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joittua viittaamaan samassa asiassa aikaisemmin antamiinsa selityksiin; 
mitä taas tuli heidän tekemäänsä väitteeseen siitä, että valtuuston olisi 
valituksen alaisessa päätöksessään ollut hyväksyttävä palojärjestys koko-
naisuudessaan eikä ainoastaan lisäystä sen 33 §:ään, päätettiin huomauttaa, 
että palojärjestyksen alistamista muutettuna maaherran vahvistettavaksi 
koskeva päätöksen osa selvästi osoitti päätöksellä tarkoitetun, että palojär-
jestys kokonaisuudessaan tulisi hyväksytyksi. Samalla valtuusto päätti 
anoa, että maaherra hyläten valituksen vahvistaisi valtuuston kyseisen 
päätöksen. 

Palolaitoksen eräiden määrärahain ylittäminen. Kaupunginvaltuusto 
myöntyix) palolaitoksen riittämättömien määrärahain Lämpö ja Kaluston 
kunnossapito ylittämiseen vastaavasti enintään 65,000 markkaa ja 77,000 
markkaa. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

T erveydenhoito sekä s air aanhoito s air a ai ai n ulkopuolella 
Terveydenhoitojärjestyksen 52 §:n muuttamista siten, että lihan ja muiden 

mainitussa pykälässä kiellettyjen tavarain kauppa kaupungin toreilla 
jälleen tulisi mahdolliseksi, tarkoittavat vtn Norrmenin aloitteet eivät anta-
neet 2) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Terveydenhoitolautakuntaan 
päätettiin3) v:n 1938 alusta lukien perustaa palkkasääntöön merkit-
semättömäin pysyväisten virkojen ryhmään kuuluvina yksi vahtimestarin-
apulaisen-ja yksi siivoojantoimi oikeuttaen terveydenhoitolautakunta har-
kintansa mukaan sillä kertaa täyttämään virat niitä haettaviksi julista-
matta. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1936 tarverahoja 
kaupunginvaltuusto myöntyi4) ylittämään enintään 2,000 markalla. 

Sukupuoliasiain neuvontatoimiston lakkauttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti5) elokuun 1 p:stä lukien lakkauttaa sukupuoliasiain neuvontatoimis-
ton, joka oli osoittautunut tarkoitustaan vastaamattomaksi. 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) eräin kaupunginhalli-
tuksen ehdottamin vähäisin muutoksin entisen vanhennuttua laaditun 
uuden aluelääkärien johtosäännön alistaen sen Uudenmaan läänin maaher-
ran vahvistettavaksi. 

Aluelääkärien uuden johtosäännön käsittelyn yhteydessä tehdyn esi-
tyksen mukaisesti valtuusto päätti7), että kaupunki mahdollisuuksien mu-
kaan järjestää aluelääkäreille vastaanottohuoneistot huoltolautakunnan 
kansliahuoneistojen yhteyteen sekä suorittaa v:n 1938 alusta lukien niille 
aluelääkäreille, joille ei tällaista huoneistoa voida hankkia, korvauksena 
vastaanoton järjestämisestä heidän yksityishuoneistossaan 600 markkaa 
kuukaudessa, mistä johtuva kaikkiaan 36,000 markan lisämeno oli merkit-
tävä mainitun vuoden talousarvioon. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupunginvaltuusto päätti 
v:n 1938 alusta lukien perustaa terveydellisten tutkimusten laboratorioon 

Kvsto 27 p. lokak. 21 §. — 2) S:n 28 p. huhtik. 27 § ja 2 p. kesäk. 6 §. —-
8) S:n 15 p. syysk. 16 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 28 §. — 5) S:n 16 p. kesäk. 30 
§• — 6 ) S:n 27 p. lokak. 8 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 11; ks. myös Kunnall. ase-
tuskok. s. 134. — 7) Kvsto 27 p. lokak. 9 §. 
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tarpeellisen uuden 9 palkkaluokkaan luettavan assistentin v i r a n s e k ä 
palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluvan 
siivoojantoimen 2) oikeuttaen terveydenhoitolautakunnan harkintansa mu-
kaan sillä kertaa täyttämään jälkimmäisen viran sitä haettavaksi julista-
matta. 

Valtuusto myönsi terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan 1,000 markan suuruisen lisäyksen terveydellisten tutkimusten 
laboratorion määrärahaan Näytteiden osto 3) sekä 5,000 markan suuruisen 
lisäyksen sen määrärahaan Laboratoriotarpeita 4). 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti2) v:n 1938 alusta 
lukien perustaa maidontarkastamoon yhden laboratorioapulaisen- ja yhden 
siivoojantoimen, molemmat palkkasääntöön merkitsemättömiä pysyväisiä 
virkoja, oikeuttaen terveydenhoitolautakunnan harkintansa mukaan sillä 
kertaa täyttämään virat niitä haettaviksi julistamatta. 

Maidontarkastamon v:n 1936 määrärahaa Vaatteiden pesu kaupungin-
valtuusto myöntyi 5) ylittämään enintään 300 markkaa. 

Maidontarkastamon kertomusvuoden määrärahoihin Tilapäistä työvoi-
maa, Kaluston hankinta, Tarverahat ja Vaatteiden pesu valtuusto myönsi 4) 
terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan vastaavasti 
4,500 markan, 2,000 markan, 8,700 markan ja 500 markan suuruiset li-
säykset. 

A suntotavkastus. Kaupunginvaltuusto myöntyi 5) asuntotarkastuksen 
v:n 1936 tarverahain ylittämiseen enintään 1,500 markkaa. 

Terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 6) 3,250 markan suuruisen lisäyksen asuntotarkastuksen kerto-
musvuoden tarverahoihin. 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto määräsi7) kaupungin am-
mattienylitarkastajan K. Suhosen edelleenkin entisin palkkaeduin hoita-
maan virkaansa kertomusvuoden lokakuun 26 p:stä lukien, jolloin hänen 
virkamääräyksensä päättyi, kunnes virka voitiin täyttää ja uusi haltija 
ryhtyi sitä hoitamaan. 

Kaupungin ammattientarkastajiksi valittiin 8) viideksi vuodeksi maa-
liskuun 5 p:stä lukien edelleen kaupungin ammattientarkastaja E. Heikki-
nen sekä viideksi vuodeksi siitä lukien kuin hän voi ottaa viran vastaan insi-
nööri M. Winkler. 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto päätti 9) viimeistään kertomus-
vuoden lopussa lakkauttaa n.s. Hesperian huvilassa toimivan kaupungin 
erittäin epäedullisesti ylläpidettävän asuntolan, jonka n. 15 potilaasta 
osa miltei terveinä voisi muuttaa minne vain ja loput sijoittaa Loviisan-
kadun asuntolaan, sekä kesäkuun 1 p:nä 1938, jolloin sen huoneistoa kos-
keva vuokrasopimus päättyi, kyseiseen tarkoitukseen soveltumattomassa 
Kotkankadun talossa n:o 5 toimivan tuberkuloottisten miesten asunto-
lan, siirtäen viimeksi mainitun hoidokit Tammisaarenkadun nroissa 
3—7 olevaan tuberkuloottisten perheiden asuntotaloon, joka muu-
tettaisiin yksinäisten tuberkuloosia sairastavien henkilöiden asuntolaksi. 

Eräiden tuberkuloosihuoltotoimiston alaisten asuntolain tointen jär-

Kvsto 25 p. elok. 29 §. — 2) S:n 15 p. syysk. 16 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 
25 §. — 4) S:n 17 p. marrask. 25 §. — 5) S:n 20 p. tammik.28 §. — 6) S:n 6 p. lokak. 
25 §. — 7) S:n 6 p. lokak. 36 §. — 8) S:n 14 p. huhtik. 16 §. — 9) S:n 6 p. 
lokak. 30 §. 
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jestämiseksi valtuusto p ä ä t t i p e r u s t a a näihin asuntoloihin v:n 1938 
alusta lukien kaksi pesijän- ja kolme siivoojantointa, mitkä kaikki kuuluisi-
vat palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään. 
Samalla päätettiin, että, mainittujen asuntolain palvelijantoimi nimel-
tään muutettaisiin siivoojantoimeksi. 

Valtuusto päätti2), että tuberkuloosihuoltotoimiston alaisissa sairas-
kodeissa kertomusvuoden kesäkuun alusta lukien oli kannettava ulko-
kuntalaisilta potilailta 8 markan vuorokausimaksu. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Sielullisesti sairaiden huoltotoimistoon 
päätettiin3) v:n 1938 alusta lukien perustaa yksi palkkasääntöön merkit-
semättömäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluva vahtimestarintoimi 
oikeuttaen terveydenhoitolautakunta harkintansa mukaan sillä kertaa 
täyttämään tämä virka sitä haettavaksi julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto myönsi terveydenhoidon pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan 4,000 markan suuruisen lisämäärärahan sielullisesti 
sairaiden huoltotoimiston tarverahoihin, siihen katsoen, että edellisenä 
vuonna perustetut uudet virat 4) olivat aiheuttaneet joukon tältä tililtä 
maksettavia lisämenoja5), sekä 1,500 markan lisäyksen sen määrärahaan 
Matka- ja kuljetuskustannukset6). 

Puheena olevaan keskuskotiin päätettiin 7) v:n 1938 alusta lukien perus-
taa uusi palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään 
kuuluva siivoojantoimi. 

Saman keskuskodin määrärahoihin Lämpö, Valaistus, Siivoaminen ja 
Kaluston hankinta valtuusto myönsi 6) vastaavasti 3,000 markan, 600 mar-
kan, 300 markan ja 1,730 markan lisäykset pääluokkaan Terveydenhoito 
sisältyvistä käyttövaroistaan, päättäen lisäksi sallia ylittää sen määrä-
rahaa Kaluston hankinta 1,270 markkaa, Kaluston kunnossapito 500 mark-
kaa ja Tarverahat 2,000 markkaa, kutakin enintään mainitun verran. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahoja Siivoaminen, 
Kaluston kunnossapito ja Tarverahat päätettiin6) sallia ylittää kahta 
ensinmainittua kumpaakin enintään 300 markkaa ja viimeksi mainittua 
enintään 2,000 markkaa. 

Sielunterveysseuran ylimääräinen avustus. Kun Sielunterveysseuran 
kaupungilta sen ylläpitämää Veikkolan parantolaa varten saama avustus 
ei riittänyt parantolassa hoidettujen helsinkiläisten potilaiden hoito-
maksujen korvaamiseen, kaupunginvaltuusto myönsi8) kertomusvuoden 
sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 10,000 markan 
lisäavustuksen parantolalle v:ksi 1936 sekä saman verran kertomusvuodeksi. 

Kouluhammasklinikan keskusklinikkaan päätettiin 9) v:n 1938 alusta 
perustaa tarvittavat kaksi 7 palkkaluokkaan kuuluvaa kouluhammas-
lääkärinvirkaa sekä yksi 3 palkkaluokkaan kuuluva klinikka-apulaisen-
virka. 

Klinikan määrärahaa Lämpö päätettiin 6) sallia ylittää enintään 600 
markkaa ja Kaluston kunnossapito enintään 700 markkaa. 

Terveystoimiston avoinna olevaan lääkärin virkaan nimitettiin10) saman 
toimiston assistentti C. R. Thesleff. 

!) Kvsto 6 p. lokak. 34 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 25 §. — 3) S:n 15 p. syysk. 16 
§. — 4) Ks. v:n 1936 kert. s. 84 — 5) Kvsto 28 p. huhtik. 19 §. — 6) S:n 17 p. 
marrask. 25 §. — 7) S:n 25 p. elok. 28 §. — 8 ) S:n 10 p. helmik. 42 § ja 27 p. lokak. 
19 §. _ 9) s:n 25 p. elok. 27 §. —10) S:n 16 p. kesäk. 24 §. 
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Terveystoimistoon päätettiin x) v:n 1938 alusta lukien perustaa palkka-
sääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluva sii-
voojantoimi oikeuttaen terveydenhoitolautakunta harkintansa mukaan 
sillä kertaa täyttämään virka sitä haettavaksi julistamatta. 

Veneeristen tautien poliklinikan avoinna olevaan lääkärin virkaan 
valittiin2) lääketieteen- ja kirurgiantohtori Y. V. Salminen. 

Kaupunginvaltuusto päätti1) v:n 1938 alusta lukien perustaa venee-
risten tautien poliklinikkaan yhden ensimmäisen ja yhden toisen vahti-
mestarin toimen, molemmat palkkasääntöön merkitsemättömiä pysyväisiä 
toimia, oikeuttaen terveydenhoitolautakunnan harkintansa mukaan sillä 
kertaa täyttämään nämä virat niitä haettaviksi julistamatta. 

Pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista myönnettiin 3) 13,920 markan määräraha uuden mikroskoopin ja 
Dunkelfeld-kojeen hankkimiseksi veneeristen tautien poliklinikkaan. 

Veneeristen tautien poliklinikan v:n 1936 kesälomasijaisten määrä-
rahaa päätettiin4) sallia ylittää enintään 150 markkaa. 

Desinfioimislaitoksen määrärahoja Tilapäistä työvoimaa, Lämpö ja 
Vaatteiden pesu päätettiin5) sallia ylittää vastaavasti enintään 2,000 
markkaa, 6,000 markkaa ja 1,000 markkaa. 

Lastenpoliklinikan v:n 1936 avustusmäärärahaa päätettiin4) sallia 
ylittää enintään 2,500 markkaa, koska edellisenä vuonna samaan huoneis-
toon lastenpoliklinikan kanssa muuttaneilla silmä- ja korvapoliklinikalla 
sekä sielullisesti sairaiden huoltotoimistolla ei talousarviossa ollut omia 
määrärahoja lämmintä vettä, kaasua ja sähköä varten mutta niiden nyt 
oli itse suoritettava nämä menot. 

Sairaanhoitajattarenviran perustaminen poliisilaitokseen. Poliisilaitokseen 
päätettiin1) v:n 1938 alusta lukien perustaa palkkasääntöön merkitse-
mättömäin pysyväisten virkain ryhmään kuuluva sairaanhoitajattaren-
virka oikeuttaen terveydenhoitolautakunta harkintansa mukaan sillä ker-
taa täyttämään virka sitä haettavaksi julistamatta. 

Sairaalat 

Helsingin kaupungin sairaalain sääntöjen 15 §:n muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti6) muuttaa sairaalatarkastajan tehtäviä koskevaa 
Helsingin kaupungin sairaalain sääntöjen 15 §:ää sairaalahallituksen esit-
tämällä tavalla muutamin kaupunginhallituksen ehdottamin muodollisin 
korjauksin. 

Sairaalatarkastajanvirka päätettiin 7) heinäkuun 16 p:stä lukieji korottaa 
18 palkkaluokasta 20:nteen, jotta tähän paraillaan avoinna olevaan virkaan 
voitaisiin saada pätevä haltija. Samalla myönnettiin kaupunginvaltuuston 
käyttövaroista uusien virkain palkkoja sekä palkankorotuksia varten 
4,250 markkaa korotetun palkan suorittamiseen kertomusvuonna. 

Sairaalatarkastaja G. Palanderille myönnettiin 8) ero virastaan heinä-
kuun 16 p:stä lähtien, jolloin hän täytti 68 vuotta. 

l) Kvsto 15 p. syysk. 16 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 9 §. — S:n 25 p. elok. 
35 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 28 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 25 §. — 6) S:n 2 p. 
kesäk. 18 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 13. — 7) Kvsto 2 p. kesäk. 17 §; vrt. 
myös tämän kert. s. 38 — 8) Kvsto 10 p. helmik. 38 §. 
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Sairaalatarkastajaksi valittiin1) sittemmin filosofiantohtori S. M. 
Saarenheimo. Sairaalain tiliviraston kamreeri V. Kerkkänen, joka oli 
hoitanut edellä, mainittua virkaa sen jouduttua avoimeksi, määrättiin 2) 
edelleen sitä hoitamaan siksi kuin tohtori Saarenheimo itse otti sen vastaan. 

Sairaalain tiliviraston tilapäisen työvoiman määrärahaan myönnettiin 3) 
1,500 markan lisäys kaupunginvaltuuston sairaanhoidon pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroista. 

Marian sairaala. Jo pidemmän aikaa Marian sairaalassa käsityö- ja 
askarteluopetusta potilaille kahdeksan kuukauden ajan vuodessa nauttien 
kuukausipalkkiota ympäri vuoden antaneen neiti A. Lutherin viran vaki-
naistamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 4) perustaa mainittuun sairaalaan 
4 palkkaluokkaan kuuluvan käsityönopettajattaan viran. 

V:n 1938 talousarvioon päätettiin 5) tavarahissin rakentamiseksi Marian 
sairaalan keittiörakennukseen merkitä 139,400 markan suuruinen määrä-
raha oikeuttaen yleisten töiden lautakunta käyttämään sitä ennakolta 
kertomusvuonna. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi6) seuraavat tarpeen vaatimat lisäykset Marian sairaalan määrä-
rahoihin: Tilapäistä työvoimaa nimiseen 15,000 markkaa, Sairaslomasijai-
set 35,000 markkaa, Vuokra 4,800 markkaa, Vedenkulutus 5,000 markkaa 
ja Yleisten laitteiden kunnossapito 3,000 markkaa. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti7) v:n 1938 alusta 
lukien perustaa kulkutautisairaalaan tarpeen vaatiman uuden laboratorio-
apulaisen viran, joka oli luettava 3 palkkaluokkaan. 

Kulkutautisairaalan renki A. Pitkänen oikeutettiin8) saamaan 2/3 
pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa marraskuun 8 p:n ja joulukuun 
31 p:n välisen jatketun sairaslomansa ajalta. 

Valtuusto päätti sallia ylittää kulkutautisairaalan v:n 1936 määrä-
rahoja Tilapäistä työvoimaa enintään 9,652: 95 markkaa ja Kaluston 
hankinta enintään 4,329: 60 markkaa9) sekä kertomusvuoden määrä-
rahoja Tilapäistä työvoimaa 394,300 markkaa, Kesälomasi jäiset 7,561 
markkaa, Sairaslomasijaiset 35,000 markkaa, Lämpö 120,000 markkaa, 
Vedenkulutus 7,000 markkaa, Kaluston hankinta 25,000 markkaa, Kalus-
ton kunnossapito 10,000 markkaa, Painatus ja sidonta 2,500 markkaa, 
Tarverahat 2,500 markkaa, Ruokinta 300,000 markkaa, Lääkkeet ja sai-
raanhoitotarvikkeet 30,000 markkaa, Kuljetus- ja matkakustannukset 
12,000 markkaa ja Erilaatuiset menot 1,500 markkaa10). Sairaanhoidon 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi10) 85,700 
markan suuruisen lisäyksen kulkutautisairaalan kertomusvuoden määrä-
rahaan Tilapäistä työvoimaa. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalaan päätettiin11) v:n 1938 alusta lu-
kien perustaa 3 palkkaluokkaan luettava laboratoriohoitajattarenvirka 
ja 4 palkkaluokkaan luettava käsityönjohtajattarenvirka. 

Kaupunginhallituksen tätä tarkoitusta varten asettaman komitean 12) 
laadittua ehdotuksen Kivelän sairaalan sisätautien osaston vastaisesta 
käyttämisestä lääketieteellisen opetuksen antamiseen kaupunginvaltuusto 

Kvsto 2 p. kesä. 17 § ja 15 p. syysk. 10 §; ks. myös tämän kert. s. 37. — 2) Kvsto 
15 p. syysk. 11 §; vrt. myös tämän kert. s. 151. — 3) Kvsto 8 p. jouluk. 35 §. — 4) S:n 
6 p. lokak. 35 §. — 5) S:n 27 p. lokak. 15 §. — 6) S:n 8 p. jouluk. 35 §. —7) S:n 2 p. 
kesäk. 16 §. — 8) S:n 8 p. jouluk. 39 §. — 9) S:n 10 p. helmik. 18 §. — 10) S:n 8 p. 
jouluk. 35 §. — n ) S:n 16 p. kesäk. 28 §. — 12) Vrt. v:n 1936 kert. s. 226. 
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oikeuttil) kaupunginhallituksen tekemään sopimuksen asiasta Helsingin 
yliopiston kanssa seuraavassa muodossa: 

1) Kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi Kivelän sairaalan sisätauti-
osastosta uudessa potilaspalviljongissa hoito-osastot n:ot 5, 6, 7, 8 ja 9 
käsittävän sairaalaosaston, yhteensä 124 potilaspaikkaa, ja yhden huo-
neen ylilääkäriä varten sekä sairaalan hallintorakennuksessa olevat luento-
salin eteisineen ja kandidaattilaboratorion. 

Luentosalissa ja kandidaattilaboratoriossa luovutetaan yliopiston käy-
tettäväksi seuraava kaupungin omistama kalusto: luentosalissa: pimen-
nysverhot, kattolamput, kello, kierrekaihdin projektiokonetta varten, 
hoitopöytä ja pesuallas käsiä varten; eteisessä: pöytä, verhotanko, peili, 
vaatenaulakko, kattolamput, W.C. pesualtaineen ja rullapyyhepidin; 
sekä kandidaattilaboratoriossa: työpöytä ikkunoiden alla, työpöytä vas-
takkaisella seinällä metallilevyllä kaksine pesusoikkoineen ja kaksine asti-
ainpesualtaineen, kaatoallas, 3 kpl. vetokaappeja, työpöytä keskellä lattiaa 
pesualtaineen käsiä varten ja likavesialtaineen, pesuallas käsiä varten sekä 
katto- ja seinälamppuja. 

Näiden lisäksi saa yliopisto kliinillisen osaston tarpeisiin käyttää myös 
sairaalan röntgenosastoa, laboratorio-osastoa, fysiatrista osastoa, kylpy-
jä hierontaosastoa, keskusapteekkia, potilaspaviljongin kansliahuonetta ja 
makuuhallia sekä ruumishuonetta. 

2) Yliopisto hankkii ne opetuksessa tarvittavat välineet, kojeet ja 
tarveaineet, joita sairaalalla itsellään ei ole, ja jäävät ne yliopiston omai-
suudeksi. 

3) Kaupunki saa käyttää luentosalia siinä olevine yliopiston omista-
mme kalustoineen, silloin kun sitä ei käytetä yliopiston opetuksen tarpeisiin, 
samoin kuin kliinillisen osaston kirjastoa. 

4) Yliopisto huolehtii lääkärinhoidosta kliinillisellä osastolla, palkaten 
siinä tarvittavat lääkärit, joiden lukumäärän tulee olla vähintään neljä. 
Lääkärien, heidän sijaistensa ja mahdollisten amanuenssien nimityksestä 
on yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalahallitukselle ja ovat he vel-
volliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja niiden 
lääkäreitä varten vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä kaupungin 
sairaalahallituksen antamia määräyksiä. Kliinillisen osaston ja kunnallisen 
sisätautiosaston lääkärit huolehtivat yhteisesti sairaalan sisätautiosaston 
päivystyksestä. 

5) Kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii tar-
peellisen kaluston ja muun irtaimiston sekä vastaa ruoasta ja muista 
menoista kliinillisellä osastolla, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnalli-
sella sisätautiosastolla on käytännössä. Kliinillisen osaston potilasmaksut 
ja muut tulot lankeavat kaupungille. 

6) Kliinillisen osaston ylilääkärillä, joka lähinnä vastaa tämän osaston 
sairaanhoidosta, on oikeus kunnallisen sisätautiosaston ylilääkärin kanssa 
sovitun järjestyksen perusteella valita sairaalan poliklinikasta opetukseen 
soveliaat potilaat sekä siirtää potilaita kliinilliseltä osastolta kunnalliselle 
sisätautiosastolle, sovittuaan siitä kussakin tapauksessa viimeksi mainitun 
osaston ylilääkärin kanssa. Potilaat otetaan kliinilliselle osastolle, kaupun-
gin sairaaloiden sääntöjä noudattaen, sairaalan poliklinikan kautta, poik-
keustapauksessa suoraan ylilääkärin määräyksestä. 

Kvsto 3 p. maalisk. 11 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 2. 
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7) Sairaanhoito on kliinillisellä osastolla järjestettävä siten, ettei kau-
pungin talousarvioon tarkoitusta varten otettuja määrärahoja ylitetä. 

8) Yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista vuosittain 
kuusisataatuhatta (600,000) markkaa, mikä summa on maksettava neljässä 
erässä kunkin vuosineljänneksen alussa. 

9) Tämä sopimus on voimassa viisi (5) vuotta v:n 1938 alusta 
lukien, mutta voidaan se sanoa irti päättymään jo sopimusajan kuluessa-
kin, jos irtisanominen tapahtuu ennen sen vuoden alkua, jonka päättyessä 
sopimus tahdotaan purkaa. 

Valtuusto hyväksyi x) nroilla 43—45 merkityt Kivelän sairaalan uuden 
ruumishuoneen pääpiirustukset, jotka eräissä kohdin poikkesivat rakennuk-
sen aikaisemmin hyväksytyistä luonnospiirustuksista 2), sekä sen 872,380 
markkaan nousevan uuden kustannusarvion; mainitun suuruinen määrä-
raha päätettiin kyseistä tarkoitusta varten merkitä v:n 1938 talousarvioon. 

Valtuusto päätti sallia ylittää Kivelän sairaalan v:n 1936 määrärahoja 
Lämpö 7,816: 25 markkaa ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 11,372: 55 
markkaa3) sekä kertomusvuoden määrärahoja Sairaslomasijaiset 25,000 
markkaa, Lämpö 70,000 markkaa, Vedenkulutus 20,000 markkaa, Tarve-
rahat 10,000 markkaa, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 90,000 mark-
kaa, Yleisten laitteiden kunnossapito 10,000 markkaa, Kuljetus- ja matka-
kustannukset 10,000 markkaa ja Erilaatuiset menot 10,000 markkaa4), 
kaikkia enintään edellä mainituin määrin. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalaan päätettiin5) v:n 1938 alusta 
lukien perustaa seuraavat sen laajentumisen välttämättömiksi tekemät 
uudet virat: 14 palkkaluokkaan kuuluva alilääkärin virka päättäen samalla, 
ettei sen haltija saisi eri korvausta virkaansa kuuluvista matkoista, 2 5 
palkkaluokkaan kuuluvaa osastonhoit ajattaren virkaa ja 26 3 palkkaluok-
kaan kuuluvaa alihoit ajattaren virkaa sekä 3 siivoojantointa ja 1 lämmit-
täjäntoimi, jotka luettaisiin palkkasääntöön merkitsemättömäin pysy-
väisten virkain ryhmään. 

Nikkilän sairaalan alihoitajatar E. Olenius, joka jouhikuun 1 p:ään 1936 
mennessä jo oli nauttinut kaiken virkasäännön myöntämän sairasloma-
palkan, oikeutettiin 6) vaikeasti sairastuttuaan saamaan 2/3 pohjapalkas-
taan kuuden kuukauden aikana edellä mainitusta päivästä lukien. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) Nikkilän sairaalan hyväksyttyyn laa-
jennussuunnitelmaan 8) sisältyvät sairaalan yhteyteen rakennettavan 
juhla- ja voimistelusalirakennuksen luonnospiirustukset antaen yleisten 
töiden lautakunnalle tehtäväksi kunnalliselle rakennustoiminnalle sopi-
van tilaisuuden tullen laadituttaa tämän rakennuksen pääpiirustukset 
ja kustannusarvion. 

Valtuusto hyväksyi9) pääasiallisesti aikaisemmin hyväksyttyjen luon-
nospiirustusten 10) pohjalla laaditut Nikkilän sairaalaan rakennettavan 
sairaspaviljongin C pääpiirustukset, kuitenkin sellaisin muutoksin, että 
paviljonkiin ei ollut sijoitettava sairaalan johtajan pyytämää eristysosas-
toa, sekä laaditut yksityiskohtaiset tällöin yhteensä 5,591,816 markkaan 
päättyvät kustannusarviot rakennuskustannuksista, pihamaan tasoitta-
misesta ja aitaamisesta, ulkokulvertista ja uiko johdoista sekä sairaalan 

Kvsto 6 p. lokak. 31 §. — 2) Vrt. v:n 1936 kert. s. 25. — 3) Kvsto 10 p. 
helmik. 18 §. — 4) S:n 8 p. jouluk. 35 §. — 5)S:n 16 p. kesäk. 29 §. — 6) S:n 14 
p. huhtik. 27 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 11 §. — 8) Vrt. v:n 1935 kert. s. 23. — 
9) Kvsto 2 p. kesäk. 12 §. — 10) Vrt. v:n 1936 kert. s. 26. 



41 I. Kaupunginvaltuusto 

johtajan pyytämästä pienehköstä puisesta makuuhallista. V:n 1938 ta-
lousarvioon päätettiin kyseisen paviljongin rakentamista varten merkitä 
edellä mainitun ja alkuperäisen kustannusarvion välinen erotus, 631,816 
markkaa, oikeuttaen yleisten töiden lautakunta käyttämään tätä määrä-
rahaa jo kertomusvuonna. Samalla lautakunnalle annettiin tehtäväksi 
yksissä neuvoin sairaalahallituksen ja terveydenhoitolautakunnan kanssa 
laadituttaa edellä mainitun eristysosaston järjestämissuunnitelma piirus-
tuksineen ja kustannusarvioineen. 

Valtuusto päätti1) merkitä v:n 1938 talousarvioon 1,043,585 markan 
määrärahan Nikkilän sairaalan uuden sairaspaviljongin kalustamiseen sekä 
98,000 markan määrärahan sairaalan keittiökaluston lisäämistä varten. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi2) 40,250 markan suuruisen lisäyksen samaan pääluokkaan merkit-
tyyn sairaalain rakennusten korjausmäärärahaan, johon palo vaaran vä-
hentämistöiden suorittamiseksi Nikkilän sairaalassa sisältyvä erä oli aivan 
riittämätön. 

Valtuusto päätti 3) sallia enintään alla mainitun verran ylittää Nikkilän 
sairaalan riittämättömiä määrärahoja Sairaslomasijaiset 55,000 markkaa, 
Lämpö 163,000 markkaa, Kaluston hankinta 75,000 markkaa, Ruokinta 
180,000 markkaa, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 14,000 markkaa, 
Yleisten laitteiden kuunnossapito 30,000 markkaa, Kuljetus- ja matka-
kustannukset 25,000 markkaa ja Erilaatuiset menot 9,000 markkaa. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen yh-
teyteen tuberkuloosihuoltotoimistoa ja sairaalan henkilökunnan asuntoja 
varten suunniteltujen siipirakennusten muutos- ja lisärakennuspiirus-
tusten4) valmistuttua kaupunginvaltuusto hyväksyi5) ne sekä yleisten 
töiden lautakunnan laadituttamat vastaavasti 2,082,000 ja 196,000 mark-
kaan päättyvät läntisen siipirakennuksen y.m. ja hallintorakennuksessa 
suoritettavien muutostöiden kustannusarviot. Näiden määrien ynnä 
arkkitehdin 48,700 markan suuruisen palkkion sekä toisaalta tarkoitukseen 
jo käytettävissä olevien varain välinen erotus, 486,700 markkaa, päätettiin 
merkitä v:n 1938 talousarvioon siirtomäärärahana kyseisten töiden lop-
puunsaattamista varten. 

Lääkintöhallitus ilmoitti sittemmin hyväksyvänsä piirustukset muis-
tutuksitta sekä lisäksi myöhemmin ilmoittavansa, missä määrin valtio 
osallistuisi kyseisten rakennustöiden kustannuksiin, mikä merkittiin6) 
tiedoksi. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi7) 30,000 markkaa tuberkuloosisairaalan röntgenkoneen varustami-
seksi sen aiheuttamien häiriöiden poistamista silmälläpitäen uudella tasa-
suuntaajalla. 

Tuberkuloosisairaalan riittämättömiä määrärahoja Sairaslomasijaiset, 
Lämpö ja Ruokinta päätettiin 8) sallia ylittää vastaavasti enintään 45,000 
markkaa, 150,000 markkaa ja 95,000 markkaa. 

Punaisen ristin sairaala. Erinäisiin sairaanhoitomenoihin sisältyvää 
määrärahaa Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin sairaalaan päätettiin 8) 
sallia ylittää enintään 80,000 markkaa. 

Kvsto 2 p. kesäk. 13 ja 14 §. — S:n 27 p. lokak. 20 §. — 3) S:n 8 p. jouluk. 35 
§. — 4) Vrt. v:n 1935 kert. s. 23 §. — 5) Kvsto 2 p. kesäk. 15 §. — 6) S:n 25 p. elok. 
21 §. — 7) S:n 14 p. huhtik. 26 §. —8) S:n 8 p. jouluk. 35 §. 


