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hallitus myönsi 3) 30,000 mk pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät 
sisältyvistä käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Sairaankuljetusautojen käyttö. Palolautakunnan esitykseen, että 
palolaitoksen sairaankuljetusauton bensiininkulutuksen supistamiseksi, 
paitsi äkillisissä sairaustapauksissa, sai tarvittaessa tilata paloasemalta 
vain asianomainen lääkäri tai koulutettu sairaanhoitajatar henkilökohtai-
sesti, kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä, kuitenkin siten, että sairaan-
kuljetusautoja edelleenkin sai käyttää myös synnytystapauksissa. 

Kaupunginhallitus päätti3), että palolaitoksen sairaankuljetusautoja 
toistaiseksi ei saanut käyttää varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella 
ilman palopäällikön lupaa. 

Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustaminen. V:n 1940 talousarvion 
pääluokkaan Sekalaiset yleiset menot sisältyvistä käyttövaroistaan väes-
tönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi4) 1,120 mk 160 mk:n suu-
ruisen päivärahan suorittamiseksi mainitun vuoden maaliskuun 1 p:n ja 
16 p:n väliseltä ajalta seitsemälle Helsingin vapaaehtoiseen palokuntaan 
kuuluvalle palomiehelle kullekin. 

Viimeksi mainituista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 
Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle 14,000 mk:n suuruisen korvauksen 
päättyneen sodan aikana turmeltuneista ja kuluneista vaatekappaleista; 
aikaisemman päätöksensä 5) 60,000 mk:n suuruisen avustuksen myöntämi-
sestä Helsingin vapaaehtoisen palokunnan varustusten täydentämiseen 
ehdoin, että näin hankitut varusteet sodan jälkeen luovutettiin kaupungin 
vakinaiselle palokunnalle, kaupunginhallitus samalla päätti kumota maini-
tun ehdon täyttämisen osalta. 

Pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät sisältyvistä käyttövarois-
taan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi6) ilmasuojelu-
keskukselle 20,000 mk:n suuruisen määrärahan suojapukujen ja työkäsi-
neiden hankkimiseen Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle. 

flaikojen myynti palopäiillystökoululle. Palopäällystökoulun anottua 
saada ostaa kaupungilta 10 syltä koivuhalkoja, kaupunginhallitus, antaen 
kansanhuoltolautakunnalle luvan myöntää anotun halkomäärän, päätti 7) 
kehoittaa palopäällystökoulua osoittamaan anomuksensa kansanhuolto-
lautakunnalle. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain 
ulkopuolella 

Kiertävän liha- ja leikkelekaupan järjestäminen. Merkittiin 8) tiedoksi, 
että terveydenhoitolautakunta elinkeinon harjoittamisoikeudesta kerto-
musvuoden tammikuun 17 p:nä annetun lain 19 a §:n 4 kohdan nojalla oli 
vahvistanut kiertävää liha- ja leikkelekauppaa koskevat määräykset 9). 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin virka 10). Ensimmäisen kaupungin-
lääkärin F. Hisingerin kuoltua toukokuun 8 p:nä kaupunginhallitus päätti11) 

r) Khs 20 p. marrask. 2,469 §. —2) S:n 13 p. helmik. 454 §. — ®) S:n 3 p. hei-
näk. 1,725 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 113 §. — 5) Ks. v:n 1940 kert. s. 133. — 
8) Khs 3 p. heinäk. 1,707 §. — 7) S:n 9 p. lokak. 2,231 §. — 8) S:n 5 p. kesäk. 
1,473 §. — 9) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 30. — 10) Ks. mvös tämän kert. s. 33. — 
") Khs 15 p. toukok. 1,276 §. 
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määrätä terveydenhoidontarkastaja C. G. A. Schwanckin hoitamaan en-
simmäisen kaupunginlääkärin virkaa enintään kahden kuukauden ajaksi 
sekä tehdä asianomaisille sotilasviranomaisille anomuksen hänen vapautta-
misestaan asevelvollisuuden suorittamisesta sodan sattuessa sinä aikana, 
jolloin hän hoiti kyseistä virkaa. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin viran sittemmin oltua julistettuna 
haettavaksi kaupunginhallitus oli kehoittanut terveydenhoitolautakuntaa 
antamaan lausuntonsa viran hakijoista. Tähän lautakunta vastasi, että 
koska eräiden määräaikojen pidentämisestä ja palauttamisesta v:n 1941 
syyskuun 26 p:nä annetun asetuksen 3 §:n mukaan viranhakuaikaa lasket-
taessa ei oteta lukuun sitä aikaa, joka sattuu v:n 1941 kesäkuun 16 p:n 
ja joulukuun 31 p:n välille, ensimmäisen kaupunginlääkärin viran haku-
aika siis edelleen jatkui, minkä vuoksi lautakunta ei voinut vielä antaa 
mitään lausuntoa asiassa. Asia merkittiin2) tiedoksi. 

Terveydenhoidontarkastäjanvirka. Sen j älkeen kun terveydenhoidontar-
kastaja C. G. A. Schwanck oli määrätty hoitamaan ensimmäisen kaupun-
ginlääkärin virkaa3) enintään kahden kuukauden ajaksi, lääketieteenli-
sensiaatti C. J . L. Ahlberg määrättiin 4) hoitamaan terveydenhoidontar-
kastaja Schwanckin virkaa kesäkuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään 
niin pitkäksi aikaa kuin tämä hoiti ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaa. 

Lääketieteenlisensiaatti Ahlberg vapautettiin5) heinäkuun 1 p:stä 
lukien hoitamasta terveydenhoidontarkastajan viransijaisuutta. 

Siirtoväen lääkärinhoito. Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä lääkintö-
hallituksen tekemän esityksen palkkioiden maksamisesta siirtoväkeen kuu-
luville annetusta lääkärinhoidosta. Asiaa koskevassa kirjelmässään lää-
kintöhallitus oli ilmoittanut sitoutuneensa suorittamaan korvauksen varat-
toman tai vähävaraisen siirtoväkeen kuuluvan sairaan käynnistä lääkärin 
luona ja samoin lääkärin käynnistä pakottavissa tapauksissa tällaisen poti-
laan luona; lääkärille maksettavat korvaukset lääkintöhallitus suoritti 
vahvistetun taksan mukaisesti. Helsingissä asuvien varattomien siirtovä-
keen kuuluvien henkilöiden suhteen lääkintöhallitus ehdotti sellaista jär-
jestelyä, että kaupungin terveydenhoitolautakunta suorittaisi nämä lää-
kärinpalkkiot ja perisi ne sitten lääkintöhallitukselta sekä että kaupunki 
ottaisi omaksi rasituksekseen yli 40 mk:n nousevan erän niistä lääkärin-
palkkioista, jotka aiheutuivat lääkärinkäynneistä yöllä. 

Varattomien potilaiden lääkärinhoito. Kaupunginhallitus päätti 7) tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen terveydenhoitolautakunnan toimiston va-
rattomien potilaiden luo välittämistä lääkärinkäynneistä suoritettavien 
palkkioiden korottamisesta 60 mk:aan päivä- ja 100 mk:aan yökäynniltä 
sekä valtuuttaa terveydenhoitolautakunnan jo ennen valtuuston päätök-
sentekoa noudattamaan korotettuja käyntimaksuja. 

Aluelääkärit. Eteläisen alueen aluelääkärille E.C.K.A. Sillmanille myön-
nettiin8) palkatonta virkavapautta hänen palvelusajakseen puolustusvoi-
missa huhtikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä heinäkuun 
1 p:stä toistaiseksi, sijaisenaan hoitamansa viran pohjapalkoin lääketieteen-
ja kirurgiantohtori T. Thorström. 

Khs 29 p. toukok. 1,426 — 2) S:n 30 p. lokak. 2,348 §. — «) Ks. tätä 
siv. ylemp. — 4) Khs 29 p. toukok. 1,427 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,697 §. — 
6) S:n 13 p. maalisk. 700 §. — S:n 20 p. marrask. 2,510 — 8) S:n 24 p. 
huhtik. 1,060 § ja 24 p. heinäk. 1,839 §. 
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Koululääkäri A. Ruotsalainen m ä ä r ä t t i i n t ä h ä n virkaan kuuluvin 
pohjapalkoin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun pohjoisen alueen alue-
lääkärin E. K. K. Lindströmin virkaa kesäkuun 30 p:stä siksi kuin viran 
vakinainen haltija jälleen ryhtyi sitä hoitamaan. 

Lääketieteen- ja kirurgiantohtori M. Harjama määrättiin 2) tähän vir-
kaan kuuluvin pohjapalkoin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun Sör-
näisten alueen aluelääkärin G. B. Bondestamin virkaa kesäkuun 14 p:stä 
lukien siksi kuin viran vakinainen haltija jälleen ryhtyi sitä hoitamaan. 

Alilääkäri A. J. Nikula määrättiin3) tähän virkaan kuuluvin pohjapalkoin 
hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun Hermannin alueen aluelääkärin 
H. R. Roosin virkaa kesäkuun 24 pistä lukien siksi kuin viran vakinainen 
haltija jälleen ryhtyi sitä hoitamaan. 

Sen johdosta, että Sörnäisten alueen aluelääkärin sijainen tohtori 
Harjama sittemmin syyskuun 18 p:stä lukien oli saanut lääkintöhallituksen 
määräyksen lääkärintoimeen maaseudulle, kaupunginhallitus määräsi4) 
eteläisen alueen aluelääkärin sijaisen tohtori Thorströmin Sörnäisten alueen 
aluelääkärin viran väliaikaiseksi hoitajaksi, pohjoisen alueen aluelääkärin 
sijaisen koululääkäri Ruotsalaisen eteläisen alueen aluelääkärin viran väli-
aikaiseksi hoitajaksi sekä lääketieteen- ja kirurgiantohtori A. Schwanckin 
pohjoisen alueen aluelääkärin viran väliaikaiseksi hoitajaksi, kaikki syys-
kuun 18 p:stä enintään siksi kuin virkain vakinaiset haltijat jälleen pala-
sivat niitä hoitamaan. Edellä mainituille sijaisille maksettaisiin aluelääkä-
rin pohjapalkka lukuunottamatta koululääkäri Ruotsalaista, jolle kaupun-
gin vakinaisen viran haltijana kuului vain puolet aluelääkärin pohjapal-
kasta eli 1,900 mk kuukaudessa; koska koululääkäri Ruotsalaiselle kuiten-
kin erehdyksestä hänen toimiaikanaan pohjoisen alueen aluelääkärin viran-
sijaisena oli heinä- ja elokuulta suoritettu aluelääkärin viran pohjapalkka 
kokonaisuudessaan, päätettiin kyseinen 1,900 mk:n kuukausipalkka maksaa 
hänelle vasta marraskuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja 
vuokrankorotuksiin myönnettiin 5) 1,400 mk Sörnäisten apulaisaluelääkä-
rin vastaanottohuoneiston vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Kaupunginkätilöt. Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin myönnettiin 455 mk6) Maurinkadun 
14:ssä olevan kaupunginkätilön huoneiston sekä 1,050 mk 7) Hämeentien 
2 b:ssä olevan kaupunginkätilön huoneiston vuokrankorotuksen suoritta-
miseen. 

Rottien hävittäminen. Kaupunginhallitus oikeutti8) terveydenhoito-
lautakunnan tilapäisen työvoiman määrärahastaan käyttämään enintään 
50,000 mk kaupunginvaltuuston myöntämien varain lisäksi rottien hävittä-
miseen. 

Katsastajat. Katsastaja S. Tallqvistin kaaduttua sodassa heinäkuun 13 
p:nä terveydenhoitolautakunta määräsi eläkkeellä olevan entisen katsas-
tajan P. W. Niskasen syyskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi hoitamaan avoi-
meksi tullutta katsastajanvirkaa. Kun katsastajan palkka kalliinajanlisäyk-
sineen ja neljine ikäkorotuksineen, joihin katsastaja Niskanen virassa olles-
saan oli ollut oikeutettu, nousi 3,670 mk:aan kuukaudessa, lautakunta esitti, 

1) Khs 24 p. heinäk. 1,838 §. — 2) S:n 24 p. heinäk. 1,837 §. — 3) S:n 24 p. 
heinäk. 1,836 §. — 4) S:n 16 p. lokak. 2,261 §. — 5; Khn jsto 27 p. maalisk. 
;3,371 .§. — 6) S:n 6 p. maalisk. 3,280 §. — 7) Khs 20 p. helmik. 500 §. — 8) S:n 
20 p. marrask. 2,504 §; ks. myös tämän kert. s. 32. 
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että hänelle nyt sijaisena suoritettaisiin edellä mainitun palkan ja hänen 
2,011 mk:n suuruisen eläkemääränsä välinen erotus eli 1,659 mk kuukau-
dessa. Tällöin kaupunginhallitus, asettuen periaatteellisesti samalle kannalle 
kuin valtion virkamiehiin nähden oli asetuttu, nimittäin^ että kussakin 
tapauksessa erikseen harkittiin kuinka suuri palkkio viranhaltijalle eläk-
keen lisäksi suoritettaisiin, päätti 1), että katsastaja Niskaselle eläkkeen 
lisäKsi suoritetaan 1,600 mk kuukaudessa. 

Merkittiin 2) tiedoksi kansanhuoltolautakunnan ilmoitus terveyden-
hoitolautakunnan alaisten katsastaj ain kieltäytymisestä osallistumasta 
kansanhuoltotoimiston tarkkailutoimintaan. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupunginhallitus päätti3) 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan kertomusvuoden kesäkuukausiksi 
palkkaamaan tilapäisen apulaisen terveydellisten tutkimusten laboratorion 
kemialliselle osastolle sekä kehoittaa lautakuntaa vuoden loppupuolella teke-
mään esityksen apulaisen palkkaamisesta aiheutuvan lisämäärärahan myön-
tämisestä asianomaiselle tilapäisen työvoiman tilille. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosasto. Kaupungin-
eläinlääkäri O. W. Ehrströmin jouduttua sotapalvelukseen kaupunginhalli-
tus päätti 4) määrätä teurastamon apulaisjohtajan J. K. Sjölundin oman vir-
kansa ohella 1,500 mk:n suuruisin lisäpalkkioin kuukaudessa hoitamaan 
kaupungineläinlääkärin virkaa kesäkuun 19 p:stä lukien siksi kuin viran 
vakinainen haltija jälleen vapautui puolustusvoimain palveluksesta. Apu-
laisjohtaja Sjölundin jouduttua puolustuslaitoksen palvelukseen heinäkuun 
19 p:stä lukien terveydenhoitolautakunta oli määrännyt professori O. von 
Iiellensin hoitamaan kaupungineläinlääkärin virkaa kahden viikon ajaksi 
heinäkuun 21 p:stä lukien; kaupunginhallitus päätti 5) tällöin määrätä pro-
fessori von Hellensin hoitamaan kyseistä virkaa siihen kuuluvin pohjapal-
koin edelleen elokuun 4 p:stä lukien siksi kuin viran vakinainen haltija 
vapautui puolustuslaitoksen palveluksesta Mikäli viransijaisuus jatkui yli 
2 kuukautta, asia oli alistettava kaupunginvaltuuston harkittavaksi 

Apulaiskaupungineläinlääkäri K. B. Österholmille myönnettiin 6) hänen 
saatuaan kutsun sotaväen ylimääräisiin reserviharjoituksiin virkavapautta 
täysin palkkaeduin maaliskuun 1 p:n ja huhtikuun 30 p:n väliseksi ajaksi 
viransijaisenaan eläinlääkäri B. K. Nordberg 12,150 mk:n palkoin kyseiseltä 
ajalta. 

Elintarpeiden takavarikoimisasema. Kaupunginhallitus päätti 7) myön-
tyä terveydenhoitolautakunnan esitykseen entisen valtion lihantarkastamon 
käyttämän Etel. Makasiinikadun tontilla n:o 1 olevan lautaisen vajan luo-
vuttamisesta elintarpeiden takavarikoimisaseman käytettäväksi. 

Makkaratehtaiden valvojat. Terveydenhoitolautakunnan toimiston eläin-
lääkintäosaston v:n 1940 tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 8) 
sallia ylittää 7,000 mk kalliinajanlisäysten suorittamiseksi makkarateh-
taiden valvojille; mikäli suurempi ylitys osoittautui välttämättömäksi, asia 
oli alistettava kaupunginvaltuuston harkittavaksi. 

Maidontarkastamo. Toimistoapulainen I. Nyberg oikeutettiin 9) säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1942 syyskuun 
loppuun. 

!) Khs 2 p. lokak. 2,171 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 1,425 §. — s) S:n 2 p. 
toukok. 1,104 §. — 4) S:n 27 p. kesäk. 1,695 §; ks. tämän kert. s. 34. — 6) Khs 
14 p. elok. 1,913 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 649 §. —7) S:n 3 p. huhtik. 870 §. — 
«) S:n 20 p. helmik. 498 §. — 9) S:n 24 p. heinäk. 1,841 § ja 30 p. lokak. 2,349 §. 
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Maidontarkastamon arkistohuoneen kunnostamista varten kaupungin-
hallitus myönsi 5,300 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun vai alta myönnettiin 2) 1,350 mk:n lisäys maidontarkastamon lämpö-
määrärahaan. 

A suntojentar kastus Asuntojentarkastustoimisto oikeutettiin3) edelleen 
y2 vuoden ajan kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien pitämään pal-
veluksessaan kaksi /irastovaratyöntekijää 

Toimiston virastovaratyöntekijäin palkkoihin käytettiin 16,860 mk 
kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyyden varalta. 

A mmattientarkastus. Terveydenhoitolautakunta oli ilmoittanut, että 
ammattientarkastustoimiston aukioloajat heinäkuun 1 p:stä lukien tois-
taiseksi oli muutettu olemaan arkipäivisin klc 9—15 ja sitä paitsi keskiviik-
koisin klo 17—18; kaupunginhallitus hyväksyi 4) puolestaan mainitun toi-
menpiteen. 

Ammattientarkastaja F. H. Tornberg, jonka viisivuotistoimikausi päät-
tyi huhtikuun 8 p:nä, määrättiin 5) edelleen entisin palkkaetuinensa hoita-
maan tätä virkaansa enintään kahdeksi kuukaudeksi. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista kalliinajanlisäyksiin palkannautti-
joille myönnettiin 6j yhteensä 678: 50 mk:n suuruinen lisäys ammattientar-
kastuksen määrärahaan Tilapäistä työvoimaa kalliinajanlisäysten suoritta-
miseksi ammattientarkastustoimiston siivoojille. 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloosihuoltotoimiston ensimmäinen alilää-
käri V. K. P. Perkki 7) ja apulaislääkäri T. I. Vasari 8) oikeutettiin 
hoitamaan sivutoimia, edellinen v:n 1943 ja jälkimmäinen v:n 1942 lop-
puun. 

Käyttövaroistaan ruoka-aineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi 9) 30,000 mk:n lisäyksen tuberkuloosihuollon asuntolain 
määrärahaan Ruoka-avustukset. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun vaialta myönnettiin10) 11,955:50 mk:n lisäys tuberkuloottisten 
asuntolain lämpömäärärahaan. 

Kun Nummelan parantola joulukuussa 1939 oli yhdistetty Kiljavan-
nummen parantolaan, muodostaen ne sen jälkeen yhdessä sotasairaalan 
n:o 4, oli Helsingin kaupungista kotoisin olevia siirtopotilaita joulukuun 
28 p:nä ilman mitään sopimuksentekoa siirretty Nummelan parantolaan, 
nousten heidän hoitopäiviersä lukumäärä siellä joulukuun 1939 ja maalis-
kuun 1940 välisenä aikana kaikkiaan 3i081:een. Kun Helsingin kaupunki 
oli maksanut näistä potilaista vain 30 mk hoitopäivältä, vaikka parantolan 
kustannukset heidän hoidostaan nousivat 39—45 mk:aan päivältä, jakun 
valtio, jonka käskystä potilaiden siirto oli tapahtunut, kieltäytyi korvaa-
masta mainittua erotusta, koska potilaat olivat siviilihenkilöitä, kaupungin-
hallitus päätti11) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa korvaamaan Num-
melan parantolalle erotuksen, yhteensä 29,115:45 mk, parantolahoitoa 
varten keuhkotautisille varatusta määrärahasta. 

Khs 3 p. heinäk. 1,729 §. — 2) S:n 16 p. tammik. 166 §. — 3) S:n 9 p. 
tammik. 85 §. — 4) S:n 24 p. heinäk. 1,842 §. — *') S:n 24 p. huhtik. 1,061 §. — 
6) S:n 28 p. elok. 2,005 § ja 25 p syysk. 2,154 §. — 7) S:n 24 p. huhtik. 1,065 §. — 
8) S:n 6 p. helmik. 368 §. — 9) S:n 11 p. jouluk. 2,660 §. — 10) S:n 16 p. 
tammik. 166 §. — ") S:n 30 p. tammik. 309 §. 
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Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen kiertokirje, jossa ilmoitettiin 
sisäasiainministeriön oikeuttaneen lääkintöhallituksen v:n 1940 marraskuun 
16 pistä lukien suorittamaan ilmeisesti vähävaraisten keuhkotautisten 
siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden hoidosta suurten kunnallisten y.m. 
keuhKotautiparantolain ylimääräisillä sairaspaikoilla 34 mk, ollen, mikäli 
näissä parantoloissa oli käytettävänä vakinaisia vapaapaikkoja, joita ei 
tarvittu osakaskuntien omille potilaille, näillä paikoilla hoidettava siirto-
väkeen kuuluvia. 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Sielullisesti sairaiden vastaan-
ottoaseman apulaislääkäri E. S. Jokivartio oikeutettiin 2) hoitamaan sivu-
tointa v:n 1942 loppuun. 

Sielullisesti sairaiden keskuskodit. Käyttövaroistaan ruoka-aineiden hin-
nan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi3) sielullisesti sairaiden mies-
ten keskuskodille 3,455 mk ja käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin 1,400 mk. 

Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan esimiehelle T. H. J. 
Ekmanille myönnettiin4) palkatonta virkavapautta yhden kuukauden 
ajaksi huhtikuun 16 pistä lukien tutkiakseen hammasmädän levinneisyyttä 
Satakunnan punaisen ristin piiriin kuuluvien kansakoulunoppilaiden kes-
kuudessa sijaisenaan apulaisesimies W. M. Cederberg 1,225 mkin suuruisin 
lisäpalkkioin. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) 694 mk 
kesälomapalkkion suorittamiseksi Kallion haaraklinikan vahtimestarin 
sijaiselle. 

Apulaisesimies W. M. Cederberg oikeutettiin6) säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa heinäkuun 15 piään 1942. 

Klinikka-apulainen E. Frey oikeutettiin 7) asumaan kaupungin ulko-
puolella enintään syyskuun 1 piään. 

Kaupunginhallitus päätti8) evätä suomenkielisten kansakoulujen opet-
tajain kokouksen esityksen kouluhammasklinikan siirtämisestä terveyden-
hoitolautakunnan hallinnasta kansakoulujen johtokuntain hallintaan. Sitä 
vastoin kaupunginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa 
säännöllisin väliajoin järjestämään neuvottelukokouksia ensimmäisen 
kaupunginlääkärin ja kouluhammasklinikan esimiehen sekä niiden virasto-
jen ylimpien virkamiesten kesken, joiden alaisia lapsia kouluhammaskli-
nikassa hoidettiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tarkastaja-
neuvoston kutsumaan kouluhammasklinikan esimiehen olemaan läsnä tar-
kasta janeuvoston kokouksissa, milloin kansakoulujen ja tarkastajaneuvos-
ton välisiä suhteita koskevat asiat olivat kyseessä. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi9) 4,356 mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi 
Kaisaniemenkadun 3issa olevan keskusklinikan huoneiston vuokrankoro-
tuksen suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi10) 45,000 mk eräiden muutostöiden suorittamiseksi keskus-
klinikan korjaustöiden yhteydessä. 

Khs 9 p. tammik. 120 — 2) S:n 6 p. maalisk. 643 §. — 3) S:n 11 p. 
jouluk. 2,660 § ja 20 p. helmik. 501 §. — 4) S:n 24 p. huhtik. 1,062 §. — 5) Khn 
jsto 15 p. toukok. 3,595 — 6) Khs 11 p. jouluk. 2,662 §. — 7) Khn jsto 3 p. 
huhtik. 3,406 §. — 8) Khs 3 p. heinäk. 1,728 §. — 9) S:n 29 p. toukok. 1,422 §. — 
10) S:n 14 p. elok. 1,921 §. 
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Terveystoimisto. Terveystoimiston lääkärin C. R. Thesleff in jouduttua 
kesäkuun 20 p:nä sotapalvelukseen lääketieteen- ja kirurgiantohtori R. 
Hämäläinen määrättiin 1j hoitamaan hänen virkaansa 4,000 mk:n kuukausi-
palkoin kesäkuun 25 p:stä lukien siksi kuin hän itse jälleen voi ryhtyä sitä 
hoitamaan. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista kalliinajanlisäyksiin palkannautti-
joille myönnettiin 2) 1,372: 75 mk:n suuruinen lisäys Terveystoimiston 
määrärahaan Tilapäistä työvoimaa kalliinajanlisäyksen suorittamiseksi 
toimiston siivoojalle. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin 3j 534 mk:n lisäys terveystoimiston lämpömää-
rärahaan. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Merkittiin 4) tiedoksi lääkintöhallituk-
sen ilmoitus 54,700 mk:n suuruisen valtionavun myöntämisestä veneeristen 
tautien poliklinikan ylläpitoon kertomusvuoden ensimmäiseltä puolivuo-
delta. 

Desinfioimislaitos. Uuden lämmityskattilan hankkimiseksi desinfioimis-
laitoksen rikkoutuneen kattilan tilalle kaupunginhallitus myönsi 5) 16,500 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Yliopiston korvapoliklinikka. Sen jälkeen kun kaupungin avustama kor-
va-, nenä- ja kurkkutautipoliklinikka kesäkuun loppupuolella oli joutunut 
suljettavaksi, koska ei ollut onnistuttu saamaan sijaista sen sotapalveluk-
seen kutsutulle johtajalle Th. Weberille, oli sen asiakaspiiri kääntynyt 
yliopiston korvapoliklinikan puoleen. Kaupunginhallitus päätti6) tällöin 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palkkaamaan jälkimmäiseen poli-
klinikkaan tarpeellisen ylimääräisen sairaanhoitajattaren 1,500 mk:n 
kuukausipalkoin väliaikaisesti ja enintään siksi kuin ensiksi mainittu jälleen 
voitiin avata; hoitajattaren palkka oli kertomusvuonna suoritettava korva-, 
nenä- ja kurkkutautien poliklinikan avustusmäärärahasta. 

Unioninkadun poliklinikkahuoneisto. Käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus osoitti 7) 5,250 mk eri-
näisiä poliklinikoita varten Unioninkadun talosta n:o 45 vuokratun huo-
neiston vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille 
myönnettävien etuantien määrät vahvistettiin8). 

Sairaalat 

Sairaalahallitus ja sairaalain tilivirasto. Kaupunginhallituksen, v:n 1940 
käyttövaroista polttoaineiden hinnan nousun varalta myönnettiin3) 180 
mk:n lisäys sairaalain tiliviraston lämpömäärärahaan. 

Merkittiin 9) tiedoksi ilmoitus sairaalahallituksen ja sairaalain tilivi-
raston siirtymisestä Kivelän sairaalaan. 

Sairaalain evakuointisuunnitelma. Sairaalahallituksen lähettämä sai-
raalain evakuointisuunnitelma merkittiin 10) tiedoksi. 

!) Khs 24 p. heinäk. i,840 §. — 2) S:n 25 p. syysk. 2,154 §. — 3) S:n 16 p. tam-
mik. 166 §. — 4) S:n 2 p. lokak. 2,195 §. — 5) S:n 24 p. heinäk. 1,826 §. — 
·) S:n 20 p. marrask. 2,507 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 1,011 §. — 8) S:n 9 p. tam-
mik. 82 § ja 14 p. elok. 1,878 §. — 9) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,768 §. — 10) S:n 
3 p. heinäk. 3,787 §. 
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Amanuenssinpaikkain perustaminen kaupungin sairaaloihin. Kaupun-
ginhallitus p ä ä t t i h y v ä k s y ä laaditun ehdotuksen Helsingin yliopiston ja 
kaupungin väliseksi sopimukseksi 15 amanuenssinpaikan perustamisesta 2) 
kaupungin sairaaloihin sekä antaa lopullisen sopimuksen laatimisen kaupun-
ginlakimiehelle tehtäväksi. 

Ilmoitettuaan lääkintöhallitukselle kaupunginvaltuuston periaatteelli-
sesti hyväksyneen yliopiston konsistorin tekemän esityksen amanuenssin-
paikkain perustamisesta kaupungin sairaaloihin ja lähettäen nähtäväksi 
asiasta laaditun sopimusluonnoksen kaupunginhallitus anoi lääkintöhalli-
tuksen suostumusta 15 amanuenssinpaikan perustamiseen. Tällöin lääkin-
töhallitus ilmoitti, ettei sillä ollut mitään esityksen mukaista järjestelyä 
vastaan, katsoen lääkintöhallitus kuitenkin aiheelliseksi erikoisesti huomaut-
taa, että lääketieteenkandidaattien toiminnan amanuensseina Helsingin 
kaupungin sairaaloissa tuli tapahtua yliopiston ja kaupungin kesken suun-
nitellun sopimuksen mukaisesti ja erikoisesti huomioonottaen sopimusluon-
noksen amanuenssien toimintaa käsittelevien 5 ja 6 kohdan määrääminen; 
lisäksi lääkintöhallitus huomautti, että amanuenssien kirjoittamia lääke-
määräyksiä ei voitu toimittaa apteekeista, joten sopimusluonnoksen 5 ja 6 
kohdan määräyksiin sisältyi ehto, että Helsingin kaupungin sairaalain kuten 
Helsingin yleisen sairaalankin amanuenssien kirjoittamien lääkemääräysten 
tuli olla laillistettujen lääkärien allekirjoittamat. Vastaus merkittiin3) 
tiedoksi. 

Sairaalain lääkeaineiden valmishisoikeus ja farmaseutinvirkain perusta-
minen niihin. Lääkintöhallitus oli kiertokirjeellä kehoittanut maan kaik-
kien sairaanhoitolaitosten johtajia kesäkuun 15 p:ään mennessä lähettä-
mään lääkintöhallitukselle anomuksen, johon sisältyi asianomaisille johta-
jille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti laadittu ehdotus lääkkeiden valmis-
tamisesta, säilyttämisestä ja jakelusta heidän johtamissaan sairaaloissa. 
Hankittuaan lausunnot kaikkien Helsingin kaupungin sairaalain johtajilta 
sairaalahallitus esitti, että kaupunginhallitus ensi tilassa anoisi lääkintö-
hallitukselta, että Marian sairaalalle ja Kivelän sairaalalle myönnettäisiin 
oikeus laajempaan lääkeaineiden valmistukseen, jota varten sairaalain käy-
tettävissä olisi, kunnes niihin lääkeaineiden käsittelyä varten perustettiin 
farmaseutin virka, farmaseutin koulutuksen omaava laboratoriohoitaj a-
tar, sekä että kulkutautisairaalalle, Nikkilän sairaalalle ja tuberkuloosi-
sairaalalle myönnettäisiin sellainen lääkeaineiden valmistamisoikeus, joka 
ei edellyttäisi farmaseutinviran perustamista, vaan että sallittaisiin asian-
omaisen sairaalan johtajan päteväksi katsoman ja kirjallisesti määräämän 
sairaanhoitajattaren käyttäminen mainittuun tarkoitukseen, ollen lää-
kintöhallitukselle samalla ilmoitettava, että lääkkeiden säilyttäminen eh-
dittiin kesäkuun 15 p:ään mennessä järjestää alussa mainittujen ohjeiden 
määräämällä tavalla ainoastaan Kivelän sairaalassa, jossa lääkintöhalli-
tuksen apteekkineuvos oli suorittamansa tarkastuksen perusteella hyväk-
synyt kyseisen järjestelyn, mutta että oli ryhdytty asianmukaisiin toimen-
piteisiin lääkeaineiden säilyttämiseksi muissakin sairaaloissa mainittujen 
ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 4) tehdä lääkintöhallituk-
selle sairaalahallituksen esityksen mukaisen anomuksen sekä, siinä tapauk-
sessa että Marian sairaalalle ja Kivelän sairaalalle myönnettiin kyseiset 

») Khs 20 p. maalisk. 753 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 36. — 3) Khs 24 p. 
heinäk. 1,833 §'. — 4) S:n 19 p. kesäk. 1,659 §. 



188 II. Kaupunginhallitus 188-

laajemmat lääkeaineiden valmistusoikeudet, tehdä kaupunginvaltuustolle 
esityksen 37 palkkaluokkaan kuuluvan farmaseutinviran perustamisesta 
näihin sairaaloihin tammikuun 1 p:stä 1942 lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti 1) antaa sosiaali- ja opetusasiain johta-
jalle tehtäväksi tutkia, oliko mahdollisuuksia lainsäädännön muuttamiseen 
siten, että kaupungit saisivat perustaa omat apteekkinsa sairaaloitaan 
varten. 

Sairaalain ulkopuolella asuminen y.m. Sairaalahallitus oli ilmoittanut 
kaupunginhallitukselle päättäneensä vastata tuberkuloosisairaalan ta-
loudenhoitajan tiedusteluun, voitiinko naispalveluskuntaan kuuluvia, sai-
raalan ulkopuolella asuvia perheettömiä viranhaltijoita velvoittaa muutta-
maan sairaalaan asumaan sitä mukaa kuin asuintiloja vapautui, että, koska 
kysymys sairaalan ulkopuolella asumisesta ei ollut varsinaisesti sairaalan 
ratkaistavissa oleva asia, sairaala ei myöskään sairaalahallituksen käsi-
tyksen mukaan voinut velvoittaa perheettömiäkään naispuolisia viranhalti-
joitaan, jotka kuuluivat palveluskuntaan, muuttamaan sairaalaan asu-
maan eikä pakoittaa heitä kaupunginhallituksen heille aikaisemmin 
vahvistamien tai heille muutenkin vakuutettujen luontoisetujen suhteen 
muutokseen. Ellei vapautuvaan asuintilaan lähiaikoina saatu ketään vi-
ranhaltijaa vapaaehtoisesti muuttamaan tai muutenkaan saatu sille vuok-
rallista käyttöä, sairaalahallitus päätti kehoittaa sairaalan taloudenhoi-
tajaa palaamaan asiaan sairaalahallituksen uutta periaatteellista harkin-
taa ja mahdollista toimenpidettä varten. Kaupunginhallitus päätti 2) 
hyväksyä sairaalahallituksen ilmoituksen. 

Sairaalain ulkopuolella asuvien viranhaltijain vaatteiden pesun järjestä-
mistä koskevan sairaalahallituksen esityksen mukaisesti kaupunginhallitus 
päätti3), että kaupungin sairaaloissa saatiin toistaiseksi niiden ulkopuolella 
asuville viranhaltijoille pesettää heille sairaalan puolesta käytettäviksi 
annetut vaate-esineet sekä sairaalan ulkopuolella asuville hoitajattarille 
heidän itsensä omistamat ja sairaalatyössä käyttämänsä hoitopuvut, 
esiliinat ja päähineet ja mieshoitajain hoitotakit sekä kulkutautisairaalassa 
ja tuberkuloosisairaalassa lisäksi myöskin hoitopuvun tai -takin taskussa 
pidetyt nenäliinat. Samoin saatiin sairaalan ulkopuolella asuvalle ja pesun 
korvaamisesta vapautetulle naispalveluskunnalle korvauksetta pesettää 
heidän itse omistamansa ja sairaalan työssä sairaalan antaman esiliinan 
lisäksi käyttämänsä puku, joka katsottiin työpukuun kuuluvaksi. 

Eräät sairaalahallituksen alaiset viranhaltijat oikeutettiin4) kertomus-
vuonna asumaan sairaalain ulkopuolella tai muuten luopumaan heidän vir-
koihinsa kuuluvista luontoiseduista. Korvaus ruoasta vahvistettiin hoito-
henkilökunnan osalta 360 mk:ksi ja palveluskunnan osalta 300 mk:ksi 
kuukaudessa. 

Viransijaisten luontoisetujen korvaaminen. Päätettiin 5) oikeuttaa 
sairaalahallitus, jos se oli tehnyt viransijaisten kanssa palkoista sopi-
muksia, joissa oli laskettu luontoisetukorvaukset korottamattomina, sen 

*·) Khs 19 p. kesäk. 1,659 §. — 2) S:n 4 p. jouiuk. 2,577 §. — ») S:n 27 p. 
helmik. 571 §. — 4) Khn jsto 9 p. tammik. 3,046 §, 30 p. tammik. 3,145 ja 3,146 
§, 6 p. maalisk. 3,268 §, 10 p. huhtik. 3,423, 3,424, 3,425 ja 3,426 §, 2 p. toukok. 
3,516, 3,518 ja 3,519 §, 23 p. toukok. 3,610, 3,611, 3,612 ja 3,613 §, 12 p. kesäk. 
3,713 ja 3,714 §, 19 p. kesäk. 3,755 §, 21 p. elok. 3,903 §, 23 p. lokak. 4,127 §, 
7 p. marrask. 4,177 §, 20 p. marrask. 4,225 §, 4 p. jouiuk. 4,275 §, 11 p. jouiuk. 
4,293, 4,294 ja 4,295 § ja 30 p. jouiuk. 4,323 §. — 5) S:n 10 p. heinäk. 3,807 
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jälkeen kun kaupunginhallitus oli päättänyt korottaa luontoisetukorvauk-
set, korottamaan viransijaisten palkkoja siten, että niissä otettiin huomioon 
luontoisetukorvausten korotus. 

Sairaaloissa tapahtuvan tilapäisen ruokailun hinnoittelu. Kaupungin-
hallitus hyväksyi1) sairaalahallituksen esityksen luontoisetuihin kuulu-
mattoman ruokailun hinnoittelun 2) korottamisesta huhtikuun 15 p:stä 
lukien. 

Sairaalahallituksen toimenpide korottaa myöskin tilapäisruokinnan 
maksut heinäkuun 1 p:stä lukien 40 %:lla hyväksyttiin3). 

Sairaalain etuannit. Kaupunginhallitus päätti4) myöntyä sairaalahalli-
tuksen esitykseen, että kaupungin sairaaloissa taloudenhoitajain hallussa 
olevien käteisten kassavarain määrä saisi olla Marian sairaalassa, Kivelän 
sairaalassa ja Nikkilän sairaalassa enintään 25,000 mk sekä kulkutauti-
sairaalassa ja tuberkuloosisairaalassa enintään 15,000 mk, lukuunottamatta 
palkanmaksupäiviä, jolloin se saisi olla suurempi. 

Sairaalain poliklinikkain vastaanottoaika. Sairaalahallitus oli tehnyt 
esityksen myöskin iltavastaanottojen järjestämisestä sairaalain polikli-
nikkoihin aluksi kokeilutarkoituksin kahdesti viikossa sekä näin ollen pyy-
tänyt kaupunginhallituksen lupaa merkitä v:n 1942 talousarvioehdotuk-
seen Marian sairaalan tilapäisen työvoiman tilille iltavastaanottojen jär-
jestämiseksi kirurgisen osaston ja sisätautien osaston poliklinikkoihin 
84,000 mk ja Kivelän sairaalan tilapäisen työvoiman tilille 28,600 mk; 
samalla sairaalahallitus ilmoitti, että Kivelän sairaalan silmätautien osas-
ton poliklinikan vastaanotot voitiin lisäkustannuksitta kokonaan järjestää 
iltapäivisin klo 17—18. Kaupunginhallitus hyväksyi5) edellä selostetut 
esitykset. 

Sotilaspotilaiden vaatteiden pesu ja korjaus. Sairaalahallitus oikeutet-
tiin6) sotilaspotilaiden vaatteiden pesun ja korjauksen suhteen edelleenkin 
noudattamaan kaupunginhallituksen aikaisempaa päätöstä 7) asiasta. 

Kaupungille luovutettujen autojen luovutusehdot. Suomen punainen 
risti oli aluksi ilmoittanut luovuttavansa kaupungin käytettäväksi kuusi 
ulkomailta lahjaksi saamaansa kuorma-autoa korvauksetta koko talveksi 
mutta sittemmin vain kertomusvuoden loppuun pidättäen itselleen oikeu-
den sen jälkeen periä niistä vuokraa kaupunginhallituksen kanssa myö-
hemmin tehtävän sopimuksen mukaisesti, ollen kaupungin ennen autojen 
palauttamista kunnostettava niiden koneisto ja ulkoasu täysin moitteetto-
miksi. Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä Suomen punaisen ristin 
esittämät autojen luovutusehdot. 

Väestönsuojain tarkastaminen ja kunnostaminen. Rakennustoimistoa 
päätettiin 9) kehoittaa heti ryhtymään toimenpiteisiin kaikkien kaupungin 
sairaalain väestönsuojain kunnostamiseksi sekä väliseinäin teettämiseksi 
väestönsuojiin. 

Sairaaloissa työskentelevien virastovaratyöntekijkin palkkaus. Eri sai-
raaloissa työskentelevien virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen käytet-
tiin yhteensä 54,879: 75 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista työttö-
myyden varalta. 

Khs 3 p. huhtik. 875 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 16. — 2) Ks. v:n 1937 
kert. s. 157 §. — 3) Khn jsto 10 p. heinäk. 3,806 §. — «) Khs 20 p. maalisk. 
722 §. — 6) S:n 3 p. heinäk. 1,731 §; ks. tämän kert. s. 15. — 6) Khs 28 p 
elok. 2,007 §. — 7) Ks. v:n 1940 kert. s. 142. — *) Khs 25 p. syvsk. 2,132 § — 
*) S:n 19 p. kesäk. 1,601 §. 
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Marian sairaala. Eläkkeellä olevalle tuberkuloosihuoltotoimiston en-
simmäiselle alilääkärille E. F. Qvarnströmille, jonka sairaalahallitus oli 
määrännyt hoitamaan Marian sairaalan sisätautien osaston apulaislääkä-
rin viransijaisuutta kesäkuun 19 p:stä lukien toistaiseksi, päätettiin 
hänen eläkkeensä lisäksi maksaa apulaislääkärinvirkaan kuuluva pohja-
palkka. 

Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. F. L. Löfgren, joka elokuun 1 p;nä 
oli nimitetty Marian sairaalan kirurgisen osaston apulaislääkäriksi, oli 
kesäkuun 19 p:stä lähtien maanpuolustustehtäviin kutsuttuna anonut 
virkavapautta elokuun ajaksi, mutta, kun anomukseen ei suostuttu, kat-
sonut työsuhteensa Marian sairaalaan alkaneen elokuun 1 p:nä vaikka 
hän ei vielä silloin voinutkaan saapua työhönsä eikä myöskään ilmoittau-
tua virkaansa. Kun apulaislääkäri Löfgren ei myöskään ollut nauttinut 
puolustuslaitokselta mitään palkkaa, sairaalahallitus yhtyen hänen käsi-
tykseensä työsuhteen alkamisesta teki kaupunginhallitukselle esityksen,, 
että hän saisi elokuun 1 p:stä alkaen nauttia puolustuslaitoksen tehtäviin 
määrätyille kaupungin viranhaltijoille kuuluvia palkkaetuja, mihin kau-
punginhallitus myöntyi 2). 

Alistettuaan tutkittavakseen sairaalat» allituksen päätöksen Marian 
sairaalan toimistoapulaisen O. Eskelinin palkkaamisesta hoitamaan sa-
man sairaalan kirjanpitäjän viran viransijaisuutta hoitamansa viran pe-
ruspalkoin ja omaan virkaansa kuuluvin ikäkorotuksin, kaupunginhallitus 
päätti3) huomauttaa sairaalahallitukselle aikaisemmasta päätöksestään 4), 
että vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa kaupungin sekä vakinaisia että 
ylimääräisiä viranhaltijoita voitiin tarvittaessa siirtää toisiin toimiin 
samassa virastossa tai muissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa tämän 
vaikuttamatta heidän palkkaetuihinsa. Koska kuitenkin Marian sairaa-
lan kirjanpitäjän tehtäviin kuuluivat vastuunalaiset rahastonhoitajan tehtä-
vät, kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä edellä mainitun sairaalahalli-
tuksen päätöksen täytäntöönpantavaksi. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 5) palkkaamaan Marian sairaalaan virasto-
varatyöntekijä kertomusvuoden alusta lukien enintään niin pitkäksi aikaa 
kuin elintarvikesäännöstelystä johtuva korttijärjestelmä oli voimassa. 

Johtaja H. G. A. Bardy sekä ylilääkärit P. J. Heiniö ja F. Saltzman 
oikeutettiin 6) hoitamaan sivutoimia v:n 1942 loppuun. 

Apulaistaloudenhoitaja H. Sundholm 7) oikeutettiin säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1943 tammikuun 19 p:ään, 
hieroja S. Halldin 8) v:n 1942 joulukuun 17 p:ään ja yövartija K. Siltala 9) 
v:n 1942 elokuun 27 p:ään. Yövartija J. F. Bergströmin samaa tarkoittava 
anomus sitä vastoin evättiin10). 

Rahatoimisto oli lähettäen sairaalahallitukselle luettelon eräistä sota-
palveluksesta karanneista henkilöistä kieltänyt, mikäli nämä olivat kau-
pungin palveluksessa, maksamasta heille palkkaa kunnes kaupunginhalli-
tus oli päättänyt asiasta. Saatuaan tietää; että myöskin Marian sairaalan 
lämmittäjä K. Stolt oli etsintäkuulutettu karkuri, sairaalan taloudenhoitaja 
oli lokakuusta lähtien ollut maksamatta hänelle palkkaa huolimatta siitä, 

Khs 3 p. heinäk. 1,732 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 2,503 §. — 3) S:n 6 p. 
marrask. 2,360 § ja 20 p. marrask. 2,513 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 129. — 5) Khn 
jsto 2 p. tammik. 3,028 § ja khs 30 p. tammik. 319 — 6) Khs 9 p. tammik. 
132 §. - 7) S:n 4 p. jouluk. 2,572 §. — 8) S:n iC ix heinäk. 1,767 §. —' 9) S:n 
28 p. elok. 2,011 §. — 10) S:n 20 p. helmik. 503 §. ^ 
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ettei hän sisältynytkään edellä mainitussa luettelossa mainittuihin henkilöi-
hin. Sairaalahallituksen sittemmin alistettua asian kaupunginhallituksen 
ratkaistavaksi tämä päätti hyväksyä palkan pidätyksen toistaiseksi mutta 
kehoittaa sairaalahallitusta hankkimaan selvityksen siitä, oliko lämmittäjä 
Stolt todellakin etsintäkuulutettu karkuri, ja tuloksen mukaan päättämään 
hänen virasta erottamisestaan. 

Johtaja H. G. A. Bardylle päätettiin 2) huhtikuun 1 p:stä lukien 
vuokrata lisähuone sairaalasta vahvistaen hänen suoritettavansa luontois-
etukorvaus mainitusta päivästä lukien 1,398 mk:ksi kuukaudelta. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineen hinnan 
nousun varalta myönnettiin3) Marian sairaalalle 1,029,213: 35 mk. 

Uuden höyrykattilan hankkimiseksi Marian sairaalaan kaupunginhalli-
tus myönsi 4) 25,000 mk v:n 1942 talousarvion pääluokkaan Yleiset työt 
sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Sairaalahallitus oikeutettiin5) hankkimaan Marian sairaalaan toinen 
hevonen sairaalan kaluston hankintamäärärahaa käyttäen ja aikanaan 
anoen mahdollisesti tarvittavaa lisämäärärahaa. 

Kaupunginhallitus päät+i6) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa kor-
jausmäärärahoja käyttäen varustamaan kaksi osastonhoitajattarien asuin-
huoneina käytettyä muusta osastosta erotettua ja eri sisäänkäytävällä 
varustettua huonetta vesijohdolla ja pesualtailla lisäpalkkain järjestämi-
seksi Marian sairaalan lastenosastolle. 

Kaupunginhallitus päätti 7) suostua puolustusministeriön lääkintö-
osaston anomukseen saada Marian sairaalasta 200 sotilassairaspaikkaa 
edellisen sodan aikana voimassa olleen sopimuksen mukaisin 50 mk:n 
suuruisin hoitomaksuin potilasta ja päivää kohden. 

Kaupunginhallitus päätti8) antaa sairaalatarkastajalle tehtäväksi yk-
sissä neuvoin Marian sairaalan johtajan kanssa laatia yksityiskohtaisen 
suunnitelman Lapinlahden kadun vanhan kansakoulurakennuksen luovutta-
misesta Marian sairaalan käyttöön sekä kehoittaa yleisten töiden lauta-
kuntaa antamaan heille tarvittavaa apua tässä tehtävässään. 

Kulkutautisairaala. Sairaalahallitus oikeutettiin 9) palkkaamaan kulku-
tautisairaalaan virastovaratyöntekijä kertomusvuoden alusta lukien enin-
tään niin pitkäksi aikaa kuin elintarvikesäännöstelystä johtuva korttijär-
jestelmä oli voimassa. 

Ylilääkäri ja johtaja V. V. Rantasalo ja alilääkäri E. R. Nysten oikeu-
tettiin 10) hoitamaan sivutoimia v:n 1942 loppuun. 

Koska puolustusvoimain pääesikunnan lääkintöosaston sairaalatoi-
misto oli käskenyt lopettaa Lapinlahden sairaalassa ja kulkutautisairaa-
lassa olevien asevelvollisten potilaiden kirjoissapitämisen helmikuun 15 
p:nä, kaupunginhallitus päätti11), että kulkutautisairaalassa saatiin helmi-
kuun 16 p:stä lähtien periä ennen sotaa voimassa ollut 40 mk:n vuorokausi-
maksu. 

Sairaalahallituksen asiaa koskevan esityksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti 12j, että kertomusvuoden talousarvioon rakennustoimiston käy-

Khs 4 p. jouluk. 2,576 §. — 2) Khn jsto 27 p. maalisk. 3,373 §. — 8) Khs 
30 p. tammik. 318 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 2,726 §. — 5) S:n 11 p. syysk. 2,063 §. — 
6) S:n 6 p. helmik. 365 §. — 7) S:n 17 p. heinåk. 1,800 §. — 8) ,S:n 29 p. toukok. 
1,416 §. — 9) Khn jsto 2 p. tammik. 3,028 § ja khs 30 p. tammik. 319 §. — 
10) Khs 9 p. tammik. 132 §. - — l l) S:n 24 p. huhtik. 1,059 §. — 12) S:n 12 p. 
kesåk. 1,589 §. 
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tettäväksi kulkutautisairaalan IV ja VI paviljongin maalaustöiden suo-
rittamiseksi merkityt määrärahat käytettiin kertomusvuoden kesän aikana. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin kulkutautisairaalalle 1,837,779: 05 mk. 

Kaupunginhallitus myöntyi 2) yleisten töiden lautakunnan esitykseen 
kahden uuden pesukoneen hankkimista varten kulkutautisairaalan pesu-
laan varatun määrärahan säästön käyttämisestä erinäisten muutostöiden 
suorittamiseen sairaalan pesulassa. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan johtajan P, R. Soisalon tultua 
määrätyksi puolustuslaitoksen tehtäviin heinäkuun 1 p:n ja lokakuun 1 
p:n väliseksi ajaksi kaupunginhallitus hyväksyen sairaalahallituksen asiasta 
tekemän esityksen määräsi3) saman sairaalan mielisairaiden osaston yli-
lääkärin S. E. Donnerin oman virkansa ohella hoitamaan sairaalan johta-
jan tehtäviä heinäkuun 1 p:n ja elokuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n ja loka-
kuun 1 p:n välisinä aikoina sekä sisätautien osaston alilääkärin I. A. Var-
tiaisen oman virkansa ohella hoitamaan kyseisen osaston ylilääkärin vir-
kaa heinäkuun 1 p:n ja elokuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n 
välisenä aikana samoin kuin sairaalan johtajan tehtäviä ja sisätautien 
osaston ylilääkärin virkaa elokuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana. 

Olosuhteiden muututtua sairaalahallitus kuitenkin, ollen pakotettu 
peruuttamaan edellä hyväksytyn, Kivelän sairaalan johtajan viransijai-
suuksien järjestämistä koskevan esityksensä, sittemmin esitti, että johtaja 
P. R. Soisalon sijaisena, hänen ollessaan puolustuslaitoksen tehtäviin kut-
suttuna estynyt hoitamasta virkaansa, määrättäisiin sisätautien osaston 
alilääkäri K. U. Ahava hoitamaan johtajan tehtäviä kesäkuun 22 p:stä ja 
sisätautien osaston ylilääkärin tehtäviä kesäkuun 16 p:stä lukien toistai-
seksi vastaavasti johtajanviran ja ylilääkärinviran pohjapalkoin sekä 
omine ikäkorotuksineen. Edelleen sairaalahallitus esitti, että niinikään 
puolustuslaitoksen tehtäviin kutsutun mielisairaiden osaston ylilääkärin 
S. E. Donnerin sijaiseksi määrättäisiin lääketieteenlisensiaatti G. E. Roth-
ström kesäkuun 22 p:stä lukien toistaiseksi hoitamansa viran pohjapalkoin. 
Esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti4) ilmoittaa sairaalahalli-
tukselle, että sen aikaisemman päätöksen 5) mukaisesti alilääkäri Ahava 
vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa oli velvollinen hoitamaan ylempään 
palkkaluokkaan kuuluvan viran sijaisuutta ilman lisäkorvausta, sekä mää-
rätä lääketieteenlisensiaatti Rothströmin ylilääkäri Donnerin sijaiseksi 
hoitamansa viran pohjapalkoin. 

Merkittiin6) tiedoksi, että johtaja Soisalo heinäkuun 1 p:stä lukien 
jälleen oli ryhtynyt hoitamaan sairaalan johtajan tehtäviä nauttien kui-
tenkin edelleen virkavapautta sisätautien osaston ylilääkärin tehtävien 
osalta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti 7), että alilääkäri K. U. Ahavalle 
koko siltä ajalta, minkä hän oli hoitanut sairaalan sisätautien osaston yli-
lääkärin virkaa, oli lisäpalkkiona suoritettava puolet ylilääkärin pohja-
palkasta. 

Sairaalahallitus oikeutettiin8; palkkaamaan Kivelän sairaalaan vi-
rasto varatyöntekijä kertomusvuoden alusta lukien enintään niin pitkäksi 

!) Khs 30 p. tammik. 318 §. — 2) S:n 2 p. lokak. 2,190 §. — 3) S:n 19 p. 
kesäk. 1,658 §. — 4) S:n 3 p. heinäk. 1,733 §. — 5) Ks. tämän kert.s. 129. — 6) Khs 
10 p. heinäk. 1,763 §. — 7) S:n 18 p. syysk. 2,094 §. — 8) Khn jsto 2 p. tammik. 
3,028 § ja khs 30 p. tammik. 319 §. 



II. Kaupunginhallittis 193 

aikaa kuin elintarvikesäännöstelystä johtuva korttijärjestelmä oli voi-
massa. 

Johtaja P. R. Soisalo ylilääkäri S. E. Donner2), alilääkärit S. A. 
Erkkilä2) ja I. A. Vartiainen2) sekä apulaislääkäri E. K. Näätänen2) 
oikeutettiin hoitamaan sivutoimia, ensiksi mainittu v:n 1943 ja muut v:n 
1942 loppuun. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin3) Kivelän sairaalalle 1,239,998:10 mk. 

Kaupunginhallitus hyväksyi sairaalahallituksen esitykset Kivelän sai-
raalan johtajan ja sisätautien osaston ylilääkärin vastaanottoajan määrää-
misestä olemaan klo 11—.12 4) sekä sisätautien osaston poliklinikan klo 
8—9 5) ja silmätautien osaston poliklinikan aluksi klo 10—11 5) mutta 
syyskuun 1 p:stä lukien klo 17—186), mitä viimeksi mainittua aikaa 
kuitenkaan ei otettu käytäntöön vaan muutettiin se samasta päivästä 
lukien olemaan lauantaisin klo 10—11 7). 

Ensimmäisen sotasairaalan esikunta oli syyskuun 8 p:nä ottanut yh-
teensä 463 Kivelän sairaalan sairaspaikkaa sotilaspotilaita varten käy-
tettäviksi, ilmoittaen puolustuslaitoksen suorittavan sotilaspotilaiden hoi-
dosta 50 mk vuorokaudelta, mihin kaupunginhallitus päätti8) tyytyä. 

Ensimmäisen sotasairaalan esikunta oli määrännyt Kivelän sairaalan 
sisätautien osaston poliklinikan syyskuun 23 p:stä alkaen toimimaan puo-
lustuslaitoksen potilaita varten ja ilmoittanut puolustuslaitoksen suoritta-
van sen ylläpitokustannuksista kaupungille 1,500 mk:n korvauksen kuu-
kaudessa, mihin kaupunginhallitus päätti 9) tyytyä. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 10) 10,000 mk sairaalan perunakellarin sisustamista var-
ten. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin lx) yhteensä 39,800 mk sairaalan 
uuden sairaspa vii j ongin ullakolla sattuneen tulipalon aiheuttamien vau-
rioiden korjaamiseen sekä sairaalan savupiipun korottamiseen. 

Sairaalan tulipalossa tuhoutuneen lautavajan ja vanhan ruumishuoneen 
poistamisesta aiheutuneiden menojen peittämiseksi rakennustoimisto oi-
keutettiin12) käyttämään 12,781: 60 mk v:n 1940 talousarvion pääluokan 
Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset 
sisältyvältä momentilta Sairaalat. Kaupunginhallitus päätti 13) vastaan-
ottaa Kivelän sairaalan entisen ylilääkärin W. Kerppolan entisten oppi-
laiden ja työtoverien Kivelän sairaalaa varten lahjoittaman professori 
Kerppolan muotokuvan. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalan alilääkärien I. Uotilan ja S. 
Rönnholmin suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistettiin14) vastaa-
vasti 1,002 mk:ksi ja 644 mk:ksi kuukaudelta maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Osastonhoitajatar G. I. Borgström, joka helmikuun 15 p:n ja marras-
kuun 1 p:n välisenä aikana osallistuisi terveydenhoitajakursseihin, oikeutet-
tiin 15), laskien 1 kuukausi edellä mainitusta ajasta hänen kesälomakseen, 
nostamaan jälelle jäävältä 7 % kuukauden ajalta ikäkorotuksensa ehdoin, 

!) Khs 24 p. hulitik. 1,063 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 132 §. — 3) S:n 30 p. 
tammik. 318 §. — 4) S:n 20 p. helmik. 504 §.• — 5) S:n 20 p. helmik. 505 §. — 
6) S:n 3 t). heinåk. 1,731 §. — 7) S:n 28 p. elok. 2,008 §. — 8) S:n 20 p. marrask. 
2,505 §. - - 9 ) S:n 20 p. marrask. 2,501 §. — 10) S:n 9 p. lokak. 2,228 §. — n ) S:n 
13 p. marrask. 2,441 — 12) S:n 16 p. tammik. 160 §. — 13) S:n 8 p. toukok. 
1,207 §. — 14) Khn jsto 2 p. toukok. 3,520 §. — 15) Khs 30 p. tammik. 320 §. 

Kunnall. kert. 1941 
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että hän sitoutui kurssien päätyttyä olemaan kaupungin palveluksessa 
vähintään yhden vuoden ajan. 

Apulaisylilääkäri G. E. Svanljung oikeutettiin hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun. 

Puuseppä G. A. Backman oikeutettiin 2j säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan edelleen jäämään virkaansa tammikuun 1 p:ään 1943. 

Sairaalahallitus oikeutettiin3) suorittamaan eräille Nikkilän sairaalan 
asentajille, lämmittäjille ja apumiehille ylityökorvausta sairaalan syys-
kuun lopussa luhistuneen pannuhuoneen korjaustöiden suorittamisesta 
75 y2 ylityötunnin perusteella 810: 25 mk sekä kahdelle apumiehelle heidän 
sairaalan maanviljelyksessä suorittamistaan yhteensä 141 ylityötunnista 
lain edellyttämä määrä. 

Sairaalahallituksen esitys viljelyspalstain luovuttamisesta Nikkilän 
sairaalan viranhaltijoille hyväksyttiin 4) siten, että palstoista kannettaisiin 
5 mk:n vuokra aarilta ja että palstat keväällä kynnettäisiin ja lannoitettai-
siin sairaalan toimesta mutta että niiden hoito viljelyskauden kestäessä kuu-
luisi vuokraajille. 

Sodan puhjetessa kertomusvuoden kesällä oli Suomen punaisen ristin 
sairaalasta sen johdon vaatimuksesta evakuoitu Nikkilän sairaalaan 27 
potilasta, ollen niitä siellä lokakuussa vielä 5, ja nousivat heidän hoito-
päiviensä lukumäärä toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 
l,539:ään. Kaupunginhallitus päätti 5) tällöin suostua siihen, että Nikkilän 
sairaalalle aiheutuneet kustannukset sinne Punaisen ristin sairaalasta 
evakuoitujen potilaiden hoidosta saatiin korvata määrärahasta Sairaala-
maksuja Suomen punaisen ristin sairaalaan, sekä valtuuttaa sosiaali- ja 
opetusasiain johtajan ryhtymään neuvotteluihin kaupungin Punaisen ris-
tin sairaalalle suoritettavan korvausmaksun supistamisesta tästä sairaa-
lasta Nikkilän sairaalaan evakuoitujen potilaiden hoitopäivien osalta sen 
johdosta, että jo muutenkin korvausperusteen, 100 sairaspaikan, alapuo-
lelle laskenut potilaslukumäärä vielä oli alentunut evakuoitujen potilai-
den määrällä. 

Kaupunginhallitus päätti6) sopia rouva T. Raution kanssa hänen mie-
hensä taloudenhoitaja K. B. Raution v:n 1938 ja 1939 hoitomaksujen 
sekä v:n 1940 tammikuun 1 p:n ja huhtikuun 23 p:n välistä aikaa koske-
van maksun suorittamisesta. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista polttoaineiden hinnan nousun 
varalta myönnettiin7) Nikkilän sairaalalle 1,123,428:35 mk. 

Kaupunginhallitus myönsi8) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan 26,100 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
eräihin Nikkilän sairaalan lääkärinkanslioissa vallitsevan tilanahtauden 
poistamiseksi suoritettaviin muutostöihin sisältyvien rakennustöiden osalta 
sekä valtuutti sairaalan huolehtimaan muista niihin sisältyvistä töistä, 
ollen sairaalahallituksen myöhemmin anottava tarpeellisia varoja niitä 
varten. 

Tuberkuloosisairaala. Alistettuaan tutkittavakseen sairaalahallituksen 
päätöksen tuberkuloosisairaalan apulaislääkärille A. D. Honkaselle suo-
ritettavasta palkasta helmikuun 15 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseltä ajalta, 
joksi hänet oli komenettu puolustuslaitoksen tehtäviin, kaupunginhallitus 

!) Khs 9 p. tammik. 132 §. — 2) S:n 4 p. jouluk. 2,571 §. — 3) S:n 4 p. jouluk. 
2,570 §. — 4) S:n 20 p. maalisk. 754 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 2,506 §, — 6) S:n 
30 p. tammik. 325 §. — 7) S:n 30 p. tammik. 318 §. — 8) S:n 20 p. helmik. 495 §. 
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päätti1) kehoittaa sairaalahallitusta mainitunlaisissa tapauksissa nouda-
tettujen periaatteiden mukaisesti tekemään kaupunginhallitukselle esi-
tyksen asiasta vasta sen jälkeen kun oli saatu lopullinen tieto apulaislää-
käri Honkasen puolustuslaitokselta nauttimista palkka^ y.m. eduista. 

Tuberkuloosisairaalan apumies P. Sormunen, joka kesästä 1939 lähtien 
oli hoitanut ovenvartijan tehtäviä yli kahden vuoden ajan saaden täl-
löinkin vain apumiehen palkan oli valittanut asiasta kaupunginhallitukselle, 
joka tällöin päätti2) kehoittaa sairaalahallitusta maksamaan hänelle 
kertomusvuonna apumiehen toimen palkan, sikäli kuin hän oli hoitanut 
tai edelleen hoiti sitä. 

Röntgenoloogi H. G. Haahti oikeutettiin3) hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun 

Raastuvanoikeuden tuomittua kirjanpitäjä E. P. Liimataisen maksa-
maan 3,000 mk -sakkoa, menettämään virkansa sekä korvaamaan kau-
pungin kulut asiassa 200 mk :11a syyllisenä väärinkäytöksiin sairaalan 
potilaiden ja henkilökunnan elintarvikekorttien käsittelyssä, kaupungin-
hallitus päätti 4) ilmoittaa sairaalahallitukselle katsovansa, että sen hä-
nen tekemänsä virkavirheen nojalla oli pidätettävä hänet virantoimituk-
sesta. 

Kaupunginhallitus päätti5) suostua puolustusministeriön lääkintö-
osaston anomukseen saada tuberkuloosisairaalasta 200 sotilassairaspaikkaa 
edellisen sodan aikana Voimassa olleen sopimuksen mukaisin 50 mk:n 
suuruisin hoitomaksuin potilasta ja päivää kohden. 

Kaupunginhallituksen v:n 1940 käyttövaroista polttoaineiden hinnan 
nousun varalta myönnettiin6) tuberkuloosisairaalalle 1,822,448:95 mk. 

Koska oli osoittautunut mahdottomaksi hankkia tarpeellista eristys-
ainetta kaupunginvaltuuston suoritettaviksi päättämiä tuberkuloosisai-
raalan ullakon lattian eristämistöitä 7) varten, kaupunginhallitus päätti8), 
että ne jätettäisiin suorittamatta ollen yleisten töiden lautakunnan sopi-
van ajankohdan tullen tehtävä uusi esitys niiden suorittamisesta. 

Kaupunginhallitus antoi 9) rakennustoimistolle tehtäväksi rakennuttaa 
kapearaiteisen radan halkojen kuljetusta varten tuberkuloosisairaalaan 
sekä myönsi tarkoitukseen 37,000 mk yleisten töiden pääluokkaan si-
sältyvistä käyttövaroistaan. 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti 10) Kivelän ja Nikkilän sairaa-
lain paikkaluvun lisääntymisen johdosta tehdä lääkintöhallitukselle esi-
tyksen näiden sairaalain paikkaluvun virallisesta tarkistamisesta valtion-
avun saantiin katsoen. 

Merkittiinu) tiedoksi lääkintöhallituksen myöntäneen valtionapua 
kunnossapito- ja käyttökustannuksiin v:n 1940 viimeiseltä neljännekseltä 
Kivelän sairaalan mielisairaiden osastolle 210,760 mk, Nikkilän sairaa-
lalle 717,120 mk, Nikkilän sairaalan yhteyteen järjestettyä perhehoitoa 
varten 158,370 mk ja tuberkuloosisairaalalle 226,550 mk sekä kertomus-
vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä Kivelän sairaalan mieli-

*) Khs 27 p. helmik. 516 § ja 20 p. maalisk. 715 §. — 2) S:n 3 p. huhtik. 881 §. — 
3) S:n 9 p. tammik. 132 §. — 4) S:n 27 p. marrask. 2,536 §. — 5) S:n 17 p. 
heinäk. 1,800 §. — 6) S:n 30 p. tammik. 318 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 36. — 
8) Khs 13 p. marrask. 2,454 §. — 9) S:n 24 p. heinäk. 1,832 §. — 10) S:n 20 p. helmik. 
502 §. — n ) S:n 30 p. tammik. 317 §, 20 p. helmik. 497 §, 27 p. helmik. 572 ja 
573 §, 15 p. toukok. 1,275 ja 1,278 §, 19 p. kesäk. 1,656 §, 31 p. heinäk. 1,858 ja 
1,859 §, 28 p. elok. 2,006 § sekä 13 p. marrask. 2,455, 2,456 ja 2,458 §. 
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sairaiden osastolle 578,984 mk, Nikkilän sairaalalle 2,187,632 mk, Nikki-
län sairaalan yhteyteen järjestettyä perhehoitoa varten 485,185 mk ja 
tuberkuloosisairaalalle 799,470 mk., 

Kaupunginlakimiestä, päätettiin 1) kehoittaa tekemään lääkintöhalli-
tukselle anomus valtionavun myöntämisestä Nikkilän sairaalan vastaval-
mistuneen juhla- ja voimistelusalirakennuksen perustamiskustannuksiin. 

Sairaalahoito vieraassa kunnassa. Terveydenhoitolautakuntaa päätet-
tiin 2) kehoittaa maksamaan Äänekosken kauppalan terveydenhoito-
lautakunnan lähettämä, 370 mk:n-sisältöinen lasku sinne sota-ajaksi eva-
kuoidun helsinkiläisen koululaisen E. Laaksovirran tulirokkoon sairastut-
tuaan sikäläisessä kulkutautisairaalassa v:n 1940 helmikuun 16 p:n ja 
26 p:n välisenä aikana saamasta hoidosta. 

Sairaanhoitajatar koulu. Kaupunginhallitus päätti3) puolestaan hy-
väksyä sairaalahallituksen esityksen kaupungin sairaanhoitajatarkoulun 
kertomusvuoden elokuussa alkaneen oppijakson valmistavan kurssin 
lyhentämisestä vallitsevien poikkeuksellisten olojen johdosta 1 kuukaudella 
niin että se päättyisi marraskuun 18 p:nä. Lääkintöhallitus suostui sit-
temmin tähän järjestelyyn 4). 

Kaupunginhallitus päätti 5) tehdä lääkintöhallitukselle esityksen sai-
raanhoitajatarkoulun oppilaiden harjoittelun järjestämisestä normaalia 
suuremman oppilasmäärän takia siten, että valtion silmäsairäalaan saatai-
siin v. 1941—42. kuukausittain sijoittaa 2 toisen vuoden oppilasta, valtion 
iho- ja veneeristen tautien sairaalaan siellä jo työskentelevien 4 oppilaan 
lisäksi v. 1941:—42 kuukausittain vielä 2 toisen vuoden oppilasta sekä 
Suomen punaisen ristin sairaalaan ja sen invaliidisairaalaan kertomus-
vuonna 8 toisen vuoden oppilasta 4 kuukaudeksi kerrallaan saamaan ki-
rurgisten tautien hoidon ja leikkaussali- ja poliklinikkatehtävien opetusta. 

Koska Marian sairaalassa ei enää ollut gynekoloogisia osastoja kau-
punginhallitus päätti6) puolestaan suostua siihen, että Helsingin yleisen 
sairaalan naistentautien-ja synnytysosastoille saatiin opintotarkoituksessa 
sijoittaa ainakin 2 kuukaudeksi kerrallaan syyskuun 1 p:stä alkaen 8 sai-
raanhoitajatar koulun toisen vuoden oppilasta, joista 4 työskentelisi 1 
kuukauden naistentautien osastolla ja 4 saman ajan synnytysosastolla, 
minkä jälkeen he vaihtaisivat osastoa. Lääkintöhallitus antoi lokakuun 
1 p:nä suostumuksensa edellä mainittuun järjestelyyn, kuitenkin edellyt-
täen, että oppilaita jatkuvasti edellä esitetyin tavoin sijoitettiin mainituille 
osastoille, ilmoittaen lääkintöhallitus samalla, että kyseiset oppilaat sai-
raalassa työskennellessään saisivat vapaan ruoan mutta ei asuntoa 7). 

Sairaalahallitus oikeutettiin 8) maksamaan niille sairaanhoitajatarkou-
lun oppilaille, jotka tammikuussa 1940 olivat työskennelleet Marian sai-
raalan kolmannen vuoden oppilaiden sijaisina, palkka siltä kuukaudelta, 
jonka he tämän vuoksi myöhemmin joutuivat olemaan lukukurssilla. 

Helsingin yleisen sairaalan laajentaminen. Kaupunginhallitus päätti 9) 
suorittaa lääkintöhallitukselle valtion ja kaupungin välillä kesäkuun 9 
p:nä 1939 tehdyn, Helsingin yleisen sairaalan rakentamista ja käyttämistä 
koskevan sopimuksen 12 kohdan edellyttämän korvauksen sen naisten-
tautien- ja synnytysosastojen rakennus-, sisustus- ja kalustuskustannuk-

!) Khs 9 p. tammik. 117 §; ks. tämän kert. s. 152. — 2) Khs 3 p. huhtik. 
873 §. —3) S:n 30 p. lokak. 2,353 §. — 4) S:n 13 p. marrask. 2,450 §. — 5) S:n 9 p. 
tammik. 118 §. — 6) S:n 19 p. kesäk. 1,655 §. — 7) S:n 16 p. lokak. 2,263 §. — 
·) S:n 9 p. tammik. 116 §. — ®) S:n 30 p. jouluk. 2,740 §. 
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sista, 10,112,736 mk, suorittaen 10,000,000 mk v:n 1939 talousarvion pää-
luokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset si-
sältyvästä määrärahasta Korvaus valtiolle aikaisemmin rakennetuista 
sairaalarakennuksista ja ylittäen samaa määrärahaa 112,736 mk:lla, mistä 
ylityksestä oli tehtävä esitys kaupunginvaltuustolle. 

Professori Boijen sairaala. Professori O. A. Boijen kuoltua tammi-
kuun 1 p:nä, kaupunginhallitus päätti että hänen känssaan tehty sopi-
mus 18 synnytyspaikan ylläpitämisestä hänen sairaalassaan, irtisanotaan 
päättymään heinäkuun 1 p:nä. 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa sairaalahallitusta 
ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin uuden sopimuksen tekemiseksi, 
jonka mukaisesti entisestä professori Boijen sairaalasta varattaisiin kau-
pungin käytettäväksi ainakin siihenastiset 18 synnytyspaikkaa, sekä aika-
naan lähettämään sopimusehdotuksen kaupunginhallituksen vahvistetta-
vaksi. Sairaalahallituksen laatima sopimusehdotus hyväksyttiin3) sit-
temmin sekä valtuutettiin kaupunginlakimies tekemään lopullinen sopimus. 
Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin 3) kehoittaa kertomusvuoden aikana 
suorittamaan sopimuksessa edellytetty korotettu korvaus sairaalalle sa-
malla kun kaupunginvaltuustolle päätettiin 3) tehdä esitys talousarvioon 
sisältyvän kyseisen sairaalan avustusmäärärahan ylittämisestä tarpeellisin 
määrin. 

Diakonissalaitos. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä sairaalahalli-
tuksen esityksen korvauksen suorittamisesta diakonissalaitokselle sen 
hoidettavaksi joutuneen sen alueella olevaan kallioon louhitun kesäkuun 
19 p:stä asti avoinna olleen sairaala-aseman hoidosta sekä antaa sairaala-
hallitukselle tehtäväksi tehdä sopimus asiasta diakonissalaitoksen kanssa. 

Kyseisen sairaala-aseman lakattua syyskuun 1 p:nä toimimasta kau-
pungin laskuun, kaupunginhallitus päätti5) myöntää diakonissalaitok-
sen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti esittämän 163,925 mk:n si-
sältöisen laskun suorittamiseen varat pääluokan Erinäiset sosiaaliset 
tehtävät lukuun Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. Samalla 
kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalahallituksen merkitsemään ta-
lousarvioon kuulumattomien tulojen tilille edellä mainittuun määrään 
sisältyvän, sairaala-asemalla hoidettujen ilmapommituksessa loukkaantu-
neiden henkilöiden hoidosta valtion tapaturmatoimistolta perittävän 
10,275 mk:n erän. 

Punaisen ristin sairaala. Kaupunginhallitus päätti6), että Suomen 
punaisen ristin sairaalan pihalle rakennettavan sairaala-asemaosaston 
seinät rapataan 50,000 mk:n kustannuksin ja että siellä tavallisten peili-
ovien asemesta 5,000 mk:n lisäkustannuksin käytetään vaneriovia. 

Sotasairaalat. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 7) 23,000 mk välttämättömien muutos-
töiden suorittamiseksi Annankadun varrella olevassa kansakoulutalossa 
siltä varalta että se otettiin sotasairaalaksi. 

Sodassa kaatuneiden sotilashenkilöiden perheenjäsenten lääkärin- ja 
sairaalahoito. Lääkintöhallitus oli lähettänyt m. m. Helsingin kaupun-
ginhallitukselle kiertokirjeen, jossa mainittiin valtioneuvoston elokuun 21 

!) Khs 27 p. helmik. 574 §. — 2) S:n 23 p. toukok. 1,315 §. — 3) S:n 27 p. 
kesäk. 1,693 §. — 4) S:n 14 p. elok. 1,917 §. — 5) S:n 23 p. lokak. 2,320 §. — 
«) S:n 3 p. huhtik. .862 §. — 7) S:n 14 p. elok. 1,920 
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p:nä oikeuttaneen lääkintöhallituksen toistaiseksi järjestämään valtion 
kustannuksella ilmeisesti vähävaraisille paraikaa käytävässä sodassa kaa-
tuneiden tai muuten sodan aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuollei-
den sotilashenjcilöiden perheenjäsenille maksuttoman lääkärin- ja sairaala-
hoidon seka ilmaiset lääkkeet samojen perusteiden mukaisesti kuin siirto-
väelle oli järjestetty. Tämän johdosta lääkintöhallitus ilmoitti, että edellä 
mainituille henkilöille, jotka esittivät asianomaisen kunnan viranomaisen 
tai, jos potilas kuului siirtoväkeen, asianomaisen siirtoväen huoltojohtajan 
antaman todistuksen varattomuudestaan tai vähävaraisuudestaan, oli 
annettava maksutonta lääkärinhoitoa, jonka lääkintöhallitus korvasi 
kun laskut siitä lähetettiin sille edellä mainitun todistuksen ohella. Las-
kuun oli merkittävä kuolleen sotilashenkilön ja sairaan nimi sekä sairaan 
perhesuhde häneen, sairaan ikä ja kotikunta ynnä lääkärinkäynnin päivä-
määrä, taudin nimi ja lääkärin suorittamat toimenpiteet. Lääkemääräyk-
seen lääkärin oli merkittävä että lääke tuli lääkintöhallituksen laskuun ja 
että potilas oli nimeltä mainitun kuolleen sotilashenkilön perheenjäsen 
sekä sairaan nimi, ikä ja kotikunta. Muuten oli soveltuvin kohdin nouda-
tettava siirtoväen ja sodassa kaatuneiden perheenjäsenten huollon ja 
sairaanhoidon kustannusten suorittamista koskevan lääkintöhallituksen 
joulukuun 31 p:nä 1940 päivätyn kiertokirjeen määräyksiä. Asia mer-
kit t i in1) tiedoksi. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitä-
mälle kesäkodille myönnettiin 2) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 5,000 mk:n suuruinen avustus. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

T; a r s i n a i n e n h u o 11 o t oi m i 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin3) ylittämään erinäisiä 
v:n 1940 talousarvion määrärahoja yhteensä 114,858: 10 mk kalliinajan-
lisäysten suorittamiseksi sen alaisille viranhaltijoille. 

Kodissakävijä I. M. Ekille, joka marraskuun 14 p:nä tuli nauttineeksi 
yhden vuoden sairaslomaa, huoltolautakunta oikeutettiin 4) myöntämään 
jatkettua sairaslomaa vielä marraskuun 15 p:stä v:n 1942 maaliskuun 
15 p:ään oikeuksin nostaa % palkastaan ynnä ikäkorotuksensa. 

Toimistoapulainen S. Kyrklund, joka jo oli nauttinut sairaslomaa 
tammikuun 31 p:stä maaliskuun 13 p:ään, oikeutettiin 5) virantoimituk-
sesta johtuneen sairautensa johdosta saamaan täysi palkkansa myöskin 
maaliskuun 14 p:n ja toukokuun 13 p:n väliseltä sairasloma-ajaltaan. 

Asiamies A. E. Simoselle myönnettiin 6) yksityisasiain vuoksi virka-
vapautta elokuun ajaksi sijaisenaan oman toimensa ohella apulaisasiamies 
I. Arpia. 

V:n 1940 käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus 
myönsi 7) 35,876: 70 mk 10 virastovaratyöntekijän palkkaamiseksi mainitun 
vuoden lokakuun 16 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aikana. 

Khs 30 p. lokak. 2,347 §. — 2) S:n 3 p. huhtik. 878 §. — 3) S:n 9 p. 
tammik. 72 §. — 4) S:n 13 p. marrask. 2,434 §. — 5) S:n 17 p. huhtik. 990 §. — 
fl) S:n 8 p. toukok. 1,185 §. — 7) S:n 23 p. tammik. 212 §. 


