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5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä s air aanhoito s air a ai ai n ulkopuolella 
Aluelääkärit. Eteläisen alueen aluelääkärille E. Sillmanille myön-

nettiin elokuun ajaksi sairaslomaa täysin palkkaeduin sijaisenaan lääke-
tieteenlisensiaatti T. Thorström. 

Töölön alueen aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin 2) sairaslomaa 
kuuden viikon ajaksi toukokuun 18 p:stä lukien sijaisenaan lääketieteenli-
sensiaatti M. J. Hämäläinen. Aluelääkäri Laguksen sijaiseksi terveyden-
hoitolautakunnan hänelle kahden viikon ajaksi elokuun 1 p:stä lukien 
myöntämän palkattoman virkavapauden ajaksi määrätylle lääketieteen-
lisensiaatti Hämäläiselle päätettiin 3) suorittaa 1,092 markan suuruinen 
palkkio virkavapaan säästyneestä palkasta. 

Pasilan ja Käpylän alueen aluelääkärille J. Blomstedtille myönnettiin 4) 
virkavapautta lokakuun 1 p:n ja 6 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan lääke-
tieteenlisensiaatti E.-M. Järvi. Viimeksi mainitun samoin kuin aluelääkäri 
Blomstedtin viransijaiseksi terveydenhoitolautakunnan hänelle syyskuun 
18 p:n ja 30 p:n väliseksi ajaksi myöntämän virkavapauden ajaksi määrätyn 
lääketieteentohtori O. Järven palkkio määrättiin 5) suoritettavaksi virka-
vapaan säästyneestä palkasta. 

Sörnäisten alueen avustavan aluelääkärin G. Töttermanin viransijai-
seksi kolmeksi kuukaudeksi tammikuun 1 p:stä lukien määrätylle lääke-
tiet eenlisensiaatti B. Bondestamille päätettiin palkkiona 6) maksaa virka-
vapaan säästynyt palkka kokonaisuudessaan. Terveydenhoitolautakun-
nan myönnettyä aluelääkäri Töttermanille eron virastaan kaupunginhallitus 
hyväksyi7) mainitun viran jättämisen koetteeksi täyttämättä, toistaiseksi 
lokakuun 1 p:stä lukien. Sörnäisten alueen aluelääkärin E. Lindströmin kesä-
lomasijaiseksi elokuun ajaksi määrätyn saman alueen avustavan aluelääkä-
rin G. Töttermanin sijaiselle lääketieteenlisensiaatti B. Bondestamille pää-
tettiin 8) palkkiona suorittaa aluelääkäri Töttermanin elokuun palkka koko-
naisuudessaan. Aluelääkäri Lindström oikeutettiin 9) enintään kesäkuun 1 
p:ään 1938 saakka asumaan alueensa ulkopuolella, ei kuitenkaan Hakanie-
mentorin pohjoispuolta kauempana. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston sairaanhoitajatar E. Öhman oikeu-
tettiin 10) saamaan täydet palkkaetunsa terveydenhoitolautakunnan hänelle 
kolmen viikon ajaksi toukokuun 10 pistä lukien myöntämän virkavapauden 
ajalta. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston avoinna olevaa kanslianjohtajan-
virkaa hoitamaan määrätylle kanslisti T. Naarvalle määrättiin u ) suoritet-
tavaksi hänen omat ikäkorotuksensa ynnä kanslianjohtajan pohjapalkka 
sekä hänen sijaiselleen rouva L. Luukolle 1,530 markan suuruinen palkkio, 
ollen mainitut palkkiot suoritettava asianomaisten säästyneistä palkoista. 

Kätilöntoimen järjestämistä kaupungissa koskeva lausuntoehdotus hy-
väksyttiin 12) lääkintöhallitukselle lähetettäväksi. 

Rokotus. Kaupunginhallitus päätti13), että valtion suorittama avustus 

!) Khs 1 p. heinäk. 1,325 § .— 2 ) S:n 27 p. toukok. 1,098 §. — 3 ) Khn jsto 26 
p. elok. 3,787 §. — 4 ) Khs 30 p. syysk. 1,772 §. — 5) Khn jsto 5 p. lokak. 3,916 
§. — 6) S:n 5 p. tammik. 3,016 §. — 7) Khs 30 p. syysk. 1,773 §. — 8) Khn 
jsto 19 p. toukok. 3,517 §. — 9) Khs 1 p. huhtik. 674 §. — 10) S:n 29 p. huhtik. 
887 §; vrt. tämän kert. s. 115. - 1 1 ) Khn jsto 16 p. marrask. 4,065§. — 12) Khs 
28 p. lokak .1,961 §. —1 3) S:n 18 p. helmik. 403§. 
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rokotustoimintaa varten on merkittävä hyvitykseksi terveydenhoitolauta-
kunnan ja sen toimiston tilille Kätilöapu vähävaraisille, minkä lisäksi tervey-
denhoitolautakunta samalla oikeutettiin tältä tililtä suorittamaan palkkiot 
rokottajille. 

Sen johdosta, että rokotusasetuksen 22 §:n nojalla kunnan välityksellä 
sen rokottajalle valtion varoista suoritettavasta palkkiosta, jos rokotuksen 
tarkastuksen toimittaa muu henkilö kuin rokottaja itse, on vähennettävä 
V5 korvaukseksi tarkastuksen toimittajalle, lääkintöhallitus kiertokirjeessä 
ilmoitti suorittavansa puolestaan kunnalle mainitun korvauksen jakamatto-
mana sekä että kunnan itsensä on huolehdittava sen jakamisesta ja suorit-
tamisesta asionomaisille. Ilmoitus merkittiin tiedoksi. 

Sterilisointi. Sen johdosta, että lääkintöhallituksen päätökset sterili-
soinnin toimeenpanemisesta oli varustettava leimamerkeillä, kaupungin-
hallitus päätti2) esittää valtiovarainministeriölle, että leimaverolakia piak-
koin uudistettaessa uuteen lakiin otettaisiin määräys, että sterilisointia 
koskevat toimituskirjat ovat leimaverosta vapaat. 

Lysoolipuhtaanapitäjäin H. Sutisen ja S. Punsarin palkat korotettiin 3) 
edellisen v:n 1937 ja jälkimmäisen v:n 1938 alusta lukien. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion näytteidenottajantointa loka-
kuun 11 p:n ja joulukuun 3 p:n välisenä aikana hoitamaan määrätylle eläin-
lääkäri E. Parkerille myönnettiin 4) 1,670 markan suuruinen palkkio suori-
tettavaksi virkavapaan viranhaltijan R. Teräsvuoren säästyneestä palkasta. 

Kaupungineläinlääkäri. Terveydenhoitolautakunnan myönnettyä kau-
pungineläinlääkäri W. Ehrströmille sotaväen reserviharjoituksiin osallistu-
mista varten virkavapautta täysin palkkaeduin kesäkuun 15 p:stä heinä-
kuun 1 p:ään sijaisena toinen kaupungineläinlääkäri B. Österholm ja tämän 
sijaisena eläinlääkäri B. Nordberg, kaupunginhallitus myönsi5) kyseisiä 
harjoituksia varten tarvittavan loman puuttuvan osan eli määräsi sen täy-
sin palkkaeduin jatkumaan heinäkuun 15 p:ään asti edellä mainituin viran-
sijaisin. 

Kaupungineläinlääkäri Ehrström oikeutettiin 6) nauttimaan täysiä 
palkkaetu jaan terveydenhoitolautakunnan hänelle kahden viikon ajaksi 
syyskuun 1 p:stä lukien opintomatkaa varten myöntämän virkavapauden 
ajalta. 

Maidontarkastamo. Kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyy-
den varalta myönnettiin 7) 10,400 markkaa virastovaratyöntekijäin palk-
kaamiseksi maidontarkastamoon. 

Näytteidenottaja A. Serlachius oikeutettiin 8) asumaan kaupungin ulko-
puolella enintään v:n 1939 loppuun. 

Eläinlääkintäkonsulentin määrääminen. Merkittiin9) tiedoksi maa-
talousministeriön eläinlääkintäosaston päätös eläinlääkäri P. A. Jääskeläi-
sen määräämisestä toimimaan Helsingin maidontarkastusyhdistyksen eläin-
lääkintäkonsulenttina kesäkuun 15 p:n ja heinäkuun 15 p:n välisenä aikana. 

A suntotarkastusvirasto. Kaupunginhallituksen käyttö varoista työttö-
myyden varalta myönnettiin 10) 53,770 markkaa virastovaratyöntekijäin 
palkkaamiseksi asuntotarkastusvirastoon. 

!) Khs 2 p. jouluk. 2,260 §. — 2) S:n 25 p. helmik. 468 §. — 3) S:n 25 p. maalisk. 
618 § ja 29 p. heinäk. 1,335a §. — 4) Khn jsto 26 p. lokak. 3,995 §. — 5) Khs 4 p. 
maalisk. 508 §. — 6) S:n 19 p. elok. 1,487 §. — 7 ) S:n 13 p. toukok. 974 §. — 
s) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,115 §. — 9 ) Khs 15 p. huhtik. 773 §. — 10) S:n 29 p. 
liuhtik. 864 §. 
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Ammattientarkastus. Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin *) ilmoit-
taa, että ammattienylitarkastaj an virka, jonka haltijan toimikausi päättyi 
lokakuun 26 p:nä, oli julistettava haettavaksi ja täytettävä lain määrää-
mässä järjestyksessä. Ottaen kuitenkin huomioon, että kunnallis-
ta ammattientarkastusta koskeva lainsäädäntö seuraavan viisivuotiskau-
den aikana luultavasti olennaisesti muuttuisi, oli virkaa haettavaksi julis-
tettaessa nimenomaan huomautettava, että virkaan valitun on alistuttava 
uuden lainsäädännön mahdollisesti aiheuttamiin uusiin järjestelyihin. 

Toimikautensa maaliskuun 4 p:nä päätyttyä kunnallinen ammattien-
tarkastaja I. Schreck edelleen määrättiin 2) hoitamaan näin ollen avoimeksi 
tullutta virkaansa sen pohjapalkasta toistaiseksi ja kunnes virka vakinai-
sesti täytettiin, kuitenkin enintään toukokuun 4 p:ään asti. 

Kunnalliselle ammattientarkastajalle E. Heikkiselle myönnettiin 3) sai-
raslomaa täysin palkkaeduin helmikuun 16 p:stä maaliskuun 4 p:ään. 
Toimikautensa maaliskuun 4 p:nä päätyttyä tarkastaja Heikkinen määrät-
tiin 4) hoitamaan täten avoimeksi tullutta virkaansa toistaiseksi ja kunnes 
virka vakinaisesti täytettiin, kuitenkin enintään toukokuun 15 p:ään asti. 

Kaupunginhallitus hyväksyi5) terveydenhoitolautakunnan tekemän 
ehdotuksen, jonka mukaan jollekin konetyöalaan perehtyneelle kunnalli-
selle ammattientarkastajalle annettaisiin tehtäväksi tarkastaa koulukotien 
konelaitteet ja niissä olevat suojukset sekä samalla antaa asianomaisille 
työmestareille tarpeellisia ohjeita tapaturmien ehkäisemiseksi, jolloin 
kyseiselle ammattientarkastajalle korvattaisiin matkakustannukset kau-
pungin matkustussäännön mukaisesti, ollen tämä korvaus kertomusvuonna 
suoritettava terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston määrärahasta 
Matka- ja kuljetuskustannukset. 

Tuberkuloosihuolto. Terveydenhoitolautakunnan myönnettyä tuber-
kuloosihuoltotoimiston apulaislääkärille P. Tallbergille virkavapautta syys-
kuun 1 p:n ja 30 p:n väliseksi ajaksi, hänen viransijaiselleen lääketieteen-
lisensiaatti E.-M. Järvelle määrättiin 6) suoritettavaksi 2,610 markan suurui-
nen palkkio virkavapaan säästyneestä palkasta. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston alaisiin asuntoloihin perustettujen 7) kah-
den pesijäntoimen ja neljän siivoojantoimen palkat määrättiin 8) 850 mar-
kaksi kuukaudessa tammikuun 1 prstä 1938 lukien. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin9) tuberkuloosihuoltotoimiston 
lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden määrärahaa käyttäen hankkimaan 
huoltotoimistoon uusi mikroskooppi. 

Pitäen tartunnan leviämisen ehkäisyn kannalta suotavana, että usein-
kin yleisissä yömajoissa yöpyviä tuberkuloosihuoltolautakunnan kirjoissa 
olevia ulkokuntalaisia otettaisiin tuberkuloottisten asuntoloihin asumaan, 
tuberkuloosilääkäri oli tehnyt esityksen sellaisen taksan vahvistamisesta, 
jonka mukaan ulkokuntalaisilta vaadittaisiin maksu asunnosta sekä aamu-
ja ilta-ateriasta mainituissa asuntoloissa. Käsiteltyään asiaa kaupungin-
hallitus päätti10) lähettää asian terveydenhoitolautakunnalle kehoittaen 
sitä yksissä neuvoin huoltoviranomaisten kanssa harkitsemaan, oliko kysei-
sen taksan vahvistaminen tarpeen ja myönteisessä tapauksessa laatimaan 

*) Khs 19 p. elok. 1,488 §. — 2) S:n 18 p. maalisk. 612 §. — 3) s : n 4 p. maalisk. 
518 §. — 4) S:n 1 p. huhtik. 676 §. — 5 ) S:n 1 p. huhtik. 675 §. — •) Khn jsto 31 
p. elok. 3,804 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 35. — 8 ) Khs 28 p. lokak. 1,960 §. — 
•) S:n 27 p. toukok. 1,099 §. — S:n 21 p. tammik. 185 §. 
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ehdotuksen tällaiseksi taksaksi sekä muiksi ehkä tarpeellisiksi toimenpi-
teiksi. 

Merkittiin tiedoksi, että Mjölbollstadin parantolan hoitopäivämaksu 
v. 1938 tuli olemaan 20 markkaa osakaskuntain lähettämiltä potilailta 
ja saman verran itsemaksavilta potilailta. Osakaskuntain suoritettava 
paikkaosuusmaksu oli mainittuna vuonna oleva 4,060 markkaa paikkaa 
kohden. 

Saatuaan tiedon, että kaupungin vuokraamien 2) Nummelan parantolan 
30 hoitopaikan hoitopäivien lukumäärä syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 
p:n välisenä aikana oli ollut 3,353, kaupunginhallitus antoi 3) kaupungin-
lakimiehelle tehtäväksi anoa kyseisistä hoitopäivistä valtionapua. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman sairaanhoitajattarelle M. Elghille 
myönnettiin 4) oikeus nostaa ikäkorotuksensa terveydenhoitolautakunnan 
hänelle kesäkuun 1 p:n ja joulukuun 15 p:n väliseksi ajaksi myöntämän vir-
kavapauden ajalta. 

Apulaislääkäri S. Jokivartio oikeutettiin 5) sivutoimenaan hoitamaan 
Lapinlahden sairaalan apulaislääkärinvirkaa, kuitenkin enintään touko-
kuun 1 p:ään 1939 saakka. 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin johtajatarsairaanhoitajatta-
renvirkaa marraskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi hoitamaan määrätylle 
saman kodin sairaanhoitajattarelle G. Fagerströmille päätettiin 6) palkkiona 
suorittaa hänen omat ikäkorotuksensa ynnä johtajatarsairaanhoitajattaren 
pohjapalkka sekä sairaanhoitajatar Fagerströmin palkkatililtä hänen vir-
kaansa samaksi ajaksi hoitamaan määrätylle sairaanhoitajatar S. Koistiselle 
1,530 markan kuukausipalkkio. 

Saunan sisustamiseksi samaan keskuskotiin kaupunginhallitus myönsi7) 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 11,800 markan 
määrärahan. 

Terveystoimiston lääkärille J. Lojanderille myönnettiin 8) sairaslomaa 
toukokuun 4 p:n ja 20 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan toimiston assistentti 
C. Thesleff. Toimiston lääkärin J. Lojanderin sittemmin erottua virastaan 
kesäkuun 1 p:stä lukien assistentti Thesleff määrättiin 9) hoitamaan hänen 
virkaansa kesäkuun ajaksi oikeuksin saada hoitamansa lääkärin viran poh-
japalkka ja oman virkansa ikäkorotukset. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kaupunginhallituksen pyydettyä10) 
lääkintöhallitusta suorittamaan kertomusvuoden valtionavun veneeristen 
tautien poliklinikan ylläpitoon, 109,400 markkaa, lääkintöhallitus ilmoitti 
suorittavansa kyseisen valtionavun Uudenmaan läänin lääninrahastosta 
kahtena 54,700 markan suuruisena eränä, edellisen heti ja jälkimmäisen 
lokakuussa, jolloin asianomaisen piirilääkärin antamalla todistuksella oli 
osoitettava poliklinikan jatkuvasti olleen toiminnassa11). 

Veneeristen tautien poliklinikka oikeutettiin12) käyttämään 850 markkaa 
omia tarverahojaan Triplex nimisen tutkimuslampun ostamiseen. 

Poliisilaitoksen rikososaston sairaanhoitajattaren lisäloma. Kaupungin-
hallitus oikeutti13) terveydenhoitolautakunnan kertomusvuoden kesällä 

*) Khs 18 p. marrask. 2,112 §. — 2 ) Ks. v:n 1936 kert. s. 77 ja 206. — 3) Khs 
22 p. jouluk. 2,387 §. — 4) S:n 29 p. huhtik. 886 §. — S:n 18 p. maalisk. 613 
§. —6) Khn jsto 23 p. marrask. 4,071 §. — 7 ) Khs 28 p. lokak. 1,963 §. — 8) S:n 
13 p. toukok. 995 §. — 9 ) S:n 3 p. kesäk. 1,151 §. —1 0) S:n 18 p. helmik. 401 §; 
vrt. myös v:n 1936 kert. s. 83. — Khs 11 p. maalisk. 581 §. —1 2) Khn jsto 8 
p. jouluk. 4,117 §. —1 3) Khs 13 p. toukok. 996 §. 
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myöntämään poliisilaitoksen rikososaston sairaanhoitajattarelle E.-M. 
Häggille 16 päivän yhtäjaksoisen lisäloman täysin palkkaeduin niiden vapaa-
päivien korvaukseksi joita hänelle ei ollut voitu järjestää. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille 
myönnettävien etuantien suuruudet vahvistettiin 1). 

W assermann-Kahn-tutkimukset. Merkittiin 2) tiedoksi lääkintöhallituk-
sen ilmoitus myöntämästään maksuttomasta Wassermann-Kahn-tutk.itut-
tamisoikeudesta valtion serumlaboratoriossa kaupungin terveystoimistolle, 
veneeristen tautien poliklinikalle, tuberkuloosihuoltotoimistolJe ja alue-
lääkäreille sekä kaupungin avustamille yksityisille poliklinikoille, kaikille 
kuitenkin vain toistaiseksi. 

Maidon merkitystä ihmisravintona koskevan yleisselostuksen laatimis-
palkkiona myönnettiin3) professori G. von Wendtille 3,500 markkaa 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Tämä selostus tulisi esitet-
täväksi Berliinissä elokuun 22—28 p:nä pidettävässä XI maitotaloudelli-
sessa maailmankongressissa. 

Sairaalat 
Sairaalain tiliviraston kamree ri V. Kerkkänen määrättiin 4) heinäkuun 

16 pistä lukien hoitamaan avoimeksi tullutta sairaalatarkastaj an virkaa 
siksi kuin se täytettiin ja uusi vakinainen viranhaltija ryhtyi sitä hoita-
maan, kuitenkin enintään kahdeksi kuukaudeksi; viransijaiseksi määrättiin 
tiliviraston kirjanpitäjä P. Jarmala oman toimensa ohella. Viransijaisuus-
palkkioina päätettiin edelliselle maksaa sairaalatarkastajanviran pohja-
palkka ja hänen omaan toimeensa kuuluvat ikäkorotukset sekä jälkim-
mäiselle hänen oman palkkansa lisäksi 50 % kamreerinviran peruspalkasta. 

Edellä mainitun järjestelyn kautta menettämänsä kesäloman korvauk-
seksi saivat kamreeri Kerkkänen 5) ja kirjanpitäjä Jarmala 6) edellinen 5,900 
markkaa ja jälkimmäinen 1,700 markkaa sairaalain tiliviraston määrä-
rahasta Sääntöpalkkaiset virat. 

Marian sairaala. Eräille Marian sairaalan toimenhaltijoille myönnet-
tiin 7) oikeus asua sairaalan ulkopuolella. Nautituista luontoiseduista mak-
settavan korvauksen määrät vahvistettiin lukuisissa yksityistapauksissa. 

Marian sairaalan rengit joutuivat heille määrätyn päivittäisen työajan 
lisäksi tekemään runsaasti ylitöitä saamatta siitä mitään korvausta, koska 
kaupungin virkasääntö määräsi, että kaupungin palveluksessa työskentele-
ville viran- ja toimenhaltijoille ei makseta korvausta ylityöstä, ellei sitä 
tule tehtäväksi yli 25 tuntia kuukaudessa. Tämän johdosta Helsingin kau-
pungin toimen- ja viranhaltijain yhdistys anoi Marian sairaalan renkien 
suorittaman ylityön korvaamista. Sairaalahallituksen pyydettyä asiasta 
antamassaan lausunnossa yhdenmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi 
yleisiä ohjeita siitä, miten tällaisissa tapauksissa oli meneteltävä, kaupun-
ginhallitus päätti 8) ilmoittaa sille, että kaikki sairaaloiden palveluksessa 
toimivat henkilöt, joille maksetaan kuukausipalkkaa, ovat virkasäännön 

!) Khs 21 p. tammik. 152 §, 4 p. helmik. 294 §, 4 p. maalisk. 479 § ja 18 p. 
maalisk. 586 §. — 2 ) S:n 11 p. maalisk. 578 §. — 3 ) S:n 13 p. toukok. 966 §. — 
4) S:n 10 p. kesäk. 1,214 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 2,351 §. — 6 ) S:n 16 p. jouluk. 
2,352 §. — Khn jsto 23 p. helmik. 3,198, 3,200 ja 3,201 §, 1 p. heinäk. 3,663 
ja 3,666 §, 22 p. heinäk. 3,713 §, 26 p. elok. 3,793 §, 5 p. lokak. 3,921 §, 19 p. 
lokak. 3,966 §, 16 p. marrask. 4,050 § sekä 14 p. jouluk. 4,126 §. — 8) Khs 7 p. 
toukok. 922 §. 
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ja sen nojalla annettujen ylityökorvausmääräysten *) alaisia, minkä ohessa 
hallitus täydensi mainittuja ylityökorvausmääräyksiä määräten, että yli-
työkorvauksen suuruutta laskettaessa viranhaltijan kuukausipalkka on 
jaettava 200:11a, milloin päivittäinen työaika on 8 tuntia tai enemmän. 

Marian sairaalan alihoitajattarelle L. Eränteelle myönnettiin2) kahden 
viikon kesäloma marraskuun 7 p:stä lukien. 

Täydet palkkaedut myönnettiin röntgenosaston hoitajattarelle K. Arki-
miehelle 3) toukokuun 18 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisen, osastonhoitajatta-
rille G. Ranckenille4), M. Rautiolle4) ja E. Väisäselle4) syyskuun 1 p:n 
ja joulukuun 1 p:n välisen ja ruokalan apulais johtajattarelle T. Hentma-
nille 5) huhtikuun 19 p:n ja toukokuun 24 p:n välisen opintoloman ajalta 
sekä kiertävälle sairaanhoitajattarelle E. Koskiselle 6) kolmelta kuukaudel-
ta syyskuun 1 p:n ja v:n 1938 maaliskuun 1 p:n välisestä opintolomastaan. 
Leikkaushoitajatar M. Pesonius oikeutettiin 7) saamaan ikäkorotuksensa 
v:n 1938 tammikuun 15 p:n ja heinäkuun 1 p:n välisen opintolomansa ajalta. 

Virkaatoimittava apulaislääkäri U. Rinne 8) oikeutettiin päätoimensa 
ohella hoitamaan Helsingin piirin piirilääkärin virkaa kesäkuun 20 p:n 
ja 30 p:n välisenä aikana sekä apulaislääkäri A. Seppälä 9) Helsingin keskus-
vankilan lääkärin viransijaisuutta heinäkuun 1 p:n ja elokuun 15 p:n väli-
senä aikana. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin 10) tehtäväksi siirtää sairaalan 
pesulan toisen kerroksen kylmämankeli toiseen paikkaan. 

Kaupunginhallitus myönsi n ) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan 62,700 markkaa uuden hissin hankkimiseksi sairaalan 
pesulaitokseen. 

Rahatoimistolle annettiin 12) tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin Marian 
sairaalan sisäisen puhelinverkon uusimiseksi n. 4,200 markan kustannuksin. 

Sairaalahallitus oikeutettiin13) toimituttamaan Marian sairaalassa 
kiinteistömuutosten ja -korjausten yhteydessä vapautuneiden koneiden ja 
koneosien siirtäminen rakennustoimiston varasto-osastolle siellä toistaiseksi 
säilytettäväksi kehoittaen rakennustoimistoa merkitsemään sanottu irtai-
misto asianmukaisiin luetteloihin ja sopivan tilaisuuden tullen muutta-
maan se rahaksi. 

Kaupunginhallitus suostui14) Helsingin diakonissalaitoksen sisarkasva-
tustoimikunnan anomukseen, että eräät diakonissat saisivat harjoitella 
Marian sairaalassa. 

Kulkutautisairaala. Kahden viranhaltijan maksettavat luontoisetu-
korvaukset vahvistettiin 15). 

Ylilääkärille ja johtajalle V. Rantasalolle myönnettiin 16) virkavapautta 
ulkomaista opinto- ja kongressimatkaa varten syyskuun 7 p:stä lokakuun 
7 p:ään; viransijaiseksi määrättiin alilääkäri E. Nysten oikeuksin saada 
johtajan ja ylilääkärin viran pohjapalkka ynnä oman virkansa ikäkorotukset. 

Alihoitajatar I. Nieminen oikeutettiin 17) virkasäännön 30 §:n nojalla 

!) Ks. v:n 1933 kert. s. 153. — 2 ) Khs 18 p. marrask. 2,113 §. — 3) S:n 20 p. 
toukok. 1,050 §. — 4) S:n 26 p. elok. 1,511 §. — 5) S:n 25 p. maalisk. 635 §. — 
6) S:n 26 p. elok. 1,511 § ja 18 p. marrask. 2,115 §. — 7 ) S:n 30 p. jouluk. 2,431 §. — 
8) S:n 10 p. kesäk. 1,217 §. —9) S:n 1 p. heinäk. 1,330 §. —1 0) S:nl6p. syysk. 1,649 
§. — S:n 22 p. huhtik. 841 §. —1 2) Khn jsto 19 p. toukok. 3,520 §. — 13) S:n 
21 p. jouluk. 4,152 §. —14) Khs 25 p. maalisk. 642 §, — 15) Khn jsto 23 p. maalisk. 
3,290 § ja 1 p. heinäk. 3,662 §. — 16) Khs 26 p. elok. 1,510 §. — 17) S:n 16 p. 
syysk. 1,646 §. 
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nauttimaan täysiä palkkaetujaan hänelle elokuun 27 p:stä joulukuun 31 
p:ään myönnetyn jatketun sairasloman ajalta. 

Osastonhoitajatar B. Söderlund oikeutettiin saamaan täydet palkka-
etunsa toukokuun 1 p:n ja kesäkuun 16 p:n välisen opintolomansa ajalta. 

Kaupunginhallitus vahvisti2) kulkutautisairaalan konehenkilökun-
nalle suoritettavan päivystyspalkkion lokakuun 1 p:stä lukien 15 markaksi 
päivystysvuorolta. 

Helsingin kaupungin toimen- ja viranhaltijain yhdistyksen esityksen 
johdosta, että kulkutautisairaalan autonkuljettajille maksettaisiin kor-
vausta päivystyksistä, kaupunginhallitus ilmoitti3) sairaalahallitukselle, 
että palveluskunnan päivystystä ei ollut pidettävä sellaisena ylityönä, 
josta maksetaan korvausta voimassa olevien ylityökorvausmääräysten 
mukaan. Samalla hallitus vahvisti3) kulkutautisairaalan autonkuljetta-
jani päivystyspalkkion 25 markaksi päivystystä kohden kesäkuun alusta 
lukien. 

Rakennustoimistoa kehoitettiin 4) suorittamaan sairaalan vesimittarin 
ylikytkeminen sen pesulaitoksen hissin korjaustyön yhteydessä. 

Sairaalahallituksen ehdotettua neuvotteluihin ryhtymistä siitä, että 
asevelvollisten hoidosta kulkutautisairaalassa kannettaisiin samat maksut 
kuin ulkokuntalaisilta, jotka ovat sairastuneet toisella paikkakunnalla, 
kaupunginhallitus antoi 5) sosiaalijohtajalle tehtäväksi neuvotella puolus-
tusviranomaisten kanssa kyseisen maksun suuruudesta sekä samalla myös-
kin tiedustella kunnalliselta keskustoimistolta ja Maalaiskuntien liitolta, 
halusivatko ne osallistua neuvotteluihin. 

Kivelän sairaala. Lääkintöhallituksen ilmoitettua, ettei se voinut hy-
väksyä sairaalahallituksen toimittamaa Kivelän sairaalan apulaislääkäri S.A. 
Erkkilän vaalia saman sairaalan mielisairasosaston alilääkäriksi, ja palau-
tettua sen vuoksi asian sairaalahallitukselle uutta käsittelyä varten, apu-
laislääkäri Erkkilä valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen pyytäen että 
lääkintöhallitus velvoitettaisiin vahvistamaan sairaalahallituksen päätös. 
Korkeimman hallinto-oikeuden pyydettyä tämän johdosta selvitystä kau-
punginhallitus päätti6) toimittaa sille sairaalahallituksen asiasta antaman 
lausunnon sekä omana mielipiteenään ilmoittaa, ettei lääkintöhallituksella 
sen mielestä ollut oikeutta hylätä sairaalahallituksen toimittamaa vaalia 
muulla perusteella kuin että nimitetty hakija ei ollut toimeen pätevä eikä 
sopiva, mikä puheena olevassa tapauksessa ei ollut asian laita. Korkein 
hallinto-oikeus ilmoitti sittemmin, ettei valituksen tutkiminen ja ratkaise-
minen kuulunut sen toimivaltaan, koska valitus koski nimitysasiaa 7). 

Kaupunginhallitus suostui 8) eräiden toimenhaltijain anomuksiin saada 
asua sairaalan ulkopuolella. Suoritettavien luontoisetukorvausten määrät 
vahvistettiin. 

Täydet palkkaedut myönnettiin röntgenalilääkäri Y. Seuderlingille 9) 
hänen elokuun 26 p:n ja syyskuun 1 p:n sekä lokakuun 1 p:n ja 5 p:n väli-
siksi ajoiksi kansainväliseen röntgenkongressiin osallistumista varten kesä-

Khs 10 p. kesäk. 1,218 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 1,645 §.—3) S:n 13 p. toukok. 
993 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 1,101 §. —5) S:n 30 p. syysk. 1,767 §. — 6) S:n 4 p. 
helmik. 314 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 1,275 §. — 8) Khn jsto 23 p. helmik. 3,202 
§, 23 p. maalisk. 3,289 §, 27 p. huhtik. 3,413, 3,414, 3,415, ja 3,416 §, 8 p. kesäk. 
3,602 §, 12 p. lokak. 3,953 §, 19 p. lokak. 3,967 ja 3,968 §, 16 p. marrask. 4,051 
§, 14 p. jouluk. 4,126 ja 4,127 § sekä 21 p. jouluk. 4,147 §. — 9 ) Khs 26 p. elok. 
1,509 §. 
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loman lisäksi saamansa virkavapauden ajalta sekä osastonhoitajatar U. 
Nordmanille toukokuun 1 p:n ja kesäkuun 12 p:n väliseksi ajaksi opinto-
matkaa varten saamansa virkavapauden ajalta. 

Alilääkäri I. Vartiainen 2) ja apulaislääkäri A. Ajo 3) oikeutettiin v:n 
1939 loppuun hoitamaan sivutoimia, edellinen yliopiston farmakologisen 
laitoksen assistentin virkaa ja jälkimmäinen Helsingin sotilassairaalan silmä-
tautien osaston lääkärin viransijaisuutta. 

Pesuapulainen M. Johansson, joka helmikuun 6 p:nä 1938 täytti 67 
vuotta, oikeutettiin 4) edelleen jäämään virkaansa mainitun vuoden lop-
puun. 

Yleiset työt nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi 8,300 markkaa 5) sairaalan eräiden sähköjohtojen 
uusimiseen, 15,900 markkaa 6) sen hissien korjaamiseen ja 23,000 markkaa 7) 
sen sisätautien osaston erään laboratoriohuoneen korjaustöitä ja kiinteää 
sisustamista varten. 

Sairaalan puhelinkeskusta päätettiin8) laajentaa hankkimalla sinne 
uusi esivalitsijaryhmä ja neljä puhelinkonetta, minkä ohessa määrättiin, 
että sairaalan yksityisosaston potilaan, joka halusi puhelimen huonee-
seensa, oli suoritettava siitä 5 markkaa vuorokaudelta, ollen tämä maksu 
kannettava erillään hoitomaksuista. 

Nikkilän sairaala. Muutamat Nikkilän sairaalan toimenhaltijat oikeu-
tettiin 9) asumaan sairaalan ulkopuolella. Nautittujen luontoisetujen kor-
vausten määrät vahvistettiin. 

Sairaalan ylilääkärille ja johtajalle S. E. Donnerille myönnettiin10) 
ulkomaanmatkaa varten virkavapautta elokuun 1 p:n ja syyskuun 16 p:n 
väliseksi ajaksi siten, että hän sai nostaa täydet palkkaetunsa kolmelta 
viikolta, mutta muulta ajalta ei mitään. Viransijaisiksi määrättiin elokuun 
1 p:n ja 31 p:n väliseksi ajaksi kolmas alilääkäri E. Harlahti sekä syyskuun 
1 p:n ja 16 p:n väliseksi ajaksi ensimmäinen alilääkäri E. Swanljung, ollen 
kummallekin maksettava palkkiona sairaalan ylilääkärin pohjapalkka ynnä 
heidän omiin virkoihinsa kuuluvat ikäkorotukset. 

Neljännelle alilääkärille E. Gustavsonille myönnettiin 1X) heinä- ja elo-
kuun ajaksi opintolomaa täysin palkkaeduin. 

Alihoitajatar L. Järvi oikeutettiin 12) saamaan ikäkorotuksensa v:n 1936 
lokakuun 1 p:n ja joulukuun 1 p:n sekä v:n 1937 helmikuun 1 p:n ja kesä-
kuun 1 p:n välisinä virkavapausaikoinaan käsityökursseihin osallistumista 
varten. 

Maalari E. A. Rosenström oikeutettiin 13) säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan . edelleen jäämään virkaansa helmikuun 26 p:ään 1939 saakka. 

Nikkilän sairaalassa ja sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalla vallit-
sevan suuren tilanahtauden helpottamiseksi kaupunginhallitus päätti14): 
sopia Uudenkaupungin piirimielisairaalan kanssa siitä, että sinne, siksi 
kuin Nikkilän sairaalan uusi sairaspaviljonki oli valmistunut, saisi sijoittaa 

!) Khs 10 p. kesäk. 1,219 §. — 2) S:n 10 p. kesäk. 1,220 §. — 3) S:n 1 p. hei-
näk. 1,329 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 2,114 §. — 5) S:n 21 p. lokak. 1,918 §. — 
6) S:n 25 p. marrask. 2,173 §. — 7) S:n 4 p. maalisk. 510 § . — 8 ) S:n 18 p. kesäk. 
1,267 §. — 9) Khn jsto 2 p. maalisk. 3,213 §, 30 p. maalisk. 3,304 §, 1 p. heinäk. 3,664 
ja 3,665 §, 5 p. lokak. 3,922 §, 12 p. lokak. 3,952 §, 16 p. marrask. 4,052 § sekä 14 p. 
jouluk. 4,128 ja 4,130 §. — 10) Khs 29 p. heinäk.* 1,370 a §. — S:n 20 p. toukok. 
1,051 §. — 12) S:n 25 p. maalisk. 637 §. — 13) S:n 16 p. jouluk. 2,353 §; vrt. myös 
v:n 1936 kert. s. 220. — 14) Khs 11 p. maalisk. 572 §. 
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ainakin 25 Nikkilän naispotilasta, joista kaupunki sitoutui suorittamaan 25 
markan maksun hoitopäivältä; siirtää Nikkilän sairaalasta mainittuun 
piirimielisairaalaan ainoastaan sellaisia potilaita, joilla oli huoltotoimen 
maksusitoumus; kehoittaa huoltolautakuntaa pysyttämään voimassa kysei-
seen mielisairaalaan siirrettävien potilaiden puolesta annetut maksusitou-
mukset myös tähän sairaalaan nähden; suorittaa hoitomaksut piirimieli-
sairaalalle huoltolautakunnan toimesta; velvoittaa Nikkilän sairaalan anta-
maan huoltolautakunnalle luettelon piirimielisairaalaan siirretyistä poti-
laista sekä näille myönnetyistä maksusitoumuksista; antaa Nikkilän sai-
raalalle tehtäväksi huolehtia potilaiden siirrosta piirimielisairaalaan ja 
sieltä takaisin; sekä oikeuttaa Nikkilän sairaalan suorittamaan potilaiden 
siirrosta aiheutuvat kustannukset ja tarpeen vaatiessa ylittämään tarkoi-
tukseen varattuja määrärahoja. 

Jo ennen tämän sopimuksen hyväksymistä oli Nikkilän sairaalasta lähe-
tetty Uudenkaupungin piirimielisairaalaan 15 potilasta, minkä toimen-
piteen kaupunginhallitus samalla kertaa hyväksyi. 

Merkittiin1) tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus maaliskuun 10 p:nä 
oli hylännyt kollegiasessori H. E. Nyqvistin valituksen, joka koski hänen 
veloittamistaan vaimonsa hoidosta Nikkilän sairaalassa. 

Kaupunginhallitus päätti2) pyytää lääkintöhallituksen suostumusta 
sairaalahallituksen ehdottamaan järjestelyyn, että nyttemmin vapautuva 
ylihoitajattaren huoneisto, joka oli levottomien naispotilaiden valvonta-
osastolla n:o VI, sisustettaisiin viiden potilaan huoneeksi, jolloin ylimää-
räisten potilaspaikkain lukumäärä voitaisiin korottaa 76:ksi. Lääkintö-
hallituksen annettua suostumuksensa tähän, rakennustoimistoa kehoitet-
tiin 3) suorittamaan järjestelyn aiheuttamat korjaus- ja muutostyöt kerto-
musvuoden korjausmäärärahoilla. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 4) tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan luvussa Talorakennukset Nikkilän sairaalan katti-
lahuoneen laajentamiseen varattuja varoja käyttäen hankkimaan sairaalan 
lämpökeskukseen uusi boileri ja kiertopumppu. 

Kaupunginvaltuuston puolestaan hyväksyttyä 5) sairaalaan raken-
nettavan uuden potilaspaviljongin pääpiirustukset ja kustannusarvion, 
pyydettiin niille lääkintöhallituksen hyväksymistä, jonka vastauskirjel-
mässään esittämän muistutuksen johdosta, että uuden paviljongin paikka 
oli liian lähellä puhdistuslaitosta, päätettiin 6) antaa yleisten töiden lauta-
kunnan tehtäväksi laatia ehdotus puhdistuslaitoksen täydentämisestä niin, 
että sen levittämä haju ei tuottaisi haittaa sairaalalle, sekä antaa sosiaali-
johtajalle tehtäväksi neuvotella lääkintöhallituksen kanssa sen tekemien 
muistutusten johdosta yleensä. Näiden neuvottelujen jälkeen ja sitten kun 
oli saatu lääkintöhallituksen lopullinen vahvistus puheena olevan pavil-
jongin piirustuksille, asiasta oli ilmoitettava valtuustolle. Puhdistuslaitok-
sen ja uuden potilaspavilj ongin välittömästä lähekkäisyydestä johtuvien hait-
tojen poistamiseksi rakennustoimiston katurakennusosasto tällöin ehdotti, 
että mainittujen rakennusten väliin kertomusvuoden syksyllä istutettaisiin 
sekalaisia puulajeja, yhteensä 80 puuta, sekä puhdistuslaitoksen ohitse 
johtavan tien viereen 150 m:n pituinen Crataegus-pensasaita. Kaupungin-

Khs 29 p. huhtik. 890 §. — 2) S:n 28 p. tammik. 243 §. — 3) S:n 25 p. helmik 
466 §. — 4) S:n 16 p. syysk. 1,648 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 40. — 6) Khs 12 p. 
elok. 1,430 §. 
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hallitus hyväksyi x) tehdyn ehdotuksen oikeuttaen yleisten töiden lautakun-
nan sen toteuttamiseksi käyttämään 9,400 markkaa yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvästä kyseisen sairaalan puhdistuslaitoksen korjaus- ja 
kunnossapitomäärärahasta. 

Sairaalahallituksen ehdotettua sairaalan laaj ennustöiden j atkamista 
keittiörakennuksen muutos- ja korjaustöiden ensimmäisellä vaiheella,, 
juhla- ja voimistelusalirakennuksella, kahden lääkäriperheen asuntoraken-
nuksella, taloushenkilökunnan asuntorakennuksella, leipomon muutos-
ja korjaustöillä ynnä uudella saunarakennuksella sekä tarvittavain määrä-
rahain merkitsemistä v:n 1938 talousarvioon, kaupunginhallitus antoi2) 
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa mainittujen rakennus-
töiden luonnospiirustukset ja summittaiset kustannusarviot. Kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttyä3) sairaalan juhla- ja voimistelusalin luonnos-
piirustukset, jonka jälkeen arveltiin voitavan siirtää tämä työ tuonnem-
maksi, sairaalahallitus tekemässään esityksessä kiirehti kyseiseen rakennus-
työhön ryhtymistä välttämättömänä. Tällöin kaupunginhallitus päätti 4) 
antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa kyseisen raken-
nuksen pääpiirustukset ja kustannusarvion. Sairaalahallituksen sittem-
min vielä kiirehdittyä Nikkilän sairaalan muiden laajennustöiden jatka-
mista sen esitys päätettiin 5) lähettää yleisten töiden lautakunnalle tiedoksi. 

Nikkilän sairaala-alueen halki siihen rajoittuvalta tilalta Rux RN 423 

Helsingin—Porvoon maantielle johtavan tien käyttöoikeuden epäämistä 
mainitun tilan ynnä Nya hemmet RN 421 ja Räkulla RN 88 nimisten tilain 
omistajalta A. V. Nymanilta, koska tämä tuotti sairaalalle haittaa, tarkoit-
tavien pitkällisten ja yhä jatkuvien riitaisuuksien kestäessä sairaalahallitus 
ehdotti mainittujen tilain sekä niistä erotetun Enbacka nimisen tilan RN 
422 ostamista asian järjestämiseksi kaupungille. Kaupunginhallitus ei 
kuitenkaan päättänyt 6) ryhtyä mainittuihin ostotoimenpiteisiin vaan 
kehoitti asiamiesosastoaan nostamaan kanteen tilanomistaja Nymania 
vastaan hänen kieltämisekseen puheena olevaa tietä käyttämästä, mihin 
hänellä hankittujen selvitysten nojalla saadun tiedon perusteella ei edes 
ollut oikeuttakaan. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston anottua saamansa kehoituksen 7) 
mukaisesti pakkolunastuksen toimittamista Sipoon pitäjän Pigbyn kylässä 
olevien Teiras, Mannis, Broböle n:o 1 ja Broböle n:o 2 nimisten tilain eräiden 
alueiden pysyväisen käyttöoikeuden hankkimiseksi Nikkilän sairaalan 
uuden vedenottamon tarpeisiin, Uudenmaan läänin maaherra, vahvistaen 
kaupungin ja maanomistajain kesken tehdyn sopimuksen käyttöoikeuden 
korvauksesta, marraskuun 17 p:nä 1936 määräsi kyseisen maakaistaleen 
luovutettavaksi kaupungille puheena olevaan tarkoitukseen käytettäväksi, 
mistä luovutuksesta oli tehtävä merkintä maarekisteriin. Sitä paitsi kau-
punki oli pakkolunastuslain 46 §:n mukaan velvollinen suorittamaan val-
tiolle korvausta ennakolta suoritetuista kuulutusten julkaisemiskustan-
nuksista y.m. menoista asiassa8). 

Kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa hank-
kimaan sairaalan uuteen pesulaitokseen sairaalahallituksen ehdottaman 

Khs 30 p. syysk. 1,768 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 1,046 §. — 3 ) Ks. tämän 
kert. s. 40. — 4) Khs 23 p. syysk. 1,702 §. — 5) S:n 2 p. jouluk. 2,249 §. — 6) S:n 18 p. 
helmik. 400 §. — 7) Vrt. v:n 1934 kert. s. 8 ja 96. — 8) Khs 15 p. huhtik. 742 §. — 
•) S:n 4 p. marrask. 2,005 §. 
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kiinteän kaluston ja käyttämään tarkoitukseen rakennusmäärärahassa 
syntyvää säästöä. 

Palolautakunta oikeutettiinx) siirtämään Nikkilän sairaalaan hiili-
happoruiskukone ensiapua varten sekä yhdet letkurattaat ja vanhempaa 
mallia oleva moottoriruisku ehdoin, että palokunta saa käyttää mainit-
tua kalustoa omiin tarkoituksiinsa, jos erikoinen tarve sitä joskus vaatii. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginhallitus ratkaisi2) joukon asioita, 
jotka koskivat tuberkuloosisairaalan henkilökunnan oikeutta asua sairaalan 
ulkopuolella ja sen suoritettavaa korvausta nauttimistaan luontoiseduista. 

Yövartija K. Grönlund, joka elokuun 4 p:nä täytti 69 vuotta, oikeutet-
tiin 3) edelleen jäämään virkaansa elokuun 4 p:ään 1938 asti. 

Sairaalahallituksen asiasta tekemän esityksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti 4) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa laatimaan sairaalan 
hallintorakennuksen itäisen siipirakennuksen teettämisen kustannusarvion. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) aloittamaan sairaalan hallin-
torakennuksen läntisen siipirakennuksen laajennustyöt. 

Lääkintöhallituksen ilmoitus sairaalan hallintorakennuksen molempien 
siipirakennusten muutos- ja lisärakennuspiirustusten hyväksymisestä mer-
kittiin 6) tiedoksi. 

Sairaalan eräiden viranhaltijain palkan määrääminen. Kaupungin-
hallitus määräsi7) eräiden uusien palkkasääntöön merkitsemättömäin 
pysyväisten virkain ryhmään kuuluvien virkojen palkan ja suostui sairaala-
hallituksen ehdotuksiin eräiden mainittuun virkaryhmään kuuluvien vir-
kain palkkojen korottamisesta. 

Maksut tilapäisestä ruokailusta sairaaloissa. Kaupunginhallitus vah-
visti 8) sairaalahallituksen laatiman taksaehdotuksen tilapäisestä ruokai-
lusta kaupungin sairaaloissa kannettaviksi maksuiksi. 

Sairaalain valtionapu. Kaupunginhallituksen tehtyä asiaa koskevan 
anomuksen 9) lääkintöhallitus myönsi tuberkuloosisairaalan kunnossapito-
ja käyttökustannuksiin v:lta 1937 1,221,327 markan 10) sekä mielisairaalain 
vastaaviin kustannuksiin 3,769,046 markanu) suuruisen valtionavun, 
josta viimeksi mainitusta 563,270 markkaa oli tarkoitettu Nikkilän sai-
raalan perhehoitoa varten. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 12) tehtäväksi anoa lääkintöhallituk-
selta valtionapua Kivelän sairaalan hallintorakennuksen perustamiskustan-
nuksiin. 

Sairaalahoito vieraassa kunnassa. Kaupunginhallitus päätti13) ilmoittaa 
Viitasaaren kunnan kunnallislautakunnalle kieltäytyvänsä maksamasta 
sen lähettämää 570 markan laskua Helsingin kaupungista kotoisin olevan 
työntekijän V. Pohjasen hoidosta kurkkumätäpotilaana mainitun kunnan 
kulkutautisairaalassa. Edellä mainittu henkilö ei nimittäin lainkaan ollut 
käynytkään kyseisellä paikkakunnalla, vaan hänen tyttärensä, joka kui-

Kks 16 p. syysk. 1,642 §. — 2) Khn jsto 2 p. maalisk. 3,212 §, 13 p. huhtik. 3,352 §, 
19 p. toukok. 3,508 §, 26 p. elok. 3,794 §, 5 p. lokak. 3,920 §, 19 p. lokak. 
3,965 §, 14 p. jouluk. 4,126, 4,129, 4,131 ja 4,132 § sekä 28 p. jouluk. 4,171§.— 
3) Khs 15 p. huhtik. 779 §. — «) S:n 20 p. toukok. 1,047 §. — 5) S:n 29 p. heinäk. 
1,369 a §. — 6) S:n 19 elok. 1,486 §. — ') S:n 4 p. marrask. 2,001 § sekä 3 p. kesäk. 
1,118 ja 1,119 § ja 25 p. marrask. 2,130 §. — 8) S:n 15 p. huhtik. 777 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 3. — 9) Khs 28 p. tammik. 240 §. —1 0) S:n 11 p maalisk 
576 §. — u) S:n 4 p. maalisk. 509 §. — 12) S:n 11 p. maalisk. 580 § ja 15 p. huhtik. 
778 §. — 13) S:n 8 p. heinäk. 1,365 §. 



158 11. Kaupunginh allitus 158 

tenkin hänkin oli ollut siellä jo kuukauden päivät ennen kurkkumätään 
sairastumistaan, joten tartunta todennäköisesti ei ollut Helsingissä saatu. 

Sairaanhoitajatar koulu. Tiedoitus sairaanhoitajatarkoulun opetusohjel-
man vahvistamista kertomusvuoden alusta toistaiseksi, siten että nykyisille 
oppilaille saatiin, jos sairaalahallitus piti sitä tarpeellisena, antaa opetusta 
uuden ohjelman mukaisesti, tarkoittavasta lääkintöhallituksen päätöksestä 
merkittiin x) tiedoksi. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 2) eräiden sairaanhoitajatarkoulun nuorem-
man kurssin oppilaiden erottua ottamaan helmikuussa 1938 alkavalle kurs-
sille kaksi oppilasta enemmän kuin talousarviossa oli edellytetty eli 28. 

Suomen punaisen ristin sairaalan johtokuntaan valittiin 3) siitä heinä-
kuun 16 p:nä eronneen sairaalatarkastaja G. Palanderin sijaan sairaalatar-
kastaja M. Saarenheimo. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle myön-
nettiin 4) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 4,000 markan suu-
ruinen avustus sen Tuurholmassa olevan kesäkodin kertomusvuoden yllä-
pitokustannuksiin . 

Harjun ruumishuone. Harjun ruumishuoneen täydennystöiden valmis-
tuttua kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa hautausmaakomitean puheen-
johtajalle, että kaupunki hyväksyi ruumishuoneen vastaanotettavaksi 
ehdoin, että sinne seurakuntain toimesta hankittiin kaupunginlääkärin 
hyväksymät lämmitys- ja lämminvesilaitteet. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Huoltoviraston yleinen toimisto. Apulaisjohtaja J. Jakobssonille myön-

nettiin 6) sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin tammikuun 13 
p:n ja helmikuun 12 p:n väliseksi ajaksi sekä määrättiin hänen sijaisekseen 
työnvälitystoimiston osastonjohtaja W. Mattlar myöntäen hänen palkkaa-
misekseen 4,400 markkaa erinäisiin hallintomenoihin sisältyvästä määrä-
rahasta Sairaslomasijaiset. 

Huoltolautakunnalle päätettiin 7) ilmoittaa, että sen alistettu päätös 7 
vakinaisen kodissakävijän palkan korottamisesta helmikuun 1 p:stä lukien 
saatiin panna täytäntöön. 

Kanslianhoitaja A. Grönvik, joka syyskuun 22 p:nä täytti 67 vuotta, 
oikeutettiin 8) edelleen jäämään virkaansa joulukuun 31 p:ään saakka. 

Entinen kodissakävijä S. Soldan oli ilmoittanut eduskunnan oikeusasia-
miehelle osoittamassaan kirjelmässä, että hän pyydettyään kaupungin-
valtuustolta ylimääräistä eläkettä 9) oli kuullut huhuja, että köyhäinhoito-
lautakunta oli päättänyt yksimielisesti puoltaa hänen anomustaan, mutta 
että köyhäinhoitolautakunnalta asiassa saapunut lausunto kuitenkaan lain-
kaan ei ollut tämän mukainen, sekä pyytänyt tämän johdosta oikeusasia-
miestä ryhtymään kaikkiin asian mahdollisesti vaatimiin toimenpiteisiin. 
Lähettäessään oikeusasiamiehelle tämän asiasta pyytämät selvitykset, 

!) Khs 7 p. tammik. 53 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 2,350 §. — 3) S:n 23 p. syvsk. 
1,704 §. — 4) S:n 1 p. huhtik. 671 §. — 5) S:n 9 p. jouluk. 2,294 §. — 6) S:n 28 p. tam-
mik. 213 §. — 7) S:n 4 p. helmik. 290 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 1,289 §. —») Vrt. v:n 1934 
kert. s. 180. 


