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Samoista käyttövaroista myönnettiin 210,000 mk vara vesisäiliöiden 
järjestämiseksi palokuntaa varten kysymystä valmistelemaan asetetun 
komitean ehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti 2), että sodan päättymisestä huolimatta oli 
jatkettava väestönsuojelutarkoituksessa aloitettua vesisäiliöiden tai -kai-
vojen rakentamista kaupungin keskiosiin. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 3) vesijohtolaitokselle 1,968: 50 mk sen suorituttamista palovaivojen 
tutkimuksista. 

Kauko avustus. Merkittiin 4) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen mää-
räys palokaluston ja -miehistön asettamisesta Hangon kaupungin käytettä-
väksi. 

Merkittiin5) tiedoksi palomiehistön lähettämistä Hankoon koskeva 
väestönsuoj elukeskuksen kirj elmä. 

Palokaluston lainaaminen. Palolaitoksen varastosta päätettiin6) tois-
taiseksi luovuttaa poliisilaitoksen käytettäväksi 6 moottoriruiskua ja n. 10 
vesilaatikkoa. 

Palopäättystökoulu. Merkittiin 7) tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 
päättänyt peruuttaa antamansa määräyksen 8) palopäällystökoulun liittä-
misestä Helsingin kaupungin vakinaiseen palokuntaan, koska koulun kau-
koavustus-, kokeilu- ja opetustoiminta oli saatava käyntiin. 

Piirinuohoojat. Kaupunginhallituksen valitettua korkeimpaan hallinto-
oikeuteen piirinuohoojain O. V. Michelsonin ja A. Nevalaisen erottamista 
koskevasta Uudenmaan lääninhallituksen päätöksestä 8), korkein hallinto-
oikeus katsoi oikeaksi kumota lääninhallituksen valituksenalaisen päätök-
sen, koska sen mielestä lääninhallituksen ei olisi pitänyt mainitsemistaan 
syistä vetäytyä tutkimasta kaupunginhallituksen ja palolautakunnan vali-
tusta. Asian lopulliseksi selvittämiseksi korkein hallinto-oikeus otti asian 
välittömästi tutkittavakseen, ja ilmoitti tällöin katsovansa, että, koska palo-
lautakunta joulukuun 30 p:nä 1933'annetun palosäännön 29 §:n säännöksen 
mukaisesti hyväksyy nuohoojan toimittamaan nuohousta kaupungissa eikä 
maistraatin toimivaltaan ole kuulunut peruuttaa tällaista hyväksymistä, 
niin kaupunginhallitus ja palolautakunta eivät olleet esittäneet syytä sen 
lopputuloksen muuttamiseen, mihin maistraatti oli päätöksessään tullut 9). 

Helsingin nuohoojain ammattiosaston irtisanottua lokakuun 15 p:nä 
sen ja Nuohoojamestariyhdistyksen välisen työehtosopimuksen, kaupungin-
hallitus päätti10) pyytää sosiaaliministeriötä kiinnittämään huomiota asiaan, 
jottei syntyisi työseisausta. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n 
ulkopuolella 

Kotieläinten pitäminen kaupungissa. Uudenmaan lääninhallitus päätti 
kesäkuun 19 p:nä väliaikaisesti muuttaa Helsingin kaupungin terveyden-

!) Khs 23 p. helmik. 231 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 385 §. — 3) Khn jsto 
11 p. huhtik. 3,635 §. — 4) Khs 26 p. tammik. 84 §. — 5) S:n 23 p. helmik. 212 § — 

6) S:n 8 p. elok. 1,390 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 500 §. — 8) Ks. v:n 1939 kert 
s. 164. — 9) Khs 30 p. huhtik. 725 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 2,295 §. 
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hoitojärjestyksen 131 §:n kuulumaan seuraavasti: Asemakaavaan ja raken-
nussuunnitelmaan otetuilla tonteilla älköön pidettäkö nautakarjaa, lam-
paita, vuohia, sikoja tai kanoja ja muuta siipikarjaa. Terveydenhoitolauta-
kunta voi kuitenkin määräämillään ehdoilla antaa luvan tällaisten eläinten 
pitämiseen. Muutoksesta, joka oli vahvistettu olemaan voimassa v:n 1941 
loppuun, kaupunginhallitus päätti kuuluttaa asianmukaisessa järjestyk-
sessä, minkä ohessa muutos oli julkaistava kunnallisessa asetuskokoel-
massa 2). 

Myyntikerman rasvaprosentti. Kaupunginhallitus päätti 3) tehdä kau-
punginvaltuustolle esityksen terveydenhoitojärjestyksen 65 §:n väliaikai-
sesta muuttamisesta kertomusvuodeksi siten, että myyntikerman rasvapitoi-
suus 15 %:n asemesta sai olla 10 %. Samalla terveydenhoitolautakunta 
oikeutettiin sallimaan myydä 10 %:n kermaa jo ennen väliaikaisen muutok-
sen vahvistamista. Edellä mainittu kaupunginhallituksen päätös peruu-
tettiin 4) kuitenkin sittemmin. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin sairasloma. Ensimmäiselle kaupungin-
lääkärille F. Hisingerille myönnettiin 5) sairaslomaa täysin palkkaeduin 
kahdeksi kuukaudeksi joulukuun 1 p:stä alkaen. Terveydenhoidontarkastaja 
G. Schwanck määrättiin mainittuna aikana oman virkansa ohella hoita-
maan ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaa 2,200 mk:n suuruisin lisä-
palkoin kuukaudessa. Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin samalla 
ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, että ter-
veydenhoitolautakunnan ja sen toimiston tilapäisen työvoiman tililtä suo-
ritettiin 100 mk päivässä tilapäiseksi apulaiseksi kutsuttavalle lääkärille. 

Terveydenhoidontarkastajanviran hoitaminen. Lääketieteenlisensiaatti A. 
Schwanck määrättiin 6) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun terveyden-
hoidontarkastajan G. Schwanckin virkaa tammikuun aikana 4,000 mk:n 
palkoin. 

Kesälomasi jäiset. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ensimmäi-
sen kaupunginlääkärin ja terveydenhoidontarkastajan kesälomien aikana 
palkkaamaan tilapäistä sunnuntaiapua terveydenhoitolautakunnan ja sen 
toimiston tilapäisen työvoiman määrärahasta suoritettavin 100 mk:n 
palkoin päivältä. 

Erään auton korjauskustannusten suorittaminen. Terveydenhoitolauta-
kunnalle päätettiin 8) ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään 
sitä vastaan, että lautakunta aputililtä Väestönsuojelu, matka- ja kulje-
tuskustannukset maksoi puolet Helsingin maidontarkastusyhdistyksen sen 
käytettäväksi sodan ajaksi luovuttaman auton korjauskustannuksista eli 
3,225: 50 mk. 

Aluelääkärit. Lääketieteentohtori O. F. Hästesko määrättiin 9) tammi-
kuun 1 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi 2,394 mk:n palkkioin hoitamaan sota-
palvelukseen kutsutun eteläisen alueen aluelääkärin virkaa. 

Töölön aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin 10) sairaslomaa tammi-
kuun 1 p:n ja 15 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan lääketieteenlisensiaatti 
B. Enqvist 1,596 mk:n palkoin. 

Lääketieteenlisensiaatti L. Nyqvist määrättiin u ) hoitamaan maanpuo-

Khs 4 p. heinäk. 1,248 §. — 2) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 46. — 8) Khs 
9 p. helmik. 151 §. — 4) S:n 30 p. toukok. 964 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 2,313 
§. — 6) S:n 26 p. tammik. 87 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 1,199 §. — 8) S:n 19 p. 
syysk. 1,695 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 90 §. — 10) S:n 26 p. tammik. 89 §. — 
n ) S:n 8 p. maalisk. 348 § ja khn jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. 
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lustustehtäviin kutsutun pohjoisen alueen aluelääkärin virkaa maalis-
kuun 1 p:stä toistaiseksi, kuitenkin enintään huhtikuun loppuun, 500 mk:n 
kuukausipalkoin. 

Alilääkäri A. Nikula määrättiin *) tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 
hoitamaan sotapalvelukseen kutsuttujen Sörnäisten ja Hermannin alue-
lääkärien virkoja 3,420 mk:n kuukausipalkoin. 

Pasilan aluelääkärille J. Blomstedtille myönnettiin 2) jatkettua sairas-
lomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin maaliskuun 26 p:stä lukien 
toukokuun loppuun sijaisenaan lääketieteenkandidaatti K. Malmio. Kun 
lääketieteenkandidaatti Malmio sittemmin ei voinutkaan hoitaa kyseistä, 
viransijaisuutta muuta kuin maaliskuun 13 p:stä huhtikuun 12 p:ään, 
niin terveydenhoitolautakunta määräsi lääketieteenlisensiaatti A. 
Schwanckin hoitamaan aluelääkärin virkaa Käpylässä ja lääketieteenlisen-
siaatti E. Nystenin aluelääkärin virkaa Pasilassa kahden viikon ajaksi huhti-
kuun 15 p:stä lukien. Kaupunginhallitus määräsi3) sittemmin heidät hoita-
maan näitä virkoja huhtikuun 29 p:stä lukien toukokuun loppuun peruut-
taen samalla päätöksensä lääketieteenkandidaatti Malmion määräämisestä 
hoitamaan aluelääkärin virkaa huhtikuun 12 p:stä lukien toukokuun lop-
puun. 

Makkaratehtaiden valvojat. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin4) 
terveydenhoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosaston tilapäisen työ-
voiman määrärahaa käyttäen palkkaamaan kaksi tilapäistä makkaratehtai-
den valvojaa siksi ajaksi, jolloin vakinaiset valvojat olivat sotapalveluk-
sessa. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosasto. Professori O. 
von Hellens määrättiin 5) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun kaupungin-
eläinlääkärin W. Ehrströmin virkaa tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 
7,110 mk:n kuukausipalkoin. 

Kaupunginhallitus päätti6) sallia terveydenhoitolautakunnan toimiston 
eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahan Tilapäistä työvoimaa ylittämi-
sen 29,535 mk sekä aikanaan alistaa päätöksensä kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ostamaan Oy. Autokori-
rakenne ab:ltä siltä aikaisemmin vuokraamansa perävaunu teuraskarjan 
y.m. kuljettamista varten kokeilutarkoituksin käyttäen tähän terveyden-
hoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahaa 
Autotakavaunujen hankkiminen. 

Eläintenhuoltolaitos. Poliisilaitoksen eläinlääkärin H. Söderlundin, jonka 
kanssa rahatoimikamari tammikuussa 1930 oli tehnyt sopimuksen 8) eläin-
tenhuoltolaitoksen hoitamisesta, kuoltua, kaupunginhallitus oikeutti9) 
terveydenhoitolautakunnan tekemään samanlaisen sopimuksen apulais-
kaupungineläinlääkäri B. Österholmin kanssa. 

Elintarpeiden takavarikoimisasema. Kaupunginhallitus päätti10) maa-
talousministeriöltä anoa Etel. Makasiinikadun talossa n:o 1 sijaitsevan val-
tion lihantarkastamon luovuttamista kaupungille päättäen, jos anomukseen 
suostuttiin, luovuttaa kyseisen rakennuksen elintarpeiden takavarikoimis-
aseman käyttöön. 

!) Khs 26 p. tammik. 90 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 596 §. —») S:n 9 p. tou-
kok. 775 §. — 4) S:n 11 p. huhtik. 540 §. — 5) S:n 26 p. tammik. 88 §. — fl) S:n 
26 p. tammik. 92 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 602 §. — 8) Ks. v:n 1930 kert. s. 
79 §. — 9) Khs 7 p. marrask. 2,102 §. — 10) S:n 19 p. jouluk. 2,478 §. 
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Maidontarkastamo. Maidontarkastamon toimistoapulainen I. Nybergh 
oikeutettiin x) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään vir-
kaansa syyskuun 30 p:ään 1941. 

Asuntojentarkastus. Asuntojentarkastustoimisto oikeutettiin 2) palkkaa-
maan kaksi virastovaratyöntekijää kertomusvuoden loppuun saakka. Hei-
dän palkkaamisekseen myönnettiin 3) 3,960 mk. 

Ammattientarkastus. Ammattientarkastajat S. H. Lehmuskallio ja E. 
Sundbäck, joiden viisivuotistoimikaudet päättyivät tammikuun 31 p:nä, 
määrättiin 4) edelleen entisin palkkaetuinensa hoitamaan näitä virkojaan 
siksi kuin ne vakinaisesti täytettiin, ollen tämä päätös aikanaan alistettava 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Terveydenhoitolautakuntaa pää-
tettiin kehoittaa julistamaan kyseiset virat haettaviksi. 

Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin 5) ilmoittaa, että insinööri 
G. Winklerin valitsemista ammattientarkastajaksi koskeva kaupungin-
valtuuston päätös6), josta oli tehty valitus6) Uudenmaan lääninhalli-
tukselle, oli saavuttanut lainvoiman ja pantu täytäntöön. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin 7) am-
mattientarkastaja E. Sundbäckille heinäkuun 17 p:n ja elokuun 16 p:n 
väliseksi ajaksi. 

Ammattientarkastaja S. H. Lehmuskallio määrättiin 8) oman virkansa 
ohella hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun ammattienylitarkastajan K. 
Suhosen virkaa siksi kuin hän itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan, kui-
tenkin enintään kesäkuun 11 p:ään saakka. 

Ammattientarkastaja S. Lautsolle myönnettiin 9) palkatonta virka-
vapautta tammi-toukokuun ajaksi. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitettua 
määränneensä Viipurin kaupungin entisen ammattientarkastajan K. Pokin 
viransijaisena hoitamaan edellä mainittua virkaa huhtikuun 29 p:n ja 
toukokuun 12 p:n välisenä aikana, kaupunginhallitus määräsi10) hänet 
edelleen hoitamaan sitä viimeksi mainitusta päivästä heinäkuun 13 p:ään. 
Ammattientarkastaja Lautson sittemmin pyydettyä eroa virastaan kesä-
kuun 1 p:stä lukien, terveydenhoitolautakuntaa päätettiin11) kehoittaa 
julistamaan kyseinen virka haettavaksi. 

Ammattientarkastuksen määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin12) 
sallia ylittää 297: 50 mk. 

Tuberkuloosihuolto. Lääketieteenlisensiaatti E. Qvarnström määrät-
tiin 13) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun tuberkuloosilääkärin A. V. 
Wirran virkaa tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 1,600 mk:n kuukausi-
palkoin. 

Tuberkuloosilääkäri A. V. Wirta määrättiin 14) yhdessä kaupunginarkki-
tehdin kanssa arvioimaan tuberkuloosihuoltotoimiston huonetiloille niiden 
puolustuslaitoksen käytössä olon aikana aiheutuneita vahinkoja. Saatuaan 
tiedon vahinkojen suuruudesta kaupunginhallitus päätti15), ettei niistä 
vaadita valtiolta korvausta. 

Kaupunginhallitus päätti16), että vuokra vaatimus puolustuslaitoksen 

Khs 30 p. toukok. 966 § ja 7 p. marrask. 2,104 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 
2,018 §. — 3) Khn jsto 5 p. jouluk. 4,389 §. — 4) Khs 16 p. helmik. 192 §. —-
5) S:n 18 p. huhtik. 544 §. — 6) Ks. v:n 1939 kert. s. 36. — 7) Khs 1 p. elok. 
1,384 §. — 8) S:n 11 p. huhtik. 539 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 193 § ja 11 p. 
huhtik. 542 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 893 §. — X1) S:n 23 p. toukok. 903 §. — 
i a) S:n 7 p. marrask. 2,101 §. — 13) S:n 26 p. tammik. 93 §. — 14) S:n 6 p. 
syysk. 1,613 §. — 15) S:n 21 p. marrask. 2,232 §. — 16) S:n 18 p. heinäk. 1,348 §. 
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hallussa yhä edelleen olevien tuberkuloosihuoltotoimiston huoneistojen 
osalta oli tehtävä sitten kun ne oli luovutettu takaisin kaupungin hallin-
taan. 

Merkittiin *) tiedoksi, että Kiljavannummen parantola oli otettu puolus-
tuslaitoksen käyttöön joulukuun 28 p:stä 1939 lukien. 

Kaupunginhallitus suostui 2) sairaalahallituksen esitykseen, että Kilja-
vannummen parantolalle Kivelän sairaalasta ja tuberkuloosisairaalasta lai-
natuista vaatteista ja kalustoesineistä ei perittäisi vuokraa. 

Merkittiin3) tiedoksi, että Mjölbollstadin parantolan hoitomaksu v. 
1941 tuli olemaan 30 mk osakaskuntain lähettämiltä potilailta ja 20 mk 
itsemaksavilta potilailta sekä osakaskuntain suoritettava paikkaosuusmaksu 
3,640 mk paikkaa kohden. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston mää-
rärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin 4) sallia ylittää 242: 40 mk. 

Sielullisesti sairaiden keskuskotien lämpömäärärahoihin kaupungin-
hallitus myönsi 5) yhteensä 7,500 mk:n suuruisen lisäyksen käyttövarois-
taan polttoaineiden hinnan nousun varalta. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) 1,674 mk sie-
lullisesti sairaiden miesten Leppävaarassa olevan keskuskodin vesijohdon 
korjaamiseen. 

Kouluhammasklinikka. Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin 7) ke-
hoittaa tavallisessa järjestyksessä täyttämään viisi kouluhammaslääkärin 
virkaa ja yksi apulaiskouluhammaslääkärinvirka, jotka ennen sotaa oli 
julistettu haettaviksi sekä yksi huhtikuun 1 p:nä avoimeksi tuleva koulu-
hammaslääkärin virka. 

Sittemmin päätettiin 8) suostua terveydenhoitolautakunnan esityksiin, 
että keskusklinikan kouluhammaslääkärin A. Teräsvuoren erottua touko-
kuun 1 p:stä lukien avoimeksi tullut kouluhammaslääkärin virka sekä Alek-
sis Kiven kouluun perustetun haaraklinikan johtajaksi siirretyn Vallilan 
haaraklinikan entisen kouluhammaslääkärin H. Groundstroemin avoimeksi 
tullut entinen virka saataisiin toistaiseksi jättää täyttämättä. 

Terveydenhoitolautakunta oli määrännyt kouluhammaslääkäriksi kol-
meksi vuodeksi lokakuun alusta lukien odontologianlisensiaatti S. Lampi-
nen-Vesterlundin, joka kuitenkin, ennenkuin hän ennätti ryhtyä virkaansa 
hoitamaan, sairastui ja pyysi virkavapautta kahdeksi kuukaudeksi. Ter-
veydenhoitolautakunta ei kuitenkaan katsonut voivansa myöntää hänelle 
sairaslomaa, vaan oikeutti hänet vastaanottamaan viran vasta joulukuun 
alussa, sekä määräsi hammaslääkäri M. Heinäsuon hoitamaan virkaa mar-
raskuun loppuun saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi 9) terveydenhoito-
lautakunnan toimenpiteen asiassa. 

Kouluhammasklinikan apulaisesimies W. Cederberg oikeutettiin 10) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1941 
loppuun. 

Työskentelypaikan järjestämiseksi Vallilan haaraklinikan klinikka-
apulaiselle kaupunginhallitus myönsi11) 5,500 mk yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

!) Khn jsto 4 p. tammik. 3,067 §. — 2) Khs 19 p. syysk. 1,694 §. — 3) S:n 
7 p. marrask. 2,119 §. — 4) S:n 7 p. marrask. 2,101 §. — 5) S:n 12 p. jouluk. 
2,425 §. — 6) S:n 18 p. huhtik. 583 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 379 §. — 8) S:n 9 
p. toukok. 777 ja 778 §. — 9) S:n 7 p. marrask. 2,103 §. — 10) S:n 3 p. lokak. 
1,830 §. — S:n 22 p. elok. 1,533 §. 
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Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi *) 900 mk:n lisäyksen kouluhammasklinikan lämpömäärä-
rahaan. 

Kaupunginhallitus päätti2) suostua siihen, että Lapinlahden haara-
klinikkaa henkilökuntineen käytettiin ensimmäisessä sotasairaalassa hoi-
dettavien potilaiden hammashoitoon ehdoin, että sairaala hankki ja kustansi 
tarvittavat lääkkeet ja hammastäytetarvikkeet sekä suoritti kaupungille 
korvauksen klinikan suoranaisista menoista. 

Terveystoimisto. Terveystoimiston apulaislääkäri M. Edgren-Gylling 
määrättiin3) sotapalvelukseen kutsutun toimiston lääkärin C. Thesleffin 
viransijaiseksi kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään huhtikuun loppuun, 3,600 mk:n kuukausipalkoin. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kaupunginhallitus määräsi 4) lääke-
tieteentohtori T. E. Olinin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun venee-
risten tauiien poliklinikan lääkärin Y. Salmisen virkaa tammikuun 1 p:stä 
kesäkuun 10 p:ään 4,365 mk:n kuukauspalkoin. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus hyväksyi5) terveydenhoito-
lautakunnan ehdotuksen 50 mk:n suuruisen kertamaksun vahvistamisesta 
desinfioimislaitoksen cyanihuoneen käyttämisestä sotilaiden vaatteiden 
puhdistamiseen. 

Poliisilaitoksen sairashuolto. Toinen kaupunginlääkäri O. Elo määrät-
tiin 6) oman virkansa ohella hoitamaan poliisilääkärin virkaa joulukuun 
1 p:stä 1939 alkaen 1,625 mk:n kuukausipalkoin. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ylittämään poliisilaitoksen 
sairashuollon määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 781: 65 mk. 

Korvapoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa terveyden-
hoitolautakunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että terveyden-
hoitolautakunta oli määrännyt Norjan alamaisen tohtori Ch. Thurmann-
Nielsenin hoitamaan korvapoliklinikan vastaanottoja maaliskuun 12 
p:stä alkaen siksi kuin toisin määrättiin, sekä että hänelle suoritettiin las-
kua vastaan 3,600 mk:n kuukausipalkka mainitun poliklinikan avustus-
määrärahasta. 

Lastenpoliklinikka. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitettua, että las-
tenpoliklinikan toiminta Unioninkadun talossa n:o 45 oli lopetettu ja että 
poliklinikan johtaja D. von Wendt sen sijaan oli lupautunut vastaanotta-
maan vähävaraisia helsinkiläisiä lapsia Marian sairaalassa 25 mk:n korvauk-
sin lasta kohden, kaupunginhallitus päätti 9) hyväksyä tämän järjestelyn. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille 
myönnettävien etuantien suuruudet vahvistettiin 10). 

Sairaalat 
Lääkärien kutsuminen puolustusviranomaisten määräämiin tehtäviin. 

Sairaalahallituksen pyydettyä selvitystä siitä, ketkä oli käsitettävä sellai-

*) Khs 12 p. jouluk. 2,425 §. — 2) Khn jsto 23 p. helmik. 3,478 § ja khs 1 
p. maalisk. 270 §. — s) Khs 26 p. tammik. 85 § ja 8 p. maalisk. 348 § sekä khn 
jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. — 4) Khn jsto 4 p. tammik. 3,068 §, khs 8 p. maa-
lisk. 348 § ja 11 p. heinäk. 1,299 § sekä khn jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. — 5) Khs 
26 p. tammik. 86 §. — 6) Khn jsto 27 p. tammik. 3,293 §. 7) Khs 7 p mar-
rask. 2,101 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 426 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 91 §. — 
10) S:n 11 p. tammik. 37 §. 
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siksi asevelvollisuuttaan suorittaviksi, joita kaupunginvaltuuston virka-
säännön 28 §:ään hyväksymässä, reserviharjoituksiin kutsuttujen palk-
kausta koskevassa lisäyksessä tarkoitettiin, kaupungihallitus päätti 
ilmoittaa sairaalahallitukselle, että mainittu lisäys koski kaikkia kaupungin 
sairaalain lääkäreitä, jotka puolustus viranomaisilta olivat saaneet mää-
räyksen maanpuolustustehtäviin, sellaisia lukuunottamatta, jotka olivat 
täyttäneet 60 vuotta tai jotka aikaisemmin oli kokonaan vapautettu ase-
velvollisuuden suorittamisesta. 

Yksityisen lääkärinvastaanoton harjoittaminen virka-asunnoissa. Kau-
punginhallitus päätti 2) esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi sai-
raalahallituksen esityksen yksityisen lääkärinvastaanoton harjoittamisen 
sallimisesta virka-asunnoissa, kuitenkin siten rajoitettuna, ettei kaupungin 
sairaalain palveluksessa olevat lääkärit saaneet yksityisessä vastaanotos-
saan käyttää sairaalain välineitä. 

Sairaalain hoitohenkilökunnan talvilomat. Sairaalahallitus oikeutettiin 3) 
kertomusvuonna myöntämään sairaalain hoitohenkilökunnalle talvilomat 
joko kesälomien jatkona tai erillisinä ennen vuoden loppua. 

Kun edellä mainittua alettiin soveltaa käytäntöön, kävi ilmi, että puo-
lustuslaitos oli myöntänyt osalle sotasairaalain hoitajattaria eri pituisia 
lomia, minkä johdosta kaupunginhallitus päätti 4), että myönnettäessä 
talvilomia sairaalain hoitohenkilökunnalle, oli kaupungin myönnettävistä 
lomista vähennettävä asianomaisten valtion palveluksessa nauttimat loma-
ajat. 

Sairaalain henkilökunnan sodanaikaiset palkat. Kaupunginhallitus 
päätti 5) kehoittaa niitä lauta- ja johtokuntia, joiden alaisia sääntöpalkkai-
sia sairaanhoitajia tai muita sääntöpalkkaisia toimihenkilöitä kertomus-
vuonna oli ollut puolustuslaitoksen sairaanhoitajattarina, maksamaan 
heille asianomaiselta palkkatililtä kaupungin maksettavan palkan ja puo-
lustuslaitoksen maksaman palkan välisen erotuksen, jolloin jälkimmäiseen 
oli paitsi rahapalkkaa luettava päiväraha ja luontoisedut laskettuina 20 
mk:n mukaan päivältä. 

Sairaalain viranhaltijain luontoisetukorvaukset. Kaupunginhallitus 
päätti6), että niiden kaupungin sairaalain sairasosastojen viranhaltijat, 
joilla oli oikeus asua sairaalan ulkopuolella mutta jotka olivat joutuneet 
sairasosastojensa siirron vuoksi toiselle paikkakunnalle ja asumaan sikä-
läisissä sairaaloissa, oli vapautettava suorittamasta luontoisetukorvausta 
nauttimastaan asuntoedusta. 

Eräiden sairaalahallituksen alaisten viranhaltijain suoritettavat luon-
toisetukorvaukset vahvistettiin 7). 

Kalliinajanlisäyksen maksaminen tilapäiselle työvoimalle. Alistettuaan 
tutkittavakseen sairaalahallituksen syyskuun 20 p:nä tekemän päätöksen 
kalliinaj anlisäyksen maksamisesta sairaalahallituksen alaisten laitosten 

Khs 21 p. maalisk. 419 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,881 §. — ») S:n 9 p. 
toukok. 779 §. — 4) S:n 16 p. toukok. 828 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 2,099 §. — 
6) Khn jsto 28 p. helmik. 3,502 §. — 7) S:n 11 p. tammik. 3,120 §, 25 p. tam-
mik. 3,264 §, 31 p. tammik. 3,324 §, 6 p. helmik. 3,383 §, 17 p. helmik. 3,441 §, 
23 p. helmik. 3,476 §, 4 p. huhtik. 3,598 §, 25 p. huhtik. 3,683, 3,684 ja 3,685 §, 
23 p. toukok. 3,783 ja 3,784 §, 30 p. toukok. 3,825 ja 3,826 §, 13 p kesäk 3,867, 
3,868, 3,869, 3,870, 3,876 ja 3,877 §, 4 p. heinäk. 3,958 ja 3,964 §, 19 p. syysk. 
4,148 §, 3 p. lokak. 4,211 §, 7 p. marrask. 4,299 § sekä 5 p. jouluk! 4,379, 4,380, 
4,381, 4,382, 4,399 ja 4,400 §. 
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tilapäiselle työvoimalle, kaupunginhallitus huomauttaa sen mainitun 
päätöksensä johdosta sairaaloille lähetettävän kiertokirjeen johdosta seu-
raavaa: Sairaalahallitus oli päättänyt, että kalliinajanlisäystä saatiin 
maksaa sen alaisissa laitoksissa palvelevalle tilapäiselle työvoimalle, johon 
kaupunginhallituksen asiasta antaman selityksen mukaisesti luettiin paitsi 
varsinaiselta tilapäisen työvoiman momentilta palkattuja myöskin kaikki 
virkaatoimittavat sekä kaikki viransijaiset, siitä alkaen kuin asianomai-
nen oli ollut kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. 
Kaupunginhallituksen mielestä määräys kolmen kuukauden yhtäjak-
soisesta palveluksesta ei ollut oikea, vaan oli pääpaino pantava sille, 
että tilapäisesti palkatun viranhaltijan asema oli sääntöpalkkaiseen ver-
rattavissa. Edelleen sairaalahallitus mainitsi, että vakinainen viranhaltija, 
joka määrättiin hoitamaan ylempään palkkaluokkaan kuuluvaa virkaa, 
sai ehdoin, että kalliinajanlisäys voi kaupunginvaltuuston asiasta antamien 
määräysten puitteissa tulla kysymykseen, lukea hyväkseen omaan vaki-
naiseen virkaansa kuuluvan kalliinajanlisäyksen. Kaupunginhallitus 
mainitsi, ettei viransijaiselle ollut maksettava kalliinajanlisäystä vaan oli 
viransijaista otettaessa erikseen sovittava hänen kanssaan palkasta, jolloin 
voitiin tarpeen mukaan ottaa huomioon myös muille maksettavaa kalliin-
ajanlisäystä vastaava lisäys. Sairaalahallitusta päätettiin kehoittaa 
tekemään kiertokirjeen sisältöön vastaavat muutokset. 

Päivystyksen järjestäminen sairaaloissa. Sen jälkeen kun oli suoritettu 
tutkimuksia tehdyn esityksen johdosta toimenpiteisiin ryhtymisestä sai-
raalain päivystysjärjestelmän muuttamiseksi, kaupunginhallitus päätti 2): 
että tällä kertaa tyydytään siihen selvitykseen, jonka sairaalain talouden-
hoitajat olivat hankkineet sairaaloissa suoritetun päivystyksen laajuudesta; 
että entinen päivytysjärjestelmä pysytetään pääasiallisesti ennallaan; sekä 
että sairaalahallitus oikeutetaan ehdollisesti merkitsemään määrärahat 
v:n 1941 talousarvioehdotukseensa siten, että Marian sairaalan apumiesten 
päivystysvuoroista maksetaan palkkiona 20 mk sekä kaikkien sairaalain 
konemestarien ja lämmittäjä-mekaanikkojen tai heihin verrattavan kone-
henkilökunnan päivytysvuoroista 25 mk kerralta. 

Sotilaspotilaiden vaatteiden pesu ja korjaus. Kaupunginhallitus päätti3) 
oikeuttaa sairaalahallituksen pesettämään ja korjauttamaan sotasairaa-
loiksi muodostetuissa kaupungin sairaaloissa hoidettavien sotilaspotilaiden 
vaatteet rasittaen korjausmenoilla sairaalain kaluston kunnossapitotiliä 
sekä antamaan vapaaehtoiselle lisätyövoimalle sairaaloissa ruoan merkiten 
tästä aiheutuvat menot tilapäisen työvoiman tilille. Samalla sairaalahalli-
tusta päätettiin kehoittaa, mikäli mahdollista, järjestämään edellä mainittu-
jen menojen kirjanpito siten, että ne myöhemmin voitiin selvittää. 

Sairaalamaksut. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut kuntien sairaaloille 
suorittavansa sairaalamaksut valtion toimesta kotipaikkakunnaltaan siir-
rettyjen tai valtion kehoitusta noudattaen. kodeistaan siirtyneiden ilmei-
sesti varattomien henkilöiden hoidosta kunnan sairaaloissas amojen perus-
teiden mukaisesti kuin kunnan omat potilaat suorittivat halvimmassa 
maksuluokassa, ei kuitenkaan enempää kuin 20 mk hoitopäivältä, ja hoi-
dosta kulkutautisairaaloissa 20 mk vuorokaudelta. Tämän johdosta kau-

l) Khs 10 p. lokak. 1,879 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 377 §. — 3) S:n 1 p 
maalisk. 290 §. 
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punginhallitus päätti 1) ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että Helsingin kau-
punki puolestaan tyytyy lääkintöhallituksen lupaamaan maksuun, sekä 
ettei ollut ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin mainitun maksun ja taksan 
mukaisen maksun välisen erotuksen perimiseksi. 

Puolustusministeriön lääkintäosasto oli ilmoittanut suorittavansa kau-
pungin sairaaloissa sekä diakonissalaitoksella, jotka kaikki kuuluivat osina 
ensimmäiseen sotasairaalaan, hoidetuista puolustuslaitoksen potilaista 40 
mk:n päivämaksun, mainittujen sairaalain edelleen jäädessä kaupungin 
hallintaan ja kaupungin suorittaessa kuten siihenkin asti kaikki niiden 
menot. Kun mainittu maksu kuitenkaan ei vastannut todellisia hoitokus-
tannuksia, niin kaupunginhallitus päätti2) ehdottaa, että valtio suostuisi 
maksamaan kyseisistä potilaista 65 mk:n suuruisen hoitomaksun päivältä. 

Lääkintöhallituksen ilmoitettua, että ilmahyökkäyksissä vammoja 
saaneiden potilaiden hoitokustannukset kunnallisissa ja yksityisissä sai-
raaloissa maksetaan valtion varoista noudattaen valtion sairaalain yleisille 
osastoille vahvistettuja maksuperusteita, joiden mukainen hoitomaksu oli 
20 mk vuorokaudelta, sairaalahallitus tiedusteli, miten tällöin oli menetel-
tävä ulkokuntalaisten potilaiden osalta, joiden kaupungin sairaalain tak-
san mukaan muuten tuli suorittaa 40 mk. Kaupunginhallitus päätti3) 
vastata, että 20 mk:n maksuun oli tyydyttävä myöskin ulkokuntalaisten 
osalta. 

Tampereen yleisen sairaalan taloudenhoitajan pantua Helsingin kau-
pungin maksettavaksi mainitussa sairaalassa hoidetun helsinkiläisen työn-
tekijän T. I. Henrikssonin hoitomaksut marras- ja joulukuulta 1939, 360 mk, 
minkä saatavan perimiseksi sittemmin oli toimitettu ulosmittaus, Helsin-
gin huoltolautakunta valitti tästä maksuunpanosta ja ulosmittauksesta 
Hämeen lääninhallitukselle, koska työntekijä Henrikssonia ei ollut toimi-
tettu sairaalaan Helsingin kaupungin toimesta eikä hänen puolestaan ollut 
annettu mitään maksusitoumusta. Hämeen lääninhallitus kumosi huhti-
kuun 10 p:nä maksuunpanon ja vapautti Helsingin kaupungin suoritta-
masta riidanalaista sairaalamaksua. Tampereen yleisen sairaalan talou-
denhoitaja valitti tällöin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle annetta-
van selityksen laatimisen kaupunginhallitus päätti 4) uskoa kaupungin-
lakimiehelle. 

Poliklinikkamaksut. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) huhtikuun 1 p:stä 
lukien noudatettavaksi poliklinikkamaksujen kannannan järjestelyä kos-
kevan sairaalahallituksen ehdotuksen: että poliklinikkamaksujen käteis-
kantoa varten hyväksyttäisiin mallinmukaiset kuittilomakkeet; että maksu-
jen kantajaksi määrättäisiin poliklinikanhoitajatar, joka määrätyllä tavalla 
tilittäisi kantamansa varat taloudenhoitajalle; että maksut tapaturma-
vakuutusyhtiöiden korvattavasta lääkärinhoidosta edelleen perittäisiin 
lääkärikunnan ja yhtiöiden keskenään sopimien perusteiden mukaisesti, 
ollen asianomaisen lääkärin kirjoitettava niistä lasku, jossa mainittiin 
lääkärille ja sairaalalle tulevat korvaukset erikseen sekä niiden yhteis-
summa, minkä jälkeen laskut päivittäin oli toimitettava taloudenhoitajan 
konttoriin perimistoimenpiteisiin ryhtymistä varten; sekä että päivittäin 
annettaisiin taloudenhoitajalle luettelo poliklinikan kautta sairaalaan 

!) Khs 9 p.helmik. 145 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 143 §. — 8) S:n 1 p. maa-
lisk. 294 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,295 §. — 5) Khn jsto 31 p. tammik. 3,338 §. 
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otetuista potilaista sekä heidän suorittamistaan poliklinikkamaksuista, 
joilla oli hyvitettävä asianomaisen potilaan tiliä. 

Sairaaloin lämmitys. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
lämpöteknikolle tehtäväksi määrätä hänen sopiviksi katsominsa keinoin 
toimeenpantavaksi sairaaloissa sellaisia rajoituksia lämmön ja lämpi-
män veden käytön suhteen kuin vallitseva polttoainepula edellytti ja sai-
raiden hoitoa vaarantamatta oli mahdollista. Edelleen päätettiin kehoit-
taa kansanhuoltolautakuntaa mahdollisuuksiensa mukaan toimittamaan 
halkoja sairaaloille. 

Sairaalahallitukselle päätettiin 2) ilmoittaa, että Oy. G. H. H. nimistä 
yhtiötä vastaan ei voitu ryhtyä toimenpiteisiin erään hiilenhankintasopi-
muksen täyttämättä jättämisen johdosta. 

Kiljavannummen parantolaan siirretty irtaimisto. Sodan alussa lähetet-
tiin Kivelän sairaalasta ja tuberkuloosisairaalasta irtaimistoa, etupäässä 
vaatteita, Kiljavannummen parantolaan, joka silloin käsitettiin kaupungin 
tukisairaalaksi, käytettäväksi kaupungin sairaalain ja Suomen punaisen 
ristin sairaalan kunnallisten osastojen potilaiden siirron varalta. Kun 
parantola sittemmin liitettiin neljänteen sotasairaalaan, niin tämä ilman 
muuta otti haltuunsa ja käyttöönsä edellä mainitun irtaimiston, jota kui-
tenkin ensimmäiseen sotasairaalaan kuuluvat kaupungin omatkin sai-
raalat sittemmin olisivat tarvinneet, minkä johdosta sairaalahallitus teki 
esityksen sen palauttamisesta niille. Asia merkittiin tiedoksi sekä päätet-
tiin 3) kehoittaa sairaalahallitusta ilmoittamaan kaupunginhallitukselle 
sen vastaisesta kehittymisestä. 

Englannista saapunut sairaalatarvikelahjoitus. Englantilaiselle liike-
miehelle J. Mutimerille, joka oli lahjoittanut Helsingin kaupungille eri-
näisiä kalustoesineitä, lääkeaineita, röntgenfilmejä ja sairaanhoitotarvik-
keita n. 100,000 mk:n arvosta sekä johtaja B. Snellmanille, joka oli avusta-
nut asian järjestämisessä, päätettiin 4) esittää kaupungin kiitokset. 

Sairaalain sodanaikaisten menojen korvaaminen. Lääkintöhallituksen 
lähetettyä puolustuslaitokselle kuuluvien menojen korvaamista silmällä-
pitäen kunnallisten mielisairaalain ja tuberkuloosisairaalani ylilääkäreille 
niiden sodanaikaisia menoja y.m. koskevan kyselykaavakkeen, kaupungin-
hallitus päätti 5) antaa vastauksensa Kivelän sairaalan mielisairaiden osas-
ton ja Nikkilän sairaalan sekä tuberkuloosisairaalan osalta sairaalahalli-
tuksen esittämällä tavalla, ollen vuokra vaatimus puolustuslaitoksen hal-
linnassa yhä edelleen olevien tuberkuloosisairaalan huoneistojen suhteen 
tehtävä sitten kun ne jälleen oli luovutettu kaupungin hallintaan. 

Marian sairaala. Sairaalahallitus oikeutettiin6) julistamaan haetta-
vaksi ja täyttämään Marian sairaalan kirurgisen osaston alilääkärin-
virka ja apulaislääkärin virka sekä lastenosaston apulaislääkärinvirka. 

Marian sairaalan johtajalle ja ylilääkärille H. Bardylle, joka oli puolus-
tuslaitoksen asioissa matkustanut ulkomaille, myönnettiin 7) virkavapautta 
täysin palkkaeduin helmikuun 27 pistä maaliskuun 16 p:ään sijaisenaan 
sisätautien osaston ylilääkäri F. Saltzman ilman eri korvausta. 

Lastenosaston apulaislääkäri A. Talvitie määrättiin 8) oman virkansa 
ohella hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun saman osaston ylilääkärin 

i) Khn jsto 15 p. tammik. 3,166 §. — 2) Khs 23 p. helmik. 226 §. — 3) S:n 23 
p. helmik. 228 §. — 4) Khn jsto 26 p. syysk. 4,183 §. — 5) Khs 18 p. heinäk. 
1,348 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 898 § ja 4 p. heinäk. 1,239 §. — 7) S:n 21 p. 

maalisk. 423 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 150 §. 
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P. Heiniön virkaa joulukuun 9 p:stä 1939 lukien toistaiseksi, siksi kuin 
tämä itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan, kuitenkin enintään kertomus-
vuoden maaliskuun 5 p:ään saakka, oikeuksin nostaa ylilääkärin virkaan 
kuuluva palkka. 

Marian sairaala oikeutettiin palkkaamaan virastovaratyöntekijä 
kertomusvuoden loppuun saakka. 

Kirurgisen osaston alilääkäri A. Pelkonen oikeutettiin 2) hoitamaan 
sivutointa v:n 1942 loppuun. 

Yövartijat J. F. Bergström ja K. Siltala oikeutettiin 3) säädetyn eroa-
misiän saavutettuaan edelleen jäämään virkoihinsa edellinen huhtikuun 
29 p:ään ja jälkimmäinen elokuun 26 p:ään 1941. 

Kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa sairaalahallitukselle, ettei sillä 
ollut mitään sitä vastaan, että hierojatar S. Halldinin palkka korotettiin 
1,774 mk:sta 1,995 mk:aan kuukaudessa tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 
sekä sairaanhoitajatar- ja oppilasasuntolan lämmittäjän F. V. Lindvallin 
palkka 500 mkrsta 700 mk:aan kuukaudessa kertomusvuoden marraskuun 
1 p:stä lukien. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 5) myöntämään sisätautien osaston apu-
laislääkärille C.-A. Hernbergille kertomusvuonna ylimääräistä kesälomaa 
korvauksena siitä kesälomasta, jota hänelle ei edellisenä vuonna ollut 
voitu järjestää. Samalla sairaalahallitukselle päätettiin huomauttaa, että 
tällainen menettelytapa voi ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
pakottavien syiden perusteella sekä kaupunginhallituksen suostumuksella 
tulla kysymykseen. 

Marian sairaalan suursiivoukseen v:n 1939 toukokuun 1 p:n ja syyskuun 
1 p:n välisenä aikana osallistunut siivooja A. Ukkonen oli väittäen tämän 
työn olleen kausiluontoista, työntekijäin kesälomalain määräyksiin vedo-
ten vaatinut, että hänelle maksettaisiin ylimääräinen korvaus kolmelta 
työpäivältä, koska työsuhde oli keskeytymättä jatkunut neljä kuukautta. 
Sairaalahallitus tiedusteli tämän johdosta kaupunginhallituksen mielipi-
dettä asiasta pyytäen samalla selvitystä myöskin siitä, oliko kesälomasi-
jaisten palvelua, joka tapahtui touko- ja lokakuun välisenä aikana, pidet-
tävä kausiluontoisena työnä, joka oikeutti työntekijäin kesälomalain mu-
kaisen loman saantiin, kiinnittäen lisäksi kaupunginhallituksen huomiota 
siihen seikkaan, että kaupungin virkasäännön mukaisesti viranhaltija, 
joka erosi palveluksesta oltuaan vähintään kuusi kuukautta toimessa sen 
ajan jälkeen, jona kesälomia yleensä myönnettiin, oli oikeutettu erotes-
saan saaman virkasäännön mukaisen kesäloman, kun taas työntekijäin 
kesälomalain mukaisesti työntekijä siinä tapauksessa, että työnantaja 
irtisanoi työsopimuksen, oli oikeutettu, jos työsuhde oli keskeytymättä 
jatkunut vähintään kuusi kuukautta, saamaan lain mukaisen lomakor-
vauksen riippumatta siitä, mihin aikaväliin ehtona olevat kuusi kuukautta 
sattuivat. Kaupunginhallitus päätti6) tällöin sairaalahallitukselle ilmoit-
taa seuraavaa: Siivooja Ukkonen ei ollut oikeutettu saamaan lomakor-
vausta, koska hän itse oli irtisanoutunut kaupungin palveluksesta eikä 
työsuhde siis ollut päättynyt työntekijäin kesälomalain 8 §:ssä mainitulla 
tavalla, jonka määräyksiä yleensäkään ei ollut sovellettava sairaalain 

!) Khs 31 p. lokak. 2,018 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,352 §. — 3) S:n 1 p. 
maalisk. 292 § ja 3 p. lokak. 1,821 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 2,350 ja 2,351 §. — 
5) S:n 4 p. heinäk. 1,246 §. — 6) S:n 21 p. maalisk 420 § 
Kunnall. kert. 1940 10 
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suursiivoustöihin, joita miltei poikkeuksetta voitiin suorittaa vuoden-
ajasta riippumatta. Mitä tuli sairaalahallituksen huomautukseen virka-
säännön ja työntekijäin kesälomalain määräysten erilaisuudesta, niin työn-
tekijät tosin olivat lain mukaan viranhaltijoita edullisemmassa asemassa 
sikäli, että viranhaltijoihin nähden tehty aikarajoitus ei koskenut työnteki-
jöitä, mutta toisaalta viranhaltija virkasäännön mukaan sai lomakor-
vauksen myöskin siinä tapauksessa, että hän itse irtisanoutui kaupungin 
palveluksesta. Kaupunginhallituksen mielestä ei ollut syytä määräysten 
yhdenmukaistamiseen kumoamalla viranhaltijoiden suhteen voimassa ole-
vaa aikamääräystä. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään talousarvioon tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa lämpimän 
veden valmistajan hankkimiseen Marian sairaalan kirurgiselle osastolle 
42,500 mk:n hinnasta, asentamiskustannusten noustessa arviolta 6,700 
mk: aan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 2) sairaalahallituksen esityksen Marian 
sairaalan Munkkiniemen osaston laajentamisesta 30 potilaspaikalla. 

Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaala oikeutettiin3) palkkaamaan 
virastovaratyöntekijä kertomusvuoden loppuun saakka. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista myönnettiin 4) 59,550 mk Hyvinkään parantolan laskujen suoritta-
miseksi sinne kulkutautisairaalasta lähetettyjen potilaiden hoidosta ollen 
päätös aikanaan alistettava valtuuston hyväksyttäväksi. Kyseisten poti-
laiden sittemmin kaupungille suoritettavat hoitomaksut oli merkittävä 
kulkutautisairaalan asianomaiselle tulotilille. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 920 mk erään 
kulkutautisairaalasta Fiskarsin sairaalaan siirretyn paratyfuspotilaan hoi-
dosta esitetyn laskun maksamiseen. 

Kulkutautisairaalassa 31 vuorokautta lokakuun 8 p:stä lukien hoide-
tun, Jämsässä lapsihalvaukseen sairastuneen opiskelija K. Kankareen 
1,240 mk:n suuruisen sairaalamaksun6), jota Jämsän kunta oli kieltäyty-
nyt suorittamasta, Hämeen lääninhallitus kesäkuun 11 p:nä velvoitti 
mainitun kunnan suorittamaan 200 mk:n suuruisine uloshakukuluineen. 

Lääkintöhallitus oli tiedustellut, halusiko kaupunki sijoittaa kulku-
tautisairaalaan hengityskojeen, mutta koska sitä koskevista ehdoista ei 
päästy yksimielisyyteen, niin kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa, ettei 
kaupunki katsonut voivansa sitä vastaanottaa. 

Sairaalahallitus valtuutettiin 8) hankkimaan puuhiilikaasutin erääseen 
kulkutautisairaalan kuorma-autoon käyttäen mainitun sairaalan määrä-
rahaa Kaluston kunnossapito. Määrärahan ylittämisestä päätettiin aika-
naan tehdä esitys kaupunginvaltuustolle. 

Sähkölaitosta päätettiin 9) kehoittaa toimittamaan kulkutautisairaa-
lalle sen kevääseen mennessä tarvittava kivihiilimäärä, n. 850 tonnia. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa rakennustoimistoa ryhtymään 
niihin toimenpiteisiin, joita mahdollinen halkolämmitykseen siirtyminen 

*) Khs 25 p. huhtik. 668 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 343 §. — 3) S:n 31 p. lo-
kak. 2,018 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 144 §. — 5) Khn jsto 6 p. helmik. 3,382 S. — 
6) Khs 20 p. kesäk. 1,137 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,571 §, 10 p. lokak. 1,877 ja 
24 p. lokak. 2,006 §. — 8) S:n 23 p. toukok. 897 §. — 9) Khn jsto 15 p. tammik. 
3,167 §. — Khs 8 p. maalisk. 350 §. 
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kulkutautisairaalassa edellytti, myöntäen tarkoitusta varten 122,000 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 22,000 mk 2) kulkutautisairaalan sodanaikaisten pommi-
tusvaurioiden korjaamiseen sekä 6,600 mk3) sen rakennusten sodan aikana 
purettujen, laudoista tehtyjen ullakkokomeroiden rakentamiseksi uudel-
leen. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan johtajan ja sisätautien osaston yli-
lääkärin A. Vesan anottua virkaeroa marraskuun 16 p:stä lukien kaupun-
ginhallitus päätti 4) sallia sairaalahallituksen julistaa hänen virkansa haetta-
vaksi. Johtaja-ylilääkäri Vesalle myönnettiin 5) anomuksesta palkatonta 
virkavapautta syyskuun 16 p:n ja marraskuun 16 p:n väliseksi ajaksi 
määräten alilääkäri U. Ahava samana aikana hoitamaan sisätautien osas-
ton ylilääkärin virkaa ja mielisairaiden osaston ylilääkäri S. E. Donner 
johtajan tehtäviä. Alilääkäri Ahava oikeutettiin tällöin nostamaan yli-
lääkärinviran peruspalkka ynnä omat ikäkorotuksensa sekä ylilääkäri 
Donner johtaja-ylilääkärin- ja ylilääkärinvirkain peruspalkkain välinen 
erotus, mitkä määrät oli suoritettava virkavapaan viranhaltijan säästy-
neestä palkasta. Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuustolle puoltaa 
virkaeron myöntämistä. 

Kaupunginhallitus päätti6) sallia Kivelän sairaalan mielisairaiden 
osaston vastavalitun ylilääkärin S. E. Donnerin vasta kesäkuun 1 p:nä 
ryhtyä uutta virkaansa hoitamaan ja vielä kertomusvuoden toukokuun 
ajan työskennellä Nikkilän sairaalassa nostaen uuden virkansa palkan 
Nikkilän sairaalan palkkamomentilta. 

Sairaalahallitus oikeutettiin julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
Kivelän sairaalan sisätautien osaston syyskuun 1 p:nä avoimeksi tuleva 
apulaislääkärin virka 7) ja silmätautien osaston heinäkuun 1 p:nä avoimeksi 
tuleva apulaislääkärin virka 8). 

Sairaalahallitus oikeutettiin 9) julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
mielisairaiden osaston apulaislääkärin viransijaisuus elokuun 16 p:n ja 
joulukuun 17 p:n väliseksi ajaksi, jolloin apulaislääkäri K. von Bagh 
nautti palkatonta virkavapautta opintomatkan tekemiseksi ulkomaille. 

Alihoitajatar H. Puuskarille myönnettiin 10) palkatonta virkavapautta 
kahdeksi vuodeksi syyskuun 2 p:stä lukien osallistumista varten sairaan-
hoitaj atarkoulun täydennyskursseihin. 

Sairaalahallitus oikeutettiin X1) palkkaamaan sairaalan konttoriin vi-
rasto"varatyöntekijä marraskuun 1 p:stä lukien kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus epäsi 12) yövartija Y. J. Penkarin anomuksen saada 
edelleen jäädä virkaansa säädetyn eroamisiän saavutettuaan. 

Sairaalahallituksen ehdotus Kivelän sairaalan v. t. johtajan ja mieli-
sairaiden osaston ylilääkärin vastaanoton siirtämisestä klo 11.3 o—12.3 o 
väliseksi ajaksi hyväksyttiin 13). 

Kivelän sairaalaan rauhanteon jälkeen siirrettyjen Viipurin kaupungin 
mielisairaalan potilaiden hoitomaksujen perimistä sekä heitä seuranneen 

!) Khs 16 p. toukok. 827 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 990 §. — 3) S:n 30 p. tou-
kok. 961 §. — 4) S:n 22 p. elok. 1,536 §. — 5) S:n 19 p. syysk. 1,696 §. — S:n 
23 p. toukok. 901 §. — 7) S:n 4 p. heinäk. 1,239 §. — 8) S:n 13 p. kesäk/ 1,086 §. — 
9) S:n 18 p. heinäk. 1,350 §. — 10) S:n 24 p. lokak. 2,005 §. — n ) S:n 24 p. lo-
kak. 2,008 § ja 31 p. lokak. 2,018 §. — 12) S:n 4 p. heinäk. 1,237 §. — 13) S:n 
3 p. lokak. 1,822 §. 
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viipurilaisen hoitohenkilökunnan nauttimien luontoisetujen korvaamista 
koskevan sairaalahallituksen esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti x) 
sen valtionavun lisäksi, minkä Kivelän sairaalan mielisairaiden osasto 
tuli saamaan Viipurin kaupungin mielisairaspotilaiden hoitopäivien osalta, 
tyytyä siihen, että Viipurin kaupungin hoitokunta suoritti kyseisten poti-
laiden hoidosta 15 mk vuorokaudelta, sekä jättää hoitohenkilökunnan 
luontoisetukorvaukset perimättä. 

Kivelän sairaalan konemestarin kesäloma sijaisena palvellut G. G. Tall-
gren oli mainittuna palvelusaikanaan tehnyt itsensä syypääksi väären-
nykseen ja kavallukseen ostamalla väärennettyä tilauslippua käyttäen 
Sähkö oy. Siemens nimiseltä toiminimeltä sairaalan laskuun keittolevyjä 
1,200 mk:n arvosta sekä mitään tilauslippua käyttämättä Oy. Sähkö-Köri 
abilta erilaisia sähkötarvikkeita 1,090: 10 mk:n arvosta, jättäen toimitta-
matta sairaalaan kaiken ostamansa. Kaupunginhallitus päätti 2) tämän 
johdosta kehoittaa sairaalahallitusta ilmoittamaan Sähkö oy. Siemensille, 
ettei kaupunki maksa sen esittämää laskua, koska se lain mukaan ei ollut 
kyseisestä kaupasta vastuussa, sekä suorittamaan Oy. Sähkö-Köri ab:lle 
sen esittämän laskun määrän. Lisäksi annettiin kaupunginhallituksen 
asiamiesosastolle tehtäväksi ilmoittaa asia poliisilaitoksen rikospoliisi-
osastolle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten sekä syytteen 
nostamiseksi. Asiasta oli tehtävä ilmoitus Uudenmaan lääninhallitukselle. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 3) käyttämään Kivelän sairaalan 
uuden ruumishuoneen töihin tarkoitusta varten v:n 1939 talousarvion 
pääluokan tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset 
merkityn määrärahan lisäksi 80,000 mk sekä päätettiin tehdä kaupungin-
valtuustolle esitys näiden varain merkitsemisestä v:n 1941 talousarvioon. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) kehoittaa ryhtymään toimen-
piteisiin Kivelän sairaalan tulipalossa tuhoutuneen lautavajan ja vanhan 
ruumishuoneen poistamiseksi. 

Helsingin yliopistoa päätettiin 5) kehoittaa suorittamaan sopimuksen-
mukainen korvaus Kivelän sairaalan opetusosaston käyttämisestä. Sit-
temmin kaupunginhallitus päätti6) tyytyä siihen, että kertomusvuonna 
suoritettiin korvaus vain kolmelta vuosineljännekseltä. 

Koska oli havaittu, että yliopisto oli palkannut Kivelän sairaalan 
opetusosastolle ainoastaan yhden apulaislääkärin sopimuksenmukaisten 
vähintään neljän lääkärin sijasta, kaupunginhallitus päätti 7) kehoittaa 
yliopistoa huolehtimaan osaston lääkärinhoidon järjestämisestä sopimuk-
senmukaiselle kannalle sekä samoin noudattamaan sopimukseen sisältyvää 
määräystä, että kyseisellä osastolla toimivien lääkärien, heidän sijaistensa 
ja mahdollisten amanuenssien nimityksistä oli ilmoitettava sairaalahalli-
tukselle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 8) laaditun ehdotuksen yliopiston kanssa 
tehtäväksi sopimukseksi Kivelän sairaalan ruumishuoneen käyttämisestä 
antaen lopullisen sopimuksen laatimisen kaupunginlakimiehelle tehtä-
väksi. 

Nikkilän sairaala. Merkittiin 9) tiedoksi lääkintöhallituksen hyväksy-
neen kaupunginvaltuuston päätöksen Viipurin kaupungin mielisairaalan 

i) Khs 30 p. toukok. 954 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,882 § — 3) S:n 27 p 
kesäk. 1,182 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,823 §. — «) S:n 4 p. heinäk. 1,243 § — 
6) S:n 10 p. lokak. 1,884 §. — 7) S:n 1 p. elok. 1,383 §. — 8) S:n 17 p. lokak 
1,936 §. — 9) S:n 4 p. heinäk. 1,251 §. 
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johtajan E. K. Backmanin valitsemisesta Nikkilän sairaalan ylilääkäriksi 
ja johtajaksi. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 1) julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
syyskuun 17 p:nä avoimeksi tuleva Nikkilän sairaalan perhehoidon yli-
hoitajattaren virka. 

Sairaanhoitajatar A. Annalalle, joka heinäkuun 18 p:stä 1938 oli nautti-
nut sairaslomaa, myönnettiin 2) jatkettua lomaa kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i 3 ) e t t ä alilääkäri E. Gustafssonille saatiin 
maksaa täysi palkka siltä yhden kuukauden ajalta, joka hänelle myönnet-
tiin virkavapautta röntgendiagnostiikkaan perehtymistä varten. 

Alilääkäri R. Lenck oikeutettiin 4) oman virkansa ohella hoitamaan 
Nikkilän kylään tilapäisesti sijoitetun sotilasosaston lääkärin virkaa enin-
tään kertomusvuoden loppuun. 

Puuseppä G. A. Backman oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1941 loppuun. 

Sairaalan entiselle hoitajattarelle E. Riuttalalle päätettiin6) nautti-
matta jääneen talviloman vastikkeeksi maksaa kahden viikon palkkaa 
vastaava rahakorvaus sairaalan asianomaisesta palkkamäärärahasta. 

Sen vapaaöiden sodanjälkeistä supistamista koskevan, Nikkilän sai-
raalan hoitohenkilökunnan lääkintöhallitukselle tekemän valituksen joh-
dosta annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti 7) pääasialli-
sesti ilmoittaa, ettei asian ratkaisu kuulunut lääkintöhallitukselle. 

Kaupunginhallitus päätti suostua sairaalahallituksen esitykseen, että 
sairaalan ulkopuolella asuville Nikkilän sairaalan 8) viranhaltijoille myön-
nettäisiin oikeus tilapäissairauksien sattuessa saada hoitoa henkilökun-
nalle tätä varten varatuissa huoneissa ilman, että tämä aiheutti muutoksia 
asianomaisen vahvistettuihin luontoisetuihin. Vaikka ei näihin olisi kuu-
lunut ruokaa sairaalan puolesta, oli siitä joka tapauksessa suoritettava 
säännönmukainen korvaus sairaalalle. 

Nikkilän sairaala oikeutettiin ottamaan huolehtiakseen paikkakunnalle 
sijoitetun sotaväen 9) sekä Sipoon pitäjässä olevaan Savijarven kartanoon 
sijoitetun lastensiirtolan10) vaatteiden pesusta 2 mk:n korvauksin vaate-
kilolta ja ehdoin, että vastaavasti puolustuslaitos ja Suomen huolto kustan-
sivat tarvittavat pesuaineet. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 1V) Nikkilän sairaalan taloudenhoitajan 
toimenpiteen myydä sairaalan vanha kuorma-auto. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi12) yhteensä 108,000 mk höyrykattilan, yleiskeittiökoneen ja 
astiainpesukoneen hankkimiseksi Nikkilän sairaalaan. 

Sairaalahallitusta päätettiin13) kehoittaa järjestämään polkupyörien 
säilytyspaikka sairaalan F-rakennuksen kellarikerrokseen y. m. ja aika-
naan ilmoittamaan tarvittavan määrärahan suuruus. 

Yleisten töiden lautakuntaa pääte tain14) kehoittaa laadituttamaan 
piirustukset ja kustannusarvio erinäisten muutostöiden suorittamisesta 
sairaalan hallintorakennuksessa. 

!) Khs 4 p. heinäk. 1,241 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 2,106 §. — 3) S:n 19 p. 
syysk. 1,693 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 670 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 2,109 §. — 
6) S:n 17 p. lokak. 1,932 §. — 7) S:n 30 p. toukok. 955 §. — 8) S:n 5 p. jouluk. 
2,353 §. — 9) S:n 25 p. huhtik. 674 §. — 10) S:n 7 p. marrask. 2,107 §. — a i) S:n 
5 p. jouluk. 2,359 §. — 12) S:n 9 p. helmik. 148 §. — 13) S:n 5 p. jouluk. 2,355 §. — 
14) S:n 5 p. jouluk. 2,360 §. 
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Rakennustoimistoa päätettiin *) kehoittaa vahvistamaan sairaalan 
rakennusten tarkoitukseen sopivat huoneet väestönsuojina käytettä-
viksi. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan sairaanhoitajattarelle M. 
Kinnuselle, joka jo oli nauttinut kokonaisen vuoden sairaslomaa, kaupun-
ginhallitus päätti 2) sallia myöntää kuuden kuukauden jatketun sairas-
loman. Samalla päätettiin ilmoittaa sairaalahallitukselle, että virkasään-
nön 28 §:n määräys yli vuoden kestävästä virkavapaudesta koski myöskin 
sairaslomia sekä että lomia myöntävien viranomaisten oli hankittava kau-
punginhallituksen suostumus milloin oli kysymys yli vuoden kestäreen 
sairasloman jatkamisesta. 

Käsityönohjaaja E. Wallin oikeutettiin3) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan edelleen jäämään virkaansa toukokuun 21 p:ään 1941. 

Kaupunginhallitus päätti4) suostua sairaalahallituksen esitykseen, 
että sairaalan ulkopuolella asuville tuberkuloosisairaalan viranhaltijoille 
myönnettäisiin oikeus tilapäissairauksien sattuessa saada hoitoa henkilö-
kunnalle. tätä varten varatuissa huoneissa ilman, että tämä aiheutti muu-
tosta asianomaisen vahvistettuihin luontoisetuihin. Vaikka ei näihin olisi 
kuulunut ruokaa sairaalan puolesta, oli siitä joka tapauksessa suoritettava 
säännönmukainen korvaus sairaalalle. 

Sairaalahallituksen ja sen tiliviraston viranhaltijat oikeutettiin 5) 
sodan aikana tilapäisesti maksutta asumaan tuberkuloosisairaalassa, ollen 
ruoasta, vuodevaatteista ja pesusta, jos sellaista haluttiin käyttää hyväksi, 
suoritettava vahvistettu korvaus sairaalalle. 

Tuberkuloosisairaalan läntisen siipirakennuksen itäpäässä olevat 
ullakkotilat, yhteensä n. 270 m2, päätettiin 6) sallia luovuttaa ensimmäiselle 
sotasairaalalle 3 mk:n vuokrin m2:ltä kuukaudessa. 

Ensimmäisen sotasairaalan esikunnan hallussa olleiden tuberkuloosi-
sairaalan röntgentutkimushuoneen ja lääkärin kansliahuoneen vuokra 
määrättiin 7) 100 mk:ksi kuukaudessa. 

Sairaanhoitajatar koulu. Kaupunginhallitus päätti8), että kesäkuun 
16 p:nä avoimeksi tuleva sairaanhoitajatarkoulun apulaisjohtajattaren 
virka saatiin julistaa haettavaksi ja täyttää. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 9) sairaalahallituksen ehdotuksen sairaan-
hoitajatarkoulun helmikuun 16 p:nä alkavan kurssin laajentamisesta si-
ten, että sille 30 oppilaan sijasta saataisiin ottaa 42 oppilasta sekä huhti-
kuun 22 p:nä alkavan ylimääräisen kurssin järjestämiseen niinikään 42 
oppilaalle, jolloin molempien kurssien valmistavat oppijaksot sotatilanteen 
johdosta kestäisivät vain 2 kuukautta koulun johtosäännön edellyttämien 
4 viikon asemesta. Päätös oli aikanaan alistettava kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. Sittemmin merkittiin 10) tiedoksi lääkintöhallituksen 
hyväksyneen koulun kurssien laajentamisen sekä valmistavan oppijakson 
opetusohjelman muutetussa muodossaan. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitä-
mälle kesäkodille myönnettiin 1X) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 5,000 mk:n suuruinen avustus. 

Khs 3 p. tammik. 3,050 §. — 2) S:n 13 p. kesäk. 1,091 §. — 3) Khn jsto 31 
p. tammik. 3,341 §. — 4) Khs 5 p. jouluk. 2,353 §. — 5) Khn jsto 31 p. tammik. 
3,340 §. — 6) Khs 19 p. syysk. 1,692 §. — 7) S:n 7 p. marrask. 2,108 §. — 8) S:n 25 
p. huhtik. 671 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 146 §. — 10) S:n 23 p. helmik. 227 §, 13 
p. kesäk. 1,083 § ja 4 p. heinäk. 1,244 §. — n ) S:n 9 p. toukok. 774 § 
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Naistenklinikka. Saatuaan naistenklinikassa suoritettuja laajennus-
ja korjaustöitä tarkastamaan asettamansa komitean antaman lausunnon 
kaupunginhallitus päätti huomauttaa lääkintöhallitukselle komitean 
mainitsemista seikoista sekä ilmoittaa, ettei kaupungin käytettäväksi 
ainakaan vielä syyskuun alussa voitu luovuttaa valtion ja kaupungin väli-
sen sopimuksen edellyttämiä 125 naistentauti- ja 100 synnytyspaikkaa. 

Sotilaspotilaiden tultua siirretyiksi pois naistenklinikasta lääkintö-
hallitus ilmoitti, että kaupungin potilaita voitiin vastaanottaa sinne marras-
kuun alusta lukien. Sairaalahallitusta päätettiin 2) tällöin kehoittaa laa-
timaan ehdotus sairaalan rakentamisesta tehdyn sopimuksen mukaiseksi 
kaavakkeeksi, josta ilmenivät kaupungin etuoikeutetuilla paikoilla hoi-
dettujen kaupungin potilaiden hoitopäivät päivittäisine vaihtumisineen ja 
jossa tuli olla asianomaisen päivän kohdalla potilaan järjestysnumeroin 
varustettu merkintä hänen ottamisestaan sairaalaan tai poistumisestaan 
sieltä, sekä suorittamaan naistenklinikan ylläpitokustannuksia koskevien 
laskutusten tarkastus. Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 
1941 talousarvioehdotukseen 390,400 mk kaupungin osuutta varten nais-
tenklinikan kertomusvuoden ylläpitokustannuksista. 

Suomen punaisen ristin sairaala. Kaupunginhallitus päätti3) puoltaa 
Suomen punaisen ristin sairaalan anomusta Punaisen-Ristin kujan 
käyttämisestä halkovarastopaikkana, sekä, jos maistraatti suostui ano-
mukseen, periä kyseisen alueen vuokrana 1:50 mk m2:ltä kuukaudessa. 

Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin 4) 5,000 mk:n hinnasta 
myymään Suomen punaisen ristin sairaalalle Marian sairaalan vanha 
höyrykeittopata. 

Diakonissalaitos. V:n 1939 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
kaupunginhallitus myönsi5) 285,080 mk kaupungin sairaalain kirurgisiksi 
varapaikoiksi varattujen diakonissalaitoksen 241 sairaspaikan6) mainitun 
vuoden kustannusten suorittamiseen. Kertomusvuoden kustannuksiin 
myönnettiin tämän 7) vuoden vastaavista varoista 886,520 mk. 

Kyseisistä hoitopaikoista päätettiin 8) luopua huhtikuun 1 p:stä lukien. 
Valtionavut. Lääkintöhallitus ilmoitti v:n 1939 vakinaisen valtionavun 

lisäksi myöntäneensä Nikkilän sairaalalle sinne perustettujen uusien sai-
raspaikkani osalta valtionapua 181,456 mk9) . Kaupungin sairaalain 
kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin saatiin10) valtion-
apua Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston kustannuksiin 821,072 mk, 
Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,539,790 mk, josta 619,190 mk perhe-
hoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 791,550 mk. Saata-
vasta määrästä oli 1,312,800 mk vielä nostamatta vuoden vaihteessa. 

Kaupunginlakimiestä päätettiin11) kehoittaa tekemään lääkintöhalli-
tukselle anomus valtionavun myöntämisestä tuberkuloosisairaalan länti-
sen siipirakennuksen ja laajennetun kattilahuoneen kaluston uudishan-
kintakustannuksiin. 

Sairaalain sodanaikaisten menojen korvaamista puolustuslaitoksen 
osalta koskevan, lääkintöhallitukselle antamansa esityksen yhteydessä 

!) Khs 22 p. elok. 1,537 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 2,110 §. — 3) S:n 15 p. 
elok. 1,476 §. — 4) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,935 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 3,343 §. — 
«) Ks. tämän kert. s. 38. — 7) Khs 15 p. elok. 1,480 §. — 8) S:n 15 p. maalisk. 
380 §. — 9) S:n 4 p. huhtik. 508 §. — 10) S:n 18 p. huhtik. 600 §, 25 p. huhtik. 
669 §, 22 p. elok. 1,534 §, 17 p. lokak. 1,933 §, 21 p. marrask. 2,230 § ja 27 p. 
jouluk. 2,524 § sekä khn jsto 27 p. tammik. 3,290 §. - 1 1 ) Khs 25 p. huhtik. 675 § 
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kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle pitävänsä koh-
tuullisena, että tuberkuloosi- ja mielisairaaloille tuleva valtionapu hoito-
päivistä maksettiin huolimatta siitä, oliko vahvistettua paikkalukua yli-
tetty tai siirtopotilaita hoidettu varsinaisten potilaiden asemesta, kuten 
tuberkuloosisairaalassa oli tehty. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin 2) julistamaan haetta-
viksi huoltoviraston yleisen toimiston 42 palkkaluokkaan kuuluva toi-
mistoapulaisen virka ja vahtimestarin virka sekä asiamiestoimiston 40 
palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka. 

Kaupunginhallitus päätti3) suostua jatketun sairasloman myöntämi-
seen huhtikuun 13 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseksi ajaksi asiamiestoimis-
ton toimistoapulaiselle H. Patokoskelle, joka yhtäjaksoisesti v:n 1939 
huhtikuun 13 p:stä alkaen oli nauttinut sairaslomaa. 

Kaupunginhallitus myönsi4) yleisistä käyttövaroistaan 1,600 mk pal-
kan suorittamiseksi yleisen toimiston toimistoapulaiselle H. Rakeelle 
joulukuulta 1939, jonka ajaksi hänelle oli takautuvasti myönnetty sairas-
lomaa täysin palkkaeduin. 

Huoltovirasto oikeutettiin 5) palkkaamaan 10 virastovaratyöntekijää 
kertomusvuoden loppuun saakka. 

Asiamiestoimiston apulaisasiamiehen I. Arpian palkka hänen toimies-
saan v. t. asiamiehenä päätettiin 6) suorittaa entisen suuruisena viranhalti-
jain siirtämisestä toisiin toimiin annetuista määräyksistä huolimatta. 

Kodissakävijä O. Nisulan valitettua Uudenmaan lääninhallitukselle 
kaupunginhallituksen päätöksestä v:n 1939 maaliskuun 2 p:ltä evätä hänen 
anomuksensa saada ikäkorotusta varten lukea hyväkseen sen ajan, jonka 
hän ennen tammikuun 1 p:ää 1939, jolloin hänen virkansa vakinaistettiin, 
oli ylimääräisenä toiminut huoltolautakunnan palveluksessa, lääninhalli-
tus heinäkuun 31 p:nä hylkäsi valituksen perusteettomana 7). Kodissa-
kävijä Nisulan sen jälkeen valitettua mainitusta lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kaupunginhallitus antoi 8) kau-
punginlakimiehelle tehtäväksi antaa oikeudelle selityksen asiasta. 

Apulaisjohtaja J. G. Jakobsson oikeutettiin 9) hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun. 

Apulaisjohtaja J . G. Jakobsson oikeutettiin 10) asumaan kaupungin 
ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi n ) 4,000 mk:n lisämäärärahan huoltolautakunnan ja huolto-
viraston yleisen toimiston lämpömäärärahaan. 

i) Khs 18 p. heinäk. 1,348 §. — 2) S:n 1 p. elok. 1,357 §. — 3) S:n 30 p. 
toukok. 916 §. — 4) Khn jsto 28 p. maalisk. 3,578 § ja 23 p. toukok. 3,782 §. — 
5) Khs 10 p. lokak. 1,850 § ja 31 p. lokak. 2,018 §. —6) Khn jsto 15 p. tammik. 
3,144 §; ks. v:n 1939 kert. s. 178. — 7) Khs 15 p. elok. 1,464 §. — 8) S:n 26 
p. syysk. 1,709 §. — 9) S:n 12 p. jouluk. 2,399 §. — i°) Khn jsto 12 p. jouluk. 
4,406 §. — ii) Khs 19 p. jouluk. 2,439 §. 


