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ginhallituksen esittämin muutoksin. Ehdotus alistettiin Uudenmaan 
lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Sittemmin piirinuohoojat O. F. Karlsson y.m. Uudenmaan läänin-
hallitukselle jättämässään valituskirjelmässä anoivat valtuuston edellä 
mainitun päätöksen kumoamista heidän oikeuttaan loukkaavana ja ylei-
sen lain kanssa ristiriidassa olevana uudistaen aikaisemmat väitteensä *) 
valtuuston tekemien päätösten johdosta kaupungin nuohoustoimen uudel-
leenjärjestämisestä ja uuden palojärjestyksen hyväksymisestä sekä huo-
mauttaen, että valtuuston nyt hyväksymän uuden palojärjestyksen IX 
luvun 33 §:n mukaan voidaan kaupungin nuohoustoimi järjestää joko voi-
massa olevan piirijakojärjestelmän mukaisesti tai perustamalla joko kun-
nallinen tai kunnan valvonnan alaisena toimiva nuohouslaitos, jonka 
jälkimmäisen vaihtoehdon toteutuessa valittajat menettäisivät oikeuden 
harjoittaa ammattiaan. Lisäksi tehtiin valituskirjelmässä erinäisiä huomau-
tuksia paloj ärjestyksessä edellytetyn nuohousmonopoolin tarkoituksen-
mukaisuudesta ja kannattavuudesta sekä pyydettiin korvausta välittä-
jäin kustannuksista. Valituksen johdosta lääninhallitukselle annetta-
vassa selityksessään valtuusto m. m. päätti huomauttaa, että palojärjes-
tyksessä oli jätetty avoimeksi kysymys siitä, oliko piirinuohoojajärjestelmää 
Helsingissä edelleen jatkettava vai sen sijaan perustettava erityinen nuo-
houslaitos, sekä ettei valtuusto palojärjestyksen hyväksymisen yhteydessä 
tai sen jälkeenkään ollut tehnyt mitään päätöstä tässä suhteessa, joten 
valitus olisi jo tällä perusteella hylättävä. Siinäkin tapauksessa että kysy-
mys piirinuohoojajärjestelmän poistamisesta olisi uudessa palojärj estyk-
sessä tullut ratkaistuksi, valtuusto katsoi valituksen aiheettomaksi, koska 
palosäännön 29 §:ään sen mielestä sisältyi valtuus palolautakunnalle pe-
ruuttaa nuohoojien toimet. Uudet määräykset eivät myöskään olleet risti-
riidassa elinkeinolainsäädännön kanssa, kuten valittajat olivat väittäneet. 
Edellä mainituin perustein valtuusto anoi 2), että lääninhallitus hylkäisi 
valituksen sekä välittäjäin korvausvaatimuksen. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s aira ai ain 
uiko puolella 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Terveydenhoitolautakunta oi-
keutettiin ylittämään terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1938 
määrärahaa Kaluston kunnossapito enintään 224: 50 mk 3) sekä kerto-
musvuoden määrärahoja Laboratoriotarpeita enintään 5,000 mk 4 ) ja 
Näytteiden osto enintään 1,500 mk 5). 

Maidontarkastamo. Maidontarkastamon entisen 46 palkkaluokkaan 
kuuluvan laboratorioapulaisenviran muuttamiseksi laboraattorinviraksi 
kaupunginvaltuusto v:n 1940 alusta lukien päätti6) perustaa maidontar-
kastamoon 31 palkkaluokkaan kuuluvan laboraattorin viran sekä samasta 
ajankohdasta lukien lakkauttaa mainitun laboratorioapulaisenviran ja sen 
entisen 8 kuukaudeksi vuodessa palkatun ylimääräisen nuoremman toi-

Vrt. v:n 1936 kert . s. 74. — 2) Kvsto 30 p. elok. 10 §. — 3) S:n 22 p. hel-
mik. 23 §. — 4) S:n 25 p. lokak. 30 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 36 §. — 6) S:n 4 p. 
lokak. 12 §. 
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misto- ja laboratorioapulaisen viran vakinaistamiseksi päätettiin samoin 
v:n 1940 alusta lukien perustaa sinne 41 palkkaluokkaan kuuluva alemman 
palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen virka. 

Maidontarkastamoon päätettiin1) v:n 1940 alusta lukien perustaa 34 
palkkaluokkaan kuuluva näy tteidenottaj an virka. 

Maidontarkastamon kaitsija K. Lilja oikeutettiin 2) eläkkeen saamiseksi 
lukemaan hyväkseen huhtikuun 1 p:n 1920 ja toukokuun 1 p:n 1921 väli-
nen palvelusaikansa kaupungin elintarvelautakunnan kaitsijana. 

Pääluokkaan Terveydenhoito sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 3) 5,850 mk kermanvispilöimiskojeen ostamiseksi maidontarkasta-
moon. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään maidontarkastamon 
v:n 1938 määrärahoja Kaluston kunnossapito enintään 283: 95 mk ja Tarve-
rahat enintään 1,333:50 mk4) sekä kertomusvuoden määrärahoja Tila-
päistä työvoimaa 7,956 mk5), Valaistus 2,000 mk5), Painatus ja sidonta 
3,000 mk 6), Tarverahat 5,000 mk 5) ja Vaatteiden pesu 500 mk 5). 

A suntojentarkastusvirasto. Asuntoj entarkastusviraston tilapäisen työ-
voiman määrärahaa pätettiin7) sallia ylittää 7,850 mk. 

A mmattientarkastusvirasto. Hyväksyen kaupunginhallituksen toimen-
piteen8) avoinna olevan ammattientarkastajan viran julistamisesta aino-
astaan naispuolisten henkilöiden haettavaksi, kaupunginvaltuusto va-
litsi 9) virkaan insinööri G. Winklerin. Edellä mainitusta päätöksestä filo-
sofianmaisteri A. J. Savolahti valitti Uudenmaan lääninhallitukselle 
huomauttaen, että terveydenhoitolautakunnan kaupunginhallituksen pää-
töksen mukaisesti julistettua kyseisen viran haettavaksi ainoastaan nais-
puolisen ammattientarkastajan virkana, ammattienylitarkastaja oli hä-
neltä vaaditussa lausunnossa huomauttanut, ettei asiassa ollut menetelty 
lainmukaisesti ja ehdottanut viran julistamista uudelleen haettavaksi, 
mitä valtuusto kuitenkaan ei ollut ottanut huomioon vaan oli toimittanut 
vaalin. Lääninhallitukselle asiassa annettavassaan selityksessä valtuusto 
päätti10) huomauttaa, että Helsingin kaupungin ammattientarkastuksen 
johtosäännön 2 §:n mukaisesti kaupungin ammattientarkastusta hoitaa 
ammattienylitarkastajan lisäksi tarpeellinen määrä mies- ja naispuolisia 
ammattientarkastajia, ollen sukupuolta tämän mukaisesti pidettävä 
pätevyysvaatimuksena. Niinpä jos kyseiseen virkaan olisi valittu mieshen-
kilö, olisi kaupungin seitsemästä ammattientarkastajasta vain kaksi ollut 
naispuolista, vaikka aikaisemmin oli harkittu heitä tarvittavan kolme. 
Koska valtuusto näin ollen virkaa täytettäessä ei ollut ylittänyt toimival-
taansa eikä menetellyt lainvastaisesti, ja kun valittaja ei edes ollut väittä-
nytkään sen päätöksen loukanneen hänen yksityistä oikeuttaan, valtuusto 
anoi10), että lääninhallitus hylkäisi valituksen. 

Insinööri M. Valjakka, joka maaliskuun 16 p:stä lähtien oli viransijai-
sena hoitanut ammattientarkastajan virkaa, määrätt i inu) edelleen sa-
man viran tultua avoimeksi kesäkuun 16 p:stä lukien hoitamaan sitä 
siksi kuin se vakinaisesti täytettiin. 

Valtuusto myönsi12) pyynnöstä ammattientarkastaja G. Winklerille 

!) Kvsto 30 p. elok. 20 §. — 2) S:n 22 p. helmik. 11 §. — 8) S:n 5 p. huhtik. 
26 §. — 4) S:n 22 p. helmik. 23 §. — 5) S:n 15 p. marrask. 29 §. 6) S:n 30 p. elok. 
44 §. — 7 ) S:n 15 p. marrask. 29 §. — 8 ) Vrt. t ämän kert . s. 167. — 9) Kvsto 30 p. 
elok. 16 §. — 10) S:n 4 p. lokak. 8 §. - — n ) S:n 5 p. heinäk. 10 §. — 12) S:n 5 p. 
huhtik. 10 §. 
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eron virastaan kesäkuun 16 pistä lukien sekä virkavapautta maaliskuun 
16 pistä lähtien. Hänen viransijaisekseen määrättiin insinööri M. Valjakka 
ja päätettiin ilmoittaa tästä asianomaiselle valtion ammattientarkasta-
jalle. 

Terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 840 mkin lisäyksen ammattientarkastuksen tilapäisen työvoi-
man määrärahaan ammattientarkastus viraston siivoojan palkankorotuk-
sen suorittamiseksi. 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloottisten henkilöiden asuntolain lämmit-
täjäntoimi päätettiin 2) tammikuun 1 pistä lukien lakkauttaa, koska sinne 
perustetun talonmiehentoimen haltijan tehtäviin kuului myöskin keskus-
lämmityslaitteiden hoito. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 3) ylittämään tuberkuloottisten 
henkilöiden asuntolain määrärahaa Ruoka-avustukset enintään 1,600 mk. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston 
määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Perhehoito myönnyttiin 4) ylittämään 
vastaavasti 360 mk ja 10,000 mk. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään sielullisesti sairai-
den naisten keskuskodin määrärahaa Kesälomasijaiset 56 mk 5) ja määrä-
rahoja Lämpö ja Kaluston hankinta vastaavasti 2,000 mk ja 500 mk4) 
sekä sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahoja Kesäloma-
sijaiset 645 mk5) ja Valaistus 600 mk4). 

Kouluhammasklinikka. Kaupunginvaltuusto päätti6), että kaupungin 
kouluhammasklinikoissa annetaan vin 1940 alusta lukien järjestelmällistä 
hammashoitoa sekä kansakoulujen jatkoluokkien että valmistavien am-
mattikoulujen oppilaille. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin7) tekemään Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Helsingin osaston kanssa sopimus keskuskouluhammas-
klinikan luovuttamisesta toistaiseksi iltapäivisin käytettäväksi mainitun 
liiton järjestettävään oppikoululaisten hammashoitoon siten, että kli-
nikka kalustoineen luovutettaisiin vuokratta, mutta liitto hankkisi 
tarveaineet, palkkaisi tarpeelliset hammaslääkärit, jotka terveyden-
hoitolautakunnan kuitenkin tuli hyväksyä, sekä kustantaisi siivouksen, 
maksaen kaupunki sähkönkulutuksesta aiheutuvat menot; myöskin kansa-
koulujen jatkoluokkien ja valmistavien ammattikoulujen oppilaita olisi 
iltapäivisin otettava klinikassa vastaan, enintään 120 oppilasta vuo-
dessa. 

Valtuusto päätti6) perustaa Aleksis Kiven kouluun v:n 1940 alusta 
lukien haarahammasklinikan sekä sitä varten 21 palkkaluokkaan kuulu-
van haaraklinikanhoitaj an viran, 40 palkkaluokkaan kuuluvan klinikka-
apulaisen viran ja 42 palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin viran. Ter-
veydenhoitolautakunta oikeutettiin keskusklinikasta siirtämään uuteen 
haaraklinikkaan kaksi kouluhammaslääkäriä ja yhdet hammaslääkärin 
työvälineet. Vin 1940 talousarvioon päätettiin merkitä 93,000 mk kysei-
sen haaraklinikan perustamiskustannuksia varten, mitä määrärahaa saa-
tiin käyttää jo kertomusvuonna. 

Valtuusto päätti8) perustaa Lapinlahden uuteen kansakoulutaloon 
Kvsto 15 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 16 §; vr t . myös v:n 1938 

kert . s. 41. — 3) Kvsto 22 p. helmik. 23 §. — 4) S:n 15 p. marrask. 29 §. — 5) S:n 
5 p. heinäk. 35 §. — 6 ) S:n 30 p. elok. 22 §. — 7 ) S:n 10 p. toukok. 15 § . 8 ) S:n 
7 p. kesäk. 24 §. 
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haarahammasklinikan sekä sitä varten kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä 
lukien 21 palkkaluokkaan kuuluvan haaraklinikanhoitaj an viran ja 40 
palkkaluokkaan kuuluvan klinikka-apulaisen viran ja saman vuoden loka-
kuun 1 p:stä lukien kaksi 31 palkkaluokkaan kuuluvaa kouluhammas-
lääkärin virkaa ja 42 palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin viran myön-
täen näiden virkain haltijain palkkaamiseen kertomusvuonna 48,800 mk 
käyttövaroistaan uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. Haara-
hammasklinikan kertomusvuoden muiden ylläpitokustannusten peittämi-
seksi valtuusto myönsi terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan, niitä ylittäen, seuraavat lisäykset kouluhammasklinikan alla 
mainittuihin määrärahoihin: Tilapäistä työvoimaa 3,200 mk, Siivoaminen 
100 mk, Kaluston hankinta 128,684 mk, Painatus ja sidonta 1,500 mk, 
Tarverahat 300 mk, Vaatteiden pesu 200 mk sekä Lääkkeet ja sairaanhoito-
tarvikkeet 4,000 mk. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään kouluhammaskli-
nikan v:n 1938 määrärahoja Tarverahat sekä Lääkkeet ja sairaanhoito-
tarvikkeet vastaavasti enintään 435: 70 mk ja 1,345: 20 mk2) sekä kerto-
musvuoden määrärahoja Kaluston hankinta 2,800 mk 3) ja Painatus ja 
sidonta sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet vastaavasti 4,000 mk ja 
15,000 mk4). 

Terveystoimisto. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 2) ylittämään 
terveystoimiston v:n 1938 määrärahaa Lämpö enintään 24: 70 mk. 

Desinfioimislaitos. Desinfioimislaitokseen päätettiin5) v:n 1940 alusta 
lukien perustaa 35 palkkaluokkaan kuuluva apulaishoitajan virka. 

Desinfioimislaitoksen v:n 1938 määrärahaa Pienempiä korjauksia pää-
tettiin 6) sallia ylittää enintään 5,575: 75 mk. 

Sairaalat 

Kaupungin sairaaloissa kannettavien maksujen taksan muuttaminen. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi7) voimassa olevan Helsingin kaupungin 
sairaaloissa kannettavien maksujen taksan 6 kohtaan sellaisen muutoksen, 
että siitä selvästi kävi ilmi, että kuntalaisille vahvistettu sairaalamaksu kan-
netaan vain sellaisen ulkokuntalaisen hoidosta, joka on Helsingissä henki-
kirjoissa olevan henkilön palveluksessa tämän helsinkiläisessä kotitalou-
dessa. Uudenmaan lääninhallitus vahvisti kesäkuun 3 p:nä valtuuston 
päätöksen 8). 

Kaupungin sairaalain lääkärien antamien todistusten lunastusmaksut. 
Kaupunginvaltuusto päätti9), että kaupungin sairaalain lääkärien poti-
laista antamia todistuksia ja lausuntoja ei ollut laskettava sen vahvista-
mien kaupungin viranomaisten antamien jäljennösten ja todistusten lunas-
tusmaksumääräysten 10) alaisiksi, lukuunottamatta niitä todistuksia, joissa 
lääkäri sairaalan potilaspäiväkirjan mukaan vain toteaa, että potilas on 
taikka on ollut sairaalassa hoidettavana, ja ilmoittaa potilaan sairaalahoi-
don aikamäärän. 

!) Kvsto 7 p. kesäk. 24 §. — 2) S:n 8 p. helmik. 32 §. — 3) S:n 5 p. heinäk. 
35 §. — 4) S:n 15 p. marrask. 29 §. — 5 ) S:n 30 p. elok. 19 §. — 6) S:n 25 p. tam-
mik. 31 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 29 §; ks. myös v:n 1930 kert. s. 78 ja v:n 1931 
kert . s. 63. — 8) Kvsto 21 p. kesäk. 4 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 79. — 
9) Kvsto 15 p. marrask. 10 §. — 1 0 ) Ks. v:n 1938 kert. s. 4. 
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Marian sairaala, Marian sairaalaan päätettiin v:n 1940 alusta perus-
taa neljä 41 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajattarenvirkaa ja viisi 
53 palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti2) merkitä v:n 1940 talousarvioon 708,500 
mk:n määrärahan Marian sairaalan talousrakennuksessa suoritettaviin 
muutos- ja korjaustöihin. 

Marian sairaalan v:n 1938 määrärahoja Sairaslomasijaiset ja Valaistus 
päätettiin sallia ylittää vastaavasti 5,510: 35 mk ja 4,575: 80 mk 3) sekä 
seuraavia kertomusvuoden määrärahoja alla mainitun verran: Sairas-
lomasijaiset 20,000 mk, Siivoaminen 3,000 mk, Vedenkulutus 15,000 mk, 
Kaluston hankinta 43,000 mk, Kaluston kunnossapito 20,000 mk, Painatus 
ja sidonta 8,000 mk, Tarverahat 6,000 mk, Ruokinta 50,000 mk, Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet 350,000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 
15,000 mk ja Erilaatuiset menot 15,000 mk4). 

Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaalaan päätettiin1) v:n 1940 alusta 
perustaa 37 palkkaluokan apulaisyöylihoitajattarenvirka, 36 palkkaluokan 
kiertävän hoitajattaren virka, 46 palkkaluokan apumiehen virka, 50 palkka-
luokkaan kuuluva keittäjän virka sekä kaksi siivoojan virkaa, kaksi pesu-
apulaisen virkaa ja ompelijan virka, jotka kuuluisivat 53 palkkaluok-
kaan. 

Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
valtuusto myönsi5) 191,100 mk:n suuruisen lisäyksen kulkutautisairaalan 
määrärahaan Tilapäistä työvoimaa oikeuttaen sairaalahallituksen lisäksi 
ylittämään tätä määrärahaa enintään 308,900 mk. 

Kulkutautisairaalan v:n 1938 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa, 
Ruokinta ja Käyttövoimaa päätettiin sallia ylittää vastaavasti 36,905: 70 
mk, 991: 85 mk ja 7,041: 55 mk3) sekä seuraavia kertomusvuoden määrä-
rahoja enintään alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 4,225: 60 mk, 
Sairaslomasijaiset 22,000 mk, Lämpö 80,000 mk, Valaistus 7,000 mk, Sii-
voaminen 1,500 mk, Vedenkulutus 23,000 mk, Tarverahat 5,000 mk, 
Ruokinta 250,000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 25,000 mk, 
Yleisten laitteiden kunnossapito 6,000 mk, Kuljetus-ja matkakustannuk-
set 20,000 mk, Käyttövoimaa 8,000 mk ja Erilaatuiset menot 3,500 
mk4). 

Kivelän sairaala. Haettavaksi julistettuun Kivelän sairaalan mieli-
sairaiden osaston ylilääkärin virkaan valittiin6) Nikkilän sairaalan yli-
lääkäri ja johtaja S. E. Donner; lääkintöhallitus hyväksyi marraskuun 
9 p:nä vaalin 7). Kun Kivelän sairaalan johtajan ja mielisairaiden osaston 
ylilääkärin virkaa ei saatu täytetyksi marraskuun 1 p:ään mennessä, 
johon asti professori E. Ehrnrooth kaupunginhallituksen määräyksestä 8) 
hoiti sitä, kaupunginvaltuusto määräsi9) hänet hoitamaan sitä edelleen 
mainitusta päivästä kertomusvuoden loppuun. 

Kivelän sairaalaan päätettiin1) v:n 1940 alusta perustaa 36 palkka-
luokkaan kuuluva kiertävän hoitajattaren virka sekä kaksi sairaanhoi-
tajattarenvirkaa ynnä laboratorioapulaisen virka ja asentajan virka, jotka 
kuuluisivat 41 palkkaluokkaan. 

Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-

Kvsto 13 p. syysk. 11 §. — 2) S:n 13 p. syysk. 21 §. — 8 ) S:n 25 p. tammik. 
39 §. — 4) S:n 29 p. marrask. 15 §. — 6) S:n 7 p. kesäk. 26 §. — S:n 25 p. lokak. 
13 §. — 7) S:n 29 p. marrask. 3 §. — 8) Ks. t ämän kert . s. 173. — 9) Kvsto 25 p. 
lokak. 15 §. 
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valtuusto myönsi *) 8,900 mk:n lisäyksen Kivelän sairaalan määrärahaan 
Kaluston hankinta uuden Beckmann pH-mittarin hankkimiseksi mainit-
tuun sairaalaan. 

V:n 1940 talousarvioon päätettiin2) merkitä 155,415 mk:ri määräraha 
Kivelän sairaalan uuden ruumishuoneen sisustamista ja kalustamista var-
ten oikeuttaen sairaalahallitus käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Kivelän sairaalan seuraavia määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää 
enintään alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 55,000 mk, Sairaslomasi-
jaiset 55,000 mk, Kaluston kunnossapito 60,000 mk, Lääkkeet ja sairaan-
hoitotarvikkeet 70,000 mk ja Erilaatuiset menot 20,000 mk. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen Nikkilän sairaalan uuden apulaisylilääkärin viran johto-
säännöksi alistaen johtosäännön lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi. 

Nikkilän sairaalan ylilääkärille ja johtajalle S. E. Donnerille myönnet-
tiin 5) tieteellistä työtä varten jatkettua virkalomaa kesäkuun 10 p:n ja 
heinäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi viransijaisenaan saman sairaalan apulais-
ylilääkäri G. E. Svanljung oikeuksin nostaa hoitamansa viran pohjapalkka 
ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Nikkilän sairaalan vastaperustettuun apulaisylilääkärinvirkaan valit-
tiin 6) saman sairaalan ensimmäinen alilääkäri G. E. Svanljung. 

Nikkilän sairaalaan päätettiin7) v:n 1940 alusta perustaa 33 palkka-
luokan voimistelunopettajan virka, viisi 41 palkkaluokan mukaista sairaan-
hoitajattaren virkaa, kaksi 38 palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan-
virkaa, 46 palkkaluokan apumiehenvirka, kaksi 53 palkkaluokan siivoo-
jan virkaa ja 52 palkkaluokan mukainen keittäjän virka. 

Valtuusto hyväksyi 8) yleisten töiden lautakunnan sen kehoituksesta ja 
sen esittämällä tavalla9) laatimat Nikkilän sairaalan lääkärien asunto-
rakennuksen pääpiirustukset sekä 1,280,000 mk:aan päättyvän kustannus-
arvion. 

V:n 1940 talousarvioon päätettiin10) merkitä 293,319 mk:n suuruinen 
määräraha Nikkilän sairaalan uuden juhla- ja voimistelusalirakennuksen 
kalustamista varten oikeuttaen sairaalahallitus käyttämään sitä jo kerto-
musvuonna. 

Nikkilän sairaalan seuraavia määrärahoja päätettiin 3) sallia ylittää 
enintään alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 8,000 mk, Sairasloma-
sijaiset 76,000 mk, Desinfioimisaineet 3,000 mk, Ruokinta 180,000 mk, 
Kuljetus- ja matkakustannukset 30,000 mk ja Erilaatuiset menot 9,000 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginvaltuusto vahvisti n ) eräin lisäyksin 
sairaalahallituksen ehdotuksen tuberkuloosisairaalan laryngologialilääkä-
rin johtosäännöksi. 

Tuberkuloosisairaalaan päätettiin 7) v:n 1940 alusta perustaa 53 palkka-
luokkaan kuuluva ompelijan virka. 

Eräiden tuberkuloosisairaalan röntgenosaston ja tuberkuloosihuolto-
toimiston vanhan osan uusimistöiden suorittamiseksi sekä tuberkuloosi-
huoltotoimiston uuden laboratorion lattiain päällystämiseksi valtuusto 
oikeutti 12) yleisten töiden lautakunnan ylittämään v:n 1938 talousarvion 

!) Kvsto 7 p. kesäk. 25 §. — 2) S:n 4 p. lokak. 31 §. — 3) S:n 29 p. marrask. 
15 §. — 4 ) S:n 22 p. helmik. 18 §. — 5 ) S:n 26 p. huhtik. 11 §. — 6 ) S:n 22 p. hel-
mik. 12 §. — 7 ) S:n 13 p. syysk. 11 §. — 8 ) S:n 7 p. kesäk. 22 §. — 9) Vrt. v:n 1938 
kert . s. 45. — 1 0 ) Kvsto 26 p. huhtik. 23 §. — n ) S:n 25 p. tammik. 11 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 10.— 1 2) Kvsto 21 p. kesäk. 36 §. 
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tuloa tuottamattomain pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset 
nimikkeessä Sairaanhoito tuberkuloosisairaalan hallintorakennuksen eri-
näisiä muutostöitä sekä sen läntisen siipirakennuksen rakentamista varten 
varattuja varoja enintään 91,470 mk. 

Tuberkuloosisairaalan seuraavia määrärahoja päätettiin *) sallia ylit-
tää enintään alla mainitun verran: Sairaslomasijaiset 55,000 mk, Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet 25,000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 
20,000 mk ja Erilaatuiset menot 6,000 mk. 

Erinäiset sairaanhoitomenot. Sairaalamaksuja Suomen punaisen ris-
tin sairaalaan nimistä määrärahaa päätettiin2) sallia ylittää enintään 
460,000 mk. 

Helsingin yleisen sairaalan laajennustöiden valmistumisajan siirtäminen 
myöhemmäksi. Kaupunginvaltuusto päätti2) vastata kieltävästi sisä-
asiainministeriön tekemään tiedusteluun, suostuisiko kaupunki Helsingin 
yleisen sairaalan synnytys- ja naistautien osaston laajennustöiden valmis-
tumisajan siirtämiseen myöhemmäksi. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huolto-ohjesääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä eräitä huolto-
lautakunnan alaisten työtupain ja naisten työtuvan yhdistämisestä ai-
heutuvia muutoksia Helsingin kaupungin huolto-ohjesääntöön, sosiaali-
ministeriö joulukuun 20 p:nä 1938 hyväksyi täten muutetun huolto-ohje-
säännön, mikä merkittiin 3) tiedoksi. 

Huoltovirasto. Huoltoviraston kassa- ja tilitoimiston pääkassanhoitaja 
A. Lindgren, joka maaliskuun 1 p:ään mennessä jo oli saanut kaiken virka-
säännön mukaisen sairasavun, oikeutettiin4) nostamaan % pohjapalkastaan 
ynnä ikäkorotuksensa hänelle maaliskuuksi myönnetyn jatketun sairas-
loman ajalta. 

Huoltoviraston eteis vartijan M. K. Sundströmin anastettua useaan eri 
otteeseen helmikuusta lähtien huoltovirastolle saapuneista kirjaamatto-
mista kirjeistä pieniä rahamääriä, arviolta yhteensä 2,000 mk, hävittäen 
sitten kirjeet, hänet pidätettiin virantoimituksesta maaliskuun 17 p:stä 
lähtien ja luovutettiin rikospoliisille kuulusteluja varten. Kaupungin-
valtuusto päätti5) tehdä asiasta kaupunkien kunnallislain 52 §:n mu-
kaisen ilmoituksen Uudenmaan läänin maaherralle. 

Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Huomioonottaen viran suuremman työ-
määrän ja edesvastuun kunnalliskodin työlaitoksen muihin työnjohtajan-
virkoihin verraten kunnalliskodin yhteydessä toimivan työlaitoksen puu-
seppäosaston työnjohtajan virka korotettiin6) kertomusvuoden alusta 
lukien 32 palkkaluokkaan myöntäen tarkoitukseen 3,600 mk kaupungin-
valtuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kunnalliskodin sikalan v:n 1938 määrärahaa Muut kulut päätettiin7) 
sallia ylittää 18,000 mk. 

Kvsto 29 p. marrask. 15 §. — 2 ) S:n 5 p. heinäk. 6 §; vr t . v:n 1938 kert . 
s. 47. — 8) Kvsto 25 p. tammik. 3 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 49 ja Kunnall. 
asetuskok. s. 81. — 4) Kvsto 5 p. huhtik. 11 §. — S:n 5 p. huhtik. 9 §. — 
«) S:n 22 p. helmik. 9 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 34 §. 




