1 p:stä 1951 lukien toistaiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti17), että Statens svenska sjuksköterske-hälsosysterskola-ni-
misen oppilaitoksen 14 oppilasta saatiin ottaa harjoittelemaan Kivelän sairaalan mieli-
tautien osastolle heinäkuun 17 p:n ja syyskuun 14 p:n väliseksi ajaksi, ja että harjoitteli-
joille saatiin sanottuna aikana antaa sairaalan puolesta maksuton ateria. Sittemmin kau-
punginhallitus oikeutti18) sairaalalautakunnan pitämään mainitun koulun 9 oppilasta har-
joittelemassa Kivelän sairaalan mielitautien osastolla syyskuun 15 p:n ja lokakuun 9 p:n 
välisenä aikana entisin ehdoin. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin16) ottamaan Kivelän sairaalaan harjoittelijoiksi entis-
ten lisäksi 8—9 ruotsinkielisen sairaanhoitajatar-terveyssisarkoulun oppilasta entisin eh-
doin. 

Terveydenhoitolautakunnan kanssa päätettiin 20) tehdä sopimus rottien jatkuvasta 
hävittämisestä Kivelän sairaalan alueella sairaalan puhtaanapitomäärärahaa käyttäen. 

Merkittiin21) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus Kivelän sairaalan keittiön ullakon 
täytteissä lokakuun 26 p:nä olleesta tulipalosta, jonka vahingot olivat olleet vähäiset. 

!) Khs 23 p. helmik. 547 § . — 2) S:n 23 p. helmik. 549 §. — 3) S:n 6 p. heinäk. 1 889 §. — 4) S:n 
20 p. heinäk. 1 967 §. — 5) S:n 30 p. marrask. 3 199 §. —6) S:n 12 p. lokak. 2 642 §. — 7) S:n 23 p. mar-
rask. 3 137 §. — 8 ) S:n 7 p. jouluk. 3 257 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 414 §.—1 0) S:n 22 p. kesäk. 1 775 §.— 
L1) S:n 12 p. lokak. 2 643 §. — 1 2 ) S:n 23 p. maalisk. 866 §. —1 3) S:n 26 p. lokak. 2 816 §. _ " ) S:n 
7 p. syysk. 2 277 § ja 14 p. syysk. 2 384 §. — 1 5 ) S:n 9 p. helmik. 416 §. —16) S:n 9 p. marrask. 2 942 § 
¡a 21 p. jouluk. 3 405 §. — 17) S:n 24 p. elok. 2 199 §. — 18) S:n 28 p. syysk. 2 502 §. — 19) S:n 14 p. 
>yysk. 2 387 §. — 20) S:n 23 p. helmik. 548 §. — 21) S:n 9 p. marrask. 2 938 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1), että henkilölle, jonka toimesta Kivelän sairaalassa tapah-
tuneen anastusrikoksen tekijä saataisiin pidätetyksi, annetaan 50 000 mk:n suuruinen 
palkkio. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosastoa kehoitettiin 2) ryhtymään toimenpiteisiin enti-
sen apulaislääkärin O. Vartiaisen ja lämmittäjä-mekanikko J. P. Anderssonin häätämi-
seksi heidän virka-asunnoistaan Kivelän sairaalassa. 

Kivelän sairaalan erilaatuisista menoista myönnettiin 3) 2 500 mk E. J. Johanssonille 
korvauksena häneltä desinfioitaessa tärveltyneistä vaatetusesineistä. Samalla päätettiin, 
että korvausvaatimus lämmittäjä O. Äkerströmiä vastaan sai raueta. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus päätti4), että Nikkilän sairaalan lääkäreiden 
paikallislisiin saatiin laskea toukokuun 1 p:stä alkaen 29 %:n korotus sekä voimassa 
oleva indeksilisä 

Kaupunginhallitus päätti5), että Nikkilän sairaalan papin viran hoitamisesta saatiin 
toukokuun 1 p:stä lukien suorittaa 11 000 mk:n palkkio kuukaudessa. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin6) mahdollisuuksiensa mukaan osoittamaan virka-
asunnot Nikkilän sairaalassa toimiville kirjastoamanuensseille. 

Kielitaitosäännön 9 §:n nojalla päätettiin 7) rouva H. H. Henrikssonille myöntää eri-
vapaus kielitaitovaatimuksiin nähden, jos hänet nimitettäisiin Nikkilän sairaalan puhelin-
keskuksen hoitajan virkaan. 

Kaupunginhallitus päätti8), että niille Nikkilän sairaalan viranhaltijoille, jotka ole-
matta oikeutettuja matkustussäännön mukaiseen päivärahaan matkustavat laitoksen 
asioissa Helsinkiin ja viipyvät matkalla yli kuusi tuntia, saadaan maksaa 150 mk:n suu-
ruinen ruokaraha. 

Kaupunginhallitus päätti9) pyytää lääkintöhallitusta vahvistamaan 15 vuotta nuo-
rempien vieraskuntalaisten lasten hoitomaksun Nikkilän sairaalassa 175 mk:ksi hoito-
vuorokaudelta. Lääkintöhallitus oli sittemmin vahvistanut10) mainitun hoitomaksun 
tulemaan voimaan tammikuun 1 p:stä 1951, jonka jälkeen kaupunginhallitus päätti alistaa 
uuden sairaalataksan lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Merkittiin n ) tiedoksi, että lääkintöhallitus oli kaupunginhallituksen esityksen mukai-
sesti suostunut siihen, että rakennusalalla vallitsevien vaikeuksien vuoksi Nikkilän sairaa-
lassa sai edelleen toistaiseksi, kuitenkin enintään v:n 1951 loppuun saakka olla väliaikai-
sesti 1 100 sairaansijaa, joista 700 oli naisten ja 400 miesten hoitopaikkoja. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin 12) hankkimaan Nikkilän sairaalan mielisairaanhoita-
jille työtakit sairaalan kaluston hankintamäärärahoja käyttäen. 

Nikkilän sairaalan henkilökunnalle päätettiin13) vuokrata uimaranta Savijärven ran-
nalta 12 000 mk:n vuokrasta kesältä, mikä vuokra saatiin suorittaa sairaalaan erilaatuisten 
menojen tililtä. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi14) 
440 000 mk Nikkilän sairaalan apulaisylilääkärin asunnon korjaamista varten. 

Nikkilän sairaalan luovutettua huoneiston sairaalan osastonhoitajattarelle M. Giins-
bergille sairaalalautakunta oli tiedustellut voitiinko osastonhoitajattarelle, jonka mies ei 
ollut kaupungin palveluksessa, antaa perheasunto sairaalasta, jollainen kuului vain sairaa-
lan miespuolisille henkilökuntaan kuuluville hoitajille. Samalla lautakunta oli huomaut-
tanut, että myönteinen päätös saattoi merkitä hankalaa ennakkotapausta, koska osas-
tonhoitajattaan virka-asunto käsitti vain yhden huoneen yhteisasuntolassa. Kaupungin-
hallitus päätti15) ilmoittaa, ettei se tahtonut velvoittaa lautakuntaa kieltämään*osaston-
hoitajatar M. Giinsbergiltä oikeutta pitää hallussaan hänelle jo luovutettua perheasuntoa, 
mutta että lautakunnan tuli vastaisuudessa toimia niin, ettei viranhaltijalle myönnettäisi 
asunto-oikeutta vastoin hänen virka-asemansa edellyttämiä perusteita. 

Kaupunginhallitus päätti16) tehdä lääkintöhallitukselle sairaalalautakunnan ehdotuk-
sen mukaisen esityksen sairaalassa suoritettavien muutostöiden ottamisesta valtionavun 
maksamista koskevaan suunnitelmaan. 

!) Khs 21 p. jouluk. 3 350 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 721 § ja 22 p. kesäk. 1 773 §. — 3) S:n 28 p . 
syysk. 2 500 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 2 284 §. — 5) S:n 7 p. syysk. 2 285 §. — 6) S:n 23 p. helmik. 
552 §. — 7) S:n 12 p. tammik. 101 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 356 §. — 9) S:n 9 p. marrask. 2 942 §. — 
10) S:n 21 p. jouluk. 3 405 §. — " ) S:n 7 p. jouluk. 3 246 § ja 28 p. jouluk. 3 484 §. — 1 2) S:n 22 p. ke-
säk. 1 775 §. — 13) S:n 22 p. kesäk. 1 782 §. — 1 4) S:n 7 p. syysk. 2 276 §. — 15) Sm 23 p. marrask. 
3 136 §. —1 6) S:n 1 p. kesäk. 1 517 §. 
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Lääkintöhallitus, jolle Nikkilän sairaalan uuden hallintorakennuksen piirustukset oli 
alistettu valtionapuohjelmaan ottamista varten, oli huomauttanut, että kustannukset oli 
eräissä kohdin laskettu liian korkeiksi. Kaupunginhallitus päätti1) palauttaa rakennusta 
koskevat asiakirjat lääkintöhallitukselle ilmoituksin, että kaupungin kustannusarvio oli 
hinta- ja palkkatason nousuun nähden pikemmin liian alhainen kuin liian suuri. Samalla 
kaupunginhallitus päätti lähettää luettelon tarvittavista kalustonhankinnoista sairaalan 
uutta hallintorakennusta varten. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 2) 596 000 mk palotarkas-
tuksessa havaittujen puutteellisuuksien korjaamista varten Nikkilän sairaalassa. 

Svenska sjuksköterske-hälsosysterskolan nimisen koulun oppilaat oikeutettiin 3) har-
joittelemaan Nikkilän sairaalassa 15 oppilaan ryhmissä 2 kuukauden aikana kertomus-
vuonna, jolloin oppilaille annetaan vapaa asunto, ruoka, pesu ja kylpy, mutta ei muuta 
korvausta suorittamastaan työstä. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginhallitus päätti4), että tuberkuloosisairaalan kirurgille 
saatiin v:n 1951 alusta lukien maksaa 400 000 mk:n suuruinen vuosipalkkio, mihin tammi-
kuun 1 p:n 1951 jälkeen saatiin silloin kuten kaupungin muillekin viranhaltijoille myön-
tää indeksikorotuksia. 

Kaupunginhallitus päätti5), että sairaalalautakunnan alistettu 6) päätös tuberkuloosi-
sairaalan yliopisto-osaston apulaislääkärin vaalista saatiin panna täytäntöön. 

Hoitotyövoimapulan helpottamiseksi päätettiin 7), että Statens svenska sjuksköterske-
hälsosysterskolan-nimisen laitoksen oppilaille annettaisiin tuberkuloosisairaalassa tilaisuus 
harjoitteluun, jolloin heillä olisi oikeus maksuttomaan ruokaan, pesuun ja kylpyyn. 

Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttöva-
roista myönnettiin 8) 320 000 mk koneellisen tuuletuksen järjestämistä varten tuberku-
loosisairaalan kaitafilmiesityshuoneeseen ja sähkövirran jakokeskukseen menevän pää-
kaapelin siirtämistä varten. 

Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen katon korjaamiseen myönnettiin 9) kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista 345 000 mk. 

Malmin sairaalaan sallittiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: sosiaalihoitaja-
tar toukokuun 16 p:stä alkaen 25. palkkaluokan mukaisin palkoin10); leikkaussalin hoita-
jatar maaliskuun 1 p:stä lukien 24. palkkaluokan mukaisin palkoin11) ja puolipäivätyötä 
suorittava farmaseutti maaliskuun 1 p:stä lukien 24. palkkaluokan puolia palkkaetuja 
vastaavin palkkaeduin 12). 

Kaupunginhallitus päätti13), että Malmin sairaalan lääkärien paikallislisät saatiin 
toukokuun 1 p:stä lukien korottaa 14 %. Sittemmin kaupunginhallitus päätti14), että 
mainittuihin paikallislisiin saatiin laskea toukokuun 1 p:stä alkaen 29 %:n ja voimassa 
olevan indeksilisän korotus. 

Kaupunginhallitus päätti15) hyväksyä sairaalalautakunnan päätöksen soveltaa vahvis-
tettua taksaa röntgentutkimuksista ja -hoidosta sairaalapoliklinikoissa siihen sisältyvine 
palkkioineen myös Malmin sairaalassa, jossa kolmasti viikossa käy16) konsultoiva 2 000 
mk:n kertapalkkiota nauttiva röntgenlääkäri. 

Merkittiin17) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että Malmin sairaalan puinen asuin-
rakennus oli tuhoutunut miltei perustuksiaan myöten helmikuun 18 p:nä tapahtuneessa 
tulipalossa. Kaupunginhallitus päätti18) asianomaisten kärsimän henkilökohtaisen va-
hingon ja vaikean aseman huomioonottaen kohtuussyistä suorittaa palossa tuhoutuneen 
henkilökunnan henkilökohtaisen omaisuuden korvausavustuksena 30 % sairaalalautakun-
nan lähettämässä luettelossa mainituille henkilöille tapahtuneeksi arvioidusta kokonais-
vahingosta, yhteensä 931 521 mk:sta sekä myöntää sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan 279 460 mk mainittuun tarkoitukseen käytettäväksi. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin19) hankkimaan Malmin sairaalaan instrumentteja 
61 670 mk:n arvosta käyttäen tarkoitukseen sairaalan kalustonhankinta määrärahaa, 
sitä ylittäen. 

Khs 13 p. huhtik. 1 054 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1 772 §. — 3) S:n 9 p. maalisk. 719 §. — 4) S:n 
21 p. jouluk. 3 414 §. — 5) S:n 6 p. heinäk. 1 894 §. 6) S:n 8 p. kesäk. 1 568 §. — 7) S:n 12 p. tam-
mik. 105 §. — 8) S:n 23 p. helmik. 545 §. — 9) S:n 8 p. kesäk. 1 609 §. — 10) S:n 5 p. huhtik. 986 §.— 
u ) S:n 9 p. maalisk. 716 §. — 12) S:n 9 p. maalisk. 715 §. —1 3) S:n 20 p. heinäk. 1 965 §. —1 4) S:n 7 p. 
syysk. 2 284 §. —1 5) S:n 1 p. kesäk. 1 518 §. — 16) S:n 9 p. maalisk. 718 §. — 17) S:n 9 p. maalisk. 
717 §. _ is) S : n 20 p. huhtik. 1 091 §. — 1 9 ) S:n 5 p. huhtik. 992 §. 
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Kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti suun-
nittelemaan Malmin sairaalalle asuntorakennusta sairaalalautakunnan esittämän ohjelman 
mukaisesti sekä samalla laatimaan alustavan yleissuunnitelman sairaala-alueen käytöstä 
vastaisuudessa. 

Sairaalalautakunnan esitettyä vesijohdon järjestämistä Malmin sairaalan kellariin, 
yleisten töiden lautakunta ilmoitti, että mainittu työ voitiin suorittaa tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvia Malmin sairaalan keittiön uusimista varten 
varattua määrärahaa käyttäen. Merkittiin 2) tiedoksi. 

Ruoanjätteiden myynti. Sairaalalautakunta oikeutettiin 3) myymään Malmin sairaa-
lan ruoanjätteet 2 mk:n kilohintaan. 

Sairaanhoitajatar kouluun sallittiin4) koulun sääntöpalkkaisten virkojen säästynyttä 
määrärahaa käyttäen palkata kesäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi infek-
tiotautien hoidon opettaja 26. palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Parantolalaskun maksaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 5) sairaalalautakunnan suo-
rittamaan Härmän parantolan laskun 2 380 mk sairaanhoitajatarkoulun oppilaan S. M. 
Ylkäsen hoidosta koulun sekalaisten menojen määrärahoja käyttäen. 

Boijen sairaala ja synnytyslaitos. Helsingin kaupungin ja professori O. A. Boijen synny-
tyslaitoksen välillä päätettiin 6) tehdä seuraava sopimus: 

»Professori O. A. Boijen synnytyslaitos, jonka vastuunalainen johtaja on tri J. Meyer, 
luovuttaa Helsingin kaupungin käytettäväksi kahdeksantoista (18) synnytyspaikkaa seu-
raavin ehdoin: 

1) Näille paikoille otetaan hoidettavaksi Helsingin kaupungissa hengillekirjoitettuja 
synnyttäjiä, jotka lapsineen saavat laitoksessa tarpeellisen lääkärinavun ja muun asian-
mukaisen laitoshoidon. 

2) Helsingin kaupunki suorittaa sen käytettäväksi luovutetuista synnytyspaikoista 
korvausta synnytyslaitokselle 700 mk vuorokaudelta kutakin synnytyspaikkaa kohti, mikä 
korvaus maksetaan kuudessa erässä ja kahdelta kuukaudelta kerrallaan siten, että toiselta 
kuukaudelta suoritus tapahtuu takakäteen ja toiselta etukäteen. 

3) Synnytyslaitos on oikeutettu edellisen lisäksi perimään hyväkseen kultakin Hel-
singin kaupungin paikalle hoidettavaksi otetulta synnyttäjältä ainoastaan 200 mk:n 
suuruisen hoitomaksun vuorokaudelta. Tämän lisäksi saadaan potilaalta periä synnytys-
salin käytöstä 500 mk ja leikkaussalin käytöstä keisarileikkaustapauksissa 800 mk. 

4) Synnytyslaitos lähettää vuosineljanneksittäin sairaalalautakunnalle esityksen, josta 
ilmenee Helsingin kaupungin paikoille hoidettavaksi otettujen synnyttäjien lukumäärä 
kuukausittain laskettuna ja samoin myös näillä paikoilla hoidettujen synnyttäjien hoito-
päivien lukumäärä kuukausittain laskettuna. 

5) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi kappaletta, katsotaan astuneen voimaan loka-
kuun 1 p:stä 1949, ja voidaan se kumpaisenkin asianosaisen puolelta sanoa irti noudatta-
malla kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa.» 

Hoitopaikkojen varaaminen Lasten linnasta. Kenraali Mannerheimin lastensuojelu-
liiton tarjouduttua varaamaan Lasten linnasta hoitopaikkoja kaupungin tarpeita varten 
kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa liitolle, ettei sen tarjous hoitopaikkojen varaamisesta 
helsinkiläisiä lapsia varten sillä kertaa kiinnostanut kaupunkia. 

Erikoispoliklinikan järjestäminen 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä varten. Societas geron-
tologica fennica yhdistys oli huomauttanut niistä epäkohdista, joita vaikeutuneet olo-
suhteet olivat aiheuttaneet erikoisesti vanhusten mahdollisuuksiin saada asianmukaista 
lääkärinapua ja pyytänyt, että kaupunginhallitus suostuisi neuvottelemaan asiasta yh-
distyksen edustajien kanssa. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa sairaalalautakunnan 
edustajien neuvottelemaan yhdistyksen kanssa erikoispoliklinikan järjestämisestä van-
huksia varten. 

Insuliinihoitoon käytettävän sokerin tilitysvelvollisuus. Kaupunginhallitus päättiö) 
tehdä kauppa- ja teollisuusministeriölle esityksen mielitautisten insuliinihoitoon käytet-
tävän sokerin tilitys velvollisuuden lopettamisesta. 

Professori P. Soisalon muotokuva. Opetus- ja sairaala-asiain johtaja valtuutettiin10) 

Khs 16 p. maalisk. 776 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 2 385 §. — 3) S:n 12 p. tammik. 100 §. — 
«) S:n 6 p. heinäk. 1 905 §. — 5) S:n 5 p. lokak. 2 593 §. — 6) S:n 12 p. tammik. 97 §. — 7) S:n 30 p. 
marrask. 3 201 §. — 8) S:n 14 p. syysk. 2 388 §. — 9 ) S : n 8 p . kesäk. 1 608 §.—10) S : n 8 p . kesäk. 1 616 §. 
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vastaanottamaan professori P. Soisalon muotokuva lahjoituksena kaupungille ja samalla 
luovuttamaan se sairaalalautakunnan hallintaan Kivelän sairaalassa säilytettäväksi. 

Avustukset. Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi1) 100 000 mk:n avustuksen yliopiston lastenklinikalle imeväisikäisten 
lasten ripulin tutkimustyötä varten. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 200 000 mk Suomen syöpä-
yhdistykselle Helsinki-aiheisen monitaitteisen kuvasarjan painattamista varten2), sekä 
Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle 10 000 mk yhdistyksen 
Turholmassa sijaitsevan kesäkodin ylläpitokustannusten peittämiseksi3). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Huoltovirasto. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin4) 779 000 

mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi huoltokanslioiden I ja II huoneistoissa 
suoritettavia korjaustöitä varten. 

Forsbackan tilan luovuttaminen huoltolautakunnan hallintaan. Kaupunginhallitus päät-
ti 5), että Vihdin pitäjän Tervalammen kylässä sijaitseva Forsbackan tila luovutetaan 
huoltolautakunnan hallintaan. 

Huoltotoimen kassanhoitajan ryöstö merkittiin 6) tiedoksi. Sen ohessa kaupunginhallitus 
päätti, että huoltolautakunnan alaisten toimistojen ja laitosten kassakaapeissa saatiin 
yön aikana säilyttää enintään 50 000 mk:aan nousevia rahamääriä. 

Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus päätt i7) lakkauttaa 37. palkkaluokkaan kuuluvan 
kunnalliskodin lääkärin viran tammikuun 1 p:stä 1951 lukien ja perustaa lakkautetun 
viran tilalle samasta ajankohdasta lukien 43. palkkaluokkaan kuuluvan ylilääkärin viran, 
sekä merkitä v:n 1951 talousarvioehdotukseensa tarpeellisen määrärahan kahden tilapäisen 
alilääkärin palkkaamista varten 36. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Sittemmin kau-
punginhallitus, muuttaen aikaisempaa päätöstään, oikeutti 8) huoltolautakunnan palk-
kaamaan kunnalliskotiin kaksi tilapäistä alilääkäriä 38. palkkaluokan mukaisin palkka-
eduin. 

Eräiden tilapäisten apulaisten palkkaaminen kunnalliskotiin. Yleisen kunnallishallinnon 
pääluokan erinäisten hallintomenojen momentilta Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset 
apulaiset, kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 9) 868 080 mk yhden dieetti-
ruoan keittäjän palkkaamiseksi kunnalliskotiin heinäkuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 13. 
palkkaluokan mukaisin palkkaeduin, kahden apumiehen palkkaamiseen 18. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin ja siivoojien palkkaamiseen 11. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Kunnalliskodin lukkari-urkurin palkkio päätettiin 10) elokuun 1 p:stä lukien korottaa 
5 000 mk:ksi kuukaudelta. 

Kaupunginhallitus päätti11) oikeuttaa kunnalliskodin johtokunnan suorittamaan kun-
nalliskodin johtajalle kanttiinin tavarain hankinnasta ja toiminnan jatkuvasta valvon-
nasta 5 000 mk:n suuruisen kuukausipalkkion kanttiinin voittovaroista. 

Alistettuaan12) tutkittavakseen kunnalliskodin johtokunnan päätöksen virkapuvun 
hankkimisesta kunnalliskodin henkilöauton kuljettajalle kaupunginhallitus päätti1 3) 
kumota johtokunnan päätöksen. 

Kunnalliskodin eräiden viranhaltijain virka-asuntojen määrääminen. Kaupunginhallitus 
päätti14) hyväksyä kunnalliskodin johtokunnan esittämät asunnot vahtimestarien N. Hal-
misen, P. Hännisen sekä lämmittäjä V. Saarisen ja tilapäisen apumiehen virka-asunnoiksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti määritellä vahtimestari Halmisen asuntonormin kah-
deksi huoneeksi, vaikka hänen virka-asuntonsa käsitti vain yhden huoneen. 

Poliklinikan järjestäminen suunnitellun kunnalliskodin henkilökunnan asuinrakennuk-

!) Khs 22 p. kesäk. 1 778 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 1 673 §. — 3) S:n 26 p. tammik. 231 §. — 4) S:n 
15 p. kesäk. 1 640 §. — 5) S:n 7 p. jouluk. 3 222 §. — 6) S:n 9 p. maalisk. 684 §; ks. myös t ämän 
kert. I osan s. 150. — 7) Khs 26 p. lokak. 2 784 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 3 353 §. — 9) S:n 29 p. kesäk. 
1 793 § ja 2 p. helmik. 264 §. — 10) S:n 14 p. syysk. 2 337 §. — " ) S:n 2 p. helmik. 247 § ja 16 p. maa-
lisk. 734 §. — 1 2 ) S:n 5 p. huhtik. 936 §. — 13) S:n 25 p. toukok. 1 393 §. — 14) S:n 28 p. jouluk. 
3 454 §. 


