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lain muihinkaan määräyksiin ei ole erikoisviittauksia palolaissa, vaan palo-
lain 47 §:ssä on kerta kaikkiaan säädetty, että valtio suorittaa palosammu-
tustyössä sattuneesta tapaturmasta johtuvan korvauksen samojen perus-
teiden mukaan kuin tapaturmavakuutuksesta on säädetty, mikä selvästi 
tarkoittanee kaikkia kyseistä alaa koskevia määräyksiä eikä ainoastaan 
säännöksiä korvauksen suuruudesta, kuten tapaturmatoimisto oli lausunut. 
Näillä perusteilla kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a kaupunginlakimiestä 
kääntymään tapaturmatoimiston puoleen anoen siltä korvausta kaupungin 
neljälle vanhemmalle palokorpraalille ja kahdelle nuoremmalle palokorp-
raalille suorittamista sairasavuista, mikäli ne tapaturmavakuutuslain 26 
§:n mukaisesti on valtion varoista korvattava. 

Tapaturmatoimisto uudisti sittemmin ilmoituksensa, että se edelleenkin 
suorittaisi palolain mukaisen vahingonkorvauksen ainoastaan tapaturmai-
sesti loukkaantuneille itselleen. Kaupunginhallitus päätti2) tällöin antaa 
kaupunginlakimiehelle tehtäväksi valittaa tapaturmatoimiston päätöksestä 
vakuutusneuvosi olle. 

Palokaluston täydentäminen. Rakennustoimistoa päätettiin 3) kehoittaa 
ryhtymään toimenpiteisiin S/S H l:n tyhjennyspumpun sekä kahden raken-
nustoimiston satamarakennusosaston hallussa olevan huuhtelupumpun 
varustamiseksi palokunnan sammutusvälineisiin sopivilla standardisoi-
duilla letkujen liittimillä. 

Palolautakunta oikeutettiin4) käyttämään pääluokkaan Palotoimi 
sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja väestönsuojelutarpeita varten 
paloletkujen sekä siirrettävän moottoriruiskun hankkimiseen palokunnalle. 

Puolitäysien kumirenkaiden käyttö paloautoissa. Kaupunginhallituksen 
anomuksesta 5) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö nojautuen joulu-
kuun 30 p:nä 1937 moottoriajoneuvoliikenteestä annettuun asetukseen 
oikeutti palokunnan käyttämään eräissä autoissaan puolitäysiä kumiren-
kaita 6). 

Posti- ja lennätintalon palohälytyksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti 7), että posti- ja lennätintalon automaattiset palohälytys järjestel-
mät saadaan liittää palokunnan palolennättimeen ehdoin, että talon raken-
nustoimikunta itse kustantaa tarvittavat laitteet ja liittämisen sekä että 
vikailmoitukset johdetaan esim. talonmiehelle, joten vain palohälytykset 
tulevat suoraan palolaitokseen. 

N.s. Pikku-Pasilan palohuollon järjestäminen. Huopalahden kunnan tätä 
koskevan anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa kau-
pungin olevan suostuvainen palolautakunnan esittämin ehdoin toistaiseksi 
ottamaan hoitaakseen palohuollon n.s. Pikku-Pasilan alueella sekä kehoittaa 
kunnanvaltuustoa aikanaan lähettämään sopimusehdotuksen kaupungin-
hallituksen tarkastettavaksi. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä s air aanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitojärjestyksen 131 §:n soveltaminen. Merkittiin 9) tiedoksi 

terveydenhoitolautakunnan ilmoitus tekemästään päätöksestä, että ter-

Khs 9 p. kesäk. 1,186 §. — 2) S:n 10 p. marrask. 2,135 §. — 8) S:n 17 p. 
maalisk. 595 §; vrt. myös tämän kert. s. 168 ja 237. — 4) Khs 28 p. heinäk. 
1,446 §. — 5) S:n 17 p. maalisk. 592 §. — 6) S:n 13 p. lokak. 1,895 §. — 7) S:n 
22 p. kesäk. 1,302 §. — 8) S:n 11 p. elok. 1,494 §. — 9 ) S:n 7 p. tammik. 51 §. 
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veydenhoitojärjestyksen 131 §:ää, mikäli se koskee kanojen ja muun siipi-
karjan säilyttämistä asemakaavaan otetuilla tonteilla, on sovellettava ker-
tomusvuoden helmikuun 1 pin jälkeen. 

Terveyden- ja sairaanhuollon keskittäminen. Valtion terveydenhuolto-
opiston tehtyä ehdotuksen terveyden- ja sairaanhuoltotyön keskittämisestä 
Sörnäisten aluelääkäripiirissä sekä tämän työn johdon luovuttamisesta 
määrätyksi ajaksi opiston johtokunnalle ja lääkintöhallituksen lisäksi ehdo-
tettua neuvottelukunnan asettamista tätä varten, kaupunginhallitus asetti 
kysymystä valmistelemaan komitean 1), jonka laatiman selvityksen nojalla 
hallitus sittemmin päätti2) ilmoittaa lääkintöhallitukselle, ettei se sillä 
hetkellä pitänyt mahdollisena minkään varsinaisen kaupunkialueen luo-
vuttamista terveydenhuolto-opiston harjoitusalueena käytettäväksi sekä 
että hallitus sen vuoksi ei pitänyt tarpeellisena asettaa edellä mainittua 
neuvottelukuntaa. 

Ensimmäisen ja toisen kaupunginlääkärin palkat. Merkittiin3) tiedoksi 
sisäasiainministerin ilmoitus ensimmäisen ja toisen kaupunginlääkärin 
palkkojen vahvistamisesta. 

Erinäiset palkankorotukset. Seuraavien terveydenhoitolautakunnan alais-
ten palkkasääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain haltijoiden 
kuukausipalkat korotettiin4) alla mainitun suuruisiksi: terveydenhoito-
lautakunnan toimiston siivoojan E. Lahden 972 mk:ksi elokuun 1 pistä, 
maidontarkastamon siivoojan M. Uinon 972 mk:ksi tammikuun 1 p:stä, 
tuberkuloottisten henkilöiden asuntolain siivoojain K. Laitisen 918 mk:ksi 
huhtikuun 1 pistä ja H. Tervasen 918 mkiksi tammikuun 1 pistä, ter-
veystoimiston siivoojan A. Sundholmin 464 mkiksi tammikuun 1 pistä ja 
496 mkiksi helmikuun 1 pistä 1939 sekä veneeristen tautien poliklinikan 
vahtimestarien L. Lampelan 1,116 mkiksi tammikuun 1 pistä ja V. Salon 
522 mkiksi tammikuun 1 pistä. 

Aluelääkärit. Avoinna olevaan pohjoisen alueen aluelääkärin virkaan 
valittiin 5) iääketieteenlisensiaatti E. K. Lindström. 

Sairaslomaa täysin palkkaeduin myönnettiin eteläisen alueen aluelää-
kärille E. Sillmanille 6) heinäkuun 27 pin ja elokuun 26 p:n väliseksi ajaksi 
sijaisenaan Iääketieteenlisensiaatti T. Thorström sekä Töölön alueen alue-
lääkärille R. Lagukselle 7) toukokuun ajaksi sijaisenaan Iääketieteenlisen-
siaatti M. J . Hämäläinen. 

Pohjoisen alueen aluelääkäri L. Wetterstrand oikeutettiin 8) säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa kertomusvuoden joulukuun 
31 piään saakka. 

Pasilan aluelääkärin vastaanottohuoneiston vin 1937 korotetun vuokran 
maksamiseen myönnettiin arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
varatuista kaupunginhallituksen saman vuoden käyttövaroista 300 mk 9) 
sekä kertomusvuoden vuokrankorotuksen maksamiseen kertomusvuoden 
vastaavista käyttövaroista 525 mk10) ja 300 mk11). Viimeksi mainituista 
käyttövaroista myönnettiin vielä 700 mk12) Sörnäisten apulaisaluelääkärin 
vastaanottohuoneiston korotetun vuokran suorittamiseksi. 

Merkittiin 13) tiedoksi, että Uudenmaan läänin maaherra helmikuun 11 

i) Ks. v:n 1936 kert. s. 226. — 2) Khs 27 p. toukok. 1,096 §. — 3) S:n 29 p. 
jouluk. 2,525 §. — 4) S:n 27 p. tammik. 199 §. — 5) S:n 15 p. jouluk. 2,446 §. — 
6) S:n 7 p. heinäk. 1,368 §. — 7) S:n 19 p. toukok. 1,053 §. — 8) S:n 7 p. heinäk. 
1,371 §. — 9 ) S:n 20 p. tammik. 178 §. — 1 0 ) S:n 3 p. helmik. 278 §. — n ) S:n 27 
p. toukok. 1,098 §. — 12) S:n 17 p. maalisk. 603 §. — 1 3) S:n 24 p. helmik. 437 §. 
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p:nä oli päättänyt toimivaltaansa kuulumattomana asiana olla tutkimatta 
kaupunginvaltuuston sen vahvistettavaksi jättämää uutta aluelääkärien 
johtosääntöä1), joka siis ilman muuta oli katsottava tulleeksi voimaan. 

Lastensuojelulautakunnan naislääkärin palkkion siirtämistä terveyden-
hoitolautakunnan menoarvioon tarkoittava terveydenhoitolautakunnan 
esitys ei antanut 2) kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 

Kätilötoimi. Sisäasiainministeriö päätti tammikuun 4 p:nä, että Hel-
singin kaupungissa oli oleva kaksi kaupunginkätilöä, jättäen samalla lää-
kintöhallituksen päätettäväksi, milloin kaupunginkätilöä saadaan samalla 
käyttää myöskin synnytyslaitoksen työssä3). 

Sen johdosta, että kiinteistölautakunta oli pyytänyt käytettäväkseen 
määrärahaa huoneiston vuokraamista varten kaupunginkätilölle, kaupun-
ginhallitus päätti4) ilmoittaa, että kaupunginvaltuuston kätilötoimen 
järjestämistä varten terveydenhoitolautakunnan käytettäviksi myöntämiin 
varoihin 5) jo sisältyi huoneiston vuokraamiseen tarvittava määrä. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 6) tehtäväksi tehdä lääkintöhallituk-
selle kaupungille valtion varoista kätilöntoimista v:n 1938 ensimmäiseltä 
puoliskolta tulevien apurahain sekä kaupunginkätilö E. Sormakselle myön-
nettyjen ikäkorotusten perimistä koskevat anomukset. 

Kaitsijat. Kaitsija W. Kranck oikeutettiin7) säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa heinäkuun 31 p:ään 1939. 

Makkaratehtaiden valvojat. Kaupunginhallitus päätti 8), että makkara-
tehtaiden vaivojäin palkat kertomusvuonna korotetaan samojen periaat-
teiden mukaisesti kuin kaupungin muiden viranhaltijain palkat. 

Toiselle kaupungineläinlääkärille B. Österholmille myönnettiin 9), 
edellytyksin että Saksasta saapui asianmukainen kutsu, hänen anomansa 
virkavapaus täysin palkoin toukokuun ajaksi tutkimustoimintaa varten 
Kielin maitohygienisen tutkimuslaitoksen laboratoriossa, sijaisena ensim-
mäinen kaupungineläinlääkäri W. Ehrström. 

Maidontarkastamo. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 10) palkkaa-
maan maidontarkastamon laboratorioon ja kansliaan kertomusvuodeksi 
tilapäinen apulainen 1,350 mk:n kuukausipalkoin. 

Maidontarkastamon näytteidenottaja C. Rafn oikeutettiin n ) asumaan 
kaupungin ulkopuolella v:n 1939 loppuun. 

Ammattientarkastusvirasto. Ammattientarkastaja S. Lautso, jonka viisi-
vuotistoimikausi päättyi helmikuun 13 p:nä, määrättiin12) edelleen hoita-
maan ammattientarkastaj an virkaa entisin palkkaetuinensa toistaiseksi 
ja siksi kuin virka vakinaisesti täytettiin, kuitenkin enintään kahden kuu-
kauden ajaksi mainitusta määräpäivästä lukien. 

Sairaslomaa täysin palkkaeduin myönnettiin ammattientarkastaja E. 
Sundbäckille 13) tammikuun 31 p:stä helmikuun 17p:ään ja ammattientar-
kastaja E. Heikkiselle14) huhtikuun 5 p:stä toukokuun 4 p:ään sekä virka-
vapautta yksityisasiain vuoksi ilman palkkaetuja ammattientarkastaja S. 
Lautsolle 15) yhden kuukauden ajaksi toukokuun 23 p:stä lukien. 

Vrt. v:n 1937 kert. s. 34. — 2) Khs 18 p. elok. 1,566 §. — 3 ) S:n 27 p. 
tammik. 231 §. — 4) S:n 3 p. helmik. 279 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 39. — 6) Khs 
18 p. elok. 1,569 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 2,395 §. — 8) S:n 7 p. tammik. 50 §. — 
9) S:n 13 p. huhtik. 810 §; vrt. myös tämän kert. s. 146. — 10) Khs 27 p. tammik. 
228 §. — Khn jsto 22 p. helmik. 3,217 §. — 12) Khs 24 p. helmik. 435 §. — 
13) S:n 10 p. helmik. 340 §. — 14) S:n 5 p. toukok. 938 §. — 1 5 ) S:n 19 p. toukok. 
1,054 §. 
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Kun kiinteistötoimisto v:n 1939 alusta tarvitsi ammattientarkastus-
viraston entiset huoneet, kiinteistölautakunta hankki jälkimmäiselle viras-
tolle uuden huoneiston kaupungin omistamasta talosta Myllytien mosta 
5. Kaupunginhallitus hyväksyix) kiinteistölautakunnan toimenpiteet 
asiassa. 

Tuberkuloosihuoltotoimisto. Lausunnon antamisesta kansaneläkelai-
tokselle jokaisesta Helsingissä kotipaikkaoikeutta nauttivasta tuberku-
loottisesta asukkaasta näiden työkyvyn ja siis vakuutuskelpoisuuden sel-
vittämiseksi aiheutuneesta työstä eräille henkilöille suoritettaviin palkkioi-
hin kaupunginhallitus myönsi 2) yleisistä käyttövaroistaan yhteensä 9,573 
mk. 

Tuberkuloosiparantolat. Kaupungin käytettävinä olevien Nummelan 
parantolan 30 hoitopaikan kunnossapito- ja käyttökustannuksista saatiin 
v:lta 1937 97,416 mk:n ja viita 1938 63,585 mkin suuruinen valtionapu 3). 

Kaupunginhallitus päätti 4), ettei enää jatketa Ab. Nummela sanatorium 
nimisen yhtiön ja kaupungin välistä sopimusta parantolan 30 hoitopaikan 
luovuttamisesta kaupungille, joka päättyi kertomusvuoden syyskuun 1 
pinä, johon mennessä Kiljavannummen parantola valmistunee. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Kaupunginhallitus päätti 5), 
että kaupunginvaltuuston sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle perus-
tama siivooj an virka 6) luetaan palkkasääntöön merkitsemättömäni pysy-
väisten virkain 25 palkkaluokkaan, sekä että sen haltijan palkka kertomus-
vuonna maksetaan kaupunginvaltuuston tarkoitusta varten myöntämistä 
varoista 6). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 7) 6,500 mk sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman huo-
neiston vanhan osan keittiön muuttamista varten kansliahuoneeksi. 

Merkittiin 8) tiedoksi toisen kaupunginlääkärin selostus sielullisesti sai-
raiden vastaanottoasemalla sen johdosta vallitsevasta tilanahtaudesta, 
etteivät mielisairaalat voineet vastaanottaa potilaita sieltä. 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto. Terveydenhoitolautakunnan tie-
dusteltua, voitiinko sielullisesti sairaiden huoltotoimiston erästä potilas-
asuntoa valvovalle palvelijalle ja erään toisen samanlaisen asunnon siivoo-
jalle H. Tanniselle, jolla valvojana oli ilmainen asunto ja siivoustyöstä tunti-
palkka, hänen tapaturmaisesti loukkaannuttuaan anoa vahingonkorvausta 
vakuutusyhtiöltä, kaupunginhallitus päätti9), että, ollen kyseinen henkilö 
katsottava kaupungin työntekijöitä koskevan vakuutussopimuksen alai-
seksi, tapaturmailmoitus on lähetettävä asianomaiseen vakuutuslaitokseen. 

. Sielullisesti sairaiden keskuskodit. Kaupunginhallitus vahvisti10) sie-
lullisesti sairaiden miesten ja naisten keskuskotien henkilökunnan suoritet-
tavat luontoisetukorvaukret. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kau-
punginhallitus myönsi 11) 10,488: 35 mk terveydenhoitolautakunnan käy-

!) Khs 8 p. jouluk. 2,397 §. — 2) S:n 17 p. marrask. 2,240 §. — 3) S:n 27 p. 
tammik. 238 §, 17 p. helmik. 384 §, 28 p. heinäk. 1,449 §, 16 p. syysk. 1,737 § ja 
24 p. marrask. 2,281 §; vrt. myös tämän kert. s. 159. — 4) Khs 17 p. maalisk. 
605 §; vrt. myös v:n 1936 kert. s. 77 ja 206. — 5) Khs 28 p. huhtik. 896 §. — 6) Ks. 
tämän kert. s. 42. — 7) Khs 11 p. elok. 1,509 §. — 8) S:n 24 p. helmik. 432 § .— 
9) S:n 18 p. elok. 1,568 §. — 10) Khn jsto 25 p. tammik. 3,113 § ja 16 p. kesäk. 
3,645 §. — n ) Khs 7 p. huhtik. 760 §. 
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tettäväksi veneeristen tautien poliklinikalle sen entisen ahtaaksi käyneen 
huoneiston tilalle Fastighets ab. Svenska gården nimisen yhtiön talosta 
vuokratun uuden huoneiston kertomusvuoden vuokranlisäyksen suoritta-
miseksi. 

Merkittiin1) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus 109,400 mk:n suurui-
sen valtionavun myöntämisestä puheena olevan poliklinikan ylläpitoon. 
Terveydenhoitolautakunnan tehtyä kaupunginhallituksen kehoituksesta 2) 
lääkintöhallitukselle esityksen kyseisen valtionavun korottamisesta sen 
huoneistovuokran m.m. huomattavasti kohottua, lääkintöhallitus ei katso-
nut voivansa suostua, koska valtion menoarvioon ei sisältynyt erää tähän 
tarkoitukseen 3). 

Kouhthammasklinikka. Kouluhammasklinikan johtajalle T. Ekmanille 
myönnettiin 4) sairaslomaa terveydenhoitolautakunnan hänelle myöntämän 
kahden viikon loman päättymisestä, helmikuun 24 p:stä, lukien maaliskuun 
17 p:ään asti sijaisenaan klinikan apulaisjohtaja W. Cederberg. 

Kaupunginhallitus myönsi 5) yleisistä käyttövaroistaan kouluhammas-
klinikan johtajalle T. Ekmanille 1,500 mk:n suuruisen avustuksen tukhol-
malaisen hammaslääkärin G. Herulfin Helsingissä pidettäviin röntgendiag-
nostiikkakursseihin osallistumista varten. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti 6) suostua Suomen punai-
sen ristin anomukseen saada käyttää kaupungin desinfioimislaitosta tammi-
kuun 27 p:n ja maaliskuun 17 p:n välisenä aikana järjestettäviä puheopetus-
kursseja varten. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille 
myönnettävien etuantien suuruudet vahvistettiin 7). 

Harjun ruumishuone. Helsingin kaupungin suomalaisten ja ruotsalais-
ten evankelisluterilaisten seurakuntain kirkkohallintokunnan lähettämän 
ehdotuksen Harjun ruumishuoneen vahtimestarin uudeksi johtosäännöksi 
kaupunginhallitus päätti 8) puolestaan hyväksyä. 

Merkittiin 9) tiedoksi hautausmaakomitean ilmoitus siitä, että komitea 
ensimmäisen kaupunginlääkärin ohjeiden mukaisesti oli asennuttanut läm-
mitys- ja lämminvesilaitteet Harjun ruumishuoneeseen. 

Sairaalat 

Sairaalain tiliviraston asiakirjain säilyttäminen. Sairaalahallituksen 
esitys eräiden sairaalain tiliviraston asiakirjain säilyttämisestä ei antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että sairaalahallitusta päätettiin 10) 
kehoittaa toistaiseksi säilyttämään ne. 

Synnytys- ja naistautipaikat. Merkittiin u ) tiedoksi sairaalahallituksen 
ilmoitus synnytys- ja naistautipaikkain hankkimista koskevan kysymyksen 
silloisesta tilasta sekä sen päätöksestä olla sillä kertaa ryhtymättä enem-
piin toimenpiteisiin asiassa. 

Suomen ja Viron välinen lääkärivaihto. Kaupunginhallitus hyväksyi12) 
sairaalahallituksen esityksen lääkärien vaihdon järjestämisestä opinto-
tarkoituksessa Suomen ja Viron kesken. 

Khs 16 p. kesäk. 1,273 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 760 §..— 3) S:n 25 p. elok. 
1,596 §. — 4) S:n 17 p. maalisk. 600 §. — 5) S:n 3 p. marrask. 2,127 §. — 6) S:n 
27 p. tammik. 232 §. — 7) S:n 13 p. tammik. 68 § ja 20 p. tammik. 137 § .— 
8) S:n 29 p. syysk. 1,829 §. — 9) S:n 31 p. maalisk. 702 §. — 10) S:n 20 p. lokak. 
2,002 §. — ii) S:n 22 p. kesäk. 1,307 §. — 12) S:n 20 p. lokak. 1,996 §. 
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Sairaalain kangashankinta. Merkittiin *) tiedoksi sairaalahallituksen 
ilmoitus päätöksestään hyväksyä asiaa valmistelemaan asettamansa ko-
mitean ehdotuksen kaupungin sairaaloissa käytettävistä kangaslaa-
duista. 

Sairaalain ja huoltolaitosten henkilökunnan työaikaa tutkimaan asete-
tulle valtion komitealle päätettiin 2) lähettää eräät sen haluamat tiedot. 

Sairaalain viranhaltijain oikeus asua sairaalan ulkopuolella. Sairaala-
hallitus oli hyväksynyt seuraavat periaatteet noudatettaviksi sairaalain 
viranhaltijain oikeuttamisessa asumaan kaupungilla: 

1) Edelleen on noudatettava sitä periaatetta, että sairaalain viranhal-
tijoiden on yleensä asuttava asianomaisessa sairaalassa tai sitä varten 
hankituissa asunnoissa muualla. 

2) Lupia muualla asumiseen myönnettäväksi ehdotettaessa on otettava 
huomioon seuraavat näkökohdat: 

a) Jos asunto-olot asianomaisessa sairaalassa ovat tyydyttävät ja 
asuntoja on riittävästi, on anomuksia harkittaessa oltava ankarampia kuin 
olosuhteiden ollessa toisenlaiset. Varsinkaan ei anomusta ole ilman päte-
vää syytä ehdotettava hyväksyttäväksi niissä tapauksissa, jolloin vas-
taavat asunnot sairaalassa jäisivät tehoisasti käyttämättä. 

b) On saatava takeet siitä, että asianomaisen viranhaltijan asunto sai-
raalan ulkopuolella on hygieenisessä suhteessa ja muutenkin tyydyttävä 
sekä ettei se sijaitse kohtuuttoman etäällä sairaalasta. 

c) On harkittava, tuottaako asianomaisen viranhaltijan asuminen sai-
raalan ulkopuolella ilmeistä haittaa sairaanhoidolle sekä sairaalan järjes-
tykselle ja taloudelle. 

d) Röntgen-, laboratorio-, sosiaali- y.m. näihin verrattavien hoita-
jattarien sekä ruokaloissa, pesuloissa, ompelimoissa ja liinavaatevaras-
toissa työskentelevien anomuksiin saada asua muualla voidaan suhtau-
tua vapaammin kuin niiden, jotka toimivat varsinaisilla hoito-osastoilla ja 
joiden yleensä olisi asuttava sairaalassa. Tämän ei kuitenkaan tarvitse 
koskea viransijaisia eikä vuorottelijoita. Joka tapauksessa on kuitenkin 
lupa muualla asumiseen myönnettäväksi ehdotettaessa kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota siihen, että päivystys kaikissa töissä voidaan järjestää tyy-
dyttävästi. 

e) Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartunnankuljetusvaaraan, ja 
on, milloin sellaista epäillään syntyvän sairaalan ulkopuolella asuvien 
viranhaltijain kautta, lupa ulkona asumiseen ehdotettava evättäväksi 
tai myönnetty lupa peruutettavaksi. 

f) Muutenkin on myönnetty lupa ehdotettava peruutettavaksi, milloin 
olosuhteet sen antamisen jälkeen ovat siinä määrin muuttuneet, että asian-
omaisen asumisesta muualla on sairaalalle ilmeistä haittaa. 

g) Kahdessa edellisessä kohdassa mainittujen seikkain valvomisen 
helpottamiseksi on lupia yleensä ehdotettava myönnettäviksi vuodeksi 
kerrallaan, jolleivat aivan erikoiset asianhaarat puhu toisen menetelmän 
puolesta. 

h) Anomuksia harkittaessa on tutkittava, onko sairaalassa käytettä-
vissä muualla asuvia varten tarpeelliset pukeutumis- y.m. tilat. 

i) Mikäli hoito-osastoilla tai ruokaloissa työskenteleville ehdotetaan 
myönnettäväksi lupa asua sairaalan ulkopuolella, olisi kuitenkin pidettävä 

Khs 3 p. maalisk. 499 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1,305 §. 
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kiinni siitä, että heidän on syötävä sairaalassa ja maksettava ruoastaan 
vahvistettu korvaus. 

Lisäksi sairaalahallitus oli päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin asunto-
olojen parantamiseksi niissä sairaaloissa, joissa puutteellisuuksia tässä 
suhteessa on olemassa. 

Sairaalahallituksen toimenpiteet asiassa merkittiin x) tiedoksi. 
Sairaalain viranhaltijain luontoisetukorvaukset. Hyläten Kivelän sai-

raalan alihoitajattarien yhteisen anomuksen heidän luontoisetukorvaus-
tensa tarkistamisesta kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa sairaalahalli-
tusta, jos sen hankkiman selvityksen nojalla havaitaan kyseisten palk-
kausten järjestely välttämättömäksi, tekemään siitä erillisen esityksen. 

Vuoden varrella tehtiin 3) joukko sairaalain viran- ja toimenhaltijain 
oikeutta asua tai aterioida sairaalain ulkopuolella sekä heidän suoritettavia 
luontoisetukorvauksiaan koskevia päätöksiä. 

Marian sairaala. Sairaalan alihoitajättarelle T. Savisalolle 4) myönnet-
tiin täydet palkkaedut hänen toukokuun 18 p:n ja kesäkuun 1 p:n väliseksi 
ajaksi lääkintöhallituksen toimeenpanemiin tietopuolisiin röntgenhoita-
jattarien jatkokursseihin osallistumista varten sekä virkaatoimittavalle 
kiertävälle sairaanhoitajattarelle T. Jussilalle 5) ja apu!aisyöylihoitajatta-
relle L.-A. Nuorivaaralle 5) puolet heidän palkkaeduistaan heidän syyskuun 
1 p:n ja marraskuun 30 p:n välisenä aikana osallistuessaan valtion tervey-
denhoitajat ar kursseihin, ehdoin, että he sitoutuivat kurssien päätyttyä 
olemaan vähintään vuoden ajan kaupungin palveluksessa. 

Kesälomapalkkion myöntämistä Marian sairaalan hoitajatarasunnon 
lämmittäjälle koskevan sairaalahallituksen esityksen johdosta hallitukselle 
päätettiin 6) ilmoittaa, että virkasäännön edellyttämät lomaedut on myön-
nettävä myöskin sivutoimenhaltijoille. 

Marian sairaalan johtaja H. Bardy, ylilääkärit F. Saltzman ja P. Hei-
niö, alilääkärit P. E. A. Nylander ja M. Orkomies, apulaislääkärit T. Salmi 
ja T. W. Wartiovaara oikeutettiin hoitamaan sivutoimia v:n 1940 loppuun 7) 
sekä käsityönopettajatar A. Luther v:n 1939 loppuun 8). 

Kaupunginhallitus hyväksyi 9) yleisten töiden lautakunnan esityksen 
niiden Marian sairaalan keittiörakennuksessa olevien, keittopatoihin mene-
vien putkijohtojen, jotka jäävät tulevan jäähdyttämön ja varsinaisen keit-
tiön välille, uusimisesta ja lautakunnan oikeuttamisesta käyttämään 
tarkoitukseen v:n 1937 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Talorakennukset tuberkuloosisairaalan erinäisiä 
muutostöitä varten varatun määrärahan kertomusvuonna käytettäväksi 
siirrettyä säästöä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 10) sairaalahallituksen esityksen Marian 

Khs 17 p. helmik. 385 §. — 2) S:n 27 p. lokak. 2,032 §. — 3) S:n 12 p. toukok. 
1,009 § sekä khn jsto 25 p. tammik. 3,136 §, 15 p. helmik. 3,181, 3,182 ja 3,183 §, 
1 p. maalisk. 3,227 §, 22 p. maalisk. 3,313 §, 12 p. huhtik. 3,400, 3,401, 3,402 ja 
3,403 §, 10 p. toukok. 3,489 ja 3,491 §, 17 p. toukok. 3,528 §, 24 p. toukok. 
3,550, 3,551, 3552, 3,553, 3,554, 3,555, 3,556 ja 3,557 §, 31 p. toukok. 3,585 §, 
16 p. kesäk. 3,646, 3,647 ja 3,648 §, 28 p. heinäk. 3,737, 3,738, 3,739 ja 3,740 §, 
5 p. elok. 3,754 §, 8 p. syysk. 3,829, 3,835, 3,836, 3,837 ja 3,856 §, 6 p. lokak. 
3,909 ja 3,910 §, 20 p. lokak. 3,956, 3,957, 3,960, 3,961 ja 3,962 §, 10 p. marrask. 
4,020 §, 8 p. jouluk. 4,113, 4,114, 4,115, 4,116, 4,117 ja 4,118 § ja 29 p. jouluk. 
4,187 §. — 4) Khs 22 p. kesäk. 1,309 §. — 5) S:n 28 p. heinäk. 1,454 §. — 6) S:n 
16 p. syysk. 1,742 §. — 7) S:n 29 p. jouluk. 2,561 §. — 8) S:n 17 p. helmik. 388 §. — 
9) S:n 12 p. toukok. 1,005 §. - - 10) S:n 12 p. toukok. 1,009 §. 
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sairaalan konemestarin varastohuoneen supistetun alan lisäämisestä siten, 
että saman rakennuksen pohjakerroksessa sijaitseva lämmittäjän asuin-
huone muutetaan työhuoneeksi. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginhallitus suostui1) osastonhoitajattarien 
F. Björkqvistin ja B. Söderlundin anomuksiin saada nauttia täysiä palkka-
etujaan osallistuessaan syyskuun 1 p:n ja marraskuun 30 p:n välisenä aikana 
pidettäviin valtion kasvatusopillisiin jatkokursseihin. 

Johtaja V. Rantasalo ja alilääkäri E. R. Nysten oikeutettiin 2) hoita-
maan sivutoimia v:n 1940 loppuun. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 12,500 mk3) sähkönosturin hankkimiseksi kulkutauti-
sairaalan kattilahuoneeseen sekä yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi 15,000 mk4) peseytymis- ja suihkuhuoneen järjestämiseksi sairaa-
lan pesulaan ja 38,200 mk 5) röntgenhuoneen ynnä riisuutumis- ja kehitys-
huoneiden järjestämiseksi sairaalaan. 

Sairaalahallitusta päätettiin 6) kehoittaa soveltamaan ulkokuntalaisten 
taksaa kulkutautisairaalassa hoidettavilta asevelvollisilta kannettaviin 
sairaalamaksuihin nähden heinäkuun 1 p:stä 1937 lukien. 

Huoltolautakunta oli vaatinut takaisin v. 1933 potilaaksi Marian sai-
raalaan otetun mutta sittemmin lavantautia sairastavana kulkutauti-
sairaalaan siirretyn leipoja E. Rautiaisen puolesta Marian sairaalalle suo-
rittamansa hoitomaksut, 375 mk, koska kyseessä ei ollut köyhäinhoitota-
paus. Tämän johdosta sairalaballitus ehdotti, että mainittu maksu saatai-
siin suorittaa takaisin ja että se kirjattaisiin vapaapotilaiden sarakkeeseen. 
Samalla sairalahallitus ehdotti, että vielä vahvistamatta olevaan kaupun-
gin sairaalain taksaehdotukseen selvyyden vuoksi tehtäisiin täydennys, 
jonka mukaan yleisvaaralliseen tarttuvaan tautiin sairastuneelle on annet-
tava maksuton hoito ja ylläpito silloinkin kun hän on tällaisen taudin takia 
otettu hoidettavaksi muuhunkin kaupungin sairaalaan kuin kulkutauti-
sairaalaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 7) kyseisen maksun suorittamisen 
takaisin huoltolautakunnalle. 

Luhangan pitäjästä kotoisin olevan maanviljelijänpoika T. Nurmen 
puolesta oli marraskuun 8 p:n 1936 ja tammikuun 21 p:n 1937 väliseltä 
ajalta, jolloin tätä tulirokkopotilaana hoidettiin kulkutautisairaalassa, 
suoritettu sairaalamaksuja 3,120 mk. Potilas oli ensin tuotu Helsingin 
yleiseen sairaalaan korvaleikkausta varten, jolloin siellä todettiin hä-
nen pari viikkoa sitä ennen sairastuneen tulirokkoon, joten hänet heti 
leikkauksen jälkeen siirrettiin kulkutautisairaalaan. Kaupunginhallituksen 
hylättyä v. 1937 potilaan isän anomuksen näiden maksujen suorittamisesta 
hänelle takaisin, hän kääntyi Uudenmaan läänin maaherran puoleen pyy-
täen tätä velvoittamaan Helsingin kaupungin suorittamaan maksetut 
hoitokustannukset korkoineen ja kuluineen. Asiasta annettavassa lausun-
nossaan kaupunginhallitus päätti8) ehdottaa anomuksen hylkäämistä, 
koska terveydenhoitolain määräykset täällä aina oli tulkittu siten, että 
yleisvaaralliseen tautiin sairastuneen potilaan hoitokustannusten suoritta-
minen kuuluu sille kunnalle, jonka alueella taudin tartunta on todettu 
saaduksi, mikä tässä tapauksessa ei ainakaan ollut tapahtunut Helsingissä. 

Khs 28 p. heinäk. 1,453 §. — 2) S:n 29 p. jouluk. 2,561 §. — 3) S:n 13 p. 
tammik. 87 §. —•4) S:n 10 p. marrask. 2,167 §. — 5) S:n 10 p. marrask. 2,168 §. — 
6) S:n 10 p. maalisk. 553 §. — 7) S:n 20 p. lokak. 2,000 §. — 8) S:n 3 p. helmik. 
272 §. 
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Maaherran kuitenkin helmikuun 19 p:nä hyväksyttyä vaatimuksen ja vel-
voitettua kaupungin suorittamaan takaisin kyseisen summan ja lisäksi 
300 mk oikeudenkäyntikuluina, kaupunki v a l i t t i t ä s t ä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, toistaen maaherralle asiassa esittämänsä sekä lisäksi 
huomauttaen puheena olevan veloituksen tapahtuneen maaherran vahvis-
taman taksan nojalla ja sen mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus kumosi 
kesäkuun 8 p:nä maaherran päätöksen 2). 

Merkittiin 3) tiedoksi ilmoitus, että korkein hallinto-oikeus helmikuun 
23 p:nä oli hylännyt Haagan kauppalasta kotoisin olevan, kulkutautisai-
raalassa hoidetun työmiehentyttären O. Ruisahon sairaalamaksun suoritta-
mista koskevan mainitun kauppalan valituksen 4). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus määräsi 5) Kivelän sairaalan sisä-
tautien osaston alilääkärin U. Ahavan hoitamaan mainitun osaston avoinna 
olevaa ylilääkärinvirkaa kesäkuun 1 pistä alkaen toistaiseksi, siksi kuin 
valittava uusi ylilääkäri ryhtyi virkaa hoitamaan, kuitenkin enintään 
elokuun 1 p:ään saakka. 

Sisätautien osaston alilääkärille Y. Vartiaiselle myönnettiin 6) täydet 
palkkaedut elokuun 15 p:n ja marraskuun 15 p:n väliseltä osalta hänelle 
myönnettyä virkavapautta. 

Sairaalan johtaja ja ylilääkäri E. Ehrnrooth, ylilääkäri A. Vesa, ali-
lääkäri S. Erkkilä sekä apulaislääkärit K. von Bagh, M.-C. Ehrström ja 
E. Näätänen oikeutettiin hoitamaan sivutoimia enintään v:n 1940 lop-
puun 7), apulaislääkäri E. Mustakallio v:n 1939 loppuun ja apulaislääkäri 
H. Salmenkallio 8) kesäkuun 1 p:ään 1939. 

Kaupunginhallitus oikeutti9) apulaislääkäri E. Stenbergin säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa toukokuun 1 p:ään saakka. 

Alihoitajatar H. Saarinen oikeutettiin 10) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan hoitamaan virkaansa viransijaisena kertomusvuoden loppuun. 

Apulaislääkäri A. Ajo oikeutettiin n ) sivutoimena hoitamaan Helsingin 
yliopiston silmäklinikan apulaislääkärin virkaa kertomusvuoden syys-
kuun 1 p:ään. 

Kaupunginhallitus hyväksyi12) sairaalahallituksen esityksen kulkutauti-
sairaalan pesulan vapauttamisesta huolehtimasta Kivelän sairaalan pesusta, 
ja sen pesettämisestä toistaiseksi yksityispesulassa. 

Eräiden töiden suorittamiseksi Kivelän sairaalan leipomossa ja korjaus-
pajassa yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi myönnettiin13) 10,780 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista. 

Kaupunginhallitus oikeuttiu) yleisten töiden lautakunnan aloittamaan 
Kivelän sairaalan alueelle rakennettavan ruumishuoneen työt. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus suostui15) sairaalahallituksen esi-
tykseen, että Nikkilän sairaalaan kertomusvuoden alusta lukien perustetun 
14 palkkaluokkaan kuuluvan perhehoitolääkärinviran haltijasta käytettäi-
siin nimitystä kolmas alilääkäri, perhehoitolääkäri, ja 13 palkkaluokkaan 

!) Khs 10 p. maalisk. 559 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 1,865 §. — 3) S:n 31 p. 
maalisk. 703 §. — 4) Ks. v:n 1936 kert. s. 142. — 5) Khs 2 p. kesäk. 1,156 § .— 
6) S:n 22 p. kesäk. 1,310 §. — 7) S:n 7 p. heinäk. 1,373 § ja 29 p. jouluk. 2,561 §. — 
8) S:n 6 p. lokak. 1,872 § ja 8 p. jouluk. 2,398 §. — 9) S:n 24 p. helmik. 439 §. — 
10) S:n 1 p. jouluk. 2,359 §. — 11) S:n 23 p. maalisk. 671 §. — 12) S:n 12 p. tou-
kok. 1,007 §. — 1 3 ) S:n 10 p. marrask. 2,169 §. — 1 4 ) S:n 15 p. jouluk. 2,441 § .— 
15) S:n 28 p. heinäk. 1,452 §. 
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kuuluvan vapautuneen alilääkärin viran haltijaa nimitettäisiin kuuden-
neksi alilääkäriksi. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i o l l a ottamatta tutkittavakseen Nikkilän 
sairaalan ylihoitajattaren viran täyttämistä koskevaa saman sairaalan 
osastonhoitajattaren I. Jaatisen valitusta. 

Osastonhoitajattarille E. Ekblomille ja G. Borgströmille myönnettiin 2) 
täydet palkkaedut heidän syyskuun 1 p:n ja joulukuun 1 p:n väliseltä virka-
vapausaj altaan osallistumista varten kasvatusopillisiin j atkokursseihin. 

Nikkilän sairaalan ylilääkäri ja johtaja S. E. Donner ja ensimmäinen 
alilääkäri E. Svanljung oikeutettiin3) hoitamaan sivutoimia v:n 1940 
loppuun. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin4) tehtäväksi sairaalahalli-
tuksen kanssa neuvotellen laadituttaa luonnospiirustukset ja alustava 
kustannusarvio Nikkilän sairaalaan rakennettavaa kahden lääkäriper-
heen asuntorakennusta varten. 

Kaupunginhallitus hyväksyi5) sairaalahallituksen esityksen lääkintö-
hallituksen suostumuksella v. 1937 järjestetyn viiden potilaan sairasosas-
ton, joka aikaisemmin oli ollut perhehoidon ylihoitajattaren asuntona, 
järjestämisestä kertomusvuoden marraskuun alusta kuudennen alilääkärin 
asunnoksi. Lääkintöhallitukselle päätettiin ilmoittaa viiden ylimääräisen 
potilaspaikan vähennyksestä. 

Merkittiin 6) tiedoksi sairaalahallituksen ilmoitus sairaalan uuden pesu-
laitoksen, konehuoneen ja sairaspaviljongin C valmistumisesta, päättäen 
pyytää lääkintöhallitusta toimeenpanemaan töiden tarkastus ja vahvis-
tamaan uuden paviljongin paikkaluku. 

Merkittiin 7) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus sairaalaan raken-
nettavan juhla- ja voimistelusalirakennuksen piirustusten ja kustannus-
arvion hyväksymisestä sekä valtionavun suuruuden määräämisestä ra-
kennuksen valmistuttua. 

Kaupunginhallitus päätti8), että sairaalan vastavalmistunut sairaspa-
vilj onki C palo vakuutetaan täyteen arvoonsa. 

Tuberkuloosisairaala. Sairaalahallitus nimitti toukokuun 13 p:nä tuber-
kuloosisairaalan haettavaksi julistettuun apulaislääkärinvirkaan neljästä 
hakijasta lääketieteenlisensiaatti J . Heikkisen ja pyysi nimitykselle lää-
kintöhallituksen hyväksymistä. Kun sairaalan johtaja hakijoista anta-
massaan lausunnossa kuitenkin oli puoltanut erästä toista hakijaa, lääkintö-
hallitus palautti asiakirjat sairaalahallitukselle pyytäen siltä selitystä 
kunnallisille mielisairaaloille sekä tuberkuloosia sairastavien hoitolaitok-
sille ja tuberkuloosin vastustamistyön edistämiseksi annettavasta valtion-
avusta toukokuun 31 p:nä 1929 annetun lain toimeenpanosta saman vuoden 
heinäkuun 31 p:nä annetun asetuksen 9 §:n 4 kohdan nojalla, jonka mukaan 
sairaalahallituksen tulee lääkintöhallitukselle ilmoittaa ne perusteet, 
joilla valinta on toimitettu. Sairaalahallitus lähetti tämän johdosta asia-
kirjat ynnä valintansa perustelut kaupunginhallitukselle pyytäen sitä anta-
maan mainitun vastauksen, jolloin kaupunginhallitus päätti 9) sairaala-
hallituksen lausunnon ohella lähettää lääkintöhallitukselle oman lausun-
tonsa, jossa se huomautti, että kun nimitetty henkilö oli virkaan pätevä, 

Khs 18 p. elok. 1,565 §. — 2 ) S:n 6 p. lokak. 1,871 §. — 3 ) S:n 29 p. jouluk. 
2,561 §. — 4 ) S:n 13 p. huhtik. 802 §. — 5) S:n 6 p. lokak. 1,868 §. — 6) S:n 10 p. 
marrask. 2,161 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 1,160 §. — 8) S:n 22 p. jouluk. 2,460 § .— 
9) S:n 7 p. heinäk. 1,374 §. 
Kunnall. kert. 1938 12 
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nimitys olisi hyväksyttävä, koska muuten kunnalliseen itsehallintoon sisäl-
tyvä oikeus ottaa itse tarvitsemansa virkamiehet menettäisi merkityksensä 
tosiasiallisen nimitysoikeuden siirtyessä valtion viranomaiselle, huomaut-
taen se lisäksi kummankin kyseisen hakijan tasa-arvoisuudesta ansioi-
hinsa nähden. 

Tuberkuloosisairaalan alilääkäri H. G. Haahti oikeutettiin *·) pitämään 
sivutointa v:n 1940 loppuun. 

Siivooja S. Kujala oikeutettiin 2) säädetyn eroamisiän saavutettuaan 
jäämään toimeensa yhdeksi vuodeksi tammikuun 26 p:stä 1939 lukien. 

Sairaalan palvelija H. Enroth oikeutettiin 3) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1938 loppuun. 

Tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksessa suoritettavien lisära-
kennus- ja korjaustöiden piirustukset oli laadittu ja vahvistettu sitä sil-
mälläpitäen, että sairaalan röntgenosasto kaupunginvaltuuston päätök-
sen 4) mukaisesti liitettäisiin tuberkuloosihuoltotoimistoon. Valtuuston 
kuitenkin sittemmin muutettua 5) aikaisempaa päätöstään siten, että rönt-
genosasto edelleenkin tulisi jäämään sairaalan yhteyteen, arkkitehti E. 
Forsman laati uuden piirustuksen sairaalahallituksen tämän johdosta eh-
dottamista muutoksista, minkä mukaisen uudelleenjärjestelyn kaupungin-
hallitus hyväksyi6), ja sittemmin myöskin lääkintöhallitus, edellyttäen, 
ettei rakennustöiden kustannusarvio tämän muutoksen kautta nouse 7). 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 8) käyttämään saatu 1,200 mk:n 
suuruinen palo vakuutusmaksu tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen 
laboratoriossa sattuneen tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaami-
seen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi9) sairaalahallituksen ehdotuksen tuberku-
loosisairaalan kolmannessa kerroksessa olevan päivystäjälääkärin huoneen 
liittämisestä toimitsijan huoneistoon sekä antoi rakennustoimistolle teh-
täväksi työn suorittamisen käyttäen n. 3,000 mk pääluokan Kiinteistöt 
lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset sisältyvästä 
sairaalain määrärahasta. 

Lääkintöhallituksen hyväksyttyä sen tutkittaviksi alistetut tuberku-
loosisairaalan kattila- ja pannuhuoneen laajentamisen piirustukset ja kus-
tannusarvion 10) kaupunginhallitus myönsi u) tämän työn suorittamiseen 
60,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 
Mainittujen laajennustöiden valmistuttua päätettiin12) asiasta ilmoittaa 
lääkintöhallitukselle töiden tarkastamista varten. 

Sairaalain eräiden viranhaltijain palkankorotukset. Kaupunginhallitus 
suostui13) sairaalahallituksen ehdotuksiin eräiden palkkasääntöön merkitse-
mättömäni pysyväisten virkain ryhmään kuuluvien sairaalain virkain hal-
tijain palkkojen korottamisesta. 

Sairaalain valtionapu. Sen jälkeen kun oli tehty asiaa koskeva ano-
mus14), lääkintöhallitus myönsi tuberkuloosisairaalan käyttökustannuk-
siin v:lta 1938 1,192,734 mk:n 15) sekä Kivelän sairaalan mielisairasosaston 

Khs 29 p. jouluk. 2,561 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 1,869 §. — 3) Khn jsto 
22 p. helmik. 3,216 §. — 4) Ks v:n 1937 kert. s. 41. — 5) Ks. tämän kert. s. 
46. — 6) Khs 1 p. jouluk. 2,354 §. — 7) S:n 29 p. jouluk. 2,564 §. — 8) S:n 1 
p. jouluk. 2,357 §. — 9 ) S:n 22 p. kesäk. 1,314 §. — 1 0 ) S:n 3 p. maalisk. 500 §. — 
J1) S:n 10 p. maalisk. 560 §. — 12) S:n 10 p. marrask. 2,160 §. — 13) S:n 20 p. 
tammik. 147 §, 12 p. toukok. 989 ja 990 § sekä 27 p. lokak. 2,011 §. — 14) S:n 
27 p. tammik. 227 §. — 15) S:n 3 p. maalisk. 506 §. 
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vastaaviin kustannuksiin 819,216 mk-.n1), Nikkilän sairaalan 2,450,712 
mk:n ja Nikkilän sairaalan perhehoitoa varten 569,980 mk:n 2) suurui-
sen valtionavun. 

Valtionavun saamiseksi mielisairaaloille noudatettavia vaatimuksia 
koskeva lääkintöhallituksen kiertokirje lähetettiin 3) sairaalahallitukselle 
tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Sairaanhoitajatar koulu. Merkittiin 4) tiedoksi lääkintöhallituksen kau-
punginhallituksen tekemän anomuksen 5) mukaisesti suostuneen siihen, 
että kaupungin sairaanhoitajatar koulun oppijaksoille saadaan harkinnan 
mukaisesti toistaiseksi ottaa vahvistetun oppilasmäärän lisäksi enintään 
4 oppilasta eli siis kaikkiaan 30. 

Kaupungin sairaanhoitajattarien lepokoti. Kaupunginhallitus myönsi 6) 
yleisistä käyttövaroistaan 4,000 mk:n suuruisen määrärahan Helsingin 
kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen Tuurholmassa olevan 
kesäkodin kertomusvuoden ylläpitokustannuksiin. 

Punaisen ristin sairaala. Helsingin kaupungin ja Suomen punaisen 
ristin välillä v. 1931 tehdyn sopimuksen 7) mukaisesti voitiin ensimmäi-
nen kaupungin käytettäväksi Punaisen ristin sairaalasta vuokratuista 
neljästä osastosta nyt irtisanoa, mutta kaupunginhallitus päätti8) toistai-
seksi olla käyttämättä irtisanomisoikeuttaan. 

Uudenkaupungin piirimielisairaala. Kaupunginhallitus hyväksyi 9) 
Uudenkaupungin piirimielisairaalan hoitomaksun kertomusvuoden alusta 
toistaiseksi, 5 mk:n korotuksin entisestään, 30 mk:ksi potilaspaikkaa koh-
den hoitopäivältä. 

Tuberkuloosiparantolain ja -sairaalain keskusyhdistyksen ilmoitus kau-
pungin jäsenmaksun määräämisestä entiseksi 6 mk:ksi potilaspaikkaa koh-
den merkittiin 10) tiedoksi. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huolt oto imi 
Huoltoviraston viranhaltijat. Kaupunginvaltuuston vakinaistettuan) 

kaksi huoltotoimen apulaisjohtajan virkaa, kaupunginhallitus valitsi12) 
irtolais- ja alkoholistihuoltoasioita käsitteleväksi apulaisjohtajaksi hovi-
oikeudenauskultantti O. P. Toivolan sekä köyhäinhoitoasioita käsittele-
väksi apulaisjohtajaksi huoltoviraston ylimääräisen apulaisjohtajan H. 
Lindroosin. 

Tilapäisen osoitteenhakijan ynnä ylityö voiman palkkaamiseen huolto-
virastoon myönnettiin13) huoltolautakunnalle 10,000 mk huoltotoimen 
pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Pääluokkaan Huoltotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 36,000 mk 14) kahden tilapäisen kodissakävijän palkkaami-
seksi irtolais- ja alkoholistihuoltokansliaan maaliskuun 1 p:stä vuoden 
loppuun sekä 5,400 mk15) uuden siivoojan palkkaamiseksi sinne kertomus-
vuodeksi. 

Khs 3 p. maalisk. 507 §. — 2 ) S:n 3 p. maalisk. 508 §. — 3) S:n 23 p. maa-
lisk. 670 §. — 4) S:n 10 p. marrask. 2,158 §. — 5) S:n 20 p. lokak. 2,003 §. — 
6) S:n 3 p. helmik. 274 §. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 160. — 8) Khs 2 p. kesäk. 
1,157 §. — 9) S:n 7 p. tammik.49 S. — 10) S:n 22 p. syysk. 1,766 §. — 21) Ks. 
tämän kert. s. 6. — 12) Khs 22 p. jouluk. 2,469 §. —1 3) S:n 29 p. jouluk. 2,535 §. — 
14) S:n 17 p. helmik. 358 §. — 15) S:n 13 p. tammik. 67 §. 


