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§:n 2 kohdassa säädetään, että tarkempia määräyksiä kunnallisesta nuo-
houslaitoksesta ja piirinuohoojain toiminnasta on annettava ohjesäännöissä 
ja yksityisestä nuohouslaitoksesta sen säännöissä huomioonottaen, mitä 
laissa ja asetuksissa sekä tässä palojärjestyksessä on nuohoustoimesta ja 
nuohoojista säädetty. Tästä säännöksestä ilmenee, että nuohoustehtäviä 
suorittaville henkilöille on tarkoitus hankkia palolautakunnan hyväksymi-
nen ja että he niinikään tulevat toimimaan palopäällikön valvonnan alaisina, 
riippumatta siitä, ovatko he yksityisen tai kunnallisen nuohouslaitoksen 
palveluksessa vai toimivatko he piirinuohoojina voimassa olevien säännös-
ten puitteissa. Väite, ettei uuden palojärjestyksen mukaan vastuu nuohous-
tehtävien suorittamisesta olisi fyysillisillä henkilöillä, oli siis täysin paikkan-
sapitämätön. Aiheeton oli myöskin välittäjäin samassa yhteydessä tekemä 
viittaus palojärjestyksen 37, 38, 39 ja 40 §:ään, sillä ne oli laadittu siihen 
muotoon, että niiden määräyksiä voitiin noudattaa riippumatta siitä, pysy-
tettiinkö piirinuohoojajärjestelmä voimassa vaiko ei. Palojärjestyksen 
43 §:ään sisältyvä säännös palojärjestyksen voimaantulosta oli yhdenmukai-
nen palosäännön 1 §:n kanssa; täytäntöönpanopäätöksensä kunnan viran-
omaiset luonnollisesti tekisivät vasta lääninhallituksen päätöksen saatua 
lain voiman. Välittäjäin käsitys, että kysymys piirinuohoojajärjestelmän 
poistamisesta tuli ratkaistuksi, jos hyväksytty palojärjestys vahvistettiin 
oli ilmeisesti myöskin virheellinen. Valtuusto oli tosin päättänyt perustaa 
osakeyhtiön nuohoustoimen hoitamista varten, mutta tämän päätöksen 
korkein hallinto-oikeus oli poistanut 2). Ennenkuin kysymys oli uudelleen 
pantu vireille ja lopullisesti ratkaistu oli ennenaikaista sanoa, lakkautet-
taisiinko välittäjäin hoitamat piirinuohooj an toimet todellakin. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulko-
puolella 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto määräsi3) lääke tieteenlisensiaatti 
M. Harjaman hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun Sörnäisten aluelääkä-
rin B. Bondestamin virkaa kertomusvuoden loka—joulukuun aikana. 

Valtuusto hyväksyi 4) kaupunginhallituksen toimenpiteen määrätä ali-
lääkäri A. Nikulan hoitamaan sotapalvelukseen kutsuttujen Sörnäisten alue-
lääkärin B. Bondestamin ja Hermannin aluelääkärin H. Roosin virkoja 
kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, siksi kuin virkain vakinaiset 
haltijat jälleen voivat ryhtyä niitä hoitamaan. 

Pasilan ja Käpylän aluelääkärille J . Blomstedtille, joka jo oli nauttinut 
sairaslomaa maaliskuun 13 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisen ajan, myönnet-
tiin 5) virkasäännön mukaisin palkkaeduin jatkettua sairaslomaa kesäkuun 
ajaksi sijaisenaan lääketieteenlisensiaatti C. J . L. Ahlberg. 

Eläinlääkintä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen määrätä terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan O. von 
Hellensin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun kaupungineläinlääkäri W. 

*) Ks. v:n 1935 kert. s. 71. — 2) S:n v:n 1937 kert. s. 33. — 3) Kvsto 9 p. lokak. 
15 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 17 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 47 §. — 6) S:n 6 p. 
maalisk. 16 p. §. 
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Ehrströmin virkaa kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, siksi kuin 
viran vakinainen haltija voi ryhtyä sitä hoitamaan. 

Valtuusto hyväksyi x) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 29,535 mk. 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen määrätä ammattientarkastajat S. H. Lehmuskallion 
ja E. Sundbäckin edelleen hoitamaan virkojaan heidän viisi vuotis toimikau-
tensa päätyttyä tammikuun 31 p:nä sekä kehoittaa terveydenhoitolauta-
kuntaa julistamaan virat haettaviksi. 

Merkittiin3) tiedoksi, että Uudenmaan lääninhallitus marraskuun 27 
p:nä 1939 oli hylännyt insinööri G. Winklerin valitsemista ammattientar-
kastajaksi tarkoittavan filosofianmaisteri A. J. Savolahden valituksen. 

Ammattientarkastaja S. Lautsolle myönnettiin 4) pyynnöstä virkaero 
kesäkuun 1 p:stä lukien määräten entinen Viipurin kaupungin ammattien-
tarkastaja K. Pokki, joka toukokuun 13 p:stä heinäkuun 13 p:ään oli kau-
punginhallituksen määräyksestä hoitanut hänen virkaansa, edelleen hoita-
maan sitä heinäkuun 14 p:stä lukien toistaiseksi, siksi kuin siihen valittava 
henkilö ryhtyi sitä hoitamaan. 

Avoimeksi julistettuihin ammattientarkast ajan virkoihin valittiin 5) edel-
leen 5 vuoden ajaksi niiden entiset haltijat S. H. Lehmuskallio, A. Levanto 
ja E. Sundbäck. 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen määrätä tuberkuloosihuoltotoimiston ensimmäisen ali-
lääkärin E. Qvarnströmin hoitamaan puolustuslaitoksen tehtäviin määrätyn 
tuberkuloosilääkäri A. V. Wirran virkaa kertomusvuoden alusta lukien 
toistaiseksi, siksi kuin viran vakinainen haltija jälleen voi ryhtyä sitä hoita-
maan. 

Valtuusto myöntyi 7) ylittämään seuraavia v:n 1939 tuberkuloosihuolto-
määrärahoja alla mainitun verran: tuberkuloosihuoltotoimiston määrä-
rahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1,947: 25 mk ja Suoranaiset 
avustukset 94: 60 mk sekä keuhkotautisten parantolahoitoon varattua 
määrärahaa 32: 50 mk. 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskoti. Kaupunginvaltuusto päätti 8) 
sallia ylittää sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin määrärahaa Valais-
tus 300 mk. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti. Kaupunginvaltuusto päätti9) 
sallia ylittää sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahaa Ruo-
kinta 4,500 mk. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto määräsi 10), että desinfioimis-
laitoksessa annettavasta syyhelmähoidosta kannetaan 50 mk:n maksu poti-
lasta kohden, kuitenkin niin, että hoito varattomille ja vähävaraisille poti-
laille annetaan ilmaiseksi. 

Terveydenhoito järjestyksen muuttaminen. Uudenmaan lääninhallitus oli 
lähettänyt kaikille kaupungin- ja kauppalanhallituksille sekä taajaväkisten 
maalaisyhdyskuntain hallintolautakunnille kiertokirjeen, jossa ilmoitettiin 
sisäasiainministeriön kehoittaneen lääninhallitusta myötävaikuttamaan 

Kvsto 6 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 19 §. — 8) S:n 8 p. tou-
kok. 7 §; vrt. myös v:n 1939 kert. s. 36. — 4) Kvsto 29 p. toukok. 12 § — 5) S*n 
19 p. kesäk. 19 § ja 9 p. lokak. 12 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 18 §. — 7) S-n 29 
p. toukok. 25 §. — 8) S:n 18 p. jouluk. 27 §. — •) S:n 18 p. jouluk. 27 6. — 
10) S:n 30 p. lokak. 24 §. F J * 
Kunnall. kert. 1940 3 
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siihen, että sianhoitoa estävät tai rajoittavat määräykset maan rasvatuo-
tannon lisäämiseksi ensi tilassa poistettaisiin kunnallisista järjestyssään-
nöistä ja harrastusta sianhoitoon kaikin tavoin edistettäisiin. Tämän joh-
dosta kaupunginvaltuusto päätti v:n 1940 ja 1941 ajaksi muuttaa Hel-
singin kaupungin terveydenhoitojärjestyksen 131 §:ään sisältyviä koti-
eläinten pitoa koskevia määräyksiä siten, että terveydenhoitolautakunta 
sai antaa luvan myöskin sikojen pitämiseen kaupungin alueella. 

Sairaalat 

Sairaalahallituksen kanslian ja sairaalain tiliviraston eräiden virkain 
uudelleenjärjestely. Ottaen huomioon, että sairaalain tilivirasto yleensä tar-
vittaessa oli voinut järjestää aputyövoimaa sairaalahallituksen kanslian 
käytettäväksi, joka ei voinut tulla toimeen omine vähine työvoimineen, 
sekä että töiden uudelleenjärjestely nyt helposti kävi päinsä sairaalain tili-
viraston inventtausapulaisen pian siirtyessä eläkkeelle, kaupunginvaltuusto 
päätti 2) v:n 1941 alusta lukien perustaa sairaalahallituksen kansliaan 37 
palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen viran sekä samasta 
ajankohdasta lukien lakkauttaa sairaalain tiliviraston inventtausapulaisen 
viran. Samalla valtuusto oikeutti sairaalahallituksen v. 1941 käyttämään 
uuden viran haltijan palkkaamiseen mainitun vuoden talousarvioon sisäl-
tyvää lakkautetun viran palkkamäärärahaa. 

Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston nuorempi toimistoapulainen 
E. Forsström oikeutettiin 3) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen syys-
kuun 18 p:n 1918 ja tammikuun 10 p:n 1920 välinen aika, jolloin hän ennen 
sairaalain tiliviraston palvelukseen siirtymistään toimi kaupungin elintarve-
lautakunnan korttikeskuksessa. 

Sairaalain tiliviraston sääntöpalkkaisten virkain määrärahaa päätet-
tiin 4) sallia ylittää 9,840 mk. 

Puu- tai fuuhiilikaasuttimien hankkiminen sairaalain autoihin. Kaupun-
ginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) sairaalahallitukselle 
215,000 mk 7 puu- tai puuhiilikaasuttimen hankkimiseksi kaupungin sai-
raalain autoihin. 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen määrätä Marian sairaalan lastenosaston apulaislääkärin A. 
Talvitien hoitamaan osaston sotapalvelukseen kutsutun ylilääkärin P. Hei-
niön virkaa joulukuun 9 pistä 1939 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 
maaliskuun 5 piään 1940 saakka, jolloin apulaislääkäri Talvitien kolmi-
vuotiskausi sairaalan palveluksessa päättyi. 

Valtuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen Marian sairaalan vin 1939 määrärahaan Kaluston han-
kinta uuden keittiöyleiskoneen hankkimiseen sisältyvän 59,100 mkin erän. 

Seuraavia Marian sairaalan määrärahoja päätettiin 8) sallia ylittää alla 
mainitun verrani Vuokra 11,650 mk, Siivoaminen 15,000 mk, Vedenkulu-
tus 5,000 mk, Vaatteiden pesu 60,000 mk, Ruokinta 200,000* mk, Yleisten 

Kvsto 29 p. toukok. 16 §; vrt. myös Kunnall. asetuskok. s. 46 — 2) Kvsto 
18 p. jouluk. 17 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 17 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 24 §. —-
5) S:n 9 p. lokak. 10 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 15 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 29 8. — 
•) S:n 20 p. marrask. 24 §. 
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laitteiden kunnossapito 20,000 mk ja Kuljetus- ja matkakustannukset 
10,000 mk. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen osoittaa kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan 
Sairaanhoito sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista 59,550 mk 
sodan syttyessä joksikin aikaa Hyvinkään parantolaan hoidettaviksi siir-
rettyjen kulkutautisairaalan potilaiden mainitun ajan hoitomaksujen suo-
rittamiseksi. 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
kulkutautisairaalan v:n 1939 määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat 50,773: 70 
mk. 

Seuraavia kulkutautisairaalan määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Valaistus 9,000 mk, Siivoaminen 1,500 mk, Kaluston 
kunnossapito 25,000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 25,000 mk ja 
Käyttövoimaa 18,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 4) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi kulkutautisairaalan korjauksiin uhkaavan 
kulkutautivaaran takia myönnetyt 30,000 mk. 

Kivelän sairaala. Koska Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston yli-
lääkäriksi nimitetty Nikkilän sairaalan ylilääkäri ja johtaja S. E. Donner 
ei vielä voinut ryhtyä virkaansa hoitamaan, kaupunginvaltuusto määräsi5) 
sairaalan entisen johtajan ja mielisairaiden osaston ylilääkärin E. Ehrn-
roothin edelleen hoitamaan mielisairaiden osaston ylilääkärin virkaa, siksi 
kuin viran vakinainen haltija voi ryhtyä siihen, ja samalla sairaalan johtajan 
tehtäviä kertomusvuoden alusta lukien kunnes toisin päätettiin. Mielisai-
raiden osaston ylilääkärin S. E. Donnerin sittemmin ilmoitettua voivansa 
ryhtyä virkaansa hoitamaan kesäkuun 1 p:nä, valtuusto päätti6), että 
virkaatoimittava mielisairaiden osaston ylilääkäri ja sairaalan johtaja E. 
Ehrnrooth pysytettäisiin näissä toimissa vielä kesäkuun ajan, jolloin hän 
nauttisi kesälomansa, ja että hänelle tältä ajalta maksettaisiin hänen siihen-
astinen palkkansa kyseisen sairaalan määrärahasta Sääntöpalkkaiset virat. 
Kivelän sairaalan johtajaksi määrättiin6) heinäkuun 1 p:stä lukien sen sisä-
tautien osaston ylilääkäri A. Vesa. 

Kaupunginhallituksen myönnettyä 7) Kivelän sairaalan johtajalle ja 
sen sisätautien osaston ylilääkärille A. Vesalle virkavapautta irtisanomis-
ajaksi eli syyskuun 16 p:stä marraskuun 16 p:ään valtuusto pyynnöstä 
myönsi 8) ylilääkäri Vesalle virkaeron viimeksi mainitusta päivästä lukien 
samalla määräten sairaalan alilääkärin U. Ahavan hoitamaan sisätautien 
osaston ylilääkärin virkaa ja mielisairaiden osaston ylilääkärin S. E. Don-
nerin johtajan tehtäviä toistaiseksi, siksi kuin viran uusi haltija voi ryhtyä 
sitä hoitamaan ja johtajan tehtävistä toisin päätettiin. 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkäriksi valittiin 9) sittem-
min lääketieteen- ja kirurgiantohtori P. R. Soisalo, joka myöskin v:n 1941 
alusta lukien määrättiin 10) toimimaan sairaalan johtajana. 

Kivelän sairaalan konemestarin virka korotettiin 1V) v:n 1941 alusta 
lukien 32 palkkaluokkaan. 

!) Kvsto 6 p. maalisk. 24 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 33 §. — 3) S:n 20 p. 
marrask. 24 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 16 §. — 
6) S:n 29 p. toukok. 14 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 147. — 8) Kvsto 9 p. lokak. 
16 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 11 §. — 10) S:n 18 p. jouluk. 16 §. — S:n 9 p. 
lokak. 19 §. 
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Kivelän sairaalassa virkaatoimittavana konemestarina heinäkuun 1 
pistä elokuun 1 p:ään palvellut G. G. Tallgren oli mainittuna aikana syyllis-
tynyt väärinkäytöksiin käyttämällä eräitä sairaalan laskuun tilaamiansa 
tarvikkeita omiin tarkoituksiinsa. Valtuusto päätti x) ilmoittaa asiasta 
lääninhallitukselle. 

Kaupunginhallituksen oikeutettua 2) yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään Kivelän sairaalan ruumishuoneen rakennustöiden jatkamiseen 
80,000 mk v;n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot luvussa Talorakennukset tarkoitukseen varatun siirtomäärärahan 
lisäksi, valtuusto hyväksyen tämän toimenpiteen päätti3) merkitä maini-
tun suuruisen määrärahan v:n 1941 talousarvioon. 

Kivelän sairaalan määrärahoja Ruokinta sekä Kuljetus- ja matkakus-
tannukset päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 360,000 mk ja 15,000 mk. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto määräsi 5) Nikkilän sairaalan 
apulaisylilääkärin E. Svanljungin hoitamaan saman sairaalan haettavaksi 
julistettua ylilääkärin- ja johtajanvirkaa kertomusvuoden alusta lukien 
siksi kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Nikkilän sairaalan ylilääkäriksi ja johtajaksi valittiin6) Viipurin kau-
pungin mielisairaalan johtaja E. K. Backman alistaen vaali lääkintöhalli-
tuksen hyväksyttäväksi. 

Nikkilän sairaalan määrärahoja Desinfioimisaineet, Tarverahat ja Per-
hehoitomaksut päätettiin7) sallia ylittää vastaavasti 1,500 mk, 3,000 mk 
ja 54,000 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan konemestarinvirka koro-
tettiin 8) v:n 1941 alusta lukien 32 palkkaluokkaan. 

Tuberkuloosisairaalan määrärahoja Valaistus ja Vedenkulutus päätet-
tiin 7) sallia ylittää vastaavasti 20,000 mk ja 25,000 mk. 

Kaupungin sairaalain työaika. Kaupunginvaltuusto päätti 9), että kau-
pungin sairaaloissa, joissa oli käytännössä 9 tunnin päivittäinen työaika, 
oli v:n 1941 alusta lukien ompelijoihin, pesuapulaisiin ja lämmittäjiin näh-
den sovellettava 8 tunnin työpäivää. Tämän muutoksen toteuttamiseksi 
valtuusto samalla päätti9) perustaa Marian sairaalaan 39 palkkaluokkaan 
kuuluvan lämmittäjä-mekaanikontoimen ja Nikkilän sairaalaan ja tuber-
kuloosisairaalaan kumpaankin 44 palkkaluokkaan kuuluvan lämmittäjän-
toimen sekä samasta ajankohdasta lukien lakkauttaa tuberkuloosisairaa-
lan 46 palkkaluokan mukaisen apumiehentoimen. 

Kaupungin sairaalain eräiden virkain palkkauksen järjestely. Kaupungin-
valtuusto päätti10) v:n 1941 alusta lukien korottaa kaikkien sairaalain por-
tin vartijantoimet 46 palkkaluokkaan sekä tuberkuloosisairaalan yövarti-
jantoimen 45 ja muiden sairaalain yö vartijantoimet 46 palkkaluokkaan. 

Kaupungin sairaalain lääkärien oikeuttaminen harjoittamaan yksityistä 
vastaanottoa virka-asunnoissaan. Kaupunginvaltuusto päätti 11), että kau-
pungin sairaalain lääkärit saivat harjoittaa yksityistä vastaanottoa virka-
asunnoissaan vain sairaalahallituksen kussakin tapauksessa erikseen anta-
malla luvalla, mutta että tällaisissa vastaanotoissa ei saanut käyttää sai-
raalain kojeita. 

!) Kvsto 30 p. lokak. 6 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 148. — 3) Kvsto 28 p. elok. 
39 §. — S:n 20 p. marrask 24 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 15 §. — 6) S:n 19 
p. kesäk. 18 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 24 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 19 §. — 

S:n 8 p. toukok. 31 §. — 10) S:n 9 p. lokak. 20 §. — S:n 30 p. lokak. 14 §. 
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Varasairaalain järjestäminen. Vallitsevan sotatilanteen johdosta sai-
raalahallitus oli järjestänyt Marian sairaalan kirurgiselle osastolle toistai-
seksi tätä sairaalaa varten myönnettyjen varain puitteissa toimivan lisä-
osaston konsuli Zachariassenin huvilaan Munkkiniemeen sekä Suomen 
punaisen ristin sairaalalle Munkkiniemessä olevaan Kalastajatorpan ravin-
tolaan lisäosaston, minkä suhteen sairaalahallitus ehdotti, että sen paikat, 
mikäli ne yhdessä saman sairaalan kaupungissa ylläpitämien paikkain kans-
sa ylittävät sen paikkamäärän, minkä kaupunki aikaisemmin on sairaalasta 
varannut, hyväksytään kaupungin varaamiksi lisäpaikoiksi ja että Punaisen 
ristin sairaalaa hyvitetään niiden ylläpidosta entisen sopimuksen mukai-
sesti ja varataan sille oikeus tuonnempana tehdä esitys lisähyvityksestä, 
ellei se muuten voi toimintaansa rahoittaa. Lisäksi sairaalahallitus oli 
ehdottanut, että Helsingin sairaalain evakuointisairaalana käytettävää 
Kiljavannummen kehkotautiparantolaa hyvitettäisiin 30 mk:lla hoito-
päivää kohden, jolloin vieras viranhaltija saisi palkkansa siitä sairaalasta, 
missä hänen vakinainen toimensa on, mutta luontoisetunsa Kiljavannum-
men parantolasta. Asian kiireellisyyden vuoksi kaupunginhallitus hyväksyi 
mainitun järjestelyn, minkä päätöksen kaupunginvaltuusto puolestaan 
myöskin hyväksyi 1). 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten 
Viikin varasairaalan kunnostamiseen myönnetyt 140,164: 25 mk. 

Lahjoitus. Tukholman sairaalahallitukselle päätettiin 3) esittää kaupun-
gin kiitos Helsinkiin sodan aikana perustettujen varasairaalain saamasta 
arvokkaasta instrumenttilahjoituksesta. 

Kaupungin sairaaloista Kiljavannummen parantolaan evakuoitujen poti-
laiden hoitomaksut. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto myönsi 4) yhteensä 96,822 mk:n suuruisen lisäyksen 
Marian sairaalan määrärahaan Erilaatuiset menot oikeuttaen sairaalahalli-
tuksen käyttämään mainittua määrärahaa sekä sairaanhoidon pääluokan 
lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Sairaalamaksuja 
Suomen punaisen ristin sairaalaan Kiljavannummen parantolaan sodan 
aikana siirrettyjen kaupungin potilaiden hoitomaksujen suorittamiseksi. 

Kaupungin sairaaloissa hoidettujen sotilaspotilaiden hoitomaksut. Sitten 
kun kaikki kaupungin sairaalat, Nikkilän sairaalaa lukuunottamatta, samoin 
kuin Helsingin diakonissalaitos, jonka potilaspaikat tehdyn sopimuksen 
perusteella olivat maaliskuun loppuun saakka kaupungin sairaalain vara-
paikkoina, oli kertomusvuoden alusta lukien julistettu kuulumaan ensim-
mäiseen sotasairaalaan, kaupunginvaltuusto hyväksyi5) puolustusminis-
teriön tarjoaman 50 mk:n suuruisen maksun hoitopäivältä sotilaspotilaiden 
hoidosta kaupungin sairaaloissa sekä Helsingin diakonissalaitoksessa sinä 
aikana, jolloin se oli kaupungin sairaalain varasairaalana. 

Sodassa kaatuneiden tai sen aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuollei-
den sotilaiden perheenjäsenten sairaalamaksut. Valtioneuvoston päätettyä 
maaliskuun 7 p:nä, että lääkintöhallituksen tulee toistaiseksi järjestää 
valtion kustannuksella ilmeisesti vähävaraisille sodassa kaatuneiden tai 
muuten sen aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuolleiden sotilaiden per-

Kvsto 17 p. 
kesäk. 33 §. — 4) < 
huhtik. 20 §. 

8) S:n 19 p. 
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heenjäsenille maksuton lääkärin- ja sairaalahoito sekä ilmaiset lääkkeet 
samojen perusteiden mukaan kuin siirtoväelle on järjestetty, lääkintö-
hallitus oli ilmoittanut m.m. kaikille eri kuntain sairaaloille suorittavansa 
mainittujen sotilashenkilöiden perheenjäsenten hoitomaksut sairaaloissa ja 
parantoloissa samojen perusteiden mukaisesti kuin potilaat suorittavat lai-
tosten halvimmassa maksuluokassa, ei kuitenkaan enempää kuin 25 mk 
vuorokaudelta, ja hoidosta kulkutautisairaaloissa, mikäli heitä ei ole mak-
sutta hoidettava, 20 mk vuorokaudelta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kaupungin sairaalahallituksen tämän johdosta tekemän esityksen, että 
kyseisten potilaiden suhteen saataisiin soveltaa, kulkutautisairaalaa lukuun-
ottamatta, kunkin sairaalan halvimman maksuluokan mukaista taksaa 
sellaisenaan, milloin on kysymys kaupungin henkikirjoissa olevista potilais-
ta, ja että ulkokuntalaisten hoidosta laskutettaessa saataisiin toistaiseksi 
soveltaa samaa taksaa, kuitenkin ilman 30 päivän hoitokauden jälkeen myön-
nettävää alennusta; sekä että tällaisten ulkokuntalaisten hoidosta kulku-
tautisairaalassa, milloin he olivat toisella paikkakunnalla sairastuneet, 
perittäisiin lääkintöhallituksen lupaama hoitomaksu, niinikään ilman edellä 
mainittua alennusta. 

Sairaanhoitajatarkoulun kurssien laajentaminen. Koska koulutettuj en 
sairaanhoitajattarien puute vallitsevien poikkeuksellisten olojen takia oli 
tuntuva, sairaalahallitus oli ehdottanut, että helmikuun 16 p:nä alkavalle 
sairaanhoitajatarkoulun valmistavalle sairaanhoitajatarkurssille saataisiin 
ottaa 12 ylimääräistä eli kaikkiaan 42 oppilasta ja että koulu saisi järjestää 
huhtikuun 22 p:nä alkavan ylimääräisen kurssin niinikään 42 oppilaalle, 
sekä että kummatkin kurssit kestäisivät vain kaksi kuukautta johtosään-
nössä määrätyn neljän asemesta. Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi 
sairaalahallituksen ehdotuksen, antoi sairaalahallitukselle luvan ottaa hel-
mikuun 16 p:nä alkavalle kurssille 42 oppilasta, hankkinut lääkintöhalli-
tukselta luvan kurssien laajentamiseen, ylimääräisen kurssin toimeenpanemi-
seen ja oppijakson supistamiseen näillä kursseilla ehdoin, että valmistavan 
oppijakson opetusohjelma muutetussa muodossa alistetaan lääkintöhalli-
tuksen hyväksyttäväksi, mitkä kaupunginhallituksen toimenpiteet kau-
punginvaltuusto hyväksyi 2). 

Erinäiset sairaanhoitomenot. Kellokosken piirimielisairaalan avustus-
määrärahaa päätettiin3) sallia ylittää 80,000 mk. 

Diakonissalaitoksen hoitopaikkain varaaminen kaupungille Kaupungissa 
vallitsevan kirurgisten tapausten hoitopaikkain puutteen poistamiseksi kau-
punginhallitus oli tehnyt 4) Helsingin diakonissalaitoksen kanssa sopimuk-
sen kaikkiaan 241 kirurgisen hoitopaikan asettamisesta tarvittaessa kau-
pungin käytettäviksi, joista paikoista 41 olisi Helsingissä ja loput kahdessa 
Helsingin pitäjän kansakoulussa. Näiden hoitopaikkain varalla pitämisestä 
aiheutuvat kuukausimenot, 272,600 mk, kaupunki sitoutui suorittamaan 
diakonissalaitokselle samoin kuin kustakin Helsingistä kotoisin olevasta 
potilaasta hoitopäivää kohden 26 mk, ollen laitoksella oikeus, jos kulut 
leikkauksista, lääkkeistä, sidetarpeista ja röntgenhoidosta ylittäisivät 14 mk 
hoitopäivää kohden, tehdä eri esitys mainitun korvausmäärän tarkistami-
sesta. Diakonissalaitos sitoutui pitämään potilaista kaupungin sairaala-
tarkastajan vaatimaa kirjaa sekä kantamaan maksukykyisiltä kaupungin 

*) Kvsto 8 p. toukok. 32 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 22 §. — *) S:n 20 p. mar-
rask. 24 §. — 4) Vrt. v:n 1939 kert. s. 176 ja tämän kert. s. 151. 
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määräämät maksut ja luovuttamaan ne kaupungille. Yksityishuoneissa 
hoidetut potilaat jäivät sopimuksen ulkopuolelle. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi1) kyseisen sopimuksen olemaan voimassa joulukuun 1 pistä 1939 
lähtien siksi kuin kaupunginhallitus toisin päätti. 

Suomen huollon avustaminen. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 2) 36,000 mk siirtoväen kes-
kuudessa vallitsevan potilaspaikkapuutteen poistamistarkoituksessa Suo-
men huollolle vuokrattavan Sanitas-sairaalan vuokran sekä valaistus- ja 
lämmityskustannusten suorittamiseksi elokuun 15 pistä vuoden loppuun. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltolautakunnan alaisten viranhaltijain palkat. Kaupunginvaltuusto 
päätti3), että niiltä huoltolautakunnan alaisilta viranhaltijoilta, jotka sota-
palveluksen ajalta ovat saaneet nostaa liikaa palkkaa, ei peritä takaisin 
heidän liikaa nostamiaan palkkaeriä, vaan jätetään nämä erät, yhteensä 
21,152:50 mk, kaupungin tappioksi. 

Huoltomäärärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen myöntää v:n 1939 talousarvion pääluokkaan Huolto-
toimi sisältyvistä valtuuston käyttövaroista seuraaviin huoltomäärärahoi-
hin alla mainitun suuruiset lisäykset: huoltolautakunnan ja huolto viraston 
määrärahoihin Lämpö 2,000 mk ja Siivoaminen 2,000 mk, kassa- ja tili-
toimiston määrärahoihin Painatus ja sidonta 3,000 mk ja Tarverahat 1,500 
mk, kunnalliskodin määrärahaan Lämpö 60,000 mk, työtupain määrärahaan 
Sekalaiset menot 18,000 mk sekä Hoito huoltolautakunnalle kuulumatto-
missa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia nimisen 
luvun määrärahaan Suoranaiset avustukset 1,000,000 mk. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 5) 60,000 mk:n lisäyksen saman pääluokan lukuun Hoito huolto-
lautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä 
suoranaisia avustuksia sisältyvään määrärahaan Hautauskustannukset. 

Kunnalliskoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen myöntää kertomusvuoden talousarvion huoltotoimen pää-
luokkaan sisältyvistä valtuuston käyttövaroista huoltolautakunnalle 
691,318: 90 mk sodan johdosta evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien 
huollosta vieraille kunnille suoritettavien korvausten maksamiseksi. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 7) 1,061,031: 55 mk huoltolautakunnan käytettäväksi sodan aikana 
muihin kuntiin evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien huollon maksa-
mista varten asianomaisille kunnille. 

Valtuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi kunnalliskodin uutta lämpökattilaa var-
ten myönnetyt 2,850 mk. 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto päätt i9) siirtää v:n 1939 
x) Kvsto 17 p. tammik. 24 §. — 2) S:n 28 p. elok. 38 §. — 8 ) S:n 30 p. lokak. 

20 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 29 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 27 §. — 6) S:n 6 
p. maalisk. 26 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 28 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 
9) S:n 18 p. jouluk. 26 §. 


