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Palolaitoksen vanha sairaankuljetusauto sekä Rugby-merkkinen henki-
löauto päätettiin sallia myydä. 

Vapaaehtoisen palokunnan osallistuminen väestönsuojelutyöhön. Käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi2) 10,000 mk 
Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle käytettäväksi korvausten suorit-
tamiseen väestönsuojelutyöhön osallistuville palokunnan jäsenille. 

Palohälytysjärjestelmä. Kaupunginhallitus päätti 3) suostua Ab. L. M. 
Ericsson oy:n anomukseen yhtiön Fleminginkadun taloon n:o 36 asennetun 
automaattisen palohälytysjärjestelmän liittämisestä palokunnan palolen-
nättimeen ehdoin, että mainitun talon omistaja, Suomen osuuskauppojen 
keskuskunta, suoritti kaikki liittämiskustannukset ja kaikki vikailmoituk-
set johdettiin toiminimen vartiohuoneeseen. 

Palopäällystökoulu. Merkittiin 4) tiedoksi sisäasiainministeriön päätös 
palopäällystökoulun liittämisestä kaupungin palokuntaan. 

Eräiden piirinuohoojain erottaminen. Piirinuohooja O. V. Michelssonin 
tehtyä itsensä syypääksi nuohousmaksujen liikaveloittamiseen, palolauta-
kunta päätti esittää, että maistraatti ryhtyisi voimassa olevan palojärjes-
tyksen 27 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin. Kun maistraatti kuitenkaan ei 
katsonut voivansa niihin ryhtyä, koska sen mielestä mainittua pykälää ei 
voitu kyseisessä tapauksessa soveltaa, niin palolautakunta myöhemmin 
päätti ilmoittaa asiasta yleiselle syyttäjälle syytteen nostamista varten. 
Alistettuaan tämän päätöksen tutkittavakseen kaupunginhallitus kielsi 5) 
panemasta sitä täytäntöön. 

Maistraatin päätettyä olla ottamatta käsiteltäväkseen palolautakunnan 
esitystä piirinuohoojain O. V. Michelssonin ja A. Nevalaisen erottamisesta 
korkean ikänsä ja sairaalloisuutensa vuoksi kykenemättöminä virkaansa 
hoitamaan, koska asia ei kuulunut sen toimivaltaan, kaupunginhallitus 
antoi6) kaupunginlakimiehelle tehtäväksi valittaa tästä maistraatin pää-
töksestä Uudenmaan lääninhallitukselle, joka puolestaan jätti asian maist-
raatin päätöksen varaan. Kaupunginhallitus päätti7) tämän jälkeen valit-
taa lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n 
ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan palkkio. Terveydenhoito-
lautakunnan puheenjohtajana sen vakinaisen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan estyneinä ollessa toimineelle ensimmäiselle kaupunginlääkä-
rille F. Hisingerille päätettiin 8) myöntää varapuheenjohtajalle hänen pu-
heenjohtajana toimiessaan kuuluvan kokouspalkkion ja jäsenten kokous-
palkkion välinen 175 mk:n erotus ollen se suoritettava terveydenhoitolauta-
kunnan ja sen toimiston määrärahasta Palkkiot. 

Terveydenhoitolautakunnan alaisten lääkärinvirkain hoitaminen. Kau-
punginhallitus oikeutti9) terveydenhoitolautakunnan tarvittaessa palk-

Khn jsto 9 p. helmik. 3,223 § ja 16 p. maalisk. 3,370 §. — 2 ) S : n 8 p . jouluk. 
4,246 §. — 3) Khs 18p. tammik. 183 §. — 4 ) S:n 19 p. lokak. 2,267 §. — 5 ) S:n 9 p. 
maalisk. 593 § ja 29 p. kesäk. 1,521 §. — 6) S:n 17 p. elok. 1,710 §. — 7) S:n 
30 p. marrask. 2,556 §. — 8) S:n 17 p. elok. 1,711 §. — 9) S:n 26 p. lokak. 2,315 §. 
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kaarnaan sijaislääkäreitä hoitamaan reserviharjoituksiin kutsuttujen ter-
veydenhoitolautakunnan alaisten lääkärien virkoja kehoittaen lautakuntaa 
kussakin tapauksessa lähettämään kaupunginhallitukselle laskun asian-
omaiselle suoritettavasta palkkiosta. 

Terveydenhoitolautakunnan alaisten toimenhaltijoin luontoisetukorvaukset. 
Eräiden terveydenhoitolautakunnan alaisten toimenhaltijani luontoisetu-
korvaukset vahvistettiin1). 

Terveydenhoitolautakunnan alaisen sairaanhoitohenkilökunnan viransi-
jaisten palkkiot. Kaupunginhallitus päätti2), että kaikkien terveydenhoito-
lautakunnan alaiseen sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvien, 41 palkka-
luokan mukaista pohjapalkkaa nauttivien viranhaltijain viransijaisille 
saatiin sijaispalkkiona suorittaa heidän hoitamansa vakinaisen viran pohja-
palkka lyhentämättömänä. 

Väestönsuojelutarvikkeiden hankkiminen terveydenhoitolautakunnan alai-
sille laitoksille. Terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
väestönsuojelutarvikkeiden hankkimiseen kaupunginhallitus myönsi 3) ter-
veydenhoitolautakunnan käytettäväksi 84,000 mk. 

Kaupunginlääkärit. Ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger ja toi-
nen kaupunginlääkäri O. Elo oikeutettiin 4) hoitamaan eräitä sivutoimia 
v:n 1940 loppuun. 

Terveydenhoidontarkastaja. Lääketieteenlisensiaatti A. Schwanck mää-
rättiin hoitamaan reserviharjoituksiin kutsutun terveydenhoidontarkasta-
jan G. Schwanckin virkaa lokakuun 27 pistä lukien, kuitenkin enintään 
kaksi kuukautta 5), samoin kuin joulukuun 13 pistä 31 p:ään 3,933 mk:n 
palkkioin 6). 

Terveydenhoitolautakunnan toimisto. Terveydenhoitolautakunnan toi-
miston päivystäjän K. Ehrströmin sijaiseksi tämän muiden virkatehtävien 
vuoksi kertomusvuoden tammi—helmikuuksi saaman virkavapauden ajaksi 
määrätylle rouva S. Neoviukselle päätettiin 7) suorittaa 1,710 mk:n kuu-
kausipalkkio virkavapaan viranhaltijan säästyneestä palkasta. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston vahtimestari H. F. Tallqvist 
oikeutettiin 8) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa v:n 
1940 loppuun. 

Terveydenhoitolautakunnan määrärahoista Tilapäistä työvoimaa sekä 
Matka- ja kuljetuskustannukset suoritettavain lautakunnan kanslian-
hoitajan ennakkovarain määrät korotettiin 9) vastaavasti 10,000 mk:ksi 
ja 7,500 mk:ksi. Muonitus-, käteisosto- y.m. tarpeita varten toimisto oikeu-
tettiin10) saamaan ennakkovaroja 10,000 mk kerrallaan tilitystä vas-
taan. 

Aluelääkärit. Lääketieteenlisensiaatti B. Bondestam määrättiin u ) hoi-
tamaan Sörnäisten aluelääkärin virkaa tammikuun 15 pistä lukien siksi 
kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Sörnäisten aluelääkäriksi valittiin12) sittemmin lääketieteenlisensiaatti 
B. Bondestam. 

Sörnäisten aluelääkärin B. Bondestamin sijaiseksi kahdeksi viikoksi 

i) Khs 16 p. maalisk. 669 § ja khn jsto 25 p. toukok. 3,625 §. — 2) Khs 23 p. 
helmik. 496 §. — 3) S:n 12 p. lokak. 2,189 §. — 4) S:n 12 p. tammik. 100 §. — 5) S:n 
9 p. marrask. 2,436 §. — 6) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,404 §. — 7 ) S:n 4 p. tammik. 
3,042 § ja 2 p. helmik. 3,183 §. — 8) Khs 9 p. marrask. 2,438 §. — 9) S:n 27 p. huh-
tik. 959 §. —1 0) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,240 §. — n ) Khs 4 p. tammik. 46 § ja 9 p. 
maalisk. 639 §. — 12) S:n 23 p. maalisk. 735 §. 



166 11. Kaupungin hallitus 

heinäkuun 17 p:stä lukien määrätylle lääketieteenlisensiaatti N. Wall-
manille myönnettiin1) 1,596 mk:n palkkio virkavapaan säästyneestä pal-
kasta. 

Lääketieteenlisensiaatti A. Nikula määrättiin2) joulukuun 15 p:n ja 
31 p:n välisenä aikana viransijaisena hoitamaan Sörnäisten ja Hermannin 
aluelääkärien virkoja 1,938 mk:n palkkioin sekä lääketieteenlisensiaatti 
O. F. Hästesko joulukuun 11 p:n ja 31 p:n välisenä aikana eteläisen alueen 
aluelääkärin virkaa 2,394 mk:n palkkioin. 

Lääketieteenlisensiaatti K. E. Holmberg määrättiin 3) hoitamaan reser-
viharjoituksiin kutsutun pohjoisen alueen aluelääkärin E. Lindströmin 
virkaa lokakuun 16 p:n ja marraskuun 14 p:n välisenä aikana. 

Merkittiin2) tiedoksi, että lääketieteenlisensiaatti L. Nyqvist oli sitou-
tunut hoitamaan pohjoisen alueen aluelääkärin virkaa joulukuun 13 pistä 
lähtien. 

Eteläisen alueen aluelääkärille E. Sillmanille myönnettiin 4) sairaslomaa 
täysin palkkaeduin elokuun ajaksi sijaisenaan lääketieteenlisensiaatti 
T. Thorström. 

Töölön aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin 5) sairaslomaa joulu-
kuun 4 p:n ja 31 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan 3,192 mk:n palkkioin lääke-
tieteenlisensiaatti B. Enqvist. 

Töölön aluelääkärin R. Laguksen viransijaiseksi kahdeksi viikoksi elo-
kuun 1 pistä lukien määrätylle lääketieteenlisensiaatti M. J . Hämäläiselle 
myönnettiin6) 1,596 mkin palkkio virkavapaan viranhaltijan säästyneestä 
palkasta. 

Töölön aluelääkäri R. Lagus oikeutettiin 7) hoitamaan sivutointa v:n 
1940 loppuun. 

Kunnalliset sairaanhoitajattaret. Toukokuun ajan palkatonta virka-
lomaa nauttivan Sörnäisten alueen kunnallisen sairaanhoitajattaren A. 
Niemisen sijaiselle päätettiin8) suorittaa 1,980 mkin palkkio virkavapaan 
viranhaltijan säästyneestä palkasta. 

Kaupunginkätilö. Arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
varatuista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi9) 350 mk kaupungin-
kätilön Hämeentien 2 bissä olevan huoneiston kertomusvuoden vuokran-
korotuksen suorittamiseen. 

Terveydenhoidolliset katsastajat. Katsastaja P. N. Niskanen oikeutet-
tiin10) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään toimeensa vin 1940 
loppuun. 

Katsastajat O. I. Andersson, V. Kranck ja R. Lönnfors oikeutettiin n ) 
hoitamaan sivutoimia vin 1940 loppuun. 

Makkaratehtaiden valvojat. Makkaratehtaiden valvojille päätettiin12) 
kaupungin puolesta maksaa palkka heidän reservin kertausharjoituksissa 
olonsa ajalta sekä sittemmin periä vastaava rahamäärä makkaratehtailta. 

Kaupungineläinlääkärinvirka. Kaupunginhallitus päätti13), että pro-
fessori O. von Hellensille, joka kaupungineläinlääkäri W. Ehrströmin 
suorittaessa sotapalvelusta oli määrätty hoitamaan hänen virkaansa loka-

*) Khn jsto 25 p. toukok. 3,622 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 4,403 §. — 8) Khs 
23 p. marrask. 2,530 §. — 4) S:n 13 p. heinäk. 1,599 §. — 5 ) Khn jsto 22 p. jou-
luk. 4,405 §. — «) S:n 1 p. kesäk. 3,638 §. — 7) Khs 12 p. tammik. 100 §. — 8) Khn 
jsto 25 p. toukok. 3,621 §. — 9) Khs 9 p. maalisk. 648 §. — 10) S:n 28 p. syysk. 
2,068 §. — « ) S:n 12 p. tammik. 100 §. — 1 2 ) Khn jsto 16 p. marrask. 4,171 § .— 
18) Khs 2 p. marrask. 2,362 §. 
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kuun 13 pistä toistaiseksi, oli sijaispalkkiona suoritettava 90 % kaupungin-
eläinlääkärin viran pohj apalkasta. 

Maidontarkastamo. Ylioppilas O. Sesemanin palkkaamiseksi maidon-
tarkastamon laboratorioapulaisen A. Willbergin viransijaiseksi joulukuun 1 
pin ja 12 pin väliseksi ajaksi myönnettiin 429 mk virkavapaan viranhal-
tijan säästyneestä palkasta. 

Maidontarkastamon kahdesta Kardex-lipastosta päätettiin 2) toinen 
sallia siirtää rakennustarkastuskonttoriin sekä toinen rakennustoimiston 
varasto-osaston säilytettäväksi. 

Asuntojentarkastuskonttori. Asuntojentarkastuskonttorissa toimivien nel-
jän henkisen työn varatyöntekijän päiväpalkkio päätettiin 3) korottaa 60 
mkiksi heidän oltuaan vuoden tässä työssä. 

Ammattientarkastuskonttori. Kaupunginhallitus päätti4) myöntää am-
mattientarkastaja G. Winklerille virkavapautta maaliskuun 16 pistä lähtien 
toistaiseksi, siksi kuin kaupunginvaltuusto oli käsitellyt hänen eroanomuk-
sensa, kuitenkin enintään kahdeksi kuukaudeksi, sekä määrätä hänen viran-
sijaisekseen samaten toistaiseksi insinööri M. Valjakan, jolle suoritettava 
2,925 mkin kuukausipalkkio oli maksettava ammattientarkastaja Winkle-
rin säästyneestä palkasta. Samalla terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 
julistamaan täten avoimeksi tuleva ammattientarkastaj an virka pätevien 
naishenkilöiden haettavaksi. 

Vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi myönnettiin 5) virkavapautta 
lokakuun 19 pistä marraskuun 27 piään ammattientarkastaja S. Lautsolle 
ilman palkkaa sekä enintään marraskuun 1 piään saakka virkaatoimitta-
valle ammattientarkastajalle T. Boxbergille. 

Ammattientarkastaja F. H. Tornberg oikeutettiin 6) asumaan kaupun-
gin ulkopuolella vin 1941 loppuun. 

Arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin varatuista käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi7) 2,160 mk ammattientarkastus-
konttorin huoneiston kertomusvuoden vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Tuberkuloosihuoltotoimisto. Kaupunginhallitus oikeutti8) tuberkuloosi-
lääkäri A. V. Wirran saamaan ikäkorotuksensa kesäkuun 20 pin ja 30 pin 
väliseltä ajalta, jolloin hän nautti virkavapautta osallistumista varten poh-
joismaiseen tuberkuloosikongressiin, sekä myönsi hänen sijaiselleen lääke-
tieteenlisensiaatti O. Silovuonteelle 1,452 mkin palkkion virkavapaan viran-
haltijan säästyneestä pohjapalkasta. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston toiselle alilääkärille E. Qvarnströmille, 
joka oli määrätty tammikuun 1 pistä alkaen hoitamaan toimistoon maini-
tusta päivästä lukien perustettua ensimmäisen alilääkärin virkaa siksi kuin 
se vakinaisesti täytettiin, päätettiin 9) lisäpalkkiona suorittaa ensimmäisen 
ja toisen alilääkärin virkain pohjapalkkain välinen 900 mkin suuruinen ero-
tus kuukaudessa, toisen alilääkärin virkaa samaksi ajaksi hoitamaan mää-
rätylle saman toimiston apulaislääkärille P. Hj. Tallbergille toisen alilää-
kärin ja apulaislääkärin virkain pohjapalkkain välinen 1,150 mkin erotus 
kuukaudessa sekä apulaislääkärin virkaa samaksi ajaksi hoitamaan määrä-
tylle lääketieteenkandidaatti R. Schulmanille 2,925 mk kuukaudessa ter-

!) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,395 §. — 2 ) S:n 9 p. helmik. 3,191 §. — 3) S:n 12 p. 
tammik. 3,070 §. — 4) Khs 16 p. maalisk. 694 §. — 5) Khn jsto 19 p. lokak. 4,062 §, 
26 p. lokak. 4,092 § ja 23 p. marrask. 4,196 §. — 6 ) S:n 27 p. heinäk. 3,813 §. — 
7) Khs 23 p. maalisk. 732 §. — 8) S:n 6 p. heinäk. 1,556 §. — 9) Khn jsto 12 p. 
tammik. 3,079 §. 



168 11. Kaupungin hallitus 

veydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista. 

Sen jälkeen kun tuberkuloosihuoltotoimiston toinen alilääkäri E. Qvarn-
ström helmikuun 1 pistä alkaen oli määrätty toimiston ensimmäiseksi ali-
lääkäriksi sekä apulaislääkäri P. Hj. Tallberg hoitamaan toisen alilääkärin 
virkaa siksi kuin se vakinaisesti täytettiin, jälkimmäiselle päätettiin 1) 
lisäpalkkiona suorittaa mainittujen virkain pohjapalkkain välinen 1,150 
mkin erotus kuukaudessa toisen alilääkärin säästyneestä palkasta. Lääke-
tieteenkandidaatti R. Schulmanille, joka oli määrätty hoitamaan apulais-
lääkäri Tallbergin virkaa siksi kuin se vakinaisesti täytettiin, päätettiin 2) 
suorittaa 2,925 mkin kuukausipalkkio tämän säästyneestä palkasta. 

Alilääkäri E. Qvarnström, jonka terveydenhoitolautakunta oli määrän-
nyt hoitamaan tuberkuloosilääkärin virkaa kahden viikon aikana joulukuun 
1 pistä lukien, määrättiin 3) jatkamaan kyseistä viransijaisuutta vuoden lop-
puun. 

Lääketieteenkandidaatti R. Schulman, joka oli määrätty hoitamaan 
tuberkuloosihuoltotoimiston avoinna olevaa apulaislääkärin virkaa lokakuun 
16 pistä joulukuun 31 piään mutta kutsuttu reserviharjoituksiin ennenkuin 
ennätti ryhtyä virkaa hoitamaan, oikeutettiin4) saamaan puolet palkka-
eduistaan niin kauan kuin hän tästä huolimatta hoiti toimiston iltavastaan-
otot. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin5) suorittamaan tuberkuloosi-
huoltotoimiston piirihoitajattarelle E. Tuomiselle hänen ikäkorotuksensa 
heinäkuun 1 pin 1939 ja elokuuni pin 1940 väliseltä ajalta, jolloin hän nautti 
virkavapautta opintomatkan tekemiseksi Lontooseen. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston piirihoitajatar A. Sundholm oikeutettiin 6) 
nostamaan ikäkorotuksensa siltä kuuden kuukauden virkavapausajalta, 
joka hänelle oli myönnetty syyskuun 1 pistä alkaen valtion terveydenhuol-
to-opiston kurssin suorittamista varten. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston alilääkäri E. Qvarnström oikeutettiin7) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa heinäkuun 20 
piään 1940. 

Tuberkuloosiparantolat. Kaupunginhallitus päätti8) olla hankkimatta 
uusia hoitopaikkoja mutta edelleen pidättää itselleen entiset hoitopaikkansa 
Mjölbollstadin parantolassa. Parantolan vin 1940 talousarvioehdotus mer-
kittiin9) tiedoksi. 

Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin10) kehoittaa asianomaiselta tililtä 
suorittamaan Kiljavannummen keuhkotautiparantola oyille kertakaikkista 
kannatusmaksua ja -avustusta yhteensä 817,920 mk sekä myöhemmin 
kunkin vuosineljänneksen alussa kannatusmaksua enintään 1,816 mk 
kutakin kaupungin hoitopaikkaa kohden. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti. Sielullisesti sairaiden miesten 
keskuskodin hoitajan A. Seppälän viransijaiselle heinäkuun aikana, hoitaja 
A. Lehtimäelle, myönnettiin11) 1,890 mkin palkkio virkavapaan viran-
haltijan säästyneestä palkasta. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammaslääkäri H. Groundstroemille, joka 

i) Khn jsto 19 p. tammik. 3,119 §. — 2) S:n 16 p. helmik. 3,231 §. — 3) S:n 
22 p. jouluk. 4,424 §. — «) S:n 23 p. marrask. 4,197 §. — 5) Khs 22 p. kesäk. 
1,457 §. — 6 ) S:n 10 p. elok. 1,689 §. — 7) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,235 §. — 8) Khs 
6 p. heinäk. 1,555 §. — 9) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,425 §. — 10) Khs 4 p. tam-
mik. 45 §. — " ) Khn jsto 1 p. kesäk. 3,637 §. 
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011 määrätty haaraklinikanhoitaja L. Kurkialan viransijaiseksi hänen opin-
tomatkaa varten syyskuun 15 pistä lokakuun 1 piään saamansa palkatto-
man virkavapauden ajaksi, myönnetti insijaispalkkiona 975 mk sekä jäl-
kimmäisen sijaiseksi samaksi ajaksi määrätylle hammaslääkäri K. Loima-
rannalle 1,305 mk virkavapaan viranhaltijan säästyneestä palkasta. 

Haaraklinikanhoitaja A. Hjelmmanille myönnettiin 2) epävarman poliitti-
sen tilanteen takia palkatonta virkalomaa, ollen hänen heti kutsuttaessa 
palattava virkaansa hoitamaan. Poikkeuksellisten olojen vuoksi myönnet-
tiin 3) samoin virkavapautta enintään marraskuun 1 piään saakka koulu-
hammaslääkäreille B. Sjöblom-Söderströmille, G. Taxellille ja A. Teräs-
vuorelle. Sittemmin myönnettiin 4) kaikille edellä mainituille neljälle koulu-
hammasklinikan viranhaltijalle täydet palkkaedut heidän loma-ajaltaan, 
koska Kallion haaraklinikka, jossa haaraklinikanhoitaja Hjelmman ja kou-
luhammaslääkäri Taxell työskentelivät, oli ollut suljettuna mainittuna 
aikana sekä kouluhammaslääkärit Sjöblom-Söderström ja Teräsvuori 
loma-anomuksistaan huolimatta olivat työskennelleet keskusklinikassa. 

Kouluhammaslääkäri H. Becker oikeutettiin 5) hoitamaan sivutointa 
vin 1940 loppuun. 

Merkittiin6) tiedoksi terveydenhoitolautakunnan ilmoitus Kallion, 
Vallilan ja Lapinlahden haaraklinikkain suljettuna pitämisestä lokakuun 
12 pin ja 27 pin välisenä aikana, jolloin niitä käytettiin sotaväen majoitus-
paikkoina. 

Terveystoimisto. Terveystoimiston apulaislääkäri V. J. Karvonen mää-
rättiin 7) hoitamaan saman toimiston lääkärin C. Thesleffin virkaa loka-
kuun 14 pistä lukien, jolloin tämä joutui reserviharjoituksiin, siksi kuin 
hän itse jälleen voi ryhtyä virkaansa hoitamaan, kuitenkin enintään kerto-
musvuoden loppuun. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kaupunginhallitus päätti8), että venee-
risten tautien poliklinikan avoinna oleva ensimmäisen apulaislääkärin 
virka saatiin jättää haettavaksi julistamatta siksi kuin saatiin tietää, mil-
laisia muutoksia tekeillä oleva uusi n.s. lex veneris mahdollisesti aiheuttaisi 
poliklinikan johtosääntöön. Ensimmäisen apulaislääkärin virkaa toukokuun 
1 pistä lukien, siksi kuin se vakinaisesti täytettiin, hoitamaan määrätty 
saman poliklinikan toinen apulaislääkäri C. E. Sonck sekä toisen apulais-
lääkärin virkaa samaksi ajaksi hoitamaan määrätty lääketieteenlisensiaatti 
J . Tuohimäki oikeutettiin 9) avoimen viran säästyneestä palkasta saamaan 
edellinen ensimmäisen ja toisen apulaislääkärin virkain pohjapalkkain väli-
nen erotus ja jälkimmäinen 2,610 mkin kuukausipalkkio. 

Veneeristen tautien poliklinikan lääkärin Y. Salmisen jouduttua reservi-
harjoituksiin terveystoimiston apulaislääkäri V. J . Karvonen määrättiin 10) 
hoitamaan hänen virkaansa lokakuun 14 pistä lukien siksi kuin edellä mai-
nittu itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan, kuitenkin enintään kertomus-
vuoden loppuun. 

Lääketieteenkandidaatti J . O. Vallenius määrättiin n ) sotatilanteen joh-
dosta hoitamaan koko veneeristen tautien poliklinikkaa joulukuun aikana 
3,800 mkin palkkioin. 

Khn jsto 21 p. syysk. 3,963 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 4,092 §. — 3) S:n 
19 p. lokak. 4,062 §. — *) S:n 16 p. marrask. 4,170 §. — 5) Khs 12 p. tammik. 
100 §. — 6) Khn jsto 16 p. marrask. 4,169 §. — 7) Khs 23 p. marrask. 2,530 §. — 
8) S:n 25 p. toukok. 1,194 §. — ö) Khn jsto 11 p. toukok. 3,555 §. — 10) Khs 23 p. 
marrask. 2,530 §. — u ) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,406 §. 
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Merkittiin *) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, että se oli myöntä-
nyt veneeristen tautien poliklinikan ylläpitämiseen kertomusvuoden alusta 
lukien toistaiseksi 109,400 mk:n vuotuisen apurahan, josta 54,700 mk suo-
ritettaisiin maaliskuussa ja saman verran lokakuussa. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti2) kehoittaa yleisten töiden 
lautakuntaa yksissä neuvoin ensimmäisen kaupunginlääkärin kanssa laa-
dituttamaan alustavan suunnitelman uuden desinfioimislaitoksen rakenta-
misesta asuntoloineen, pesulaitoksineen ja ensiapuasemineen. 

Suomen kunnallisen terveydenhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, 500 mk, 
päätettiin 3) suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Sairaalat 
Kaupungin lääkintähuolto. Kaupunginhallitus päätti 4) pyytää pro-

fessori F. Langenskiöldiä toistaiseksi huolehtimaan kaupungin lääkintä-
huollosta, mikäli se koski sairaaloita ja niiden varasairaaloita. 

Sairaalahallitus. Kaupunginhallitus oikeutti 5) sairaalahallituksen sih-
teerin K. R. Saloviuksen nostamaan virkasäännön mukaisen palkkansa elo-
kuun 11 p:stä 31 p:ään kestävän sairaslomansa ajalta. 

Sairaalahallituksen sitä koskevaan tiedusteluun kaupunginhallitus 
päätti6) vastata, että hallituksen sihteerille K. R. Saloviukselle, joka kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön mukana oli siirtynyt toiselle paikka-
kunnalle, ei ollut suoritettava palkkaa tammikuun 1 p:stä lukien. 

Sairaalain tilivirasto. Merkittiin 7) tiedoksi, että sairaalain tiliviraston 
kirjanpitäjä A. M. Aalto oli sotapalveluksen suorittamista varten ano-
nut virkavapautta täysin palkkaeduin heinäkuun 17 p:n ja elokuun 16 
p:n väliseksi ajaksi. 

Sairaalain tiliviraston inventtausapulainen E. Streng, joka v:n 1940 
alusta lukien joutui eläkkeelle, oikeutettiin 8) virkaatoimittavana edelleen 
hoitamaan virkaansa v:n 1940 loppuun nauttien entisiä palkkaetujaan eh-
doin, että hän luopui eläkkeestään virassa olonsa ajalta. 

Sairaanhoitajattarien kutsuminen puolustusviranomaisten määräämiin 
tehtäviin. Sairaalahallitukselle päätettiin 9) ilmoittaa, että puolustusvi-
ranomaisten määräämiin tehtäviin kutsutuille vakinaisille sairaanhoitajatta-
rille myönnetään virkavapautta täysin palkoin, sekä että niille, jotka vir-
kaatoimittavina hoitavat avoimina olevia vakinaisia virkoja, maksetaan 
palkka siltä ajalta, joksi heidät on tähän tehtäväänsä määrätty. 

Sairaalain henkilökunnan talviloma. Sotatilan vuoksi päätettiin 10), 
ettei sairaalain hoitohenkilökunnalle v. 1940 myönnetä talvilomaa sekä 
että kaupunginhallitukselle aikanaan on tehtävä eri esitys menetetyn talvi-
loman vastikkeen myöntämisestä. 

Sairaaloissa asuvien viranhaltijain vaatteiden pesu. Niille sairaalahalli-
tuksen alaisten laitosten lääkäreille ja muille viranhaltijoille, joiden sota-
tilan vallitessa viranhoitonsa vuoksi oli pakko asua kaupungin sairaaloissa, 
myönnettiin u ) oikeus saada vaatteidensa pesu säädettyä korvausta vas-
taan suoritetuksi asianomaisen sairaalan pesulassa. 

Khs 14 p. huhtik. 876 §. — a) S:n 9 p. maalisk. 638 §. — 3 ) S:n 1 p. kesäk. 
1,287 §. — 4) S:n 30 p. marrask. 2,538 §. — 6) S:n 21 p. syysk. 1,960 §. — «) Khn 
jsto 29 p. jouluk. 4,465 §. — 7) S:n 1 p. kesäk. 3,649 §. — S:n 12 p. jouluk. 
4,302 §. — 9 ) S:n 9 p. marrask. 4,149 §. — 1 0 ) S:n 22 p. jouluk. 4,408 §. — n ) S:n 
18 p. jouluk. 4,372 §. 
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Sairaalain viranhaltijain luontoisetukorvaukset. Eräiden sairaalahalli-
tuksen alaisten viranhaltijain luontoisetukorvaukset vahvistettiin 1). 

Sairaalain tilapäisen henkilökunnan palkkaustapa. Kaupunginhallitus 
päätti2), että sellaisille sairaalain hoitohenkilöille, joiden viransijaisten 
saanti palkkauksellisista syistä tuotti vaikeuksia, saatiin, lastenhoitajia 
lukuunottamatta, maksaa peruspalkka vähentämättömänä, olivatpa he 
virkaatoimittavia, tilapäisiä tai viransijaisia, sekä että lastenhoitajille ja 
muille viranhaltijoille oli maksettava 90 % peruspalkasta, jos he olivat 
olleet kaupungin palveluksessa vähemmän kuin vuoden, mutta peruspalkka 
vähentämättömänä, jos he olivat olleet kaupungin palveluksessa yhtäjak-
soisesti vähintään vuoden. 

Itsenäisyydenpäivänä tehdystä työstä suoritettava palkka. Sairaalahalli-
tuksen sitä koskevaan tiedusteluun kaupunginhallitus päätti3) vastata, 
että joulukuun 6 p:nä suoritetusta työstä ei ollut suoritettava ylimääräistä 
korvausta. 

Yhteiskunnallista huoltoa tarvitsevat sairaaloista poistetut potilaat. Sai-
raalaviranomaisia päätettiin4) kehoittaa johonkin huoltoviraston kans-
lioista tekemään ilmoitus sairaaloista poistetuista yhteiskunnallista huoltoa 
tarvitsevista potilaista. 

Lääkärien annettavien todistusten lunastusmaksut. Sairaalahallitusta 
päätettiin 5) kehoittaa tarkemmin selvittämään kysymystä siitä, mitkä 
lääkärien annettavista todistuksista kannettavat lunastusmaksut oli 
jätettävä kaupunginvaltuuston antamien lunastusmääräysten6) ulkopuo-
lelle. 

Poliklinikkamaksut. Alistettuaan tutkittavakseen sairaalahallituksen 
päätöksen niiden maksujen taksan vahvistamisesta, joita sellaisten henki-
löiden oli suoritettava lääkärinhoidosta Marian ja Kivelän sairaalain po-
liklinikoissa, jotka eivät olleet varattomia ja joita ei ollut otettu mainittui-
hin sairaaloihin, kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa sairaalahallitukselle, 
ettei se katsonut voivansa estää kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa. Sa-
malla sairaalahallitusta päätettiin kehoittaa harkitsemaan, eikö sairaalain 
poliklinikoissa olisi kannettava samanlaisia maksuja kuin muissa kaupungin 
poliklinikoissa. 

Puolustuslaitoksen suoritettavat sairaalamaksut. Kaupunginhallitus 
päätti8), että puolustuslaitokselta niiden potilaiden hoidosta, joiden puo-
lesta puolustuslaitos oli korvausvelvollinen, oli potilaan kotipaikkakunnasta 
riippumatta perittävä 40 mk:n hoitomaksu vuorokaudelta myöskin Marian 
sairaalan ja Kivelän sairaalan sisä- ja silmätautien osastoilla sekä kaupun-
gin käytettäväksi luovutetuilla Suomen punaisen ristin sairaalan osastoilla, 
niiden yleisten sairassalien ollessa kysymyksessä. 

!) Khs 15 p. kesäk. 1,410 § sekä khn jsto 4 p. tammik. 3,044 ja 3,045 §, 26 p. 
tammik. 3,139 ja 3,140 §, 9 p. helmik. 3,214, 3,215 ja 3,216 §, 23 p. helmik. 
3,268, 3,269 ja 3,270 §, 9 p. maalisk. 3,327 §, 30 p. maalisk. 3,412 ja 3,413 §, 4 p. 
toukok. 3,525, 3,526 ja 3,527 §, 11 p. toukok. 3,580, 3,581 ja 3,582 §, 25 p. 
toukok. 3,618, 3,619 ja 3,620 §, 1 p. kesäk. 3,646 ja 3,651 §, 8 p. kesäk. 3,674 ja 
3,675 §, 15 p. kesäk. 3,698 §, 22 p. kesäk. 3,734, 3,735 ja 3,736 §, 24 p. elok. 
3,870 ja 3,877 §, 14 p. syysk. 3,937, 3,938 ja 3,939 §, 5 p. lokak. 3,986, 3,987, 
3,988 ja 4,001 §, 26 p. lokak. 4,076, 4,077 ja 4,078 §, 2 p. marrask. 4,114 ja 
4,115 §, 23 p. marrask. 4,189 ja 4,190 § ja 12 p. jouluk. 4,304 §. — 2 ) Khs 26 p. 
tammik. 241 §. — 3) Khn jsto 11 p. jouluk. 4,292 §. — 4) S:n 15 p. jouluk. 
4,343 §. — 5) Khs 18 p. tammik. 143 §. — 6 ) Ks. v:n 1938 kert . s. 4. — 7) Khs 
16 p. helmik. 448 §; ks. myös Kunnall . asetuskok. s. 16. — 8) Khs 9 p. marrask. 
2,432 §. 
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Edelleen kaupunginhallitus päätti1), että mikäli kaupungin sairaaloi-
hin poikkeuksellisten olojen vuoksi oli perustettava sellaisia osastoja, jotka 
eivät kuuluneet asianomaiselle sairaalalle vahvistetun säännönmukaisen 
sairaalatoiminnan piiriin, niin potilaiden hoidosta näillä osastoilla oli 
perittävä korvaus kaupungin sairaalain lasarettitaksan mukaan, sel-
laisena kuin se oli vahvistettu Marian sairaalaa varten. Näiden osastojen 
suhteen oli myöskin oleva voimassa se, mitä edellä on sanottu puolustus-
laitokselta vastaavien potilaiden hoidosta kannettavista hoitomaksuista. 

Väestönsuojeluvälineiden hankkiminen sairaaloihin. Väestönsuojelua 
varten varatuista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 40,000 mk 
sairaalahallituksen käytettäväksi väestönsuojelu välineiden hankkimiseksi 
sairaaloihin. 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus myönsi 3) Marian sairaalan sisä-
tautien osaston ylilääkärille F. Saltzmanille sairaslomaa toukokuun 14 
p:n ja kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi määräten saman osaston alilääkärin 
J. Ch. Sjöblomin lisäkorvauksetta hoitamaan hänen virkaansa mainittuna 
aikana oman virkansa ohella. 

Röntgenosaston alilääkäri I. Sallinen oikeutettiin4) nauttimaan täy-
siä palkkaetujaan kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 1 piään kestävän virkalo-
mansa ajalta myöntäen hänen sijaiselleen lääketieteen- ja kirurgiantohtori 
E. Ruinille 2,112 mk:n palkkio. 

Kaupunginhallitus myönsi5) lastenosaston ylilääkärille P. Heiniölle 
kesäkuun ajaksi virkalomaa sotapalveluksen suorittamista varten viran-
sijaisenaan osaston apulaislääkäri T. Salmi. Ylilääkäri Heiniön jouduttua 
myöhemmin uudelleen sotapalvelukseen määrättiin6) osaston apulais-
lääkäri A. Talvitie hänen sijaisekseen, kuitenkin enintään lokakuun 9 p:n 
ja joulukuun 9 p:n väliseksi ajaksi. 

Sairaalan kiertävälle hoitajattarelle S. Kohvalle myönnettiin 7) palka-
tonta virkavapautta epävarman poliittisen tilanteen johdosta. 

Lastenosaston osastonhoitajatar H. Teiskonlahti oikeutettiin8) nosta-
maan ikäkorotuksensa opintomatkan tekemiseksi Saksaan kertomusvuoden 
lokakuun 1 pistä v:n 1940 tammikuun 1 p:ään saamansa virkaloman 
ajalta. 

Taloudenhoitaja V. Kääriäinen oikeutettiin9) sivutoimenaan valvo-
maan Mehiläisen sairaalan kirjanpitoa ja hankintoja v:n 1941 loppuun. 

Yövartija J. F. Bergström oikeutettiin 10) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan jäämään toimeensa huhtikuun 29 p:ään 1940. 

Kaupunginhallitus hyväksyi11) sairaalahallituksen ehdotuksen, että 
niiltä lääkäreiltä, jotka epävarmojen poliittisten olojen vallitessa oli vel-
voitettu asumaan Marian sairaalassa, ei perittäisi vuokraa heidän asun-
noistaan siellä, sekä että sairaalan kirurgisen osaston apulaislääkäri W. 
Virkkunen, jonka asunto lokakuun 15 pistä alkaen edellä mainittuja asun-
to järj estelyjä varten oli otettu sairaalan käyttöön, vapautettaisiin suorit-
tamasta luontoisetukorvausta asunnostaan mainitusta päivästä lukien 
siksi kuin hän jälleen itse voi muuttaa sinne. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 

!) Khs 9 p. marrask. 2,432 §. — 2 ) S:n 12 p. lokak. 2,193 §. — 3 ) S:n 8 p. kesäk. 
1,334 §. — 4) S:n 1 p. kesäk. 1,286 §. — 5 ) S:n 1 p. kesäk. 1,284 §. — 6 ) S:n 2 p. 
marrask. 2,357 §. — 7) Khn jsto 19 p. lokak. 4,057 §. — 8) Khs 24 p. elok. 
1,786 §. — 9 ) S:n 5 p. lokak. 2,129 §. — 1 0 ) S:n 9 p. maalisk. 644 §. — u ) S:n 23 
p. marrask. 2,531 §. 
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kaupunginhallitus myönsi 2,600 mk vuokran suorittamista varten eri-
näisistä Marian sairaalan tarpeisiin vuokratuista huoneista. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 20,460 mk2) Marian sairaalan röntgenosaston ja eräiden 
kellarien valaistusjohtojen uusimiseen sekä 51,800 mk3) sairaalan puhe-
linkeskuksen huoneistokysymyksen järjestämistä varten. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin4) 2,325 mk eräiden potilaiden 
Marian sairaalan potilasvaatevarastosta hävinneen omaisuuden korvaami-
seksi. 

Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaalan apulaislääkäri E. Otila oi-
keutettiin 5) saamaan täydet palkkaetunsa kesäkuun 5 p:n ja heinäkuun 
4 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän oli sotapalveluksessa. 

Lämmittäjä K. Silfver oikeutettiin6) niinikään nauttimaan täysiä 
palkkaetujaan sotapalveluksessa olonsa ajalta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 40,000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
kulkutautisairaalan keittiöpadan uusimiseen 7), 35,500 mk sairaalan ete-
länpuoleisen aidan korjaamiseen 8) sekä 30,000 mk sairaalahallituksen käy-
tettäväksi eräiden korj austöiden suorittamiseksi kulkutautisairaalassa 
uhkaavan kulkutautivaaran vuoksi9). 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkärille 
A. Vesalle myönnettiin 10) palkatonta virkavapautta huhtikuun 12 p in ja 
kesäkuun 1 pin väliseksi ajaksi määräten saman osaston alilääkäri U. 
Ahava hänen viransijaisekseen oikeuksin saada ylilääkärin pohjapalkka 
ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Ylilääkäri Vesan tultua kutsutuksi reserviharjoituksiin alilääkäri 
Ahava määrättiin n ) hoitamaan hänen virkaansa, kuitenkin enintään loka-
kuun 15 pin ja joulukuun 15 pin väliseksi ajaksi. Myöntäen ylilääkäri 
Vesalle sittemmin maanpuolustustehtäviä varten jatkettua virkavapautta * 
täysin palkkaeduin viimeksi mainitusta päivästä enintään kesäkuun 1 
piään 1940 määrättiin12) alilääkäri Ahava oman toimensa ohella hoitamaan 
viransijaisuutta oikeuksin nostaa ylilääkärin pohjapalkkaa vastaava 
palkkio ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Kaupunginhallitus määräsi 13) mielisairaiden osaston ylilääkärin E. 
Ehrnroothin, jonka virka tuli avoimeksi syyskuun 1 pinä, edelleen hoita-
maan sitä virkaatoimittavana ja samalla toimimaan sairaalan johtajana 
syyskuun 1 pin ja lokakuun 31 pin välisenä aikana entisin palkkaetuinensa. 

Lottatehtäviin kutsutulle siivooja H. Riikoselle myönnettiin 14) loka-
kuun 13 pistä toistaiseksi virkavapautta täysin palkkaeduin. 

Ruokalanhoitaja J. Wessman oikeutettiin15) säädetyn eroamisiän saa-
vutettuaan edelleen jäämään toimeensa kertomusvuoden loppuun. 

Sisätautien osaston virkaatoimittava apulaislääkäri E. Näätänen oi-
keutettiin 16) hoitamaan paria sivutointa, toista helmikuun 1 pin ja syys-
kuun 30 pin välisenä aikana sekä toista vin 1941 loppuun. Niinikään oikeu-

!) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,464 §. — 2) Khs 12 p. tammik. 98 §. — 8) S:n 
22 p. kesäk. 1,458 §. — 4) S:n 21 p. syysk. 1,988 §. —5) Khn jsto 25 p. toukok. 
3,616 §. — 6) S:n 5 p. lokak. 4,002 §. — 7) Khs 27 p. huhtik. 986 §. — 8) S:n 
13 p. heinäk. 1,598 §. — ö) Khn jsto 15 p. jouluk. 4,344 §. — 10) Khs 4 p. huhtik. 
845 §. — 1X) S:n 2 p. marrask. 2,358 §. — 12) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,373 §. — 
18) Khs 24 p. elok. 1,785 §. — 1 4 ) Khn jsto 26 p. lokak. 4,090 §. — 1 5 ) Khs 17 p. 
toukok. 1,144 §. — 16) S:n 9 p. helmik. 382 § ja 5 p. lokak. 2,129 §. 
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tettiin silmätautien osaston apulaislääkäri A. Ajo hoitamaan sivutointa 
kesäkuun 30 piään 1940 saakka. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 2) 6,050 mk Kivelän sairaalan halkovajan ympäristön kui-
vattamiseen. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 3) kehoittaa korjausmääräraho-
jaan käyttäen asennuttamaan sähköradiaattori Kivelän sairaalan apu-
laislääkärin asunnon keittiöön. 

Nikkilän sairaala. Merkittiin4) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus 
Nikkilän sairaalan ensimmäisen alilääkärin G. E. Svanljungin hyväksymi-
sestä saman sairaalan apulaisylilääkäriksi. 

Ylilääkäri S. E. Donnerin tultua valituksi Kivelän sairaalan mielisai-
raiden osaston ylilääkäriksi Nikkilän sairaalan apulaisylilääkäri Svan-
ljung määrättiin 5) hoitamaan täten avoimeksi tullutta Nikkilän sairaalan 
ylilääkärin virkaa siksi kuin se täytettiin ja vakinainen viranhaltija voi 
ryhtyä sitä hoitamaan. Virkaatoimittavalle ylilääkärille päätettiin suorit-
taa ylilääkärin pohjapalkka ja hänen omat ikäkorotuksensa jos viran hoito 
kesti vähintään kuukauden, kun taas lyhemmän ajan ollessa kyseessä viran 
hoidon tuli tapahtua hänen omaan toimeensa kuuluvin palkoin. 

Ylilääkäri Donnerille myönnettiin6) palkatonta virkavapautta huhti-
kuun 10 pistä kesäkuu 10 piään viransijaisenaan apulaisylilääkäri Svan-
ljung oikeuksin nostaa ylilääkärin pohjapalkka ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Merkittiin 7) tiedoksi sairaalahallituksen ilmoitus ylilääkäri Donnerin 
kutsumisesta sotapalvelukseen lokakuun 14 pistä lukien, jona aikana 
apulaisylilääkäri hoitaisi hänen tehtäviään. Tämän johdosta myönnettiin 5) 
ylilääkäri Donnerille täysipalkkaista virkavapautta toistaiseksi, kuitenkin 
enintään joulukuun loppuun, oikeuksin tänä aikana käyttää virka-asun-
toaan siitä vahvistetuin korvauksin. 

Käsitöiden ohjaajalle A. I. Lenckille myönnettiin8) virkavapautta 
maaliskuun 20 pistä syyskuun 1 piään 1940. 

Lääketieteenlisensiaatti C. A. Borgströmille, joka oli määrätty hoita-
maan sairaalan avoinna olevaa kuudennen alilääkärin virkaa siksi kuin se 
vakinaisesti täytettiin, päätettiin9) suorittaa kyseisen viran pohjapalkka 
vähentämättömänä. 

Osastonhoitajatar M. Pohjama oikeutettiin 10) nostamaan ikäkorotuk-
sensa syyskuun 1 pin 1939 ja maaliskuun 1 pin 1940 väliseltä ajalta, jolloin 
hän nautti virkalomaa osallistuakseen valtion järjestämiin terveyden-
hoit a j at ar kursseihin. 

Nikkilän sairaalan lääkäreille myönnettiin u ) kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista 1,776 mkin palkkio eräitä sairaalassa hoidettavia 
potilaita koskevien lausuntojen antamisesta kansaneläkelaitokselle. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin12) tehtäväksi kiireimmiten 
25,000 mkin kustannuksin järjestää kuivaushuone tarvittavine teknillisine 
laitteineen sairaalan juhla- ja voimistelusalirakennuksessa olevien puku-
ja suihkuhuoneiden yhteyteen. 

*) Khs 23 p. marrask. 2,532 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 642 §. — 3) S:n 16 p. 
maalisk. 690 §. — 4) S:n 16 p. maalisk. 692 §. — 5) Khn jsto 12 p. jouluk. 4,305 §. —· 
6) Khs 4 p. huhtik. 846 §; ks. myös t ämän kert . s. 40. — 7) Khn jsto 2 p. mar-
rask. 4,120 §. — 8) S:n 11 p. jouluk. 4,293 §. — 9 ) S:n 5 p. lokak. 3,985 § . — 
10) Khs 22 p. kesäk. 1,460 §. — n ) S:n 2 p. maalisk. 550 §. — 1 2 ) S:n 7 p. syysk. 
1,888 §. 
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Teknillisten laitosten hallitukselle annettiin tehtäväksi selvittää 
sairaalan vedensaantikysymystä sairaalan mahdollista laajentamista sil-
mälläpitäen. 

Sairaalahallituksen ilmoitettua, että eräässä Sipoon kunnan Nikkilän 
kylän alueella toimitetussa rajankäynnissä oli havaittu eräs Nikkilän sai-
raalan talousrakennus suurimmalta osaltaan rakennetuksi kaupungin omis-
taman maa-alueen ulkopuolelle, kaupunginhallitus päätti2) kehoittaa 
sairaalahallitusta joko tekemään sopimuksen rakennuksen pysyttämisestä 
entisellä paikallaan, vaikkapa mahdollisen maanvaihdon kautta, taikka 
ryhtymään toimenpiteisiin sen siirtämiseksi sairaalan alueelle. 

Kaupunginhallitus oikeutti3) sairaalahallituksen tarjoamaan 1,000 
mk erään perhehoitopotilaan maanviljelijä V. Längströmille tuottaman 
vahingon korvauksena ehdoin, että asia sen kautta katsottiin lopullisesti 
järjestetyksi. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan vastavalitulle apulais-
lääkärille R. R. Björkstenille, joka maanpuolustustehtävien vuoksi ei voi-
nut ryhtyä virkaansa hoitamaan, päätettiin4) toistaiseksi olla suoritta-
matta palkkaa. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin 5) toistaiseksi lottateh-
täviin kutsutuille sairaanhoitajattarille K. Roinilalle lokakuun 20 p:stä ja 
I. Saalastille lokakuun 14 pistä lukien. Samaten lottatehtäviin kutsuttu 
sairaanhoitajatar S. Tervonen oikeutettiin6) saamaan täydet palkkaetunsa 
marraskuun 11 pistä lähtien. 

Ovenvartija A. A. Janava oikeutettiin7) saamaan täydet palkkaetunsa 
heinäkuun 30 pin ja elokuun 24 pin väliseltä sotapalvelusajaltaan. 

Osastonhoitajatar B. Holopainen oikeutettiin8) nostamaan täydet 
palkkaetunsa syyskuun 1 pin ja joulukuun 1 pin väliseltä ajalta, jolloin 
hän nautti virkalomaa osallistuakseen kasvatusopillisiin jatkokurssei-
hin. 

Sairaanhoitajatar S. Levä oikeutettiin9) korvauksetta asumaan sai-
raalassa syyskuun 1 pin ja joulukuun 1 pin välisenä aikana hänen osallis-
tuessaan kasvatusopillisiin jatkokursseihin. 

Röntgenoloogi H. G. Haahti oikeutettiin 10) asumaan Munkkiniemessä 
vin 1941 loppuun. 

Sairaanhoitajatar S. Kilpua oikeutettiinn) asumaan sairaalan ulko-
puolella tammikuun 1 pistä 1940 lukien. 

Lääkintöhallituksen määrättyä lääkintöneuvos E. J. Horellin, kone-
teknikko K. Oksasen ja arkkitehti K. Ullbergin toimittamaan tuberku-
loosisairaalan hallintorakennuksen uuden läntisen siipirakennuksen tar-
kastusta12), kaupunginhallitus valitsi omiksi edustajikseen tarkastustilai-
suuteen arkkitehti E. Forsmanin, sairaalatarkastaja M. Saarenheimon, 
kaupunginarkkitehti G. Taucherin ja tuberkuloosilääkäri A. Virran, antaen 
sairaalatarkastaja Saarenheimolle tehtäväksi sopia tarkastuksen ajasta 
muiden tarkastusmiesten kanssa. Sittemmin merkittiin 13) tiedoksi lää-
kintöhallituksen hyväksyneen kyseisen siipirakennuksen käytäntöön-

*) Khs 25 p. toukok 1,188 §. — 2) S:n 21 p. syysk. 1,969 §. — 8) S:n 26 p. 
lokak. 2,314 §. — 4) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,371 §. — 5) S:n 26 p. lokak. 4,090 §. — 
6) S:n 16 p. marrask. 4,172 §. — 7 ) S:n 25 p. toukok. 3,617 §. — ·) Khs 14 p. 
syysk. 1,937 §. — 9) S:n 14 p. syysk. 1,938 §. — 1 0) Khn jsto 11 p. jouluk. 4,294 §. — 
" ) S:n 11 p. jouluk. 4,274 §. — 12) Khs 26 p. tammik. 243 § ja 16 p. helmik. 
449 §. — i«) S:n 9 p. maalisk. 652 §. 
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otettavaksi sekä myöhemmin päättävän sen perustamiskustannuksiin 
myönnettävän valtionavun suuruudesta. 

Merkittiin 1) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätös, jolla kaupunki v:ksi 1940—44 vapautettiin suorittamasta radio-
kuuntelulupamaksua tuberkuloosisairaalan potilashuoneisiin ja potilaiden 
oleskeluhuoneisiin sij oitetuista kuuntelulaitteista. Säädetyt kuuntelu-
lupamaksut oli sitä vastoin suoritettava keskus vastaanottimesta, jonka 
välityksellä voitiin kuunnella kuuntelulaitteiden avulla, sekä muille kuin 
potilaille tarkoitetuista radiolaitteista. 

Uusi keskussairaala. Kaupunginhallitus päätti 2) puolestaan hyväksyä 
valtion ja kaupungin yhteisen neuvottelukunnan laatiman yliopistollista 
keskussairaalaa3) koskevan sopimusehdotuksen ilmoittaen sisäasiainmi-
nisteriölle pitävänsä erittäin toivottavana, että valtio suoritti koh-
tuullisen korvauksen keskussairaala-alueeseen liitettävältä Föreningen 
gubbhemmet i Helsingfors nimisen yhdistyksen entiseltä vuokra-alueelta 
poistettavista rakennuksista. 

Professori O. A. Boijen sairaala. Kaupunginhallitus päätti4) edelleen 
pitää potilaspaikkain varaamista professori O. A. Boijen sairaalasta kos-
kevan sopimuksen voimassa v:n 1940 aikana neljän kuukauden molemmin-
puolisin irtisanomisajoin. 

Diakonissalaitos. Professori F. Langenskiöldin ilmoitettua, ettei dia-
konissalaitos ilman aineellista korvausta kyennyt toimimaan sairaala-ase-
mana, kaupunginhallitus päätti 5), että laitoksen järjestämisestä sairaala-
asemaksi aiheutuvat kustannukset oli maksettava kaupungin varoista, jos 
ne lain mukaan joutuivat kaupungin eikä valtion suoritettaviksi. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti6), että kaupunki toistaiseksi 
suorittaa diakonissalaitokselle 241 vuoteen pitämisestä valmiina koituvat 
sairaala-aseman perustamiskustannukset eli 272,600 mk kuukaudessa 
sekä kustakin Helsingistä kotoisin olevasta potilaasta 26 mk hoitopäivältä, 
ollen laitoksella, jos todelliset kustannukset leikkauksista, lääkkeistä, side-
tarpeista ja röntgenhoidosta ylittäisivät 14 mk hoitopäivää kohden, oikeus 
tehdä esitys korvauksen tarkistamisesta. Diakonissalaitoksen oli tällöin 
puolestaan sitouduttava pitämään potilaista sairaalatarkastajan vaatimaa 
kirjaa sekä kantamaan maksukykyisiltä potilailta kaupungin määräämät 
maksut ja luovuttamaan ne kaupungille. Yksityishuoneissa hoidettuja 
potilaita ei sopimus koskenut. 

Uusi mielisairaala. Teknillisten laitosten hallitusta päätettiin7) ke-
hoittaa selvittelemään Nackbölen tilalle rakennettavan uuden mielisai-
raalan vedenhankintakysymystä sekä yleisten töiden lautakuntaa tutki-
maan saman alueen viemäröimismahdollisuutta ja laatimaan sen toteutta-
mista koskeva summittainen kustannusarvio. 

Uudenkaupungin piirimielisaraala. Uudenkaupungin piirimielisairaa-
lan asiasta tekemään tiedusteluun päätettiin8) vastata Helsingin kau-
pungin tarvitsevan sille varatut sairaalan 25 hoitopaikkaa ainakin v:n 1941 
loppuun. 

Varasairaalat. Sairaalahallituksen ehdotettua varasairaalain järjestä-

l) Khs 14 p. syysk. 1,939 § ja 12 p. lokak. 2,186 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 
640 § ja 16 p. maalisk. 691 §. — 8) Ks. v:n 1938 kert . s. 47. — 4) Khs 12 p. 
lokak. 2,187 §. —- 5) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,213 §. — 6) Khs 20 p. jouluk. 2,585 §. — 
7) S:n 25 p. toukok. 1,187 §. — 8) S:n 9 p. maalisk. 643 §. 
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mistä kaupungin läheisyyteen, kaupunginhallitus päätti kääntyä asiassa 
yliopiston rehtorin puoleen. 

Myöhemmin hyväksyttiin 2) sairaalahallituksen toimenpide järjestää 
Munkkiniemessä sijaitsevaan konsuli B. G. Zachariassenin huvilaan Marian 
sairaalan kirurgisen osaston lisäosasto, joka toistaiseksi toimisi sairaalaa 
varten myönnettyjen määrärahain puitteissa. 

Samalla päätettiin3), että Punaisen ristin sairaalan Kalastajatorp-
paan järjestämät hoitopaikat, jos ne yhdessä sairaalan kaupungissa yllä-
pitämien paikkain kanssa ylittivät sen paikkamäärän, minkä kaupunki 
aikaisemmin oli sairaalasta varannut, hyväksytään kaupungin varaamiksi 
lisäpaikoiksi ja suoritetaan niistä hyvitystä entisen sopimuksen mukai-
sesti sekä että sairaalalle varataan oikeus myöhemmin tehdä esitys lisä-
hyvityksen myöntämisestä, ellei se muuten voi toimintaansa rahoittaa. 

Viikin varasairaalan kuntoonpanoa varten päätettiin 4) kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myöntää 150,000 mk. 

Sairaalain evakuointi. Hyväksyen sairaalahallituksen esittämät kau-
pungin sairaalain evakuoimissuunnitelmat kaupunginhallitus suostui5) 
siihen, että kaupungin sairaaloiden kesken tapahtuneista siirroista aiheutu-
neet hoitopäiväkustannukset saatiin merkitä sen sairaalan menoiksi, jonka 
kirjoissa potilaat olivat, rasittaen kustannuksilla sairaalan talousarvion 
mukaisia tilejä, ja että tulot saatiin merkitä vastaaville tulotileille vuoden 
lopussa. 

Helsingin kaupungin sairaaloiden evakuointisairaalana käytettävälle 
Kiljavannummen parantolalle päätettiin6) suorittaa hyvitystä 30 mk 
hoitopäivää kohden, jolloin vieras viranhaltija saisi palkkansa siitä sai-
raalasta, jossa hänen vakinainen toimensa oli mutta luontoisetunsa Kilja-
vannumen parantolasta. 

Mielisairaalain arviohinta. Kunnallisen verorasituksen tasoittamisko-
mitea oli herättänyt kysymyksen toimenpiteisiin ryhtymisestä m. m. sel-
laisten muutosten aikaansaamisesta voimassa oleviin säännöksiin, että 
mielisairaanhoitoon tarvittavien varsinaisten mielisairaalain perustami-
nen ja ylläpito siirrettäisiin valtion hoidettavaksi ja kustannettavaksi sekä 
että kuntien kyseiseen tarkoitukseen perustamat sairaalat korvausta vastaan 
otettaisiin valtiolle. Lääkintöhallituksen tämän johdosta pyydettyä tie-
toja Helsingin kaupungin omistamien mielisairaalain kiinteistöjen ja irtai-
miston likimääräisestä arvosta, kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa Nikki-
län sairaalan arviohinnan olevan likimäärin 59,695,048: 80 mk ja Kivelän 
sairaalan mielisairaiden osaston 28,000,000 mk. 

Sairaalain valtionapu. Rahatoimistoa päätettiin8) kehoittaa nosta-
maan lääkintöhallituksen myöntämä 86,520 mk:n suuruinen valtionapu 
Nikkilän sairaalan v. 1938 valmistuneen uuden potilaspavilj ongin käyttö-
jä kunnossapitokustannuksiin kesäkuun 19 p:stä 1938 vuoden loppuun; 
anomus oli tehtävä9) vastaavan avustuksen saamisesta myöskin v:n 1938 
tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 19 p:n väliseltä ajalta. Kaupungin sai-
raalain kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin saatiin10) 
valtionapua Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston kustannuksiin 819,776 

!) Khs 16 p. marrask. 2,442 §. — 2) S:n 13 p. jouluk. 2,578 §. — 3) S:n 13 p. 
jouluk. 2,578 § ja khn jsto 8 p. jouluk. 4,263 §. —4) Khn jsto 1 p. jouluk. 4,212b §. — 
6) Khs 2 p. marrask. 2,359 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 2,578 §. — 7) S:n 2 p. maa-
lisk. 557 §. — 8 ) S:n 2 p. helmik. 332 §. — 9) Khn jsto 22 p. jouluk. 4,409 §. — 
10) Khs 9 p. helmik. 380 §, 2 p. maalisk. 559 § sekä 9 p. maalisk. 645 ja 646 §. 
Kunnall. kert. 1939 12 
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mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk 
perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. 

Merkittiin1) tiedoksi, että kaupunginkassaan oli suoritettu 3,000,000 
mk:n suuruinen osa Nikkilän sairaalan uuden sairaspaviljongin perustamis-
kustannuksiin myönnetystä valtionavusta. 

Kaupunginlakimiestä päätettiin2) kehoittaa anomaan valtionapua 
Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kus-
tannuksiin. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitä-
mälle kesäkodille myönnettiin3) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 4,000 mk:n suuruinen avustus. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Asiamies A. Simoselle myönnettiin 4) palkatonta virka-
vapautta lokakuun ajaksi sijaisenaan apulaisasiamies I. Arpia ja tämän si-
jaisena notaari R. Parviainen, kumpikin saaden hoitamansa viran pohja-
palkka ynnä omat ikäkorotuksensa. Kummankin viransijaisen lisäpalkkio 
oli suoritettava virkavapaan viranhaltijan säästyneestä palkasta. Notaari 
Parviaisen kuitenkin jouduttua sotapalvelukseen lokakuun 12 pistä 
lukien, kaupunginhallitus päätt i5) ilmoittaa huoltolautakunnalle, että 
hänen oli suoritettava takaisin omat palkkaetunsa ylittävä paikkamäärä 
syystä, ettei hänen viransijaisuutensa ollut kestänyt koko kuukautta, 
mutta että apulaisasiamies Arpialla ei ollut mitään takaisinmaksuvel-
vollisuutta, koska hän tosiasiallisesti yhtämittaisesti lokakuun 1 pistä 
lukien eli siis vähintään 1 kuukauden ajan tuli hoitaneeksi asiamiehen-
virkaa. 

Sotapalvelukseen kutsutuille asiamies A. Simoselle ja apulaisjohtaja 
O. Toivolalle myönnettiin6) virkavapautta edelliselle lokakuun 10 pistä 
ja jälkimmäiselle lokakuun 12 pistä lukien siksi kuin he jälleen voi-
vat ryhtyä virkojaan hoitamaan, määräten apulaisasiamies I. Arpia oman 
toimensa ohella hoitamaan asiamiehenvirkaa. Apulaisasiamies Arpialle 
päätettiin 5) suorittaa asiamiehen viran pohjapalkka ynnä hänen omat ikä-
korotuksensa. 

Epävarmojen poliittisten olojen vuoksi myönnettiin 7) virkalomaa ko-
dissakävijä I. Sarjaselle ehdoin, että hänen oli palattava kutsuttaessa, ja 
toimistoapulainen S. Tarsalalle samoin ehdoin ilman palkkaa, sekä toimisto-
apulainen A. Jäppiselle täysin palkkaeduin toistaiseksi niin kauan kuin 
hän oli lottatöissä. Kodissakävijä Sarjaselle päätettiin 8) sittemmin suo-
rittaa täydet palkkaedut lokakuulta sekä 75 % niistä marraskuulta. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 3,000 mk Siltasaarenkadun 5issä olevan irtolais- ja alko-
holistihuoltokanslian lisähuoneiston siivoamista varten maaliskuun 1 pin 
ja joulukuun 31 pin välisenä aikana9) sekä 3,150 mk siivoojan palkkaa-

!) Khs 2 p. maalisk. 554 §. — 2) S:n 23 p. maalisk. 737 § ja 15 p. kesäk. 
1,411 §. — 3 ) S:n 26 p. tammik. 245 §. —-4) S:n 14 p. syysk. 1,897 §. — 5) Khn 
jsto 16 p. marrask. 4,165 §. — 6) Khs 16 p. marrask. 2,446 §. — 7 ) Khn jsto 20 p. 
lokak. 4,064 § ja 26 p. lokak. 4,073 §. — 8) S:n 16 p. marrask. 4,166 §. — 9 ) Khs 
16 p. helmik. 418 §. 




